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نابلس/ االستقالل: 
استهدف مقاومون فلسطينيون، 
مس���اء أم���س الجمع���ة، ق���وات 
بالرصاص  اإلس���رائيلي  االحتالل 
في مدينة نابلس ش���مال الضفة 

الغربية.

وذك����رت مص����ادر محلية، أن 
النار من  مقاومي����ن أطلق����وا 
أس����لحة رشاشة على النقطة 
لجيش  التابعة  العس����كرية 
االحت����الل على جب����ل جرزيم 

في نابلس. 

مقاومون يطلقون النار على
 نقطة عسكرية لالحتالل بنابلس 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
استش���هد منف���ذ عملي���ة "ديزنغ���وف" في "تل 
أبيب" فجر أمس الجمعة خالل اش���تباك مسلح في 
مدينة يافا، بعد س���اعات من المط���اردة الحثيثة، 

إثر عملية فدائية نفذها أس���فرت عن مقتل ثالثة 
إس���رائيليْين وإصاب���ة 15 آخرين، فيم���ا اندلعت 
مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في منطقة 
ب���اب العام���ود بمدينة القدس المحتل���ة أدت الى 

وقوع عدد من اإلصابات واعتقال أحد الش���بان في 
المكان، وال���ى ذلك أصيب عدد من الش���بان جراء 

مناطق  ف���ي  اندلع���ت  مواجه���ات 
مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.  

استشهاد منفذ عملية »ديزنغوف« بعد اشتباك مسلح في 
يافا وإصابات في مواجهات مع االحتالل في القدس والضفة 

د. الهندي: عملية »تل أبيب« ضربة 
جديدة لمنظومة االحتالل األمنية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
لقي عصر الجمعة إس���رائيلي مصرعه متأثًرا بجراحه التي أصيب بها مساء أول 
أمس الخميس بعملية إطالق نار نفذها الش���هيد رعد حازم في عدٍد من شوارع 

مصرع »إسرائيلي« ثالث متأثًرا 
بجراحه بعملية »تل أبيب«

غزة/ االستقالل: 
���رت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية، أم���س الجمعة، عن رفضها  عبَّ
واس���تنكارها لإلدانات التي تصدر عن بعض الدول العربية واإلس���المية بحق 

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل. وأشارت اللجنة في 
بيان لها إل���ى أن هذه اإلدانات تقف م���ع االحتالل وجرائمه ضد 

القوى الوطنية: اإلدانات بحق عمليات المقاومة 
تشي بوقوف أصحابها مع االحتالل وجرائمه

بيروت/ االستقالل: 
ق����ال رئيس الدائرة السياس����ية لحركة الجهاد اإلس����المي، محمد الهندي، إن 
عملية »تل أبيب« التي نفذها الش����هيد رعد حازم مس����اء أول أمس الخميس، 

عملية »ديزنغوف«.. تصفع »كاسر 
األمواج« وتهز منظومة أمن االحتالل 

غزة/ دعاء الحطاب:  
يوم����ًا بعد األخر، تتكش����ف عورة وهشاش����ة كيان االحتالل اإلس����رائيلي 

ومنظومته األمنية والعسكرية، أمام العمليات البطولية التي 
ينفذها المقاومون الفلسطينيون بأسلحتهم المنفردة، في 

الفصائل تنعى منفذ عملية »تل أبيب« 
البطولية وتؤكد على خيار المقاومة 

غزة/ االستقالل: 
نعت الفصائل الفلس���طينية البطل رعد فتحي حازم منفذ العملية البطولية في 

»تل أبيب«، الت���ي أدت الى مقتل إس���رائيليين واصابة عدد آخر، 
معتبرين العملية التي نفذها الش���هيد ح���ازم من أقوى عمليات 

الجهاد اإلسالمي تنظم مسيرات حاشدة في قطاع 
غزة تضامنًا مع جنين وتأييدًا للعمليات الفدائية 

غزة/ االستقالل: 
نظمت حركة الجهاد اإلس���المي في محافظات قطاع غزة 
كافة عق���ب صالة الجمع���ة تظاهرات حاش���دة ووقفات 

تضامنية مع أهل جنين في وجه االعتداءات االسرائيلية 
وتأييدا للعملي���ات البطولية التي ينفذها 
االحت���الل  جن���ود  ض���د  الفلس���طينيون 

