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بيت لحم/ االستقالل:
أقدم جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية الخميس، 
على اعتقال المحرر جمال حمامرة )55 عامآ( القيادي 
في حركة الجهاد اإلس���المي في بلدة حوسان قضاء 

مدينة بيت لحم.
والقي���ادي حمامرة أمضى في س���جون االحتالل 15 
عامآ، وهو أحد مبعدي م���رج الزهور عام 1991م، كما 

تعرض لمحاولة اغتيال على يد القوات الصهيونية 
الخاصة عام 1992م. وكان جهاز مخابرات السلطة قد 
اعتقل القيادي حمامرة عقب استدعائه للمقابلة في 

مقر الجهاز ببيت لحم.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة االعتقاالت 
بح���ق مجاه���دي ش���عبنا وكوادر  واالس���تدعاءات 

وقيادات حركة الجهاد اإلسالمي في مدن الضفة.

أمن السلطة يعتقل أحد قادة 
»الجهاد« في بيت لحم

غزة/ خالد اشتيوي:
تاب���ع الفلس���طينيون والماليي���ن ح���ول العالم 
صبيحة الس���ادس من س���بتمبر/ أيل���ول 2021 
عملي���ة انت���زاع 6 أس���رى فلس���طينيين م���ن 

س���جن »جلبوع« »اإلسرائيلي« ش���ديد الحراسة 
والتحصين، عبر نفق أسفل السجن، مستخدمين 

أدوات بس���يطة في حفره استمرت 
عدة ش���هور. ه���ذا الح���دث الكبير، 

»شارة نصر جلبوع«..  دراما فلسطينية توثق 
بطولة األسرى وتحاكي عملية »نفق الحرية«

االحتالل لم يوافق على 35 % من 
التصاريح لعالج مرضى غزة بمارس

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة إن المرضى الفلس���طينيين يواجهون 
معوقات جم���ة للوصول للرعاية الصحية األساس���ية. جاء 

فعاليات شبابية بغزة تدعو لدعم 
شعبنا بالداخل والتمسك بالمقاومة

غزة/ االستقالل:
دعت األطر واالتحادات الش���بابية في قطاع غزة إلى ضرورة 
دعم وإس���ناد أبناء ش���عبنا في الداخل المحتل والقدس 

غزة/ االستقالل:
دعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، للمشاركة 
في جمعة إس���ناد جنين ومقاومتها الباسلة، وذلك اليوم 

غزة: »الجهاد« تدعو لجمعة 
إسناد جنين ومقاومتها

د. الحساينة: عملية »تل أبيب« كشفت 
هشاشة كيان االحتالل أمام ضربات المقاومين

غزة/ االستقالل:
أش���اد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي، د. 
يوس���ف الحساينة مس���اء الخميس بالعملية الفدائية التي 

فصائل المقاومة: عملية »تل أبيب« 
رد عملي على »كاسر األمواج«

غزة/ االستقالل:
باركت الفصائل الفلسطينية العملية البطولية التي وقعت مساء 

الخميس وسط مدينة »تل أبيب« في الداخل المحتل، 
وأّدت إلى مقتل »إس����رائيليْين« على األقل، وإصابة 15 

د. أبو طه: عملية 
»تل أبيب« إعالن 

عن بداية المواجهة 
الشاملة مع االحتالل

م�شاهد من موقع عملية �إطالق �لنار يف »تل �أبيب«

الداخل المحتل/ االستقالل:
قتل إس���رائيليان وأصي���ب 15 آخرين في عملية إط���الق نار »نوعية« 

وقعت مساء الخميس في شارع ديزنغوف وسط مدينة »تل أبيب«.
���ذ إط���الق النار ف���ي 3 مواق���ع مختلفة عل���ى األقل، في ش���ارع  وُنفِّ

»ديزينغ���وف« بالمدينة، وفي أحد المواقع، اس���تهدف 
إط���الق النار اح���د المطاعم، ما أدى الى مقتل ش���خصين 

قتيالن و 15 م�صاباً يف عملية �إطالق نار »نوعية« يف »تل �أبيب«

القيادي المدلل: االحتالل لن ينعم باألمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا

»عملية ديزنغوف«: فوضى في »تل أبيب«.. 
وأكثر من 1000 جندي يجوبون الشوارع

الداخل المحتل/ االستقالل:
عّلقت وس���ائل إعالم إس���رائيلية على عملية إطالق النار الت���ي وقعت الليلة 

الماضي���ة في »تل أبي���ب«، قائلًة إّن »مش���اهد ما يجري في تل 
أبيب ال ُيذكر مثيٌل لها«. وجاء ذلك بعد مقتل اثنين في عملية 
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غزة/ االستقالل:
دعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، للمشاركة في جمعة إسناد 

جنين ومقاومتها الباسلة، وذلك اليوم الجمعة.
وقال القيادي في الجهاد اإلس���المي محمد الحرازين، إن الحركة ستنظم 
سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صالة غٍد )اليوم( الجمعة أمام عدد 

من المساجد الرئيسية في كافة محافظات قطاع غزة.
وتأتي هذه التظاهرات التي س���تعم قطاع غزة، في ذكرى معركة جنين 

التي شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع.
وأكد القيادي الحرازين على واجب إسناد المقاومة التي تقدم التضحيات 
دفاعًا عن فلس���طين وأرضها، مضيفًا أن تالحم الش���عب الفلس���طيني 
والتفافه حول المقاومة هما الضمان لتعرية العدو وإثبات فش���ل أهدافه 

العدوانية.
وشدد القيادي الحرازين على أن المقاومة حق مشروع لشعبنا، وأنها كذلك 
نهج ثابت طالما بق���ي االحتالل جاثمًا على أرضن���ا ويمارس إرهابه بحق 

شعبنا ومقدساتنا.
ودعا إلى أوس���ع مش���اركة في فعاليات جمعة إس���ناد جنين ومقاومتها 
الباس���لة، ورفع صور الش���هداء اعتزازًا بهم وإصرارًا على المضي في ذات 

الطريق الذي سلكوه.

غزة: »الجهاد« تدعو لجمعة 
غزة/ االستقالل:إسناد جنين ومقاومتها

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، 
د. يوس����ف الحس����اينة مس����اء الخمي����س بالعملية 
الفدائية التي وقعت في ش����ارع »ديزنغوف« وس����ط 
تل أبيب المحتلة، و أس����فرت عن مقتل »إسرائيليْين« 

وإصابة 14 آخرين بجروح بينها أربع حاالت خطيرة.
وقال الحساينة في تصريح له: »وكأنه اإلعصار يقتلع 

القلوب المرتجفة في »ديزنغوف«.
وأضاف: “مجددًا تضرب المقاومة بس����يفها القدسي 
البت����ار، قل����ب كيانهم الزني����م، وُترب����ك منظومتهم 
األمنية؛ لتؤكد هذه العملي����ة البطولية في عمق »تل 

..أبيب«، كم هو هّش هذا الكيان، وكم هو قابل للكسر 
والزوال أم����ام ضرب����ات الصادقين، م����ن المجاهدين 
والمرابطي����ن الذين وضعوا الق����دس نصب أعينهم، 

وسيجوا بقلوبهم خارطة الوطن.
وقال: »ونح����ن نتابع هذه العملية البطولية، وفي هذه 
الليالي الرمضانية المباركة، لنصرخ في وجه السادرين 
ف����ي غّيه����م م����ن صهاينة الع����رب، م����ن المطبعين 
والمتس����اقطين في منتصف الطري����ق، أن أفيقوا من 
غفلتكم، فهذا الكيان أعجز من أن يحمي نفس����ه أمام 
ضربات المجاهدي����ن، وبالتالي هو أعجز من أن يحمي 

أنظمتكم المتهالكة.

د. الحساينة: عملية »تل أبيب« كشفت هشاشة كيان االحتالل أمام ضربات المقاومين

غزة/ االستقالل:
باركت الفصائل الفلس���طينية العملية البطولية التي 
وقعت مس���اء الخميس وس���ط مدينة »تل أبيب« في 
الداخل المحتل، وأّدت إلى مقتل »إس���رائيليْين« على 
األق���ل، وإصاب���ة 15 آخرين بعضهم في ح���ال الخطر 

الشديد.
فق���د باركت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
تل���ك العملية البطولي���ة، وقالت في بي���ان لها وصل 
»االس���تقالل« نس���خة عنه مس���اء الخميس: »إن عودة 
العمليات الفدائية داخل العمق الصهيوني هو نتيجة 
طبيعية للع���دوان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود، 
وهي نتيج���ة كذلك لتم���ادي العدو ف���ي اقتحاماته 
للمسجد األقصى المبارك، وجريمته الغادرة بحق أبناء 
شعبنا والتي كان آخرها الجريمة التي استشهد خاللها 
ثالثة من مجاهدينا في جنين، والتي مثلت اعتداًء على 

حرمة شهر رمضان المبارك.
وأضافت الحرك���ة: »إن العدو يدفع جزءًا من الثمن جراء 
كل جرائمه وارهاب مستوطنيه بحق أهلنا في القدس 
والضفة ، وإن هذه العملية هي رسالة واضحة للعدو بأن 
عليه أن يتوقف عن اقتحاماته للمس���جد األقصى، وإن 
إقدام المس���توطنين والمتطرفين الصهاينة باقتحام 
األقصى س���يترتب عليه مزيد من المقاومة والعمليات 

الفدائية.
من جانبها، فق���د اعتبرت حركة المقاومة اإلس���المية 
»حماس« العملية رًدا طبيعًيا ومش���روًعا على تصعيد 
االحتالل جرائمه ضد شعبنا، وأرضنا، والقدس والمسجد 

األقصى.
وقال���ت حماس في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة 
 اس���تمرار إرهاب االحتالل وجرائمه، ومحاوالت 

َّ
عنه: إن

تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات األقصى 

لبناء هيكلهم المزعوم، فيما يسّمى عيد الفصح تقف 
دونه الدماء والرصاص.

وأكدت أن »المقاومة س���تقف بالمرصاد لكل من ُيفّكر 
بالمساس بالقدس واألقصى واأليام شاهدة على ذلك«.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
لتحرير فلس���طين محمود الرأس إن كل إرهاب واعتداء 
وتدنيس لألرض والمقدسات سيرد عليه شعبنا بضرب 

أوكار االحتالل.

وأك���د أن »عملية أم���س ضربت االحتالل اإلس���رائيلي 
بمقتل وردت على )كاس���ر األمواج( بتس���ونامي مقاوم 

سيستمر ما استمر اإلرهاب )الصهيوني(«.
من جهته، قال المكت���ب اإلعالمي للجان المقاومة في 
فلس���طين إن العملية البطولي���ة الجديدة التي أربكت 

االحتالل اإلسرائيلي أثبتت هشاشته وضعفه.
وأوضح���ت لجان المقاومة أن »العملية البطولية في تل 
أبيب أثبتت قدرة ش���عبنا الفلسطيني وشبابه المقاوم 

على نقل المعركة إلى عمق كيان العدو، واستطاعت أن 
تمرغ أنف العدو«.

وذكر أن »أبطال شعبنا يفاجئون العدو الصهيوني بقوة 
مقاومتهم وجرأة عملياتهم واالشتباك من نقطة صفر 

في عمق الكيان«.
وش���ددت عل���ى أن »القدس واألقصى خ���ط أحمر، ولن 
تسمح باستباحتها، والعمليات الفدائية رسالة للعدو 
وقطعان مس���توطنيه المتطرفين أن���ه إياكم واللعب 

بالنار«.
كما قالت حركة األحرار الفلس���طينية إن عملية إطالق 
الن���ار البطولية ف���ي »تل أبيب« تط���ور نوعي وصفعة 

جديدة للمنظومة األمنية واالستخباراتية اإلسرائيلية.
وأضافت األحرار في بيان وصل »االستقالل« نسخة عنه: 
» العملية تؤكد أن المقاومة مستمرة وفي تصاعد وهي 
رسالة للصهاينة بأن االعتداء على األقصى لعب بالنار 

سيولد االنفجار الذي يذوق مرارته الصهاينة«.
وشددت على أن »العملية تمثل رصاصة الموت لحكومة 
بينت المتطرفة والتي تتبجح في سياستها وعدوانها 
على ش���عبنا وتعتقد أن بإمكانها استئصال المقاومة 

وعملياتها المتصاعدة«.
كما أكدت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين أّن العملية 
هي الرد الطبيعي على اس���تمرار االحتالل االستعماري 
وجرائمه المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني، ُمؤكدًة 

أّنه ال مكان لالحتالل على أرضنا مهما طال أمده.
رت من تمادي الكيان اإلس���رائيلي ومس���توطنيه  وحذَّ
في اس���تمرار اعتدائه على أرضنا وإرهابه ضد شعبنا، 
داعية فصائل العمل الوطني وأبناء شعبنا إلى تصعيد 
المقاومة بكافة أشكالها وفي مختلف مواقع االشتباك 
معه واس���تحضار نموذج عملية »تل أبيب« الذي جرت 

اليوم كخياٍر ال غنى عنه في هذه المواجهة.

أثبتت مجددًا عجز وهشاشة الكيان
فصائل المقاومة: عملية »تل أبيب« رد عملي على »كاسر األمواج«

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت اذاعة الجي���ش االس���رائيلي ان معلومات 
اس���تخبارية تش���ير الى ان منفذ العملية في شارع 
»ديزنغوف« وس���ط ت���ل ابيب هو فلس���طيني من 

سكان الضفة الغربية.
وقالت االذاعة ان معلومات الش���رطة االس���رائيلية 
واجهزة األمن تس���ير في ه���ذا االتج���اه بناء على 

معلومات استخبارية حديثة.
 وكان إسرائيليان قتال وأصيب 15 في عملية اطالق 

نار مساء امس الخميس وسط تل أبيب.
���ذ إطالق النار ف���ي 3 مواقع مختلفة على األقل،  وُنفِّ
في شارع »ديزينغوف« بالمدينة، وفي أحد المواقع، 
اس���تهدف إطالق النار احد المطاع���م، ما ادى الى 
مقتل ش���خصين واصاب���ة 15 بينه���م 4 اصابات 

خطيرة. وقالت صحيفة »معاريف« ان القتيلين في 
الثالثينيات من العمر تم إجالؤهما إلى مستشفى 
إيخيل���وف. وقالت مصادر عبري���ة ان منفذ العملية 
شخص واحد انسحب من المكان، واالجهزة األمنية 
اإلس���رائيلية تكثف البحث عنه في ظل عدم توفر 
أية معلومات عنه أو حتى مالمحه الشخصية، وسط 

توقعات بوجود مشاركين له في العملية.

إذاعة جيش االحتالل: منفذ عملية »ديزنغوف« فلسطيني من الضفة
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وفجر السادس من س���بتمبر العام الماضي، تمكن األسرى محمود 
عب���د الله عارضة »مهندس العملية«، محمد قاس���م عارضة، أيهم 
فؤاد كممج���ي، زكريا الزبي���دي، يعقوب محمود ق���ادري، مناضل 
يعقوب نفيعات، من انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه أسفل  سجن 
»جلبوع« الذي يوصف »إس���رائيليًا« ب�«الخزنة« لش���دة تحصيناته، 

قبل أن ُيعاد اعتقالهم الحقًا على فترات.
وال تع���د عملية »انت���زاع الحرية« القضية الوحي���دة التي يتطرق 
لها »ش���ارة نصر جلب���وع«، إذ يس���لط المسلس���ل الدرامي الضوء 
أيًض���ا على العديد من القضايا األخرى التي يعاني منها األس���رى 
الفلس���طينيون في س���جون االحتالل، كاإلهمال الطبي، والنطف 

المهربة، والتعذيب، والعزل، والحرمان من الزيارة...
انزعاج »اإ�سرائيلي«

وكش���فت مصادر عبرية النق���اب عن مدى االنزع���اج الذي أصاب 
األوس���اط السياس���ية واألمنية واإلعالمية في كيان االحتالل، من 
عرض المسلسل )شارة نصر جلبوع(، كونه يسّلط الضوء على حجم 
الجريمة التي يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل، ويكشف 

كذب وادعاءات االحتالل عن الواقع داخل السجون.
وف���ي تقرير متلفز تحدث اإلعالم العبري، أعرب عن مفاجأتهم من 
قدرة مؤسس���ة العمل الفني في حركة ال�جهاد اإلسالمي، وطاقم 
العمل من إنتاج هذا المسلس���ل في زمن قياسي، وبقوة إخراجية 

وتمثيلية ودرامية بالغة.
ودائما ما تواجه األعمال الفلس���طينية بتحريض واس���ع من قبل 
الصحافة »اإلس���رائيلية«، التي تحاول تصدير ه���ذه األعمال إلى 
الغرب على أنها تحريض يدفع نح���و اإلرهاب، حيث حظرت إدارة 

»يوتيوب« نشر حلقات هذا المسلسل.
وُيعرض المسلس���ل يوميًا في رمضان على شاشة قناتي القدس 
اليوم الفضائية، وفلسطين اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساًء 
بتوقيت القدس الش���ريف، كما يعرض على ١٥ قناة عربية خالل 

شهر رمضان المبارك.
ونال المسلس���ل منذ بداية بثه على إعجاب الجمهور في فلسطين 
والوطن العربي واإلس���المي، كونه يعالج قضية حساس���ة ومهمة 
وتحظى بإجماع فلس���طيني، بإمكانيات متواضعة في ظل الحصار 

الخانق على قطاع غزة.
تفا�سيل يك�سفها امل�سل�سل

كاتب مسلسل شارة نصر زكريا أبو غالي أكد أن »شارة نصر جلبوع« 
دراما فلس���طينية ملتزمة وهادفة، تتناول قضية األسرى الستة، 

والخمسة الباقين الذين يجهل الكثيرون عن دورهم المحوري في 
عملية انتزاع الحرية التي كسرت منظومة السجن األمنية، وأعتى 

السجون »اإلسرائيلية« تحصيًنا.
وأضاف أبو غالي في حديثه ل� »االستقالل«: »هناك أسرار وصلتنا من 
داخل السجن من األسرى الستة شخصيًا عبر طرق معينة عن تفاصيل 
عملية الهروب، متحفظًا عن الكش���ف عنها تاركًا ألحداث المسلسل 
الكشف عنها، كاشفًا عن أن المسلسل يتحدث عن تفاصيل الهروب 
من السجن بما يشمل عملية الحفر والتمويه والتخفي عن أعين العدو 

ومنظومته األمنية ثم المطاردة بكافة تفاصيلها.
وأوض���ح أن »المسلس���ل يتحدث عن بطوالت األس���رى عمومًا، كما 
يتحدث عن خمس���ة أس���رى آخرين س���اعدوا األس���رى الستة في 
مراحل الحفر واله���روب والتمويه والتخطيط مع محمود العارضة، 
موضحًا أن المسلس���ل يس���لط الضوء على قضية اإلهمال الطبي 
والقتل المتعمد لألس���رى الفلس���طينيين في السجون باإلضافة 
ألسرى الداخل المحتل عام 48، واألسرى العرب مثل األسير سمير 

القنطار، باإلضافة لقضية النطف المهربة«.
وتابع، »المسلس���ل يتن���اول درة تاج القضية الفلس���طينية وهي 
قضية األس���رى في ضوء االنش���غال العربي والدول���ي في قضايا 
هامش���ية، مبينًا أن ما صنعه أولئك األس���رى األبطال أعاد قضية 

األسرى إلى الواجهة ليس فلسطينيًا وعربيًا بل حتى عالميًا«.