الأ�سريان »عواودة 
وم�سباح« يوا�سالن 

اإ�سرابهما عن الطعام 
يف �سجون الحتالل 

اإداري  معتقل   500
يوا�سلون مقاطعة 
حماكم الحتالل 

لليوم الـ 99

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير خليل عواودة من 
المفتوح  إضرابه  مدينة الخليل 
عن الطع����ام لليوم ال�����38 على 
التوالي رفًض����ا العتقاله اإلداري، 
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القائد النخالة يهاتف والد الشهيد 
رعد حازم مهنئًا و مباركًا بالشهادة
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بيروت/ االستقالل: 
ق����ال رئيس الدائرة السياس����ية لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي، محمد الهندي، إن عملية "تل أبيب" التي 
نفذها الشهيد رعد حازم مساء أول أمس الخميس، 
"ضربة جديدة لمنظوم����ة االحتالل األمنية، تثبت 

هشاشة كيانه من الداخل".
وأضاف في تصريح����ات متلفزة أمس الجمعة، إن 
"الشعب الفلسطيني يخرج من كل مكان لمواجهة 
االحتالل بكل ما يملك من وس����ائل متاحة لديه"، 
الفتًا إلى أن "االحتالل يس����تهين بالفلس����طيني 
وبإرادت����ه عندما يداف����ع عن كرامته وع����ن أبنائه 

وشعبه".
وتابع: "االحتالل فش����ل أمام إرادة شاب نفذ عملية 
نوعية في وس����ط كيان االحتالل"، الفتًا إلى أنه "ال 
قيمة ألي دولة تطبع عالقاتها مع االحتالل، فالعدو 

لن يوفر لهم األمن والحماية أمام أي حدث".

وأك����د الهندي أن "كل تهدي����دات العدو لم تردع 
ش����عبنا ولن تردعه، والعمليات النوعية ُتنفذ في 
قلب الكيان، وسنس����مع إدانات كثي����رة بالمرحلة 

القادمة، وهي لن تؤثر على شعبنا ومقاومته".
وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني موحد أمام هذا 

االحت����الل، وموحد في الدفاع ع����ن كرامته وأرضه 
ومستقبله ومقدساته".

وكان الش����هيد رعد فتحي زيدان حازم )من مخيم 
جني����ن( قد تمكن م����ن قتل إس����رائيليين اثنين 
وإصابة 15 آخرين، ستة منهم بجروح خطيرة، بعد 
إطالقه النار عليهم في ش����ارع "ديزينكوف" ب�"تل 

أبيب" مساء أول أمس الخميس.
وفش����لت كل محاوالت االحتالل في الوصول إليه 
لي����ل الخميس، حتى تمكن، فج����ر أمس الجمعة، 
م����ن تعقبه واغتياله بمدينة يافا، في عملية بحث 
ش����ارك فيها آالف العناصر األمنية والعس����كرية 

اإلسرائيلية، وفق اإلعالم العبري.
وه����ذه العملية هي الرابعة خ����الل أقل من ثالثة 
أس����ابيع، والتي أس����فرت مجتِمعة عن مقتل 13 
إس����رائيليًا، بينه����م عناصر أمن، في بئر الس����بع، 

والخضيرة، وبني براك.

د. الهندي: عملية »تل أبيب« ضربة جديدة لمنظومة االحتالل األمنية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
لقي عصر الجمعة إس���رائيلي مصرعه متأثًرا بجراحه التي أصيب بها مساء أول 
أمس الخميس بعملية إطالق نار نفذها الش���هيد رعد حازم في عدٍد من شوارع 

مدينة "تل أبيب".
وجاء إعالن وفاة "باراك لوفين" )35 عامًا( من إدارة مش���فى "إيخيلوف" في "تل 

أبيب" بعد إخفاق األطباء في إنعاشه.
وأعلنت مصادر عبرية، فجر أمس الجمعة استشهاد منفذ العملية خالل اشتباك 

مسلح في مدينة يافا، بعد ساعات من المطاردة الحثيثة.
وأوضحت المصادر العبرية أن عناصر في جهاز "الشاباك" تعرفوا على الشهيد 
قرب أحد مساجد المدينة، وطلبوا منه تسليم نفسه، إال أنه فتح النار صوبهم ما 

أدى إلى اندالع اشتباك مسلح واستشهاده على الفور.
وأف���ادت مصادر محلية أن الش���هيد هو رعد فتحي حازم )29 عامًا( من س���كان 

مخيم جنين.

مصرع »إسرائيلي« ثالث متأثًرا 
بجراحه بعملية »تل أبيب«

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي ط���ارق عز الدي���ن المتحدث 
الرسمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي عن 
الضفة الغربية، أن تنفيذ العملية في هذا 
المكان والزمان وبهذه الطريقة البطولية وسط 
"تل أبيب" فيما يقوم ألف عنصر في البحث 
عن المنفذ، دليل على انهيار المنظومة 

األمنية.
وق����ال القيادي ع����ز الدي����ن في تصريحات 
صحفي����ة تعقيب����ا عل����ى عملية ت����ل أبيب 
البطولية، إن االحتالل ال يس����تطيع أن يحمي 
جنوده ومس����توطنيه في الم����دن األكثر أمنا 
وتحصين����ا في وجه الموجة االستش����هادية 

التي تضرب كيانه الهش.
وأض����اف، أن البطل خرج من أكث����ر المناطق 
حصارًا داخ����ل مخيم جني����ن ليضرب داخل 
العمق الصهيوني، رغم كل اإلجراءات األمنية 

المشددة.
وحول تداعيات هذه العملية، أوضح القيادي 
عز الدي����ن أن إرهاب االحتالل ل����ن يجلب له 
األمن، وأن يد المقاومة طويلة وس����تصل إلى 
أي مكان، مشيرًا إلى أن العملية كسرت أمواج 

االحتالل المزعومة.
وأردف: "ما رأيناه من ذعر ورعب هو جزء بسيط 
من فعل مقاومتنا، ألن المقاومة لن تترك هذا 

الطريق في ظل إعالن الحرب على شعبنا".

وأشار القياد عز الدين، إلى أن "العملية جاءت 
في ذكرى استش����هاد القائد محمود طوالبة 
ومن بركات الش����هر الفضيل ليخرج الفدائي 
المنتقم م����ن داخل المخيم ليق����ود ملحمة 
جنين جديدة، مضيًفا أننا نعيش الحالة من 
جديد بأن مخيم جنين الذي خرج الش����هداء 
واالستشهادين، يؤكد أن المقاومة لم تتراجع 

وقد ازدادت قوة وعنفوانا".
وتاب����ع: "نحن نقف أمام الش����هيد رعد الذي 
عاش طفولته في ذكرى اجتياح جنين، ورأى 
الجرائم الصهيونية ومن الطبيعي أن ينتقم 

لشعبه".
وش����دد ف����ي قوله: "ه����ذه رس����الة لالحتالل 

أن مح����اوالت ك����ي الوع����ي التي يمارس����ها 
منذ س����نوات قد فش����لت، وال يمكن لشعبنا 
ومقاومتنا أن تنس����ى حق الدفاع واس����ترداد 
الحقوق المسلوبة"، مبيًنا أن االنتصار الكبير 
يتجس����د في طل����ب االحت����الل ألول مرة من 
عائلة استشهادي تس����ليم أنفسهم، فيما 
كان س����ابقًا يقتحم ويعتقل وهذا يدل على 

خشيته من مقاومة مخيم جنين.
ولفت القي����ادي عز الدي����ن، أن االحتالل رغم 
منظومت����ه المتطورة، يجهل أي تفاصيل عن 
االستشهادي وهو دليل التخبط واإلرباك غير 
المس����بوق الذي يعيشه، مضيًفا أن االحتالل 
يعيش أزمات كبيرة جراء العمليات البطولية 

التي ضربت العمق الصهيوني، والمزاودة بين 
األحزاب الصهيونية هو نتاج صمود ش����عبنا 

وتطور أداء المقاومة.
و أكد أن "المقاومة تتصاعد وتس����جل نقاط 
انتصار، واالحتالل يسجل هزائم رغم ارتفاع 
وتي����رة جرائم����ه بحق أبن����اء ش����عبنا، وهذه 
الهشاشة التي عاش����ها الكيان الصهيوني 
س����وف تنعكس على المس����توى السياسي 

حتى إسقاط حكومة االحتالل.
انه من واجبنا  الدي����ن،  القي����ادي عز  وأوضح 
الش����رعي والقانون����ي والوطن����ي الدفاع عن 
أنفس����نا بكل الطرق والوس����ائل أمام تغول 

االحتالل على شعبنا وأبنائنا.