وأكد أب���و غالي أن المعيق الكبير من ناحية كتابة المسلس���ل هو 
تأخر وصول بعض التفاصيل من األسرى األبطال من داخل السجن 
نتيجة اإلجراءات األمنية، قائاًل :«كنا نصارع الزمن في كتابة العمل 

حتى يتم تمثيله وعرضه في شهر رمضان«.
وأضاف :«اعتمدنا على المصادر من داخل الس���جن قدر ما أتاحت 
لنا الفرصة في نقل معلومات من األسرى إلينا، مشيرًا إلى أن عامل 

الوقت كان كالسيف علينا«.
ولف���ت أب���و غالي إل���ى أن مسلس���ل »ش���ارة نصر« ج���اء لهدفين 
أولهما إظهار صنيع وبطولة أولئك األس���رى الس���تة ومساعديهم 
الذي���ن كس���روا قيد االحت���الل ومنظومت���ه األمنية، كم���ا جاء ردًا 
على المسلس���الت الهابطة الت���ي تحاول بث الفرق���ة والتعايش 
م���ع االحتالل من خالل تش���ويه صورة األس���رى وضرب النس���يج 

االجتماعي.
وش���دد على أنه ف���ي ظل التس���اوق العربي والعالم���ي مع بعض 
المسلس���الت الهابط���ة التي ظه���رت على الفضائي���ات العربية 
والعالمي���ة مثل فيلم »صال���ون هدى« وفيلم »أمي���رة« وتضمنها 
لمش���اهد تشوه النضال الفلس���طيني، كان ال بد من مواجهة هذه 
المسلسالت الهابطة والداعية للتعايش مع االحتالل، بمسلسالت 
وأفالم فلس���طينية أصيلة تب���رز النضال الفلس���طيني من خالل 

الشخصيات المقاومة.

الفن املقاوم
و يجسد الفنان علي نسمان الذي يؤدي دور البطولة في المسلسل 
شخصية األسير محمود العارضة، العقل المدبر وقائد عملية حفر 

نفق الحرية.
ويؤكد نسمان في حديثه ل� »االستقالل«، أن المسلسل فيه تأريخ 
ألبطال ليس���وا عاديي���ن، ويتحدث عن قضية غاي���ة في األهمية 
يحاول اإلعالم اإلس���رائيلي وأذرعه الغربية تش���ويهها، ويس���خر 
أم���وااًل طائل���ة من أجل صناعة دراما تش���كك في نضال األس���رى 

وقضيتهم العادلة.
 ويش���ير نسمان إلى أن »شارة نصر جلبوع« ومثله من المسلسالت 
الت���ي تتحدث عن القضية الفلس���طينية هي دراما فلس���طينية 
تحارب االحتالل وتدحض عمليات التش���وية التي يقودها دولًيا، 

فالمقاومة ليست رصاًصا، بل هي قلم، وإعالم أيضا.
ويضيف إنه »من المهم تحويل محطات نضالية فلس���طينية إلى 
أعم���ال فنية درامية، تواجه مخططات الغزو الفكري اإلس���رائيلي، 
والمساعي اإلس���رائيلية الحثيثة لتشويه التاريخ وصورة النضال 

الوطني«.
ويبين نسمان أن المسلس���ل يتحدث عن تفاصيل رافقت عملية 
حفر النفق لم ُترَو لإلعالم من قبل على لسان األسرى أنفسهم، عن 
طول النفق والصعوبات التي واجهتهم والتمويه وخداع السجان.

ويدرج نس���مان هذه األعمال في سياق ما وصفه ب�«الفن المقاوم«، 
ويؤمن ب���أن الفن ال يقل أهمي���ة عن وجوه المقاوم���ة األخرى في 

الصراع الممتد مع االحتالل اإلسرائيلي على كل الجبهات.
وقال »نحن في حالة صراع مفتوحة مع االحتالل، وهدفنا كفنانين 
فلس���طينيين ليس النجومية، بقدر المس���اهمة بم���ا نمتلك من 
موهب���ة في دع���م روايتنا الوطني���ة، وتمجيد األعم���ال البطولية، 
وكش���ف الجرائم التي ترتكبها إس���رائيل يوميا ولم تتوقف منذ 

وقوع النكبة عام 1948«.
ويأمل نس���مان أن يس���هم مسلس���ل »ش���ارة النصر«، وغيره من 
األعم���ال الفنية الفلس���طينية، فيما أطلق عليه���ا »صحوة األمة«، 
وتوحيدها في مواجهة المخاطر اإلس���رائيلية، التي ال تستهدف 
الفلس���طينيين وحدهم، داعيًا وس���ائل اإلع���الم، والغيورين على 
القضية الفلس���طينية بالترويج للدراما الفلس���طينية التي تقدم 
األبطال الحقيقيين بقالب إنس���اني، لتغيير الصورة التي رسخها 
اإلعالم اإلسرائيلي، والعربي، أن كل من يحارب االحتالل هو إرهابي 

عاشق للدماء والموت.

يحظى بمتابعة إعالمية »إسرائيلية«
»شارة نصر جلبوع«..  دراما فلسطينية توثق بطولة األسرى وتحاكي عملية »نفق الحرية«

غزة/ خالد ا�ستيوي:
تابع الفل�س��طينيون واملاليني حول العامل �سبيحة 
ال�ساد�س من �سبتمرب/ اأيلول 2021 عملية انتزاع 6 
اأ�سرى فل�سطينيني من �سجن »جلبوع« »الإ�سرائيلي« 

�سديد احلرا�سة والتح�سني، عرب نفق اأ�سفل ال�سجن، 
م�ستخدمني اأدوات ب�سيطة يف حفره ا�ستمرت عدة 
�س��هور. هذا احلدث الكبري، الذي يو�سف فل�سطينيًا 
ب� "عملية انتزاع احلري��ة"، حتّول اإىل عمل درامي 

بعنوان »�س��ارة الن�سر« ُيعر�س كم�سل�سل من حلقات 
يومية على 17 قناة فل�سطينية وعربية واإ�سالمية، 
خ��الل اأيام �س��هر رم�س��ان املبارك، ليج�س��د بطولة 

الأ�سرى يف �سجون الحتالل.

الكاتب اأبو غايل: امل�شل�شل يك�شف خفايا 
جديدة من عملية انتزاع احلرية

الفنان ن�شمان:  الفن �شكل مهم من 
اأ�شكال املقاومة املمتدة مع االحتالل

الداخل المحتل/ االستقالل:
عّلقت وسائل إعالم إسرائيلية على عملية إطالق 
النار الت���ي وقعت الليلة الماضية في »تل أبيب«، 
قائلًة إّن »مش���اهد ما يجري في تل أبيب ال ُيذكر 

مثيٌل لها«.
وج���اء ذلك بع���د مقتل اثنين ف���ي عملية إطالق 
نار في »تل أبيب«، ووق���وع أكثر من 15 إصابات، 

معظمها في حالة الخطر.
وقال اإلعالم اإلس���رائيلي إّن موج���ة العمليات ال 
تتوقف، »فمنذ بدء التصعيد ُقِتل 13 إسرائيليًا 

بينهم عناصر من قوات األمن«، فيما نقل اإلعالم 
اإلس���رائيلي عن عضو الكنيست إيتامار بن غفير 

قوله إّن »حكومة الدماء يجب أن ترحل«. 
وأّكد اإلعالم اإلس���رائيلي حدوث »فوضى في تل 
أبيب«، وأّن عملية توقيف منّفذ العملية »ما زالت 
مس���تمرة«، مشيرًا إلى أّن »قوات األمن تنتقل من 
مكان إلى آخر في تل أبيب، محاولًة توقيف منفذ 

العملية«.  
وأض���اف: »مئات عناص���ر الش���رطة والمقاتلين 
يمّش���طون تل أبيب بحثًا عن منفذ العملية الفاّر، 

والش���رطة تدع���و الن���اس إلى ع���دم التجمع في 
منطقة الهج���وم«. وذكر اإلعالم اإلس���رائيلي أّن 
»أكثر من ساعة ونصف ساعة مّرت على العملية 

والمنفذ ال يزال طليقًا«.
وفي س���ياق مّتص���ل، أك���د مراس���ل الميادين 
أن »هن���اك أكث���ر من أل���ف جندي م���ن الجيش 
اإلس���رائيلي في ت���ل أبيب بع���د العملية«، فيما 
تحدثت وسائل إعالم إسرائيلية عن »غضب لدى 
الشرطة على قوات الجيش التي استدعت وسائل 

اإلعالم أثناء عمليات التمشيط«.

وبحسب اإلعالم اإلسرائيلي، فإّن »الصحيح حتى 
الس���اعة، هو أّن منف���ذ العملية لم ُيش���اَهد في 
كاميرات، وليس له مالمح وجه«، موضحًا أّن »قوات 
االحتالل يحاولون فحص مش���بوهين صّورتهم 

الكاميرات في جداول تشخيص المشبوهين«. 
ونقلت وس���ائل اإلع���الم عن قائ���د المنطقة في 
ش���رطة االحتالل قوله: »ليس لدينا أدنى علم من 
أين أت���ى المهاجم وما هي هويت���ه«، مضيفًا أّن 

هذا الحدث هو »أكثر حدث خشينا منه«. 
وأفاد اإلعالم »اإلسرائيلي« بأّن »المؤسسة األمنية 

والعس���كرية في عتمة شبه كاملة في هجوم تل 
أبيب«، مش���يرًا إلى أّن رئي���س حكومة االحتالل 
نفتالي بينيت »عقد تقدي���رًا للوضع األمني وتم 
االتفاق على استمرار التعزيز وضخ قوات بأحجام 

كبيرة إلى تل أبيب«. 
ولفت اإلعالم اإلسرائيلي إلى أّن »قوات خاصة من 
شلداغ وسييرت متكال، ومن الجيش، تشارك في 
عملية البحث عن منف���ذ العملية«، وأفاد ب�«وقف 
النق���ل العام في وس���ط تل أبيب بس���بب قطع 

الطرقات والفوضى في المنطقة«.

 »في مشاهد ال ُيذكر مثيل لها« 
»عملية ديزنغوف«: فوضى في »تل أبيب«.. وأكثر من 1000 جندي يجوبون الشوارع
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 رام الله/ االستقالل:
صّعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا، من عمليات االعتقال اإلداري، 
حي���ث بلغ عدد األوامر التي أصدرها من���ذ مطلع العام الجاري نحو 400 أمر 
منها 190 أمرا صدر بحق معتقلين سبق أن تعرضوا لالعتقال اإلداري مرات 

عديدة.
وقال نادي األس���ير في بيان ل���ه، الخميس، إن جزءا كبيرا ممن حصلوا على 
وعود أو قرارات سابقة »جوهرية« من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، 
قد صدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات س���رية 

جديدة، ومنهم من ُأبلغ بأمر اعتقال الجديد قبل موعد اإلفراج عنه بيوم.
وأضاف، أن الفئات التي يس���تهدفها االحتالل مؤخ���را طالت العديد من 
الفاعلين من أبناء شعبنا، في محاولة جديدة منه لتقويض أي حالة نضال، 
الفتا إلى نس���بة االعتقاالت اإلدارية تعيدنا إلى شهر أيار/ مايو من العام 
الماضي الذي ش���هد تصعيدا في هذه السياس���ة، وش���ملت كافة أنحاء 

فلسطين بما فيها أراضي عام 1948.
وقال رئيس نادي األسير قدورة فارس، إن سلطات االحتالل بدأت تلجأ إلى 
تنفيذ إج���راءات محمومة، رًدا على تصاعد المواجهة، وذلك عبر التصعيد 
من عمليات االعتقال، وتوسيع دائرة االعتقال اإلداري، التي طالت العشرات 
مؤخ���ًرا، والتي من المحتم���ل أن تدفع عددا من المعتقلين إلى الش���روع 

بإضرابات فردية كما جرى العام الماضي.
وأضاف أن س���لوك االحتالل ُيفس���ر حالة التخبط والخوف التي تعيشها 
المؤسس���ة »األمنية« اإلسرائيلية، والتي تدرك أن هذا النوع من اإلجراءات 
والسياسات، ومنها جريمة االعتقال اإلداري كوسيلة انتقامية ليس إال، كما 
وتعكس جملة من التحوالت الكبيرة التي نقرأها عبر سلس���لة من الجرائم 

الالمنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية.
يشار إلى أن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها نحو 500 معتقل إداري، 
غالبيتهم أمضوا س���نوات في االعتقال، بينهم أس���يرتان وهن األس���يرة 
ش���روق البدن من بيت لحم، وبش���رى الطويل من البيرة، إضافة إلى األسير 
خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم ال�36 على التوالي رفًضا العتقاله 

اإلداري.
ومن الجدير ذكره أن المعتقلين اإلداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم 
االحتالل لليوم ال� 97 على التوالي، في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة 

بحقهم.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الصحة إن المرضى الفلس���طينيين 
يواجه���ون معوق���ات جم���ة للوص���ول للرعاية 

الصحية األساسية.
جاء ذلك خالل احتفالية نظمتها الوزارة ومنظمة 
الصح���ة العالمية الخميس لمناس���بة احتفالها 
بيوم الصح���ة العالم���ي، تحت عن���وان »تعزيز 
النظم الصحية وتقوي���ة المجتمعات«، بحضور 
وزيرة الصح���ة مي الكيلة، ومدير منظمة الصحة 
العالمية ريتشارد بيبركورن، وممثلين عن وكاالت 

دولية.
وأك���دت الوزارة أن س���لطات االحتالل لم توافق 
على 35% خالل آذار/ مارس الماضي، من طلبات 
التصاريح لمرضى قطاع غزة للوصول على مواعيد 
عالجهم بالمستش���فيات س���واء داخل أراضي 
العام 1948 أو بالضفة الغربية بالوقت المناسب، 
مضيف���ة أن تأخير الرعاية الطبية يكلف األرواح 
وتؤثر على صحة ورفاه المرضى الفلس���طينيين 

وعائالتهم.
وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيان مشترك: »في 
الي���وم العالمي للصحة، ندع���و لخلق عالم يدعم 
صحة البشر والبيئة معا، من المستحيل الحصول 
على مجتمع س���ليم في بيئة ملوثة أو الحصول 

على بيئة نظيفة في مجتمع غير صحي«.
وأض���اف البي���ان »أن حماية البيئ���ة أمر حتمي 
لتحقي���ق الصح���ة للجميع، فمح���ددات صحة 
اإلنس���ان والبيئ���ة تتطل���ب جه���ود ودعم كل 
القطاع���ات نح���و تحقي���ق الصحة ف���ي كافة 

السياسات«.
وأش���ار إلى أن »جائحة كورونا أك���دت التأثير 
الحاصل واالس���تجابة المطلوبة من العديد من 
القطاعات غير قطاع الصحة، كما أدت الجائحة 
وبش���كل مؤل���م إلى تفاق���م عدم المس���اواة، 
وس���لطت الضوء على نقاط الضعف المختلفة 
الناتجة عن مخاطر الصح���ة العامة في جميع 

أنحاء العالم بما في ذلك فلسطين«.
وش���دد على أن »بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر 
عدال���ة وتمكين المجتمعات م���ن التحكم في 
صحتها وصحة بيئته���ا أمر حتمي لخلق عالم 
يتوفر فيه الهواء النظيف والماء والغذاء اآلمن 

للجميع«.
من جهتها، قال���ت الكيلة إن فيروس »كورونا« 
أوجد عقبات إضافية في فلسطين أمام تحقيق 
رعاية صحية شاملة وعالية الجودة وفي متناول 
الجميع، وقد أظهر العاملون في المجال الصحي 
في الخطوط األمامية لدين���ا المرونة والصمود 
ولكنهم أيًض���ا واجهوا مخاطر وصعوبات جمة 

في عملهم.
وأضافت أنه منذ تفشي كورونا في فلسطين، 
أصيب أكث���ر م���ن 9 آالف عامل ف���ي المجال 
الصحي بالفيروس، مثمنة دورهم وجهودهم 
المس���تمرة عل���ى الرعاي���ة الت���ي يقدمونها 

للمجتمعات.

بدوره، قال ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية 
في فلس���طين إن الجائحة سلطت الضوء على 
الحاجة إلى انخراط القطاعات المختلفة س���وًيا 
لتحس���ين صحة الس���كان ومعالجة محددات 

التفاوتات الصحية.
وأضاف »يعتمد الحق في الصحة للجميع على 
المحافظة عل���ى الرعاية الصحية األساس���ية 
وتحس���ينها، حيث يعد االلتزام واالس���تثمار 
الموس���ع على الصعيدين المحلي والدولي أمًرا 

أساسًيا لتحقيق ذلك«.
ولف���ت إل���ى أن وج���ود حاجة إلى دع���م فوري 
يه���دد  ال���ذي  الح���رج  الوض���ع  لمواجه���ة 
توفي���ر خدمات مس���تمرة لتحوي���ل المرضى 

الفلسطينيين.
وذك���ر أن أزم���ة الحماية الممت���دة في األرض 
الفلسطينية المحتلة تسهم في تجزئة توفير 
الرعاية الصحية وتقييد الوصول إلى الخدمات 

الصحية للمرضى ومرافقيهم.

غزة/ االستقالل:

دعت األطر واالتحادات الش���بابية في قطاع غزة إلى ضرورة 

دعم وإس���ناد أبناء ش���عبنا في الداخ���ل المحتل والقدس 

والضفة المحتلتين الذين يتعرضون لهجمة »مسعورة« من 

قبل االحتالل، خاصة في ظل صمت العالم المنحاز للكيان 

اإلسرائيلي وازدواجية المعايير.

وأكدت األطر خالل وقفة شبابية نظمتها الخميس أمام برج 

الش���وا حصري بمدينة غزة، وُرفعت خاللها أعالم فلسطين 

واليافطات المساندة لش���عبنا والمنددة بجرائم االحتالل، 

على وحدة األرض والش���عب والمصير، وتمس���ك ش���عبنا 

ببرنام���ج المقاومة والمواجهة، في ظل اس���تمرار وتصاعد 

جرائم االحتالل المتواصلة وحملة اعتقاالته »المسعورة«.

كم���ا تخل���ل الوقفة ح���رق مجموع���ة من الش���بان األعالم 

اإلس���رائيلية، تعبيرًا عن تمس���كهم بالثواب���ت والهوية، 

وبعدم شرعية هذا الكيان.

واعتبر ممث���ل لجنة العالقات الوطنية ف���ي جبهة العمل 

الطالبي س���عيد عيس���ى، ازدياد موجة التطبيع العربي مع 

االحتالل وتنكر األنظمة الرجعية العربية لحقوق جماهير 

وأبناء ش���عبنا، رس���الة واضحة على أن العالم منحاز بشكل 

كامل إلى المجرم على حساب الضحية، وأن العالم يمارس 

ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، »وهي دليل 

واضح على مدى حالة االنحطاط والخيانة من دول الرجعية 

العربية لحقوق أبناء شعبنا«.

وأوضح عيسى بأن هذه الوقفة تأتي أيضًا في إطار توجيه 

رسالة دعم واضحة للجماهير الفلسطينية المنتفضة في 

القدس التي تواجه بصدورها العارية االحتالل الذي تمادى 

في عدوانه وإجراءاته الفاش���ية بحق البشر والحجر إلى حد 

المس المباشر بالمقدسات عامة والمسجد األقصى بشكل 

خاص.