القيادي عز الدين: تنفيذ عملية »تل أبيب« بهذه الكيفية البطولية دليل على انهيار المنظومة األمنية

غزة/ االستقالل: 
رت لجن���ة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية، أمس الجمعة، عن  عبَّ
رفضها واس���تنكارها لإلدانات التي تصدر عن بع���ض الدول العربية 

واإلسالمية بحق عمليات المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل.
وأش���ارت اللجنة في بيان لها إلى أن ه���ذه اإلدانات تقف مع االحتالل 

وجرائمه ضد شعبنا األعزل.
وقالت: "كان األجدى بهذه األنظمة االنسجام مع مواقف شعوبها الحرة 
التي تناصر فلس���طين وش���عبها ومقاومتها"، مطالبة إياها باالعتذار 

لشعبنا عن هذه اإلدانات والتراجع عنها.
وأضافت اللجنة "كما أن عليها إدانة سياس���ة حكومة المس���توطنين 
ومطالبة دول العالم بإدانة سياسة االستيطان والقتل واقتحام المدن 

والتضييق على المصلين في المسجد األقصى".
وش���ددت أنه على ه���ذه الدول الوق���وف مع الحق التاريخي لش���عبنا 
ف���ي أرضه، بداًل م���ن تملق االحتالل الذي يس���تهدف هذه الدول كما 

يستهدف شعبنا.
وأك���دت أن مقاومتن���ا لالحت���الل حق مش���روع كفله القان���ون الدولي 
وسيستمر ش���عبنا وأبطاله في مقاومة االحتالل والمستوطنين حتى 

يرحل عن أرضنا ومقدساتنا.

القوى الوطنية: اإلدانات بحق 
عمليات المقاومة تشي بوقوف 
أصحابها مع االحتالل وجرائمه

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى بأن سلطات 
دت خ���الل العام الحالي من سياس���ة  االحت���الل صعَّ
االعتق���االت التي تنفذه���ا بحق أبناء ش���عبنا والتي 
أصبحت حدثا يوميًا مالزًما للفلسطينيين، حيث رصد 
المركز )1460( حالة اعتقال خالل الربع األول من العام.

وأوض���ح تقرير المرك���ز أن س���لطات االحتالل واصلت 
منذ بداية العام الجاري استهداف كل شرائح وفئات 
الش���عب الفلس���طيني باالعتقاالت واالس���تدعاءات، 
بينما ركزت بش���كل واضح على مدينة القدس والتي 
وص���ل عدد االعتقاالت منها ال���ى )560( حالة، وهو ما 
يشكل نسبة 38% من إجمالي االعتقاالت في األراضي 

الفلسطينية.
د التقرير سياس���ة االعتقاالت اس���تنزافًا للشعب  وعَّ

الفلس���طيني، وأداة م���ن أدوات القمع التي يلجأ إليها 
االحت���الل لمحاربته، والتأثير عل���ى مقاومته، فال تكاد 
تمر س���اعة اال وينفذ االحتالل خالله���ا عملية اعتقال 
ألحد المواطنين أو أكثر، وفى بعض األيام تصل حاالت 

االعتقال إلى العشرات.
وبين أن استهداف األطفال باالعتقال والحبس المنزلي 
وفرض الغرامات المالية تواصل خالل الشهور الثالثة 
الماضي، حيث بلغت حاالت االعتقال بين األطفال خالل 
الرب���ع األول من العام الجاري وصل���ت إلى )182( حالة، 
غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، بعضهم مرضى 
يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة مما شكل خطرًا على 
حياتهم، بينهم طفل مقدسي يعاني من أمراض في 

القلب وتم االعتداء عليه بالضرب.
وكشف أن أصغر المعتقلين الذين أقدم االحتالل على 

اعتقالهم الطفالن محمد س���نقرط )9 أعوام( والطفل 
داوود حجازي )11 عامًا( من قرية العيس���اوية ش���مال 
ش���رق القدس المحتلة، والطفل قصي وائل جادو )11 
عامًا( من مخيم عايدة ش���مال بيت لح���م، إضافة الى 
اعتق���ال الطفلة "جنين س���لمان" 14 عام���ًا من مدينة 

النقب.
بينما فرضت سلطات االحتالل خالل الربع األول الحبس 
المنزلي على 34 طفاًل من مدينة القدس بعد اعتقالهم 
لفترات مختلف���ة، وأجبرت غالبية األطف���ال الذين تم 
اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل اإلفراج عنهم.