وش���دد عيسى بأن ش���عبنا الفلس���طيني بكافة مكوناته 

وشرائحه وفي مقدمتهم الشباب الفلسطيني واحد موحد 

في مواجهة المش���روع االستعماري اإلس���رائيلي، موجهًا 

تحي���ة الفخر واالعتزاز ألهلنا وش���بابنا الثائ���ر في الضفة 

والقدس والداخل المحتل.

ودعا لمزيد من حالة االش���تباك وتصعيد ضربات المقاومة 

سبيلنا األنجع لطرد الغزاة عن أرضنا.

ولف���ت إل���ى أن كل مح���اوالت طم���س الهوي���ة الوطنية 

الفلس���طينية ألهلنا ف���ي الداخل المحتل باءت وس���تبوء 

بالفش���ل، مش���يرا إلى أن أهلنا في الداخل المحتل مكون 

أصي���ل ورئيس وهو أصل الحكاية الفلس���طينية بتجذره 

وتمسكه باألرض والهوية الوطنية.

كما ودعا عيس���ى لض���رورة وقف كل أش���كال الرهان على 

المفاوضات والتنس���يق األمني والتطبيع الذي ال يخدم إال 

سياسات االحتالل.

أكدت على وحدة األرض والشعب والمصير
فعاليات شبابية بغزة تدعو لدعم شعبنا بالداخل والتمسك بالمقاومة

االحتالل لم يوافق على 35 % من التصاريح لعالج مرضى غزة بمارس نادي األسير: االحتالل أصدر نحو 400 
أمر اعتقال إداري منذ مطلع 2022
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دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة

 بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/9825
الى المنفذ ضده/ خليل عبد السميع حسن االفرنجي

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المستحقة 
الدفع والمس���حوبة على بنك فلس���طين المحدود والت���ي تحمل األرقام 
 )30000129-30000128-30000738-30000676-30000677 التالية 
والبالغ قيمتها )25010 ش���يكل( والصادرة لصالح طالب التنفيذ/ شركة 
الميراج للتجارة الدولية ذ.م.م ويمثلها السيد/ معتز رياض داود والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة الش���يكات لصالح طالب التنفيذ باإلضافة إلى رسوم 
ومصاري���ف القضية وعليه ت���م إيقاع الحجز التنفيذي على حس���اباتك 
حس���ب قرار قاضي التنفيذ صادر بتاري���خ 2022/2/2م لدى بنك القدس 
وبنك فلس���طين المحدود وس���يتم صرف المبالغ المحجوزة لصالح طالب 
التنفي���ذ. لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين 
وإذا ل���م تحضر خالل المدة المذكورة فإنك ُتعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن 

ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في: 2022/4/7م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة  لدى 

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )298 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
حس���ن محمد رجب أبو وردة من س���كان جباليا هوي���ة رقم 800280067 

بصفته وكيال عن: زهراء عمر محمد نصر
بموجب وكالة رقم: 2022 / 1799 صادرة عن شمال غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 917 القسيمة 8 المدينة جباليا النزلة

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/7م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )300 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1- بشير محمد عيسى العشي من سكان غزة هوية رقم 906055157
2- فاديه فهمي محمد شبالق من سكان غزة هوية رقم 921392940

بصفته وكيال عن: بسام أحمد محمد شبالق
بموجب وكالة رقم: 1507 / 2010 صادرة عن كاتب عدل غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 663 القسيمة 70 المدينة غزة الدرج

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/7م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت دراس���ٌة جدي���دٌة صادرة عن مرك���ز أبحاث األمن 
القومّي »اإلس���رائيلّي«، التاِبع لجامعة تل أبيب، قالت 
إّن���ه “إذا كان صحيًح���ا أّن إس���رائيل ُتواج���ه معركة 
متع���ددة الجبهات تقودها “حم���اس”، فإّنه يتعين 
عليها أْن تنتهج استراتيجيا، هدفها زعزعة المنطقة 
الذي يوحد بين هذه الجبهات ونزع سيطرة “حماس” 

على حدود المعركة”، على حّد تعبيرها.
وأضافت أّنه “مع ذلك، على الرغم من الرغبة في الفصل 
بين الجبهات، فإّن »إس���رائيل« ليس في استطاعتها 
التعاون مع اإلستراتيجّية المزدوجة ل�”حماس” التي 
تحاف���ظ على التهدئة في القطاع من جهة، ومن جهة 
ُأخرى تحاول إش���عال س���ائر الجبهات. ل���ذا، يتعين 
على إس���رائيل استخدام وس���ائل ضد الحركة ليست 

عسكرية بالضرورة.
وبرأي الدراس���ة فإّن هذه الوس���ائل ه���ي: أواًل، وقف 
تحويل األموال من قط���ر إلى “حماس”، إاّل إذا أوقفت 
ل “حم���اس” في  الدوح���ة التحري���ض ومنع���ت تدخُّ
جبهات خارج قطاع غزة، ومس���اهمة مصر في الضغط 
لكب���ح “حماس” بواس���طة وقف إعادة إعم���ار القطاع 
وإغالق المعابر في سيناء، وإعادة التفكير في سياسة 
زيادة عدد تصاريح العمل في إس���رائيل، المعطاة إلى 
عم���ال من القطاع، كم���ا قالت الدراس���ة، التي نقلتها 

للعربّية )مؤسسة الدراسات الفلسطينّية(.
عالوة على ذلك، ش���ّدّدت الدراسة اإلسرائيلّية على أّن 
“الق���دس ُتعتبر الجبهة األكثر قابلية لالنفجار، والتي 

تنطوي على احتمال توحيد كل الجبهات، لذا المطلوب 
توظيف مس���اٍع حثيثة لتهدئة التوت���ر في المدينة 
خ���الل فترة رمضان، والس���ماح للمصلين المس���لمين 
بالصالة في المس���جد األقص���ى، ومن���ع االحتكاكات 

بينهم وبين اليهود الذين يزورون الحرم”.
“في المقابل”، تابعت الدراس���ة، “من المهم إشراك 

األردن، بتأيي���د من الوالي���ات المتح���دة، في تهدئة 
النف���وس في منطق���ة الح���رم، أْي منطقة المس���جد 
األقصى، يجب تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل 
إليها بشأن زيادة عدد الحراس في أجهزة الوقف، في 
ل نشطاء “حماس”  مقابل حرص أردني على منع تدخُّ
والحركة اإلس���المّية، الجناح الش���مالي، في نشاطات 

الوقف”.
وأّك���دت الدراس���ة أيًض���ا أّن���ه “ال يمكن إلس���رائيل 
قبول المس���اهمة السلبّية للس���لطة الفلسطينية في 
التحريض وتأجيج النفوس، من خالل كبار المسؤولين 
لديها، كما أّنها ال تس���تطيع قبول السياسة المعادية 

إلسرائيل في كل المنابر الدولّية”.
ومضت قائلة إّنه “مع ذلك، يجب أْن تحاذر إس���رائيل 
من دفع الس���لطة الفلس���طينّية إلى َي���َدْي )حماس(، 
والمحافظة على نسيج الحياة في المناطق الفلسطينية 
إلبعاد الس���كان عن اإلرهاب، وتوطيد التعاون األمنّي 
مع األجهزة األمنية في الس���لطة، والسماح لها بفرض 
القان���ون ومعالجة ش���بكات )حماس(، وزي���ادة الجهد 

لترميم االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية”.
 وتابعت الدراس���ة اإلس���رائيلّية قائلًة إّن “قّوة حركة 
)الجهاد اإلس���المّي( ازدادت وتعززت بصورٍة كبيرٍة في 
ش���مال الضفة وقطاع غزة بفضل ما أس���مته »التأييد 
اإليران���ّي«. وهذه القّوة جعلت الحرك���ة بمثابة محّرك 
لإلرهاب بأحج���ام كبيرة، ومركز جذب أيًضا لنش���طاء 

انتموا إلى تنظيمات ُأخرى”.
وخُلصت إلى القول إّن ازدياد قّوة )الجهاد اإلس���المّي( 
جعلته أيًضا يش���كل تحدًيا خِطًرا الس���تقرار السلطة 
الفلسطينية، لذلك، يجب على »إسرائيل« أْن تكشف 
عن المس���اهمة اإليرانية في التده���ور الحالي للوضع 
األمني في الساحة الفلسطينية – »اإلسرائيلية«، سواء 
أكان المقصود موجة إرهاب عابرة، أْو تصعيًدا منهجًيا 

طويل األمد، على حّد قولها.

تعاظم قّوة »الجهاد اإلسالمي« في شمال الضفة وغزة
دراسة »إسرائيلية«: تفجير األوضاع في القدس ينطوي على احتمال توحيد كل الجبهات في وجه »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل:
منعت س���لطات االحتالل »اإلسرائيلي«، الخميس، 
والدة األس���ير المريض ناصر أبو حميد من زيارته 

بعد وصولها بوابة سجن الرملة.
وقال���ت أبو حميد م���ن أمام بوابة س���جن الرملة إن 
االحتالل يواصل منعها من زي���ارة ابنها المريض 

بالسرطان للشهر الرابع.

ويعتقل االحتالل خمس���ة من أبن���اء أبو حميد في 
سجونه ويقضون جميعهم أحكاًما بالمؤبدات.

وأصي���ب ناص���ر أب���و حميد قب���ل أش���هر بمرض 
الس���رطان، وتم إعطاؤه عدد من جرعات الكيماوي، 

ونقله إلى مستشفى سجن الرملة.
وتس���كن عائلة أبو حميد بمخيم األمعري لالجئين 
جنوبي رام الله، وهدم االحتالل منزلها ثالث مرات.

رغم وصولها بوابة السجن
االحتالل يمنع أم األسير ناصر أبو حميد من زيارته

جنين/ االستقالل:
مددت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي في معس���كر س���الم، الخميس، توقيف 

معتقل من قرية رمانة غرب جنين للمرة ال� 12 على التوالي.
وذك���ر ذوو المعتقل محمد فياض بش���ناق، أن المحكمة مددت توقيف نجلهم 
حتى 26 آيار/ مايو المقبل، بذريعة اس���تكمال التحقي���ق معه. يذكر أن قوات 
االحتالل اعتقلت بشناق بتاريخ 28–8-2021 على حاجز زعترة العسكري جنوب 

نابلس، أثناء عودته من عمله في رام الله، ويقبع حاليا في معتقل »مجدو«.

االحتالل يمدد توقيف أسير من 
جنين للمرة الـ12 على التوالي
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دولة فل�سطني
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم: 2022/34
يف الطلب احلقوقي رقم: 2022/211

المس���تدعون : -۱ رام���ز جاس���ر عطي���ة مس���لم - ويحم���ل هوي���ة رقم 
)۹۰۰۲64347(

-۲ شريف جاسر عطية مسلم
-۳ محمد جاسر عطية مسلم

-4 س���هاد جاسر عطية مسلم وكيلهم الس���يد/ عز الدين محمود مصلح 
بموجب وكالة قضائية صادرة عن س���فارة فلس���طين في الرياض محررة 

بتاريخ: 2021/10/11م رقم )م و ق/ 2021/114(
 -5 سماهر جاسر عطية مسلم من سكان - غزة - النصر - الرمال الجنوبي.

 -6 سحر جاسر عطية مسلم - من سكان المغازي - حارة البطانية.
وكيالهم المحاميان / محمد أبو ستيتان، عز الدين مصلح.

 المس���تدعي ضده: طارق عودة عطية يونس مس���لم باألصالة عن نفسه 
وباإلضاف���ة إلى باقي ورثة وتركة والده، وجميعهم من س���كان المغازي - 

الشارع المكسور - دوار المطحنة.
 نوع الدعوى: إثبات ملكية ومنع معارضة

 قيمة الدعوى: )4۱۰۰۰د.أ( واحد وأربعون الف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 2022/34

الى المس���تدعي ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعين قد أقاموا عليك 
دعوى حقوقية )إثبات ملكية ومنع معارضة( لذك يقتضي عليك الحضور 
إل���ى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبليغك بهذه 
المذك���رة كما يقتضي ان تودع قلم ه���ذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها 
جلس���ة يوم: االثنين: 2022/4/18م لنظر القضية ليكن معلوما لديك أنك 

اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير في دعواه حسب األصول. 
تحريرا في: 2022/4/6م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة باإيداع خمطط �سبكة �سوارع املنطقة 

)k2( )املعروفة مبنطقة ال�سديقني(
منطقة تنظيم : بيت الهيا

قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 41/2021 المنعقدة بتاريخ 16/12/2021 عن إيداع ش���بكة ش���وارع 
المنطق���ة )k2( )المعروفة بمنطقة الصديقين( والمار بالقس���ائم رقم )1

0_11_12_13_14_15_17_18_19_20_36( م���ن القطع���ة رقم )1761( 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحق���وق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إل���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم 
املدن  اإيداع خمطط �سبكة �سوارع املنطقة رقم )1(

منطقة تنظيم - بيت الهيا
قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة أنها قد 
قررت بجلس���تها رق���م 24/2021 المنعق���دة بتاري���خ 18/8/2021 إعادة 
إيداع مخطط ش���بكة ش���وارع المنطقة رقم )1( المار في القس���ائم رقم ) 
 _45_46_36_25 _34_33_32 _31_30 _29_23 _24_25_26_27 _28
 _59_2_55 _56 _57_58_50 _49 _48 _47 _39 _40_41 _42_43_44
 _70_71  _72_73_74_75   _76  _67_66  _65_64_63_62  _61_60
 _95  _96_86_85  _84_83_82_81_80  _79  _78_77  _68   _  69
 _101_100_99_98  _97  _87  _88  _89  _90  _91_92_93  _94_152
17_165_175_174_173_163_161_159  _106_105_104_103_102

6_ 177_ 178_179_180(  من القطعة رقم )1776(
لالعتراض خالل مدة خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرس���مية أو ف���ي صحيفتين يوميتين محليتي���ن أيهما أقرب، 
والذي تم اعالن ايداعه في الس���ابق ونش���ره في جريدة فلسطين بتاريخ 

.25/2/2020
وعلي���ه ووفقا لنص المادة )17( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 
1936 فانه يجوز لجميع أصحاب الحق���وق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مش���روع آخر سواء بصفتهم من 
أصحاب ه���ذه األمالك أو بأية صف���ة  أخرى االطالع مجانا على المش���روع 
المعدل لدى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها ببلدية بيت 
الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعتراض برد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

الداخل المحتل/ االستقالل:
شارك العشرات من الطالب الفلسطينيين بوقفة تضامنية مع األسير المقدسي 
أحمد مناصرة في ساحة أنطين قرب جامعة »تل أبيب« في الداخل الفلسطيني 

المحتل.
ورفع المش���اركون في الوقفة األعالم الفلس���طينية والشعارات المتضامنة مع 
مناص���رة، مؤكدين أنهم لن يتركوه وحيًدا ف���ي ظل ما يتعرض له من تعذيب 

وعزل في سجون االحتالل.
ودعت أقطاب ومؤسس���ات فلسطينية إلى أوسع مشاركة في حملة تضامن مع 
مناصرة، والذي يعاني أوضاًعا نفسية صعبة نتيجة تعذيبه وعزله منذ اعتقاله 

وخالل عمليات التحقيق معه.
ومنذ اعتقاله وهو طفل لم يتجاوز عمره )13عاًما(، بتاريخ 2015/10/12، واألسير 
مناصرة يتعرض لضغوطات نفسية كبيرة، وألقسى أساليب التعذيب الجسدي 
والنفسي، التي ال يمكن تحملها، ما ضاعفت من معاناته وآالمه الحادة وأوجاعه 

المزمنة.

غزة/ االستقالل:
أك���دت دائ���رة ش���ؤون الالجئين ف���ي الجبهة 
الش���عبية لتحري���ر فلس���طين أن إعالن بعض 
المانحين عدم اإليفاء أو تأجيل التزاماتهم تجاه 
»أونروا«، سيكون له تداعيات خطيرة على أوضاع 
الالجئين والخدمات الُمقدمة لهم خصوًصا في 

الصحة والتعليم والمساعدات االغاثية.
واعتب���رت الدائرة ف���ي بيان له���ا الخميس، أن 
التبريرات التي ساقتها الدول المانحة لتهربها 
من دع���م موازنة »أون���روا« الُمقدم���ة لالجئين 
الفلس���طينيين مثل تأثيرات األزمة الروسية –

األوكرانية وتداعياتها االقتصادية على العالم، ال 

تعفيها من القيام بمسؤولياتها تجاه الالجئين. 
وأشارت إلى أن الالجئين الفلسطينيين يعانون 
أوضاًع���ا معيش���ية واقتصادي���ة صعبة، وهم 
بحاجة ماّسة إلى المساعدات االغاثية، خصوًصا 
في ش���هر رمضان المب���ارك، واس���تقرار برامج 

الصحة والتعليم.
ودع���ت األم���م المتح���دة وال���دول المانحة إلى 
التخلي عن ازدواجي���ة المعايير تجاه الالجئين 
الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تضخ مليارات 
الدوالرات في أوكرانيا ألس���باب سياسية، يحرم 
ماليي���ن الالجئي���ن من أبس���ط حقوقهم التي 

أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الدائرة من أن عدم إيفاء الدول المانحة 
بالتزاماته���ا تجاه »أونروا«، س���يكون له عواقب 
سياسية خطيرة، س���تؤثر على حالة االستقرار 
في المنطقة، وس���تكون فتيل اشعال لألوضاع 

المتدهورة أصاًل.
ودعت أصدقاء الش���عب الفلسطيني من الدول 
األعضاء في األم���م المتحدة، وحركات التضامن 
مع ش���عبنا المنتش���رة في العالم، إلى مواصلة 
الضغط عل���ى األمم المتحدة وال���دول المانحة 
من أجل االلتزام بصرف الموازنات المس���تحقة 
»ألونروا«، حت���ى تقوم بواجباته���ا تجاه جموع 

الالجئين.

غزة/ االستقالل:
أصدرت هيئ���ة الجنايات الكبرى الخميس باإلجماع 
حكم���ًا باإلعدام ف���ي قضيتي���ن منفصلتين على 
مواطني���ن أدينا بتهمة القتل قص���دًا خالفًا لمواد 
القانون الفلسطيني، والحبس المؤبد على مدان في 

قضية قتل ثالثة.
وحس���ب بيان م���ن المجلس األعل���ى للقضاء وصل 
»االستقالل«  نسخة عنه الخميس فقد أدانت هيئة 
المحكم���ة المدان )أ/ج(، بالتهم المس���ندة إليه في 
قضية مقتل المغدور محمد مازن الدهشان، وحكمت 
باإلجم���اع معاقبته باإلعدام ش���نقًا حت���ى الموت، 
ومصادرة المضبوطات المح���رزة على ذمة القضية 
وذلك ع���ن تهمة القت���ل قصدًا، والس���لب، وحمل 

سكين، وذلك خالفًا لمواد القانون الفلسطيني،
وذكر البي���ان أن المدان قتل قص���دًا المجني عليه 
محمد مازن الدهش���ان بتاريخ )2012/06/20( وذلك 
بأن أع���د العدة وضرب المجني علي���ه عدة طعنات 

بمنطقة الصدر بواسطة أداة مؤذية )سكين(.
كما أدانت الهيئة المدان )ش/ع( بالتهم المس���ندة 
إلي���ه في قضي���ة مقت���ل المغدورة ميس���ر عاصم 
الخضري، وحكمت باإلجماع معاقبته باإلعدام شنقًا 

حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة.

وجاء الحكم بتهمة القتل قصدًا والسطو على بيت 
سكني لياًل بقصد ارتكاب جناية، وحمل أداة مؤذية 

وذلك خالفًا لمواد القانون الفلسطيني.
وكان المتهم قت���ل قصدًا المجني عليها ميس���ر 
عاصم الخضري بتاري���خ )2020l/02/07(، وذلك بأن 
تسلق الجدار الخارجي لمنزل المجني عليها ودخله 
عبر الش���رفة محاواًل س���رقتها، وعندما ش���اهدته 
صرخت مستغيثة بأخيها لمس���اعدتها، فضربها 

ثالث ضربات على الرأس، ثم الذا بالفرار.
وبتاري���خ 2020/2/21 توفيت المجني عليها لوجود 
فشل في أعضاء الجسم المتعددة نتيجة اإلصابات 

التي تعرضت لها.
وج���اء في بيان مجلس القضاء، أنه في قضية ثالثة 
قضت الهيئ���ة حكمًا بمعاقبة المدان )أ/غ( بالحبس 
المؤب���د وذلك عن تهم���ة القتل عن غي���ر القصد، 
والمش���اجرة في مكان عام، وحمل أداة مؤذية، خالفًا 
لمواد القانون الفلس���طيني، وكان���ت المحكمة قد 

عدلت التهمة من القتل قصدًا لغير القصد.
وأوضح البيان أن الم���دان يعتبر حدثًا حيث ارتكب 
الجريم���ة وهو في الرابعة عش���ر من عم���ره أي أقل 
م���ن )18( عامًا، حيث قت���ل الم���دان المجني عليه 
مروان محمد الحداد بتاريخ )2020/10/30م(، وذلك 

باس���تخدام أداة مؤذية عبارة عن )حجر س���ليكات( 
والمبين الوصف بمحضر الضبط.

وبين أن المدان ألق���ى الحجر باتجاه الحداد فأصاب 
رأس���ه مباشرة من علو مما أدى إلى وفاته على الفور، 
وذلك كما هو موضح ومبين تفصياًل بتقرير الصفة 
التش���ريحية، وذلك بوج���ه غير مش���روع ومخالف 

للقانون.
كم���ا حكمت هيئ���ة الجناي���ات الكب���رى بانقضاء 
الدعوى الجزائي���ة بالصلح الجزائ���ي بحق المتهم 
)ه/م(، وذلك في قضية مقت���ل المواطن جهاد إياد 
محرم، بعد تنازل أولياء الدم وتقديم سند مصالحة، 
وكان المته���م قتل عن غير قص���د المتهم بتاريخ 

)2017/10/05(
وجاءت األحكام بعد عدة جلس���ات وتقديم النيابة 
العامة كامل بيناتها واتخاذ اإلجراء القانوني الالزم، 
وبعد إتاحة الف���رص وإعطاء المتهمين حقهم في 
الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.

الجدير ذكره أن هيئة الجنايات الكبرى تم تشكيلها 
من قب���ل المجلس األعل���ى للقضاء مؤخ���رًا، ضمن 
سياس���ته باالهتمام في قضايا الرأي العام السيما 
القتل والمخدرات والفس���اد، وسرعة الفصل فيها؛ 

للسعي نحو مجتمع آمن بعيًدا عن الجريمة.

»الجنايات الكبرى« بغزة تصدر 3 أحكام باإلعدام والمؤبد

»الشعبية« تحذر من تداعيات عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه »أونروا«

غزة/ االستقالل:
بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، الخميس، 
صرف مس����اعدات نقدية، عبر البنوك، ألصحاب المن����ازل التي دمرت 
بش����كل كلي خالل العدوان »اإلسرائيلي« على قطاع غزة في شهر أيار/

مايو الماضي.
وأوضح����ت »أونروا« أنها عملت مع هؤالء على توقيعهم على تعهدات 
للبدء بصرف المس����اعدات النقدية المقدمة م����ن خالل البنوك إلعادة 

اإلعمار.

»أونروا« تبدأ صرف أول دفعة مساعدات 
إعادة اإلعمار لمنازل عدوان 2021

وقفة طالبية تضامنية مع األسير 
مناصرة أمام جامعة »تل أبيب«

غزة/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، عن أس���ير من قطاع غزة بعد 

قضائه 17 عاما في معتقالتها.
وأفاد مراس���لنا، بأن سلطات االحتالل أفرجت عن األسير إبراهيم أبو حصيرة من 

محافظة غزة على حاجز بيت حانون شمال القطاع.

االحتالل يفرج عن أسير من غزة 
بعد قضائه 17 عامًا في األسر
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لم تكن العمليات الفلس���طينية المس���لحة التي ازدادت وتيرتها في األس���بوعين األخيرين، خاصة 
في الجزء المحتل من فلس���طين عام 1948 )عملية بئر السبع »الفدائي الشهيد محمد أبو القيعان«، 
وعملية الخضيرة »الفدائيان الش���هيدان أيم���ن وإبراهيم اغبارية«، وعملية بني ب���راك ورمات غان« 
الفدائي الشهيد ضياء حمارشة«( س���وى التعبير الموضوعي عن حالة التمرد/ الثورة على السياسة 
االس���تعمارية، اإلقتالعية، واالجالئية العنصرية لكيان الغ���زو الصهيوني. هذه الحالة التي وصفها 
»عاموس يادلين« و«أودي أفنطال«، في مقالهما المشترك الذي حمل عنوان » ساعة طوارئ: يجب منع 
عاصفة ممتازة لإلرهاب« على موقع »N12«، بأن )على »إسرائيل« تعزيز معالجة برميل المتفجرات الذي 
نجلس عليه(. على الجانب اآلخر، كش���فت تلك العمليات –وما سبقها، وتالها– عن الخلل الفادح في 
المنظومة األمنية واالس���تخباراتية؛ أنظمة تجسس، كاميرات مراقبة، عمالء، وتنسيق أمني مع سلطة 
رام الله، في كشف المنفذين قبل نجاحهم في التسلل، والوصول لمكان العملية، وقتل أكبر عدد من 
الغزاة المستعمرين. وزير الحرب في حكومة العدو »بيني غانتس« يعترف بعجز المؤسستين األمنية 
والعسكرية في وقف العمليات الفدائية / االستشهادية، وخاصًة عمليات الطعن، وفي حديثه للقناة 
12 الصهيونية، يؤكد )أن من الصعب إيقاف ش���خص يقرر في لحظة حمل سكين أو مفك، وتنفيذ 

عملية طعن(، في رٍد مباشر على االنتقادات الموجهة لحكومته لفشلها في منع العمليات األخيرة.
االستشهاديون في قلب المستعمرات

 حمل الربع األول من العام الحالي للغزاة المس���تعمرين، رعبا حقيقيا، وشعورا مستمرا بفقدان األمن، 
واهتزاز الثقة بالمؤسس���ة العس���كرية واألمنية، نتيجة التطورات الميدانية عبر ساحات االشتباك 
المتعددة. في التقرير الدوري األخير الصادر في أوائل شهر شباط / فبراير الحالي عن مركز معلومات 
فلسطين »معطى« إحصاء عن عمليات المقاومة الفلسطينية خالل األشهر الثالثة من هذا العام، مع 

مقارنة باألعوام السابقة لذات الفترة. 
في شهر آذار / مارس الفائت، استشهد 20 مواطنًا فلسطينيا، وُقتل 12 صهيونيا، وإصيب 64 آخرين 
في عمليات للمقاومة. وقد بلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خالل الش���هر )821( عماًل مقاومًا. 
ومع األيام األولى لش���هر شباط / فبراير استشهد 6 فلس���طينيين في مواجهات مسلحة مع جيش 

االحتالل، وشهيد آخر »أسير محرر »في المظاهرات التي اندلعت في مدينة الخليل.
وق���د أظهر التقرير تصاعدا ُمضطردا لعمليات المقاومة الُمس���ّلحة، الفًتا إلى أّن عمليات إطالق النار 
تجاه أهداف االحتالل تصاعدت من )51( عملية خالل عام 2018، إلى )132( عملية خالل أشهر يناير 
وفبراي���ر ومارس 2022. وبالنظر إلى معدل العمليات المؤثرة خالل 3 ش���هور من كّل عام من األعوام 
الخمس���ة محل المقارنة، فإّن معدل العمليات س���ّجل )47( عملية عام 2018، ليصل إلى )42( خالل 
2019، و)24( خالل 2020، و)77( خالل 2021، بينما وصل إلى )165( عملية في 2022، حتى اآلن. وقد 
تساوى عدد قتلى الغزاة المستعمرين من هذه العمليات خالل الشهور الثالثة من العام الجاري، مع 
مجموع القتلى خالل األعوام 2019، و2020، و2021. وأفاد »معطى« بأّن ُمعّدل خسائر الكيان الغاصب 
خالل 3 شهور من كّل عام، بما يشمل القتلى والجرحى، ُيظهر أّن خسائره في الشهور األولى من عام 
2022 تزيُد بقليٍل عن خس���ائره خالل العام الماضي كّله، وتقترب من مجموع خسائره خالل األعوام 

.)2020 ،2019 ،2018(
اتساع المواجهات مع اشتداد القمع الصهيوني

في ظل تصاعد المقاومة المس���لحة »الس���الح الناري واألبيض، الدهس، الزجاجات الحارقة، واألكواع 
المتفجرة«، وتعدد أشكال النضال الجماهيري، لجأت حكومة العدو لعمليات االغتيال، اقتحام البيوت، 
واستخدام اإلرهاب النفسي والضرب العنيف ألصحابها، والتخريب المتعمد لمحتوياتها، ويترافق 
ذلك مع نهج القمع الوحش���ي للتجمعات الش���عبية، »باب العامود ومحيط المسجد األقصى، مواكب 
تشييع الشهداء ومجالس العزاء بهم«،  كل ذلك وأكثر، كان مفردات برنامج العمل للحملة العسكرية، 
واألمنية، التي حملت اس���م« كاسر األمواج« الذي يعني اعترافا مباشرا من حكومة العدو بأنها تتوقع 
موجات جديدة، وعنيفة من الفلس���طينيين. وإذا دققنا برمزية التسمية، فهي تستهدف، استباقيا 
»موجات« المد الكفاحي المتتالية للش���عب الفلس���طيني، التي تعمل إجراءات الغزاة المستعمرين 
»جيشا، أجهزة أمن، وميليشيات المستوطنين المسلحة«، في اقتحامات المسجد األقصى المستمرة 
لنواب في الكنيست، وزير الخارجية، وعدد من الحاخامات الذين عقدوا اجتماعا حددوا خالله الخطوات 
الالزم���ة الحتفاالت عيد الفصح العبري في منتصف الش���هر الحالي، عل���ى التمهيد النفجار »برميل 
المتفجرات« الذي يجلس عليه تجمع المس���تعمرين .كما أن هذه السلس���لة من االس���تفزازات التي 
ستتوج في االحتفال ب� »عيدهم« داخل المسجد األقصى، في شهر رمضان، ستكون صاعق التفجير 
ليس للغضب الشعبي العنيف، فقط، وإنما لصواريخ » سيف القدس 2 »، ولتطوير »الموجة » القادمة، 

لهبة شعبية واسعة على امتداد مساحة فلسطين التاريخية.
التلويح بالجزرة لم يعد مفيدا

لقد اكتش���ف ق���ادة كيان العدو، مجددا، أن كل محاوالت الرش���ى االقتصادية؛ زي���ادة عدد تصاريح 
العمل للقادمين من قطاع غزة، والس���ماح بدخول أموال المنحة المالية القطرية، والتشاور/ الطلب من 
الحكومة المصرية بأن تمارس دورها / ضغطها على قوى المقاومة المس���لحة، حتى ال تلجأ لتفعيل 
منظوم���ة الصواريخ، الموضوعة منذ أس���ابيع في أقصى درجات االس���تعداد، لك���ن، كل هذا لم يعد 
كافيا لالكتفاء بوضع »حافة الهاوية«. ألن مراكز القوى داخل المؤسس���ة العس���كرية واألمنية، وفي 
المس���توى السياس���ي، تدفع األوضاع نحو الذهاب لالنفجار، مستفيدة من انشغال العالم بالصراع / 
المواجهة المحتدمة على األراضي األوكرانية بين االتحاد الروس���ي وحلف ش���مال األطلسي. كما أن 
تصفية الحس���ابات بين قوى االئتالف الحكومي« تحالف بينت / ليبي���د، وآخرين«، وقوى المعارضة 
التي يقودها الليكود بزعامة »نتنياهو«، خاصة مع اس���تقالة »عيديت سليمان« عضوة الكنيست من 
االئتالف الحكومي، مما يعني فقدان االئتالف، األغلبية في الكنيس���ت، وهذا يعني فتح الباب على 

احتماالت / سيناريوهات، متعددة، أبرزها سقوط الحكومة الحالية والتوجه النتخابات الكنيست.
 خاتمة: مع مؤشرات اقتراب ساعة المواجهة التي تدفع إليها وبتسارع واضح، قوى وازنة »سياسية، 
عس���كرية، ودينية« داخل الكيان، فإن تسييج الوضع الش���عبي المقاوم، بموقف سياسي / كفاحي 
تتمسك به /، وتلتف حوله قوى المقاومة المسلحة، والجماهيرية على امتداد مساحة الوطن المحتل، 
ليرتقي بالتفاهمات التي تس���ربت عن لقاءات عديدة بين تلك القوى، لمس���توى التنس���يق بينها، 

ميدانيا وعلى أرض الواقع، أصبح إنجازها، مهمة عاجلة ال تتطلب التردد والتأجيل.

عملية »كا�سر الأمواج« 
و�سيا�سة حافة الهاوية

ش���كلت الحركة الطالبية الفلس���طينية ركيزة أساس���ية وعمودًا 
فقريًا للمش���روع الوطني الفلس���طيني منذ نش���أتها، على الرغم 
من ثمة تعقيدات أحاطت فبها الس���يما في مرحلة النشأة ال أنها 
تجاوزتها بكل يقين، وذلك عبر فهمها لطبيعة الصراع وبالتالي 
انخراطه���ا مبكرًا ف���ي المواجهة مع المش���روع الصهيوني الذي 
سعى لتجهيل ش���عبنا وإخراجه من حالة االشتباك، حيث يعلم 
االحتالل أن المثقف المش���تبك هو األكثر خطرًا على مش���روعه 
التوس���عي في المنطقة، بالمقابل س���عت الحرك���ة الطالبية ألن 
تصن���ع جياًل مثقفًا ق���ادرًا على أن يمل���ك أدوات تحليل الصراع 
المبن���ي عل���ى حالة الوعي، وبالتالي االس���تفادة م���ن الطلبة عبر 
اندماجهم في العمل المقاوم وجعله أكثر احترافية باالستفادة 
م���ن التخصص���ات الجامعية الت���ي أفرزت العديد م���ن األدمغة 
الت���ي واجهت الكيان الصهيوني ب���كل ثقة وثبات في كثير من 

المحافل.
في ظل األحداث المس���تجدة عل���ى األراضي الفلس���طينية من 
المه���م أن تدرك الحركة الطالبية قيمة الواجب والمهمة الملقاة 
على عاتقها، فهي س���ليلة قيادة فلسطينية تاريخية نشأت في 
ربوع الجامعات وأسس���ت كفًا مقاومًا يواجه مخرز االحتالل، وهو 
معنى مختلف نستش���رفه في التجربة اليومية لطلبة الجامعات 
الذين حملوا عل���ى عاتقهم أن يكون له���م دور بارز في تفعيل 
العمل المقاوم على طريق من س���بقوهم، حينما تحدث الشهيد 
الدكتور فتحي الش���قاقي من قلب دمشق عن المثقف وأهميته 
في س���ياق المواجهة مع المش���روع الصهيوني فقال: »المثقف 
أول م���ن يقاوم وأخر من ينكس���ر«،  فلم يكن هذا مجرد ش���عار 
ُيرفع للتباه���ي به، بل هذه الكلمات تحم���ل الكثير من الدالالت 
الهام���ة والواجبات المطلوب إنجازها من الحركة الطالبية في ظل 
التحوالت والتغييرات التي تعيش���ها القضية الفلسطينية، لم 
يك���ن مهند الحلبي طالب الحقوق ف���ي جامعة القدس أبوديس 
والقادم من بلدة س���ردا شمال مدينة رام الله مجرد طالب جامعي 
عادي، بل كان استثنائي في كل ما يملك من ِفهم ووعي لطبيعة 
الصراع، فق���د كان أحد كوادر الرابطة اإلس���المية اإلطار الطالبي 
لحركة الجهاد اإلسالمي، وكان لديه ما يكفي من اإليمان والوعي 

والثورة التي جعلته مفتاحًا النتفاضة القدس وُملهمًا للكثير من 
األجيال عبر تنفيذه لعملية بطولية قرب باب األس���باط بالقدس 
المحتل���ة، بمعنى أن الحركة الطالبية عليه���ا الكثير من المهام 
التي يجب أن تقوم بها، بداية من زرع االيمان لدى طالبنا بعدالة 
القضي���ة والدفاع عنه���ا وتعزيز الوعي ومواصل���ة حالة التعبئة 
داخ���ل جامعات ومواكبة الميدان، ومواجهة سياس���ة كي الوعي 
التي يمارس���ها االحت���الل، وبالتالي فإن هذه الواجبات تس���هم 
بشكل مباشر في انخراط طلبة الجامعات في المواجهات اليومية 

مع االحتالل على كل نقاط التماس.
تكمن أهمية الحركة الطالبية في قدرتها للوصول إلى عدد كبير 
من المجتمع الفلسطيني وهي الشريحة األهم التي تملك الطاقة 
والوعي، حيث تتواجد الحركة الطالبية في 49 مؤسسة تعليمية 
ما بين جامعة وكلية في قطاع غ���زة والضفة المحتلة، 32 منهم 
في الضف���ة، و16 في قطاع غزة، باإلضافة إلى جامعتين للتعليم 
المفتوح: جامعة القدس المفتوح���ة التي تتوزع مراكزها ما بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 22 مركز، )17( مركز في الضفة، 
و)5( في قطاع غ���زة، والجامعة العربية المفتوح���ة في رام الله.، 
وفي التوزيع األكاديمي التفصيل���ي يمكن القول بأنه يوجد 10 
جامع���ات في الضفة  يقابلهم 6 في قطاع غزة، وكذلك 11 كلية 
جامعية في الضفة يقابلهم 5 في قطاع غزة، و11 كلية المجتمع 
المتوس���طة في الضفة، يقابلهم 6 في قطاع غزة، وهذا التوزيع 
األكاديمي ل���ه العديد من المميزات في ق���درة الحركة الطالبية 
على اس���تخدام عدة أس���اليب وطرق في إطالق اآلليات المناسبة 
لكل مس���توى من المس���تويات األكاديمية، فاألساليب والطرق 
واآلليات وحتى الخطاب الذي يت���م توجيهه للجامعات يختلف 
عن الكليات وهك���ذا، وحتى في أدق تفاصي���ل العمل، تختلف 
آليات العمل بين الكليات داخل الجامعة الواحدة، فمثاًل الطريقة 
واألس���لوب للعمل التعبوي والتوعوي في كلي���ة الطب يختلف 
عن كلية العلوم اإلنس���انية، واالختالف يكون من حيث األدوات 
واألش���خاص التابعين للحركة الطالبية والمطلوب منهم ممارسة 
هذا الدور، فهناك س���مات مختلفة لألشخاص يجب أن تتعامل 

معها الحركة الطالبية في عملها داخل الجامعات والكليات.