فيما رفضت إطالق س���راح الطف���ل المريض المعتقل 
إداريًا امل نخله م���ن رام الله، وجددت له اإلداري للمرة 
الرابعة على التوال���ي بحيث يصبح أكثر طفل يقضي 

فترة اعتقال إداري.

تقرير: 1460 حالة اعتقال خالل الربع األول من 2022

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المتحدث باس���م جيش االحت���الل، إن "رئيس 
األركان أفي���ف كوخافي، وج���ه تعليماته بتكثيف 
اإلجراءات الوقائية في منطقة شمال الضفة الغربية، 
وتعزيز الجه���ود الدفاعية في منطقة التماس، بعد 
اجتماع لتقييم الوضع العسكري واألمني، في أعقاب 

العملية التي وقعت ليل أول أمس في تل أبيب".
وأضاف أن "رئي���س األركان أصدر تعليماته باتخاذ 
عدد من اإلجراءات الفورية، من أجل االس���تمرار في 
تعزيز الدفاع في منطق���ة التماس، ورفع الجهوزية 
في منطقة ش���مال الضفة، وتعزيز جاهزية الجيش 
على كاف���ة الجبه���ات م���ع التركيز عل���ى الجبهة 

الفلسطينية".  كما أصدر تعليمات بتوسيع الحمالت 
العسكرية مع التركيز على شمال الضفة، ومواصلة 
دع���م الش���رطة اإلس���رائيلية، إضافة إل���ى تعزيز 
النش���اطات الدفاعية في منطقة التماس من خالل 
قوات خاصة وتكنولوجية واس���تطالعات، ودراس���ة 

إمكانية دمج قوات احتياط.

رئيس أركان جيش االحتالل يقرر توسيع الحمالت العسكرية في الضفة
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وأظهرت تعليقات الصحفيين اإلس���رائيليين والقنوات 
الفضائي���ة العبرية صدمة من العملي���ة وأعداد اإلصابات 
والقتلى، ووصفت ب� "فيل���م الرعب"، في ظل عدم اعتقال 

المنفذ حتى مرور ساعات من حصول العملية. 
فيما أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس الجمعة، عن 
بال���غ قلقها من ظهور صور عش���رات من عناصر الوحدات 
الخاصة على شاش���ات التلفزة أثناء عملية مالحقة منفذ 

عملية "تل أبيب" الليلة قبل الماضية.  
وج���اء على لس���ان محاف���ل عس���كرية اس���رائيلية أن ما 
حدث يعتبر خلاًل خطيًرا جًدا، إذ جرى كش���ف نش���اطات 
عملياتية ووسائل قتالية وهوية جنود الوحدات الخاصة 
على شاش���ات التلفزة . في حين، قال الخبير العس���كري 
اإلس���رائيلي في ش���ئون مكافحة الجماعات المسلحة إن 
عملية "ت���ل أبيب"، لم تكن حدثًا اس���تثنائيًا في قوتها، 
إال أن اخف���اق اإلعالم اإلس���رائيلي في المي���دان هو الذي 

سيحولها إلى عملية استراتيجية .
واستش���هد صباح أمس منفذ عملية "تل ابيب" البطولية 
الش���هيد رعد حازم من مخيم جنين ، التي أدت إلى مقتل 
اثنين من المس���توطنين وإصابة ما ال يقل عن 10 آخرين، 
بعد أن خاض اشباكًا مسلحًا مع قوات االحتالل بالقرب من 

أحد المساجد في مدينة يافا المحتلة. 
اإخفاق اأمني وا�سرتاتيجي

 الكاتب والمحلل السياس���ي ن���واف العامر، أكد أن عملية 
إط���الق النار البطولية في ش���ارع "ديزنغوف" وس���ط "تل 
أبيب" المحتلة، والتي أس���فرت عن مقتل "إس���رائيليْين" 
وإصابة 14 آخرين، ُتثبت هشاشة وضعف دولة االحتالل 