وتزداد أهمي���ة الحركة الطالبية ليس بس���بب األع���داد الكبيرة 
للمؤسس���ات التعليمي���ة »الجامعات والكليات« فحس���ب، ولكن 
أيضًا بس���بب أعداد الطلبة داخل الجامع���ات في ظل أننا نعيش 
ف���ي مجتمع يؤم���ن بالتعلي���م الجامعي ألبنائه، حي���ث يتواجد 
على مقاعد الدراس���ة في الجامع���ات والكليات حتى العام 2022 
م���ا مجموعة 214،765 طال���ب وطالبة -مئتان وأربعة عش���ر ألف 

وسبعمائة وخمس وستون- على مستوى الضفة وقطاع غزة.
من هذا المنطلق يأتي تشكيل وصياغة وعي الطلبة كواحدة من 
أهم الواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الحركة الطالبية، 
باعتبارها أحدى أهم الركائز لدعم المقاومة واسنادها واالنخراط 
بكافة تش���كيالتها، فالحرك���ة الطالبية ال تقتصر مس���ؤوليتها 
ودورها على الجانب الخدمات���ي المتعلق باالتجاه األكاديمي وال 
يمك���ن اختزاله في تنفيذ بعض الفعاليات، بل تتعدى ذلك إلى 
الوقوف بكل قوة في وجه المشروع الصهيوني والتمترس خلف 
المقاومة وانشاء جيل مقاوم قادر على قيادة الساحات الميدانية 
الس���اخنة بين االحتالل والمقاومة، والمطلوب منها رفد المقاومة 
بالكوادر الش���بابية ذوي الكفاءة والمه���ارة والقدرة بهدف دعم 
مش���روع المقاومة بالخبرات العلمية المطلوبة، فنحن نتحدث عن 
مشروع مقاوم ينتمي له أبناء شعبنا وعلى رأسهم طلبة الجامعات، 
العدي���د من المه���ام المطلوبة من الحرك���ة الطالبية في الضفة 
المحتلة وقطاع غزة، ولكل طرف منهم دور ومسؤولية وال يجب أن 
يتنص���ل أي منهم عن واجباته تجاه األحداث الجارية حاليًا تحت 
مبررات غير منطقية، فالعمل المقاوم المشتعل واآلخذ باالزدياد 
في الداخل المحتل وكذلك في مدن الضفة والس���يما في جنين 
عبر »كتيبة جنين« يتطلب منا أن نكون على قدر هذه المرحلة وما 
تحتويه من تحديات ورهان كبير على الحركة الطالبية والشباب، 
هذه المرحلة التي تحت���اج أن تكون الحركة الطالبية أكثر نباهة 
ولياق���ة في تطوير ذاتها واالرتق���اء بالخطط الخاصة بها بهدف 
إبقاء حالة المش���اغلة مع االحتالل مس���تمرة عبر االس���تفادة من 
المخزون الكبير الذي تملكه م���ن الكوادر الطالبية في الجامعات 
بهدف توصيل رسالتها التوعوية لجموع الطلبة، وإدماجهم في 

العمل المقاوم المشتعل ضد االحتالل.

كتب ناحوم بارنيع محلل الش���ئون السياس���ية الرئيس���ي في 
صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” أن أبا مازن بعث  رس���الة سرية  
إلى إس���رائيل يبدي فيها اس���تعداده لمناقشة تغيير سياسة 
الس���لطة الفلسطينية في مس���ألة الرواتب التي تدفعها ألهل 
الشهداء واألسرى، والتي تقتطع إسرائيل منذ 17 فبراير 2019 
من أموال المقاصة ما يعادلها ،  حوالي 32 مليون دوالر ش���هريا 
، عقابا للس���لطة على دفع تلك الروات���ب ، ويفاقم هذا االقتطاع 
أزمتها  المالية في وقت تضاءل فيه ما تقدمه لها الدول المانحة، 
والضئيل المتبقي تزدحم الشروط عليه ، ومنها تنقية المناهج 
الفلسطينية مما تصفه تلك الدول تشجيعا على اإلرهاب ونبذا 
لقيم التسامح دون أي التفات منها لما في المناهج اإلسرائيلية 
من تفجير لروح العنصرية واإلرهاب وتش���ويه لحقيقة اإلنسان 
العرب���ي ، ونعته بكل صفات اإلج���رام والتخلف والكذب والغدر 
ورفض المس���امحة . وتتجاه���ل هذه ال���دول التطبيق العملي 
الذي ينفذه الجيش اإلسرائيلي والمستوطنون لما في المناهج 

اإلسرائيلية من قيم عنصرية وإرهابية.
ويقول بارنيع إن الحكومة اإلس���رائيلية لم ترد على رس���الة أبي 
م���ازن، والمتوقع أال ترد ما دام رئيس���ها بيني���ت الذي صرح في 
يناي���ر الماضي بأنه ليس مس���تعدا للقاء أي من قادة الس���لطة 
لمناقشة أمور سياسية، ويرفض االلتزام باتفاق أوسلو الذي قال 
الراحل شمعون بيريز إنه كتب من ألفه إلى يائه بيد إسرائيلية، 
وتبعا لكل ذلك يرفض بينيت إقامة دولة فلسطينية، ويقول:” 
لن أس���مح بمفاوضات على خط الدولة الفلسطينية”. والحق أن 

بينيت ليس ِبدعا من القادة اإلسرائيليين األموات واألحياء.
أمواتهم رفضوا هذه الدولة، وأحياؤهم يرفضونها، وسيرفضها 
م���ن يلونهم، والف���رق هو في مراوغ���ة قائد، وم���داورة آخر في 
مس���ألة هذه الدول���ة. نتنياه���و داور، وق���ال إنه يقب���ل بدولة 
فلسطينية، وقليال قليال تراجع عما قاله، وبينيت مجاهر صريح. 
والمشكلة ليست في قادة إس���رائيل، هم أعداء أقاموا دولتهم 

بالحديد والن���ار في أرضنا، ومنذ قيام ه���ذه الدولة وهي توالي 
قتل الفلس���طينيين داخل فلس���طين وخارجها، وتقتلع جذور 
م���ن تبقى منهم فيه���ا، وتتصرف باقتناع مترس���خ متمكن أن 
المعادلة بين الطرفين: إما نحن وإما هم، إما اإلس���رائيليون وإما 
الفلس���طينيون، حرب وجود أو زوال، وما دام���ت تملك مقومات 
الوجود، فليزل الفلس���طينيون! أبو مازن، وال أبخس الرجل قدرته 
على الفه���م الصحيح لألمور، وكتبت م���رة أمتدحه كاتبا متميزا 
موهوب���ا، وتمنيت لو أنه انصرف للكتابة وابتعد عن السياس���ة؛ 
يتص���رف بعيدا عن هذه المعادلة، فيدعو إس���رائيل بين حين 
وحين إلى التفاوض، ومرة قال: “س���أفاوض وأفاوض وأفاوض”، 
ويتنازل لها كلما ضغطت عليه، وهددته بعد العمليات األخيرة 
التي قتل فيها أحد عش���ر من مس���توطنيها إن ل���م ُيِدن تلك 
العمليات، فأمس���ك العصا من وسطها، وبث بيانا قال فيه: “إن 
قتل المدنيين الفلس���طينيين واإلس���رائيليين ال يؤدي إال إلى 
المزيد من تدهور األوضاع. “، وتنس���يق س���لطته األمني معها 
أنقذها من قتلى وجرحى كثيرين، وجنبها تكاليف مالية كبيرة، 
وأمن جنودها ومس���توطنيها في الضفة، وأكس���بها سياس���يا، 
فس���وغ المطبوعون العرب تطبيعهم  معها من بين مس���وغات 
أخرى بهذا التنسيق ، وشعر بعض الناس في العالم أن العالقة 
بين اإلسرائيليين والفلس���طينيين عالقة سوية طبيعية، ومن 

سوائها وطبيعتها أن الطرفين يتعاونان في مقاومة اإلرهاب!
وكم متخصصا في شئون المنطقة يعلم أن هذا التعاون يسير 
في اتجاه واحد هو تأمين المس���توطنين والجنود اإلسرائيليين، 
وأن الفلس���طينيين ال تأمين لهم من جرائم وش���رور وعدوانية 
هؤالء؟! وكل ش���يء في األراضي الفلسطينية منذ أوسلو يسير 
لخي���ر إس���رائيل في واقع ش���لل سياس���ي فلس���طيني كامل، 
وخصومة ال لين فيها بين الس���لطة وبين من يقاومون االحتالل 
االستيطاني، وهما حماس والجهاد، والشبان غير المنتمين ألي 
فصيل، وإلى جانب الشلل السياس���ي والخصومة الحادة أثقال 

معيشية مضنية على الفلسطينيين خاصة في غزة التي وصلت 
نسبة البطالة فيها بين القوى القادرة على العمل 60 %.

ومهما س���اءت صورة إس���رائيل عالميا تواصل قتلها واعتقالها 
للفلسطينيين في الضفة واالستيالء على أراضيهم، ومضاعفة 
تصرفاته���ا القمعي���ة وقوانينها العنصرية ضد فلس���طينيي 
الداخ���ل، وتواص���ل خنق غ���زة وتهديدها بع���دوان جديد، وإن 
لوحت أحيانا بجزرة تش���غيل عدة آالف م���ن عمالها في الداخل 
الفلسطيني المحتل مثلما تفعل هذه األيام، ويذهب بعضهم 
مضط���را مغلوبا على أمره، وحاله يجس���دها قول المتنبي:” ومن 
نكد الدهر على الحر أن يرى = عدوًا له ما من صداقته بُد”. وهذه 
المواصلة لإلس���اءة المميتة للفلسطينيين مردها أن إسرائيل ال 
تجد كيانا سياس���يا فلس���طينيا جادا وحازما يتصدى إلساءتها 
مفعال لقوى ش���عبه الذي ال يتردد في التضحية دفاعا عن وطنه 
ومستقبله فيه. وأحيانا تصدر مواقف إيجابية من قوى شعبية 
متنوعة االهتمامات واالختصاصات في الغرب تس���تنكر جرائم 
إسرائيل في حق الفلس���طينيين، وال يستفاد منها فلسطينيا 
لغياب كيانية سياس���ية فلس���طينية تصنع هذه االس���تفادة. 
وموقف عظي���م األهمية ذاك الذي صدر منذ يومين عن كنيس 
“تس���يدك ش���يكاغو” اليهودي في مدينة شيكاغو األميركية 
ال���ذي ص���وت أعضاؤه عل���ى قرار عرف كنس���يهم بأن���ه معاد 
للصهيونية، واعتبر قيام إس���رائيل ظلما للشعب الفلسطيني، 
وعلى عظم هذا الموقف وشجاعته ونبالته فتقديرنا المنبثق من 
س���وابق كثيرة أنه لن يلقى جهة فلسطينية توظفه في صالح 

القضية الفلسطينية.
كل عالقة الس���لطة الفلس���طينية مع إس���رائيل ال فائدة منها 
للقضية الفلس���طينية، وفوائدها إلس���رائيل، وأبو مازن مقتنع 
به���ذا الحص���اد العقيم للس���لطة فلس���طينيًا، فمتى يتصرف 
انطالق���ا من ه���ذا االقتناع؟! ل���ن يتصرف أب���دا. تصرفه مؤداه 

نهايته ونهاية سلطته، واالثنان ال يريدان هذه النهاية.

دور الحركة الطالبية في دعم الحراك الميداني للمقاومة

متى يتصرف أبو مازن انطالقًا من اقتناعه أنه ال فائدة 
للقضية الفلسطينية من كل عالقته بإسرائيل؟!

بقلم: عرفات أبو زايد

بقلم: حماد صبح
الكاتب: محمد العبد الله
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غزة/ االستقالل: 
قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة 
في قطاع غزة عوض أبو مذكور، أمس الخميس، 
»س���نضغط حتى يتم تعويض المعتمرين من 
حادثة احتراق حقائب المعتمرين في العريش 

أول أمس«.
وأض���اف أبو مذكور في تصريحات إذاعية أمس 
الخمي���س، أن الجانب المصري متأّلم مما حصل 

ومتضامن مع حاجة المعتمرين.
وتابع: »نحن بانتظار نتائج التحقيق في الحريق، 

ونتابع مع الشركة الناقلة ولن نسكت وسنطالب 
بإرجاع الحقوق والتعويض«.

وزاد أب���و مذك���ور: »نحم���د الل���ه على س���المة 
المعتمرين، ول���م يحصل هذا الحادث العرضي 

منذ سنوات«.

أبو مذكور: سنضغط حتى يتم تعويض المعتمرين من حادثة احتراق حقائبهم
غزة/ االستقالل: 

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التش���غيل المؤقت »مسار« وحقوق الغير 
»مدني وعسكري« يوم األحد القادم.

وقالت الوزارة، إنه س���يتم صرف رواتب التش���غيل المؤقت عن ش���هر فبراير، 
وحقوق الغير عن شهر مارس وذلك عبر كافة فروع بنك البريد.

المالية بغزة تحدد موعد 
صرف رواتب »مسار« وحقوق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وس����ائل اعالم عبرية، أم����س الخميس، أن 
أس����عار الوقود في »إسرائيل« ستنخفض بمقدار 

نصف شيكل من منتصف ليلة اإلثنين القادم.
وقال موقع “واي نت” العبري، إنه س����يتم تقديم 
األم����ر الموقع م����ن وزير مالية االحت����الل أفيغدور 
ليبرمان إلى لجنة المالية في الكنيس����ت للموافقة 
علي����ه، مع إرفاق اقتراح ح����ول كيفية تمويل 800 
مليون شيقل التي ستكلفها خطوة خفض الوقود 

لمدة ثالثة أشهر.
وأض����اف الموق����ع أنه عل����ى الرغم من اس����تقالة 
عضو الكنيست إيديت س����يلمان، إال أن االئتالف 
الحكومي لديه أغلبية عضوي كنيس����ت في لجنة 
المالية، وال يبدو أن أعضاء المعارضة س����يخالفون 
الخطوة. وأش����ار إل����ى أنه إذا وافق����ت اللجنة على 
التخفيض يوم اإلثنين، يكون سعر الوقود 6.94 
شيكل للتر من األوكتان 95، مقارنة ب� 7.44 شيكل 
حاليًا. ولفت إلى أن التخفيض الحالي هو 43 أغورة 
من الضريبة االنتقائية وس����بعة أغورات أخرى من 

ضريبة القيمة المضافة.
وخفض معدل الضريبة على الوقود في »إسرائيل« 

آخر مرة في نيس����ان )أبريل( 2012، بعد أن ارتفع 
السعر إلى مستويات 8.25 شيكل للتر الواحد.

وتشهد أس����عار النفط العالمي ارتفاعًا منذ بداية 
الغزو الروس����ي ألوكرانيا وسط شح في االمدادات 
واضط����رار ال����دول الكب����رى لألفراج ع����ن كميات 
جديدة من مخزوناتها لكبح ارتفاع أس����عار الخام 

ومشتقاته.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت أمس الخميس 
1.5 في المئ����ة لتصل إلى 102.55 دوالر للبرميل. 
كما صعدت عقود خام غرب تكس����اس األمريكي 
بنس����بة 1.3 في المئة، لتصل إل����ى 97.49 دوالر 

للبرميل.

انخفاض أسعار الوقود »اإلسرائيلي« منتصف ليلة اإلثنين القادم

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة العمل في قطاع غزة ، أمس الخميس، ، أنها وقعت عش����رات من 

عقود التشغيل المؤقت لصالح البلديات.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس إن« اإلدارة العامة لخدمات التشغيل 
عبر مديريات العم����ل في المحافظات الخمس، وقعت عقود تش����غيل مؤقت 
لصالح مش����روع اإلنعاش االقتصادي الممول من الحكومة النرويجية وبتنفيذ 

صندوق التشغيل الفلسطيني.«
وأشارت الى أن المشروع يهدف إلى رفد )47( خريج/���ة للبلديات في محافظات 
قطاع غزة، لرفع احتياجاتهم من الكوادر البش����رية في المشاريع التي تهدف 
الس����تدامة الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطني����ن، وتحديد الفئات 
األكثر تضررًا وآليات التدخل أوقات األزم����ات والطوارئ وصنع خرائط وبيانات 

.GIS
الجدير ذك����ره، أنه تم عقد المقاب����الت في مقر البلدي����ات بوجود ممثلين من 

الجهات المستفيدة وصندوق التشغيل ووزارة العمل.

»العمل بغزة« توّقع )47( عقدًا 
للتشغيل المؤقت لصالح البلديات

غزة/ االستقالل: 
أحال���ت مباح���ث التموين والمعادن الثمين���ة بمدينة غزة، خالل ال� 24 س���اعة 
الماضية، ملفات 10 تجار مواد غذائية ودواجن في محافظتي الوسطى والشمال 
للنيابة العامة لعدم التزامهم بالتسعيرة الحكومية، وبيعهم الدواجن بأسعار 

مرتفعة.
كم���ا حررت مباحث التموي���ن، رفقة الجهات المختص���ة، ثمانية محاضر ضبط 
بحق تجار تالعبوا بأسعار السلع التموينية، وذلك خالل جوالتها الميدانية على 
األسواق والمحال التجارية. وبينت مباحث التموين أنها أحالت القضايا المذكورة 
للجهات المختصة وهي النيابة العامة في غزة الس���تكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهم، وفقًا للمقتضى القانوني.
يذك���ر أن مباحث التموين والمع���ادن الثمينة تجري جوالت مس���تمرة لضبط 
األسواق وتنظيمها، ومتابعة البضائع والسلع الغذائية، ومراقبة األسعار، ومنع 
االحتكار، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية األمن الوطني لشهر رمضان المبارك، 
والتي بدأت بتنفيذها ُقبيل الشهر الفضيل، وتستمر حتى آخر أيام عيد الفطر 

السعيد.

مباحث التموين تحيل 10 تجار 
االستقالل/ وكاالت: متالعبين باألسعار للنيابة العامة

كشف جوزيب بوريل مس����ؤول الشؤون الخارجية 
ف����ي االتحاد األوروبي عن إنف����اق االتحاد 35 مليار 
يورو »38 مليار دوالر« على واردات الطاقة الروسية 

منذ اندالع الحرب في أوكرانيا.
وقال أمام البرلمان األوروبي في ستراس����بورج ، »إن 
هذا الرقم يعك����س مدى أهمي����ة تقليل اعتماد 

االتحاد األوروبي على واردات الطاقة الروسية«.
و دع����ا إل����ى أن يتم ذل����ك من خالل التوس����ع في 
استخدام الطاقة المتجددة، معتبرا مكافحة التغير 
المناخي أصبحت اآلن تس����ير جنب����ا إلى جنب مع 

التوجهات الجيوسياسية.
من جانبه قال ش����ارل ميش����ال رئي����س المجلس 
األوروب����ي ، »إن على االتحاد األوروبي عاجال أم آجال، 
فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسيين«، 

وفقا ل�«الفرنسية«.
وصرح المس����ؤول أم����ام الن����واب األوروبيين خالل 
جلس����ة عامة في ستراس����بورج »أظن أن إجراءات 

بش����أن النفط والغاز الروس����يين ستكون ضرورية 
عاجال أم آجال«.

وكانت المفوضية األوروبي����ة اقترحت على الدول 
األعضاء ال�27 وقف مشترياتها من الفحم الروسي 
التي تش����كل 45 في المائة، م����ن واردات االتحاد 
األوروبي وإغ����الق الموانئ األوروبية أمام الس����فن 

الروسية.
إال أن حظرا محتمال على النفط »25 في المائة، من 
المش����تريات األوروبية« والغاز »45 في المائة، من 
واردات االتحاد األوروبي«، يخضع لنقاشات صعبة 
بين الدول األعضاء، إذ إن برلين عبرت بشكل علني 

عن تحفظاتها.
وقال كريس����تيان ليندن����ر وزير الم����ال األلماني 
اإلثني����ن »إن ألماني����ا ال يمكنها االس����تغناء عن 
إم����دادات الغاز الروس����ي في الوق����ت الراهن، وإن 
العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع 

ستضر االتحاد األوروبي أكثر من روسيا«.
ويعتمد ش����رق ألمانيا على وج����ه الخصوص على 

النفط الروس����ي عبر خط أنابيب »دروشبا«. وأعلنت 
شركة الطاقة الفرنسية »توتال«، أنها لن تشتري 
النف����ط الروس����ي لمصفاته����ا في مدين����ة لوينا 

األلمانية بحلول نهاية العام الجاري.
من جانبه ذكر شتيفان فايل رئيس حكومة والية 
سكسونيا السفلى األلمانية، أن محطات استقبال 
الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن يمكنها أن 
تحل محل ما يصل إلى 40 في المائة من شحنات 

الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
في المقابل، أوقفت دول البلطيق اس����تيراد الغاز 
الروس����ي منذ مطلع نيس����ان )أبريل(. من جانبها، 
أكدت أورس����وال فون دير الين رئيسة المفوضية 
األوروبية أم����ام المجلس أن العقوب����ات األوروبية 

»مهمة ألنها تؤثر في روسيا أكثر منا«.
وأضاف����ت أن »هذه العقوبات لن تك����ون األخيرة، 
لق����د منعنا الفحم، لك����ن علين����ا اآلن التطرق إلى 
النفط والمداخيل التي تجنيها روس����يا من هذه 

المحروقات األحفورية«.

35 مليار يورو أنفقتها أوروبا على واردات الطاقة الروسية منذ اندالع الحرب

عمان/ االستقالل: 
أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان 
الش���راكة  مش���روع  ع���ن  األردني���ة، 
االس���تثماري بي���ن القطاعي���ن العام 
والخاص إلنشاء مبان وساحات جديدة 
للش���حن وال���ركاب في جس���ر الملك 
حسين )معبر الكرامة البري بين الضفة 

الغربية المحتلة واألردن(.

وقال���ت ال���وزارة في بي���ان صحفي إن 
المرحل���ة األولى من عطاء االس���تثمار 
تمن���ح الفرص���ة للش���ركات المحلية 
والدولية ذات الخبرة للتنافس الختيار 
مس���تثمر لبن���اء وتمويل وتش���غيل 
وصيانة المش���روع لمدة تصل إلى 20 

سنة.
وأضافت الوزارة أن المش���روع يقع على 

بعد 2 كيلو متر مربع باتجاه الغرب عن 
المباني الحالية التي تخدم مستخدمي 

المعبر، وبمساحة أرض 2000 دونم.
وأشار إلى أن المشروع سيكون حديًثا 
وعالمًيا يلبي االحتياجات المستقبلية 
والنم���و المتس���ارع لحرك���ة ال���ركاب 
المعبر، وتسهيل حركة  والشحن على 

األفراد بين األردن والضفة.

وبينت الوزارة أن المش���روع سيحتوي 
عل���ى مبان لل���ركاب وس���احات ومبان 
ونق���اط  انتظ���ار  للش���حن وص���االت 
تفتي���ش أمني���ة وأماك���ن مخصصة 
لألمتعة وأس���واق وخدم���ات متعلقة 
بالمس���تخدمين، ومواقف للس���يارات 

والحافالت وأعمال بنية تحتية.
ولفتت إلى أن المش���روع يفصل حركة 

األف���راد عن الش���حن كلي���ًا، ويهدف 
لتعزي���ز التبادل التج���اري بين األردن 
االنتظار  زم���ن  والضف���ة وتخفي���ض 
والتفتيش للركاب والش���حن على حد 

سواء.
ونوه���ت إل���ى أن المش���روع يخدم 4 
ماليين مس���تخدم وأكثر من 180 ألف 

شاحنة سنوًيا.

األردن يعلن عن مشروع لتطوير جسر الملك حسين والتجارة مع الضفة
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االستقالل/ وكاالت: 
أصدر الرئيس اليمني عب����د ربه منصور هادي فجر أمس 
الخميس إعالنا رئاس����يا نقل بموجب����ه كامل صالحياته 
إلى مجلس قيادة رئاس����ي، كما أصدر قرارا رئاسيا بإعفاء 
علي محس����ن األحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية من 

منصبه.
وينص اإلعالن الرئاس����ي عل����ى أن يتولى مجلس القيادة 
الرئاسي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال 
تنفي����ذ مهام المرحل����ة االنتقالية، باإلضاف����ة إلى قيادة 

المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطالق النار.
ويتشكل المجلس الرئاس����ي من 8 أعضاء برئاسة رشاد 
العليمي، وعضوية كل من س����لطان علي العرادة، وطارق 
محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، 
وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد 

الله العليمي باوزير.
كما قرر الرئيس اليمني تش����كيل هيئة يمنية للتشاور 
والمصالحة، تجم����ع مختلف المكونات لدعم ومس����اندة 
مجلس القي����ادة الرئاس����ي والعمل عل����ى توحيد وجمع 
القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاس����ي 
وتهيئة الظروف المناس����بة لوقف االقتتال والصراعات 
بين كافة القوى والتوصل لسالم يحقق األمن واالستقرار 

في كافة أنحاء البالد.
كما تضمن اإلعالن الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني 
من الكفاءات الوطنية المختصة برئاس����ة إسماعيل أحمد 
الوزير، لصياغة مس����ودة القواعد المنظمة ألعمال مجلس 

القيادة الرئاسي، وهيئة التش����اور والمصالحة، والفريق 
القانون����ي والفريق االقتصادي المش����كلين بموجب هذا 
اإلع����الن، على أن يتم رفعها خالل 45 يوما من تاريخ هذا 

اإلعالن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي العتمادها.
وقال هادي في البيان -الذي ت����اله وزير اإلعالم والثقافة 
والس����ياحة معم����ر األرياني- إن����ه أصدر ه����ذه القرارات 
اس����تنادا إلى »الصالحيات الممنوحة لنا بموجب دستور 

الجمهورية اليمنية، في تجس����يد إرادة الشعب واحترام 
الدس����تور والقانون وحماي����ة الوحدة الوطني����ة ومبادئ 
وأهداف الث����ورة اليمني����ة وااللتزام بالتداول الس����لمي 

للسلطة«.
و اعتبر عضو المكتب السياس����ي لجماعة الحوثي محمد 

البخيتي أن مجلس القيادة اليمني الجديد غير شرعي.
كما نش����ر البخيتي تغريدة على تويتر تساءل فيها عن 

س����بب اختيار رش����اد العليمي لرئاس����ة مجلس القيادة 
الجديد.

وتح����دث القيادي الحوث����ي عن نقاش ج����رى بينه وبين 
العليم����ي خالل الح����وار الوطن����ي اليمن����ي عامي 2013 
و2014، وق����ال إن األخي����ر رف����ض مش����روع ق����رار عرضه 
الحوثيون يقضي بمنع وجود القوات األميركية في اليمن 

بحجة مكافحة اإلرهاب.
رحبت دول ومنظمات عربية وخليجية، الخميس، بتشكيل 
»مجلس القيادة الرئاسي« في اليمن، وتقديم السعودية 

واإلمارات دعما ماليا عاجال لالقتصاد اليمني.
بدورها، أعربت الخارجية الكويتية في بيان، عن ترحيبها 
بتش����كيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة دعمها له في 

تنفيذ مهامه.
بدوره����ا، رحب����ت الخارجية األردنية، في بيان، بتش����كيل 
المجل����س، مؤك����دة أن عم����ان »تدعم جهود ح����ل األزمة 
اليمنية وصوال إلى حل سياسي«، مثمنة الدعم المالي من 

السعودية واإلمارات.
كما رحب نايف الحجرف، أمين مجلس التعاون الخليجي، 
في بيان، بقرار هادي إنش����اء المجلس، مؤكدا دعمه »في 
كل ما يحقق االستقرار باليمن«، ومتمنيا له »التوفيق في 

أداء مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة التاريخية«.
م����ن جانبها، رحبت الجامعة العربية في بيان، بتش����كيل 
المجلس الرئاسي، مؤكدة دعمها له »كتجسيد للشرعية 
اليمني����ة«، ومعرب����ة عن أملها ف����ي أن يق����ود البالد نحو 

تحقيق السالم.

"أنصار الله" تصفه بـ"غير الشرعي"
اليمن.. تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء ومنحهم صالحيات »هادي«

مقديشيو/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة الصومالية، فجر أمس الخميس، في بيان ، طرد رئيس بعثة 
االتحاد األفريقي، فرانسيسكو ماديرا، معلنة أنه »شخص غير مرغوب فيه«.

ولكن سرعان ما رفض الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الخطوة.
وبحس����ب البي����ان الحكومي، ف����إّن الحكوم����ة الصومالية تمهل الس����فير 
فرانسيسكو ماديرا مدة 48 ساعة لمغادرة البالد، متهمة إياه بأنه »يمارس 

أعمااًل ال تمت لمهامه بصلة«.
وطالبت الحكومة الصومالية رئاس����ة االتحاد األفريقي باستدعاء مفوضها 
في البالد، واالمتثال ألوامر رئيس الحكومة الصومالية، محمد حسين روبلي.

وفي السياق ذاته، رفض الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قرار طرد 
ماديرا، مش����يرًا إلى أنه »ال توجد توضيح����ات من وزارة الخارجية الصومالية 

بش����أنه قيامه بما يمّس س����يادة البالد«.
وبحس����ب بيان نش����ر في صفحة الرئاس����ة الصومالية في »فيسبوك«؛ فإّن 
رئيس الب����الد محمد عبد الله أم����ر وزارة الخارجية الصومالي����ة بإبالغ بعثة 
االتح����اد األفريق����ي بأّن ق����رار الحكوم����ة الصومالية بطرد الس����فير ماديرا 
»ليس موحدًا بين الرئاس����تين )الرئاس����ة والحكومة(، وأنه صدر عن مكتب 
ال يس����تطيع وحده اتخاذ قرارات مصيرية«، في إش����ارة إلى مكتب رئاس����ة 

الحكومة الفيدرالية.
وأض����اف البيان، أّن البالد »تمر بمرحلة انتخابات نيابية ورئاس����ية، وتحتاج 
إلى دعم الجميع، وخاصة من بعثة االتحاد األفريقي، التي تساهم وحداتها 
العس����كرية في الصومال في حفظ األمن وس����المة المق����ار االنتخابية في 

البالد«.
وبحسب متابعين، فإّن قرار الحكومة يأتي بعدما تداولت وسائل التواصل 
االجتماعي تس����ريبًا صوتيًا يعود للسفير فرانسيس����كو ماديرا، يوجه فيه 
اتهامات لرؤساء س����ابقين في البالد، من أمثال شريف شيخ أحمد وحسن 
شيخ محمود، ويتهمهم بالس����عي لعرقلة انتخاب الرئيس محمد عبد الله 
فرماج����و لوالية ثاني����ة، ما أثار ردود فعل غاضبة ح����ول مهام بعثة االتحاد 
األفريقي، التي يبلغ عدد أفراده����ا نحو 22 ألف جندي، تتولى مهام حفظ 

األمن ومحاربة »حركة الشباب«.

موسكو/ االستقالل: 
أكد وزير الخارجية الروس���ي،  س���يرغي الفروف ، أن 
» أوكرانيا  قدم���ت األربعاء مس���ودة اتفاق جديدة 

روس���يا »، موضحًا أن »المسودة األوكرانية الجديدة 
تتضمن تراجعا عن المقترح���ات التي قدمت في  

اسطنبول ».
وش���دد عل���ى أن »بالده ترف���ض مقت���رح أوكرانيا 
الجديد لبحث قضيتي دونباس والقرم في اجتماع 
بين الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، والرئيس 
األوكران���ي، فولوديمي���ر زيلينس���كي«، معتبرًا أن 
»واش���نطن وحلفاءها يتحكمون في نظام كييف، 

ويضغطون على زيلينسكي لمواصلة القتال«.
وأكد الفروف على أن »بالده س���تواصل المحادثات 
م���ع الجانب األوكراني وس���تقدم مس���ودة اتفاق 
روس���ية«، وذكر أن »أوكرانيا تسعى إلى االنسحاب 

من المحادثات وتقويضها«.
وكان وزي���ر الخارجية، قد رأى في وقٍت س���ابق، أن 
»االس���تفزاز الكاذب في مدينة   بوتش���ا   األوكرانية 
يه���دف إلى تعطي���ل  المفاوضات  بين  روس���يا  و 

أوكراني���ا »، مردف���ًا أن »الغ���رب يح���اول عرقل���ة 
المحادثات بين روس���يا وأوكرانيا من خالل تأجيج 
الهستيريا بشأن ادعاءات حصول جرائم حرب في 

بوتشا«.
وإلى ذلك، أعلن المتحدث باس���م قوات دونيتسك 
االنفصالية أن المعارك انتهت في وسط ماريوبول، 

وتتركز اآلن في منطقة معمل آزوف للحديد.
وأض���اف »دخلنا مين���اء ماريوبول وندف���ع القوات 
األوكرانية باتجاه المنطقة الصناعية«، مش���يرا إلى 
أن قرابة 3 آالف عس���كري أوكراني م���ا يزالون في 

ماريوبول.
وق���ال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينس���كي 

إن القوات الروسية دمرت مدينة ماريوبول تقريبا، 
وإنها تمنع المساعدات اإلنسانية من الوصول إلى 
المدينة، مؤكدا أن قواته استطاعت صد الهجمات 

الروسية على مدينة أوديسا.
وكان���ت وزارة الدفاع الروس���ية قال���ت إن قواتها 
ستمضي قدما لدخول مدينة ماريوبول بعد رفض 
الجن���ود األوكرانيين المهلة الروس���ية للخروج من 

المدينة.
وق���د تصاع���دت خ���الل الس���اعات الماضية حدة 
المواجه���ات في ماريوبول بين قوات االنفصاليين 
في دونيتس���ك مدعومة بالجيش الروس���ي وبين 
الق���وات األوكراني���ة، وتركزت في وس���ط المدينة 
حي���ث يح���اول االنفصالي���ون والقوات الروس���ية 

السيطرة عليها.
وعلى صعي���د التط���ورات الميداني���ة في محيط 
كييف، نقلت رويترز عن مسؤول عسكري أميركي 
كبير أن تقديرات الواليات المتحدة تش���ير إلى أن 
روسيا أتمت انسحابها من محيط كييف، وتعتقد 
أنها تعيد تجهيز قواته���ا وتزويدها باإلمدادات 

من أجل إعادة انتشار متوقعة في أوكرانيا.
وأضاف المس���ؤول أن االنس���حاب تضمن مغادرة 
القوات الروسية مدينة تشيرنيهيف أيضا، مشيرا 
إل���ى أن التقييم األميرك���ي كان بالكامل خالل آخر 

24 ساعة.
لكن المسؤول قال إن كييف ال تزال تحت التهديد 

حتى لو غادرت القوات البرية الروسية المنطقة.
م���ن ناحية أخرى، حذر األمين العام لحلف ش���مال 
األطلس���ي )ناتو( ينس ستولتنبرغ من أن الرئيس 
الروس���ي فالديمير بوتين لم يتخل عن رغبته في 
الس���يطرة على كامل أوكرانيا، مرجحا أن تس���تمر 

الحرب »ألشهر وحتى سنوات«.

وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف 
»علينا أن نكون واقعيين، قد تستمر الحرب لفترة 
طويلة، ألش���هر وحتى لس���نوات، لذل���ك علينا أن 
نكون مستعدين لمس���ار طويل، من حيث تقديم 
الدعم ألوكرانيا واالس���تمرار في العقوبات وتعزيز 

دفاعاتنا«.
من جانب���ه، أكد وزير الخارجي���ة األميركي أنتوني 
بلينكن في إفادة صحفية إلى جانب س���تولتنبرغ 
»س���نقوم ب�3 أمور إذا استمرت روس���يا بعدوانها 
على أوكرانيا: مواصلة دعم األوكرانيين، وممارسة 
ضغط غير عادي على روسيا، وتعزيز دفاع الحلف«.

وقد طالب وزير الخارجية األوكراني دميترو كوليبا 
أمس الخمي���س الدول األعضاء في حلف ش���مال 
األطلسي بتزويد بالده بالمزيد من األسلحة لمحاربة 

القوات الروسية.
وق���ال كوليب���ا لدى وصول���ه إلى مق���ر الحلف في 
بروكس���ل لحض���ور اجتماع مع نظرائ���ه من الدول 
األعضاء »جئت ألطالب ب�3 أمور: األس���لحة، األسلحة 
ثم األس���لحة، كلما تسلمناها أس���رع ُأنقذت أرواح 

أكثر وتجنبنا دمارا أكبر«.
في المقابل، قال الكرملين إن إرس���ال األسلحة إلى 
أوكرانيا ال يساهم في نجاح محادثات السالم بين 
موس���كو وكييف، وإن روسيا سترد على العقوبات 

األميركية األخيرة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي إن العقوبات 
التي فرضت على بالده هي األكبر في التاريخ، وإنها 
ته���دف »لتقويض تطورنا وإعادة بالدنا عش���رات 

السنين إلى الوراء وخلق توترات اجتماعية«.
وأكد أن الدول الغربية تقوم فعليا بس���رقة األموال 
الروس���ية، ولكنه���ا مع ذلك فش���لت ف���ي تدمير 

اقتصاد روسيا.

انفصاليو دونيتسك يعلن السيطرة على وسط ماريوبول  
روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن االقتراحات التي قدمتها بمفاوضات إسطنبول

الحكومة الصومالية تطرد 
رئيس بعثة االتحاد األفريقي
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غزة/ االستقالل:
ف���ازت أندية الهالل وش���باب جباليا 
عل���ى  خانيون���س  وش���باب  ونم���اء 
التفاح وبي���ت حانون األهلي واألهلي 
النصيرات  وخدم���ات  الفلس���طيني 
توالي���ا, ضم���ن منافس���ات بطول���ة 
الش���هيد الش���يخ »أحمد ياس���ين« 

الرمضانية.
وتفوق اله���الل على التف���اح )1-2(, 
لحس���اب المجموع���ة الثاني���ة »غزة 

والشمال«.
وسجل هدفي الهالل بالل شعت, في 
حين أحرز هدف التفاح خليل حمدان.

ورف���ع الفائز رصي���ده إل���ى 3 نقاط 
بانتظار  الصداق���ة  م���ع  بالتس���اوي 
المواجهة الفاصل���ة بينهما لتحديد 
بط���ل المجموعة, بينما وّدع الخاس���ر 

المسابقة دون نقاط.
ش���باب جباليا - بي���ت حانون األهلي 

)1-2(
ولحساب المجموعة الثالثة فرع »غزة 
والشمال«, تفوق شباب جباليا على 

بيت حانون األهلي )1-2(.
وأحرز هدفي »ثوار الش����مال« أمجد 
أبو عودة, ووسام سالمة, بينما سجل 
هدف »الحوانين« عبد الله سحويل.

ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في 
الصدارة بالتساوي مع نماء, وتوقف 

رصي����د الخاس����ر عن����د 3 نقاط في 
المركز الثالث.

األهلي الفلسطيني -  نماء )3-1(
المجموعة, انتصر نماء  وفي نفس 

على األهلي الفلسطيني )1-3(.
وسجل ثالثية نماء غسان أبو عودة, 
وعبد الله أبو شمالة, ومروان الشيخ 
عيد، وأحرز لألهلي محمد شبير من 

ركلة جزاء.

وبات رصيد نماء 4 نقاط بالتساوي 
مع ش����باب جبالي����ا, وبق����ي رصيد 
األهل����ي دون نقاط في المركز الرابع 

واألخير.
خدم����ات   – خانيون����س  ش����باب 

النصيرات )1-3(
أما ف����ي المجموع����ة األول����ى لفرع 
»الوس����طى والجنوب«, فاز ش����باب 
خانيونس عل����ى خدمات النصيرات 

.)1-3(
وس����جل ثالثية »النش����امى« محمد 
أبو س����حلول, وس����ليمان أبو عبيدة, 
ومحم����د أبو موس����ى, بينم����ا أحرز 
أمين  النصي����رات  خدم����ات  هدف 
الحلو, ليحصد الفائ����ز 3 نقاط في 
الصدارة بالتساوي مع جاره خدمات 
خانيونس, ويوّدع الخاس����ر البطولة 

دون أي نقاط.

4 انتصارات في بطولة »الياسين« الرمضانية

البريج/ االستقالل:
افتتح فريق خدمات البريج بطولة الشهيد وائل عيسى لكرة السلة لألندية على 
صالة الراحل »خلف العجلة« في مخيم البريج وس���ط قطاع غزة، بحضور رسمي، 

وجماهيري.
وش���هد االفتتاح الذي أقيم الخميس، عدة فعاليات، أبرزها طابور عرض الفرق 
المش���اركة في البطولة، إلى جان���ب كلمة رئيس نادي خدم���ات البريج عدنان 

عيسى، وإلقاء قسم البطولة من قبل نجم خدمات البريج إبراهيم أبو رحال.
وفي المباراة، تغلب خدمات البريج على غزة الرياضي )94/40(. وجاء تفوق البريج 

بعدما سيطر على كافة أرباع اللقاء، والتي جاءت على النحو التالي:
الربع األول: 20/11 لصالح البريج، والربع الثاني: 23/5 لصالح البريج، والربع الثالث: 

30/9 لصالح البريج، والربع الرابع: 21/15 لصالح البريج.
وأدار اللقاء تحكيميًا: الدولي باسل كرون، ومؤمن الجربة، وأحمد شحادة، وسجلها 

سمير الشطلي، وميقاتي جاد أغا، وميقاتي »24 ثانية« موسى غنام.
وبع���د نهاية اللقاء، كرم���ت اللجنة المنظمة العب خدمات البريج أحمد وش���اح 

بجائزة أفضل العب في المباراة.

فوز كبير لسلة خدمات البريج 
بافتتاح كأس الشهيد عيسى

االستقالل/ وكاالت:
حافظ فريق األهلي عل����ى صدارة الدوري المصري 
الممتاز لك����رة القدم بعد ف����وزه الصعب والمثير 
على االتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة 

الحادية عشر من المسابقة.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد ميكسوني في الدقيقة 
35، وأهدر بيرسي تاو ركلة جزاء لألهلي بالدقيقة 
17، ليرف����ع األحم����ر رصيده إل����ى 31 نقطة، بينما 
توقف رصيد االتحاد عند 14 نقطة بالمركز الحادي 

عشر في جدول الترتيب.
وحافظ بيتسو موس����يماني المدير الفني لألهلي 
على طريقة اللعب التي خاض بها الفريق مبارياته 
األخيرة، وه����ي 4-2-3-1 مع اج����راء عدة تغييرات 
بتواجد حس����ين الش����حات، ولويس ميكس����وني، 
وحم����دي فتحي، ومحم����ود وحيد ب����داًل من عمرو 
الس����ولية، ومحمد مجدي »افشة«، ومحمد شريف، 

وعلي معلول.
في المقاب����ل، بدأ عم����اد النح����اس المدير الفني 
لالتح����اد أول مبارياته مع الفريق بتحفظ ش����ديد 
من خالل اللعب بطريق����ة 4-3 -3 بدون راس حربة 

صريح.
بدوره، حصد الزمالك فوزه األول مع مدربه البرتغالي 
جيس����والدو فيري����را، بع����د تغلبه عل����ى مضيفه 

بيرامي����دز بثالثي����ة لهدفين على ملع����ب الدفاع 
الجوي بالقاهرة.

وتقدم المغربي أشرف بن شرقي مبكرًا للزمالك في 
الدقيقة الثانية، ثم تعادل علي جبر بالدقيقة 11 
لصالح بيراميدز، ثم تقدم أصحاب األرض بهدف 
الجن����وب إفريقي فاجري الكاي ف����ي الدقيقة 37، 
ولكن عمر الس����عيد سجل هدف التعادل للزمالك 

بالدقيق����ة 45، وأحرز إمام عاش����ور ه����دف الفوز 
لألبيض في الدقيقة 53، وتعرض محمود حمدي 

الونش العب الزمالك للطرد بالدقيقة 95.
ورف����ع الزمالك رصي����ده إلى 28 نقط����ة مقتنصًا 
الوصافة من بيراميدز ال����ذي تراجع للمركز الثالث 
برصيد 26 نقطة بقيادة مدربه إيهاب جالل، بعد 

مباراة مثيرة منذ البداية، وحتى آخر دقيقة.

الدوري المصري.. األهلي يحافظ على الصدارة والزمالك يخطف الوصافة

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير صحفي إس���باني، عن رفض النرويجي إيرلين���ج هاالند مهاجم 
بوروس���يا دورتموند، لعرض مغٍر من مانشستر سيتي اإلنجليزي، لضمه خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية.
وبحسب صحيفة »آس« اإلسبانية، فإن هاالند رفض عرًضا من مانشستر سيتي، 

براتب سنوي بقيمة 28 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة: »قام الس���يتي بعمل كبير للتعاقد مع هاالند، وال ُيستبعد 
زيادة عرضه، لكن في الوقت الحالي ال يوجد اتفاق بين الطرفين، ولطالما أعطى 

هاالند األولوية للعب في إسبانيا، وينتظر عروًضا من ريال مدريد وبرشلونة«.
واتجه مانشس���تر سيتي للتعاقد مع هاالند، بعدما فشل النادي اإلنجليزي في 

ضم هاري كين من صفوف توتنهام، الصيف الماضي.
ومن المقرر أن يتخذ هاالند قراره النهائي قبل نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، 

ومن المؤكد رحيله عن صفوف فريقه الحالي بوروسيا دورتموند في الصيف.
ويضغط ريال مدريد في األس���ابيع األخيرة إلقناع المهاجم الش���اب، كما عقد 
برشلونة عدة جلسات تفاوضية إلقناعه بمشروعهم المثير تحت قيادة تشافي 

هيرنانديز.
وأش���ار التقرير، إلى أن مانشستر سيتي لم يخرج من السباق، وسيسعى إلقناع 

هاالند باالنتقال للدوري اإلنجليزي الممتاز.

هاالند يحسم رده على إغراءات 
السيتي.. وينتظر عرض عمالقي أوروبا

االستقالل/ وكاالت:
بات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان 
الفرنسي، أمام مصير شبه محسوم بعدم استمراره 

على الدكة الفنية في حديقة األمراء.
وذك���رت صحيف���ة »ديل���ي مي���ل« البريطانية أن 
بوكيتينو سيرحل عن صفوف بي إس جي بنهاية 

الموسم الجاري، مهما كانت الظروف.

وأضافت أن اإلدارة الباريس���ية أعدت البديل، حيث 
تفاض���ل بين زين الدين زي���دان وأنطونيو كونتي، 
لتولي المس���ؤولية. ولفتت إلى أن زيدان يفكر في 
عرض بي  إس جي، ويستعد للدخول في مفاوضات 
مع الن���ادي واإلش���راف على تدري���ب فريق مثلثه 

الهجومي يتكون من مبابي ونيمار وميسي.
أم���ا بوكيتينو فإن فك���رة انتقاله إلى مانشس���تر 

يونايت���د اإلنجلي���زي، بات���ت مس���تبعدة، في ظل 
اقتراب التعاقد مع إيريك تين هاج، مدرب أياكس 

أمستردام.
وأش���ارت شبكة ESPN إلى أن مانشستر على وشك 
إتم���ام االتفاق مع تين هاج على تولي المس���ؤولية 
عقب نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدرب المؤقت، 

رالف رانجنيك.

زيدان يفتح باب العودة لتدريب فريق الذهب
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غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، إن االحتالل اإلسرائيلي ومن خالل 
حصاره المس���تمر ألكثر من 15 عاًما عل���ى قطاع غزة، حوله إلى بقعة جغرافية 
ترزح تحت مس���ببات التلوث البيئي ووضع المنظوم���ة الصحية أمام تحديات 
جم���ة ليس أقلها حرم���ان المرضى من %47 من األدوية األساس���ية و21 % 
من المس���تهلكات الطبية و60 % من ل���وازم المختبرات ونقص حاد في مواد 

الفحص في مختبر الصحة العامة.
ولفتت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى حرمان االحتالل 
نح���و 40 % من المرضى م���ن مغادرة قطاع غزة للحصول عل���ى العالج والذي 
تس���بب في وفاة المئات منهم خالل سنوات الحصار، األمر الذي أدى إلى وفاة 
3000 مري���ض من أصل 8000 مريض بالس���رطان، إضافة إل���ى منعه إدخال 

األجهزة الطبية.
وأش���ارت الوزارة إلى أنها تعمل بكل طاقته���ا إلى جانب القطاعات الحكومية 
األخ���رى ذات العالقة للتخفيف من وطأة ما يس���ببه الحصار وقلة االمكانيات 
والحرمان من المش���اريع االس���تراتيجية التي تخلص قطاع غ���زة من الحلول 
اإلس���عافية المؤقتة التي تتصدع مع تزايد التحديات والنمو السكاني الذي 
يزيد اليوم عن 2 مليون نسمة، يعتمد %80 منه على المساعدات اإلنسانية، 
كم���ا أن مع���دالت البطالة والفق���ر تجاوزت ال����%60،و %62 من الس���كان ال 

يستطيعون شراء الغذاء الصحي.
وقالت إنها بذلت الجهد الكثير للدفع بالمؤش���رات الصحية نحو مس���تويات 
متقدمة، ومعالجة المسببات البيئية التي تقف خلف عديد األمراض الناتجة 

عن التلوث كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والسكتات الدماغية.
وج���ددت وزارة الصحة بغزة، نداءها إلى العال���م بضرورة اتخاذ خطوات طارئة 
وعاجلة لحماية الواقع الصحي والبيئي، وأهمها رفع الحصار والس���ماح بتدفق 
المقوم���ات الصحية، لتحس���ين وتطوير الخدمات المقدم���ة للمرضى وخاصة 
مرضى الس���رطان وأمراض ال���دم، وضمان وص���ول األدوي���ة وتوفير خدمات 
اإلشعاع والمس���ح الذري للتخفيف من معاناتهم باإلضافة للمشاريع البيئية 
التي يتعطش لها القطاع لتحسين مصادر المياه وخاصة أن التقارير الدولية 
ذكرت س���ابًقا أن مياه القطاع لن تكون صالحة للشرب بحلول هذا العام 2022 
مما أجبر السكان على شراء مياه الشرب، باإلضافة إلى الحاجة لمشاريع معالجة 

المياه العادمة وتأهيل شبكات الكهرباء ومعالجة النفايات الصلبة.
وقالت: إن ابقاء الحصار على القطاع واس���تمرار االعتداءات اإلس���رائيلية عليه 
بكل ما يلقيه االحتالل من أس���لحة فتاكة ال يترك مج���اال للتنبؤ بما هو مقبل 

على غزة المحاصرة.

»صحة غزة«: االحتالل حرم 
المرضى من األدوية األساسية الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:

شنت قوات االحتالل »اإلس����رائيلي«، الخميس، 
حملة اعتقاالت واس����عة في مناطق متفرقة من 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
فف����ي محافظ����ة رام الله والبي����رة، اعتقل جيش 
االحتالل 5 شبان بعد مداهمة منازلهم والعبث 
بمحتوياتها، ه����م: ناظم فائد الريماوي من بلدة 
بيت ريما ش����مال غرب رام الله، واألس����ير المحرر 
معن حسن الكنش داليشة )27 عاما( من مخيم 
الجلزون شمال المدينة، ومجدي الديك من قرية 
كف����ر نعمة غ����رب رام الله، وعالء أبو س����مرة من 

مخيم األمعري، ونور الدين غولة من البيرة.
وفي مدينة بيت لحم، اعتقل االحتالل الش����ابين 
اعتقل����ت أحمد جم����ال أبو جلغي����ف )26 عاما(، 

وأيم����ن أمين الخطيب )28 عام����ا(، بعد مداهمة 
منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقل����ت قوات االحتالل 
المواطنين محمد إبراهيم أبو صالح، وأحمد عواد 
القاضي )39 عاما( بع����د تفتيش منزليهما في 

بلدة صوريف شمال غرب المحافظة.
وفي جنين، اقتحمت ق����وات االحتالل بلدة جبع 
واعتقلت كال م����ن: كمال محمد خلي����ل أبو عون 
وشقيقه الطفل جمال )16عاما(، والشاب محمود 

مروان محمد عالونة.
االحت����الل  ق����وات  اعتقل����ت  الق����دس،  وف����ي 
»اإلس����رائيلي« الخميس، أمين س����ر حركة فتح 
ببلدة س����لوان الشاب أحمد حس����ين الغول من 
م����كان عمله في بلدة ص����ور باهر جنوب القدس 

المحتلة.
كم����ا اعتقل����ت مخابرات االحتالل أمس الش����اب 
حمزة زغير م����ن مكان عمله في ش����ركة كهرباء 
محافظ����ة الق����دس، واقتادته إلى مركز ش����رطة 
المسكوبية، وقررت تمديد توقيفه حتى يوم غد 
الجمعة. فيما اعتقل����ت عثمان أحمد جالجل من 
مكان عمله، واقتادته إلى مركز المس����كوبية، وما 

زال قيد التحقيق.
في الس����ياق، مددت محكمة االحتالل الخميس 
توقيف األس����يرين المحررين رام����ي الفاخوري 

ورشيد الرشق حتى يوم األحد المقبل.
وكان����ت ش����رطة االحت����الل اعتقل����ت الفاخوري 
والرش����ق األربع����اء، م����ن منزليهما ف����ي البلدة 

القديمة بالقدس المحتلة.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

غزة/ االستقالل:
كش���فت مصادر إعالمية، الخميس، أن وفًدا من جهاز 
المخابرات العامة المصري سيصل »تل أبيب« ورام الله 
خالل أيام؛ في محاولة للحفاظ على حالة الهدوء األمني 

ومنع انجرار األوضاع إلى تصعيد جديد.
ونقلت صحيفة »العربي الجديد« اللندنية عن مصادر 
مصرية، لم تس���ّمها، قولها إن الوفد األمني المصري، 
سينقل خالل هذه الزيارة شروط الفصائل للحفاظ على 

حالة التهدئة، إلى المسؤولين في حكومة االحتالل.
وبحس���ب المصادر، فإن اتصاالت مصرية إسرائيلية، 
ج���رت مؤخًرا، بش���أن األوضاع في األراض���ي المحتلة 
وقطاع غ���زة، طالبت فيها القاهرة بض���رورة بدء حوار 
خالل الفترة المقبلة، بشأن إطالق عملية »السالم« بين 
الفلسطينيين وحكومة االحتالل لمنع تفاقم األوضاع.

وأوضح���ت أن القاهرة أوصت خ���الل اتصاالت رفيعة 
المس���توى مؤخًرا، بضرورة إطالق ح���وارات تمهيدية 
يك���ون من ش���أنها بحث عملي���ة »الس���الم«، بموازاة 
االجتماعات واالتصاالت الجارية بين حكومة االحتالل 
وعدد من العواصم العربية، بشأن تكوين تحالف أمني 

عسكري مناوئ إليران.
وقال���ت المص���ادر: إن »هن���اك رؤية مصرية بش���أن 
المخاوف الخليجية و«اإلسرائيلية« تجاه إيران، متعلقة 
بضرورة أن تش���مل التح���ركات العربي���ة مع حكومة 
االحتالل، تحرًكا على صعيد القضية الفلسطينية، في 
محاولة للحد من نفوذ طهران في هذا الملف وسحب 
وإبطال مفعول خطابها بش���أن ه���ذه القضية، والذي 

يأتي بدعوى مواجهة الهرولة العربية نحو تل أبيب«.
وتش���هد مدين���ة الق���دس المحتلة منذ أي���ام توتًرا 
متصاعًدا، في ظل اعتداءات جنود االحتالل وشرطته 
عل���ى المصلين والمرابطين في منطق���ة باب العمود، 
فض���اًل عن تنفيذ ق���وات االحتالل حم���الت مداهمة 
واعتق���ال وإعدامات ميدانية ف���ي جنين ومحافظات 

أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
شروط فصائل المقاومة

ولفتت المص���ادر إلى أن فصائ���ل المقاومة في غزة، 
وعلى رأس���ها حركتا »حماس« و«الجهاد اإلس���المي«، 
حددت مجموعة من الش���روط التي يجب على حكومة 
االحتالل االلتزام بها، خ���الل االتصاالت التي قام بها 

المس���ؤولون في جهاز المخابرات العامة المصري مع 
هذه الفصائل بناًء على طلب من االحتالل اإلسرائيلي. 
وجاء على رأس هذه الشروط، وفق المصادر، وقف كل 
أش���كال االعتداءات على س���كان القدس والمصلين 

بالمسجد األقصى.
وش���ددت الفصائل، على أن »غزة ال يمكنها أن تقف 
في موقف المش���اهد أم���ام االعتداءات؛ س���واء على 
الفلس���طينيين في الضفة والقدس، أو في الداخل«، 
معتب���رة أن »الحف���اظ على حالة الهدوء مش���روط بأن 
يش���مل جميع األراضي الفلس���طينية«، وفق مصادر 
الصحيفة. وبحس���ب المصادر، فإن »حكومة االحتالل 
تواجه مأزًقا حقيقًيا بس���بب الخالفات الداخلية حول 

التعامل مع ملفات القدس والمستوطنين«.
وأوضح���ت أن اتصاالت مس���ؤولي االحت���الل األخيرة 
مع مصر »كش���فت رغبة ل���دى االئتالف الحكومي في 
إس���رائيل بعدم التصعيد، وربما يمك���ن القول عدم 
االس���تعداد لهذا التصعيد، لذلك تح���اول الحكومة 
اإلس���رائيلية عبر مصر ووس���طاء آخرين بينهم قطر، 

إقناع الفصائل بعدم الذهاب في هذا االتجاه«.

صحيفة: وفد مصري لرام الله و»تل أبيب« لمنع التصعيد

إصابات خطيرة.
وقالت صحيفة »معاريف« ان القتيلين في الثالثينيات من العمر تم إجالئهم 

إلى مستشفى إيخيلوف.
وقالت مص���ادر عبرية إن منفذ العملية ش���خص واحد انس���حب من المكان، 
واألجه���زة االمنية االس���رائيلية تكثف البح���ث عنه في ظل ع���دم توفر أية 
معلومات عنه أو حتى مالمحه الش���خصية، وس���ط توقعات بوجود مشاركين 

له في العملية.
وأضافت انه تم الدفع بق���وات خاصة كبيرة إلى تل أبيب للتعامل مع الحدث، 
وس���ط تقييمات أمنية عاجلة لوزير الجيش وقيادة األركان في مبنى الكيرياه 
بت���ل أبي���ب.  وقالت القن���اة 13 العبرية:«الوصول لمنفذ عملي���ة تل أبيب قد 

يستغرق ساعات إضافية«.
وقتل حتى أمس 13 إس���رائيليا في 4 عمليات خالل فترة أس���بوعين، في بئر 

السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب.     
إلى ذلك، نش���رت وسائل إعالم إس���رائيلية مساء الخميس، تفاصيل أول قرار 
تتخذه »إس���رائيل« بعد عملية إطالق النار التي وقعت في تل أبيب وأسفرت 

عن سقوط قتيلين وإصابة 15 آخرين.
وقالت قناة كان اإلس���رائيلية إن رئيس وزراء إس���رائيل نفتالي بينت قرر في 
نهاية تقيي���م الوضع نصب 100 حاجز تفتيش على المفترقات ، حيث تريد 
الش���رطة اإلس���رائيلية تركيز تدفق القوات اإلضافية إل���ى منطقة غوش دان 

وليس إلى تل أبيب نفسها.
وكان بينت قد أجرى مش���اورات أمنية مع وزير األمن بيني غانتس ووزير األمن 
الداخلي عومير بارليف ورئيس األكران ورئيس الشاباك ومفتش عام الشركة 

في أعقاب عملية تل أبيب.
وبحس���ب إذاعة الجيش اإلس���رائيلي فقد تم االتفاق عل���ى مواصلة التعزيز 

والدفع بقوات كبيرة الى مدينة تل أبيب.
بدورها قالت القناة 12 اإلسرائيلية ان الوحدات الخاصة من الشرطة والجيش 
الت���ي تم الدفع بها الى تل أبيب للبحث عن منف���ذ العملية هي وحدة اليمام 

ووحدة المستعربين وسيريت متكال وشيداغ ولوتار.

بيروت/ االستقالل:
أك����د عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي الدكت����ور أنور أب����و ط����ه أن العملية 
البطولية التي نفذت بتوقيت التاسعة من مساء 
الخميس، وأس����فرت عن مصرع »إس����رائيليين« 
اثنين وإصابة 15 آخري����ن، تأتي ردًا على جرائم 
العدو المس����تمرة ض����د أبناء ش����عبنا، وردًا على 
اغتياله لثالثة من مجاهدي س����رايا القدس في 

جنين.

وق����ال د. أبو طه تعقيبًا عل����ى عملية »تل أبيب«: 
»نؤك����د لق����ادة الع����دو أن رص����اص المقاومين 
سيطالهم في قلب تجمعاته ومستوطناته، ولن 
تحول كل تحصيناته األمنية دون القصاص من 

قادته، وجنوده، ومستوطنيه.
وأض����اف: »إن ما وقع اليوم )عملية تل أبيب( في 
عم����ق الكيان الصهيوني ليس إال إعالنًا من قبل 
شعبنا ومجاهديه على بداية المواجهة الشاملة 

معه حتى زواله القريب بإذن الله«.

د. أبو طه: عملية »تل أبيب« إعالن عن بداية المواجهة الشاملة مع االحتالل

غزة/ االستقالل:
قال القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي، 
أحم���د المدل���ل ف���ي تعقيب���ه عل���ى عملية 
ديزنكوف البطولي���ة في تل أبيب التي وقت 
مساء أمس وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من 
»اإلسرائيليين«: » إن عملية ديزنكوف جاءت 
على قدر لتبعث رس���التها للقادة الصهاينة 
أن مزيدًا من الجرائم ضد شعبنا يعني مزيدًا 
م���ن العملي���ات البطولية ولن ُيع���دم أبطال 
الفلسطيني خياراتهم في  الشعب  ومقاومو 
الرد على كل الجرائم التي يرتكبها االحتالل 

ضد شعبنا ومقدساتنا ».

وتس���اءل المدلل في سياق حديثه قائاًل: »ما 
الذى يمكن ان يتوقعه االحتالل الصهيوني 
المجرم من ش���عبنا عندما يتغ���ول في الدم 
الفلس���طيني ويرتك���ب الجرائم ض���د ابناءه 
ويهّود مقدساته ويحاصر ويعتقل ويدمر إال 
مزيدا من عمليات المقاومة ومزيدا االشتباك 
في كل بقعة يحتله���ا الصهاينة من أرضنا 

.؟«.
وأكد المدل���ل أن هذه العملية التي لن تكون 
آخر ما ف���ي جعبة مقاومي ش���عبنا ولم تكن 
اوله���ا، مش���يرًا ال���ى أن االحتالل ل���ن ينعم 
المجتمع الصهيوني بلحظة أمن او أمان طالما 

ال يعيش شعبنا الحياة الكريمة بأمن وامان .
واعتبر القيادي ف���ي الجهاد عملية تل ابيب 
البطولية صفع���ة أخرى في وجه المتخاذلين 
المطبعين وقادة التنسيق األمني، مؤكدًا أن 
هؤالء لن تس���تطيعوا حماي���ة االحتالل ولن 
تعود اللقاءات التطبيعية المشبوهة إال وباال 
على أصحابها ومزيدا من الدمار على االحتالل.

وتاب���ع يق���ول: »أمام ه���ذا االب���داع المقاوم 
والفش���ل الذري���ع الذى ُمنيت ب���ه المنظومة 
االمنية والعسكرية الصهيونية لم يبَق أمام 
االحت���الل إال أن يرحل ع���ن أرضنا أو أن تكون 

فلسطين مقبرة للمغتصبين الصهاينة ».

القيادي المدلل: االحتالل لن ينعم باألمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا

قتيالن و15 م�صابًا..



الجمعة 7 رمضان 1443 هــ 8 أبريل 2022 م

االستقالل/ وكاالت: 
عرض المؤسس المشارك في منصة »تويتر« جاك دورسي، أمس الخميس، 

أول تغريدة نشرت على الموقع للبيع مقابل مبلغ خيالي.
وأوضح المؤسس المش����ارك في منصة »تويتر« أن البيع سيكون مقابل 48 
ملي����ون دوالر أمريكي، أي 16 ضع����ف المبلغ الذي دفعه مالكها لقاءها قبل 

عام.
وأعلن رجل األعمال اإليراني والناش����ط في مجال العمالت المش����فرة سينا 
إس����تافي على »تويتر«، أنه سيطرح التغريدة للبيع مقابل 14969 من عملة 

»إيثر« المشفرة.
وأش����ار إس����تافي إلى أنه سيخصص ما نس����بته 50 في المئة من عائد بيع 

التغريدة لمؤسسة »غيف دايركت« الخيرية، وفق ما ذكرت »بلومبيرغ«.
وبيعت أول تغريدة »تويتر« والتي نش����رها دورس����ي في عام 2006 مقابل 

مليونين و900 ألف دوالر في مزاد رقمي.
والتدوين����ة المعروضة للبيع مقتضبة للغاية وال تقول ش����يئا مذهال، فهي 

مجرد تغريدة يقول فيها دورسي »أعمل على إطالق تويتر الخاص بي«.

عرض أول تغريدة على »تويتر« 
للبيع مقابل 48 مليون دوالر!

)apaimages(    حلقات حتفيظ القراآن الكرمي يف اإحدى م�ضاجد مدينة خانيون�س جنوب قطاع غزة خالل �ضهر رم�ضان املبارك

االستقالل/ وكاالت: 
اس����تناًدا إلى تحليل بيانات تل����وث الهواء التي 
تغطي أكثر من 6000 مدينة في 117 دولة، تقول 
منظمة الصحة العالمية إن 99% من سكان العالم 
يتنفس����ون اآلن هواًء ال يفي بإرش����ادات السالمة 

المحدثة.
 ويغط����ي هذا 80% من المناط����ق الحضرية في 
العالم، وفق ما نشر موقع »ساينس إليرت« العلمي 

المتخصص.
فمع كل نفس يتدفق ثاني أكس����يد النيتروجين 
غير المرئ����ي )NO2( من المركبات ومعدات البناء 
والمراجل الصناعية ومحطات الطاقة وما إلى ذلك 
في أعماق رئتينا.  وهناك يمكن أن يسبب تهيج 
أنسجة مجرى الهواء الحساسة لدينا، ما يؤدي إلى 
زيادة االلتهاب وإثارة الحساس����ية والربو وتقليل 

وظائف الرئة.
كما يزيد NO2 بشكل كبير من خطر اإلصابة بالربو 

عند األطفال. وقد ارتبط أيًضا بانخفاض الوزن عند 
األطف����ال حديثي الوالدة، فضاًل عن أمراض القلب 
واألوعية الدموية، حتى مع التعرض لفترة قصيرة.

نستنش����ق أيًضا الجسيمات الدقيقة )PM( التي 
يحمله����ا اله����واء، والتي تتكون م����ن العديد من 
الم����واد المختلفة بما في ذل����ك الغبار الصحراوي 
الطبيع����ي وكذل����ك جمي����ع أن����واع الملوثات من 
البالس����تيك الدقي����ق وحرائق الطب����خ والصناعة 
واألنشطة الزراعية وحرق الوقود األحفوري وحرائق 

الغابات.
وتقوم منظمة الصحة العالمية برصد الجسيمات 
 )PM10( بأقطار تساوي أو تقل عن 10 ميكرومتر

.)PM2.5( أو 2.5 ميكرومتر
وتق����ول المنظمة »ان المواد الجس����يمية وخاصة 
PM2.5 قادرة على اختراق عمق الرئتين ودخول 
مجرى الدم، مما يتس����بب في آث����ار قلبية وعائية 
ودماغية )س����كتة دماغية( والجهاز التنفس����ي... 

هناك أدلة جديدة على أن الجس����يمات تؤثر على 
أعضاء أخرى وتسبب أمراًضا أخرى أيًضا«.

وبينما ال تزال الدول النامية تكافح مع الجسيمات 
إلى حد أكبر من الدول الغنية )مع أعلى مستويات 
مس����جلة من PM10 ف����ي الهن����د و PM2.5 في 
الصين(، فإن هذا االخت����الف ليس واضًحا عندما 

يتعلق األمر بثاني أكسيد النيتروجين.
عل����ى الصعيد العالمي، ق����ام 23 في المائة فقط 
من الناس ب����� 4000 مدينة بقياس مس����تويات 
تنفس NO2 التي تندرج ضمن إرشادات السالمة 
لمنظمة الصحة العالمية، مع وجود أعلى تركيزات 

موجودة في البحر األبيض المتوسط.
وف����ي الش����هر الماض����ي، توص����ل تقري����ر آخر 
 IQAir واس����ع النطاق ع����ن جودة الهواء لش����ركة
السويسرية إلى اس����تنتاجات مماثلة، حيث وجد 
أن����ه ال يوجد بلد يلتزم بإرش����ادات ج����ودة الهواء 
لمنظمة الصحة العالمية ل� PM2.5 في عام 2021.

دراسة تصدم العالم.. 99 % من البشر يتنفسون هواء ملوثًا

واشنطن/ االستقالل: 
أعلنت الس���لطات الصحية في واش���نطن األربعاء أنها اعتمدت القتل الرحيم 
إلنهاء حياة أنثى الثعلب العدائية التي أثارت الذعر قرب مقر الكونغرس بعدما 

هاجمت مارة من بينهم أحد النواب، مشيرة إلى أنها كانت ُمصابة بداء الكلب.
وفي وقت متأخر من بعد ظهر الثالثاء، ُأمس���ك بالحيوان ذي الش���دق األبيض 
واألحمر في المس���احات الخضراء لهضبة الكونغرس حيث يقع مجلسا الشيوخ 

والنواب بعدما عّض تسعة أشخاص.
وأوضحت الس���لطات الصحية األربعاء أّن حياة الحيوان، وهو أنثى ثعلب بالغة، 
أنهيت بواسطة القتل الرحيم »بطريقة إنسانية«، بهدف إجراء اختبار للكشف 

عّما إذا كان الحيوان مصابًا بداء الكلب.
وبعد س���اعات قليلة، أعلنت السلطات أّن »نتائج االختبار أتت إيجابية بفيروس داء 
الكلب«، مشيرًة إلى أّنها »تتواصل مع جميع األشخاص الذين تعّرضوا لعضة الثعلب«. 
وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وفكاهات في شأن وجود أنثى الثعلب على 
مقربة من المحفل األساسي للديموقراطية األميركية. وغّرد حساب CapitolFox عبر 

تويتر بعد اإلعالن عن نفوق الثعلب »نفق ولكن لن ُينسى«.

أنثى ثعلب تثير الذعر 
قرب الكونغرس األمريكي

كانبرا/ االستقالل: 
يعاد دفن أقدم الرفات البش���رية المعروفة التي ُعثر 
عليها في أس���تراليا، حس���بما ذكرت وس���ائل إعالم 

محلية.
وأعلنت وزيرة البيئة األسترالية سوزان لي، في متنزه 
مونجو الوطني، هذا النبأ لتنهي نزاعا استمر لسنوات 
بين مجموعات السكان األصليين وحكومة كانبرا، وفق 

وكالة االنباء االلمانية.
وذك���رت هيئة اإلذاع���ة والتلفزيون األس���ترالية أنه 
س���وف تتم إعادة دفن رفات 108 أش���خاص في 26 
موقعا غي���ر معروف بوالية نيو س���اوث ويلز، بما في 

ذلك رفات معروفة باسم »مونجو مان« وأخرى معروفة 
باس���م »مونجو ليدي«؛ وهما لرجل وامرأة من السكان 
األصليين وتشكالن جزءا من أكثر االكتشافات األثرية 

شهرة في أستراليا.
ويقدر عمر رفات مونجو مان وأيضا مونجو ليدي ب� 42 
ألف عام، وتم اكتش���افهما م���ع 106 هياكل عظمية 
أخرى في الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن 
العش���رين في متنزه مونجو الوطن���ي، على بعد 750 

كيلومترا غرب سيدني.
ودعا الفريق االستش���اري المحلي للسكان األصليين 
إلى الدف���ن في مواقع مجهولة بمنطقة بحيرة مونجو 

منذ عام 2018.
م���ن جانب آخ���ر، نقلت وكال���ة »أسوش���ييتد برس« 
األسترالية عن وزير التراث والبيئة في نيو ساوث ويلز 
جيمس غريفين، القول »بينما ساعد اكتشاف مونجو 
م���ان ومونجو لي���دي العلماء على إثبات أن الس���كان 
األصليين كانوا موجودين في أستراليا منذ أكثر من 
42 ألف عام، فقد حان الوقت للس���ماح ألرواحهم بأن 

ترقد في سالم«.
وأع���رب بعض المالك التقليديي���ن عن غضبهم إزاء 
اتخاذ القرار من جان���ب الحكومة المركزية في كانبرا 

وليس من جانب مجتمع السكان األصليين ذاته.

انتهى النزاع.. إعادة دفن أقدم رفات بشرية في أستراليا

باريس/ االستقالل: 
حقق فرنس���ي فاز بمئتي مليون يورو في ديس���مبر )كانون األول( 2020 ضمن 
يانصيب »يورو ميلينز«، حلمه من خالل دفعه قيمة الجائزة بش���كل شبه كامل 
لحس���اب مؤسسة أنشأها لحماية البيئة، وفق معلومات لصحيفة »لو باريزيان« 

تأكدت منها وكالة فرانس برس.
وأوضح صندوق »أنياما« عبر موقعه اإللكتروني أن س���عيد الحظ لم يس���تخدم 
جائزته لش���راء س���يارات فارهة أو يخوت أو قصور بل لتمويل مؤسس���ة تعنى 
ب�«حماي���ة الغابات وإحيائه���ا والحفاظ عل���ى التنوع الحي���وي وتعزيزه ودعم 

المساعدين العائليين«.
وأكد الفائز الثري في رس���الة مفتوحة عبر موقع مؤسسة »أنياما« التي أسسها 
وسماها كذلك نسبة إلى مدينة عاش فيها قرب أبيدجان عاصمة ساحل العاج، 
»لم أكن ألعب إال حين تكون الجائزة كبيرة، بهدف واحد يتمثل في تخصيص 

القسم األكبر من الجائزة إلنشاء مؤسسة«.
وفي مراس���لة مع صحيفة »لو باريزي���ان«، أكد الفائز الذي عّرفت عنه الش���ركة 
الفرنس���ية أللعاب الحظ باس���م »غي«، أنه »حّول القس���م األكبر« من أرباحه إلى 
مؤسس���ته منذ فوزه في ديس���مبر )كانون األول( 2020، كما أوضح أنه يعتزم 
»تحويل المبلغ بكامله تقريبًا« إلى المؤسسة عينها. ولفت »غي« إلى أنه يعتزم 

»االستمرار في العيش بهدوء وخصوصية كاملة«.

فرنسي ينفق 200 مليون يورو 
ربحها في اليانصيب لحماية البيئة

بكين/ االستقالل: 
ولدت دونغ تش���و في هيلونغجيانغ، شمال شرقي 
الصي���ن الع���ام 1997، وتخرجت من قس���م فنون 
وإدارة الجنازات الحديثة من الكلية المهنية لإلدارة 
االجتماعية ببكين، والتحقت بدار الجنازة باباوشان 
في بكي���ن الع���ام 2018، لتبدأ حياته���ا المهنية 

كطبيبة تجميل الموتى، بحسب صحيفة »الشعب« 
الصينية. وفي كل صباح، تبدأ دونغ تش���و وزمالؤها 
العمل بتنظيف ووضع المكياج، واستخدام تقنيات 
مثل الطباعة ثالثية األبعاد عند الضرورة لمس���اعدة 

المتوفى على استعادة مظهره قدر اإلمكان.
يختل���ف االختيار الوظيفي لدونغ تش���و كخبيرات 

التجميل عن معظ���م زمالئها، والكثير من الناس ال 
يفهمونها. وقالت دونغ تشو: »شخصيتي مستقلة 
نسبيًا، ولس���ت نادمة على اختياري هذه المهنة »، 
مضيف���ة: »ال نخدم المتوفى فقط، بل نخدم عائلته 
كذلك، واعتراف عائلة المتوفى بالتجميل هو أعظم 

تأكيد لعملنا.« 

في الصين.. ماكياج وجراحات تجميل للموتى قبل دفنهم