اإلسرائيلي أمام ضربات المقاومة الفلسطينية.  
وأوضح العامر ل� "االس���تقالل"، أن تنفي���ذ العملية بقلب 
الكي���ان االس���رائيلي "ت���ل أبيب"، وبش���ارع ل���ه رمزيته 
وخصوصيته، وبالتزامن مع ذروة االستنفار األمني لجيش 
االحتالل وقواته الخاصة، ُيسجل اخفاقًا أمنيا واستراتيجيا 

وضربة قاسية للمنظومة األمنية والعسكرية.  
وبين أن العمليات البطولية، باتت ُتربك حسابات االحتالل 
اإلس���رائيلي على المس���تويات كافة، و حطمت أس���طورة 
الجيش ال���ذي ال ُيقهر، وجعلته في دائ���رة ردود الفعل، 

مس���تدركًا:" دولة االحتالل تمثل قوة كبي���ره بالمنطقة، 
وتعتبر من الجيوش المتقدمة في العالم، والذراع الضارب 
للمشروع الغربي في المنطقة العربية، لكن ما يجري اليوم 
يؤكد أن مش���روع االحتالل في طريق الهبوط المدوي نحو 
القاع ".  ونش���ر االحت���الل آالف الجنود واس���تنفر قواته 
وانزل للشارع عناصر الوحدات الخاصة من شتى الوحدات 
" يمام ن ش���لداغ، ش���ييطت 13، س���ييرت متكال، لوتر"، 
للبح���ث عن منف���ذ العملية، كما حظر التج���وال بالمدينة 
لمدة 10 س���اعات متواصلة، األمر الذي يؤكد أن المنظومة 
األمنية اإلس���رائيلية باتت عاجزة عن حماية شعبها، وأن 
الفلسطيني بات يتجرأ عليها بكل سهولة، وُينفذ بحقها 

ضربات قاسية بسالح منفرد. وفق العامر.  
ونوه الى أن المجتمع اإلسرائيلي بات يعاني من حالة رعب 
وارباك مستمر من تصاعد العمليات التي ُينفذها الشبان 
الفلس���طينيون، كما أنه يعاني من فقدان الثقة بقيادته 
األمني���ة والسياس���ية، خاصة عقب مطالب���ة رئيس وزراء 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي " نفتالي بينت" اإلسرائيليين 

بحمل أسلحته الخاصة والدفاع عن أنفسهم.

بحسب العامر، فإن العملية أوصلت رسالة لدولة االحتالل 
مفادها:" أن الفلس���طيني بطبيعته ال يركع وال يستسلم، 
ولم يعد يخش���ى الموت، فليس لديه ما يخس���ره بعدما 
ُس���رقت أرضه وانُتهك عرضه وُدنست مقدساته وُأغلقت 
كافة أبواب الحي���اة في وجهه، وأنه ل���ن ينعم المجتمع 

اإلسرائيلي باألمن واالستقرار على هذه األرض".  
دالالت واأبعاد عدة 

وبدوره، يرى المختص بالشأن االسرائيلي عليان الهندي، 
أن العملي���ات البطولي���ة الت���ي تج���ري بكل فلس���طين 
التاريخي���ة، رد فعل طبيعي على وجود االحتالل وجرائمه 
واعتداءاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، 
وأن المقاومة خيار فلس���طيني مش���روع، مؤكدًا أن عملية 
"ت���ل أبيب" تحمل في طياتها أبعادًا ودالالت عديدة على 

المستوى األمني والسياسي. 
وأوضح علي���ان خالل حديث���ه ل�"االس���تقالل"، أن عملية 
"ديزنغ���وف" البطولي���ة، تثب���ت مجددًا قدرة الش���عب 
الفلس���طيني على مواجهة االحتالل االسرائيلي، وتوجيه 
الضرب���ات القاس���ية والمذلة ل���ه في عم���ق كيانه، رغم 

االجراءات واالس���تعدادات األمنية كافة، مش���ددًا على أن 
عملية "كاس���ر األم���واج" التي أعلن االحت���الل عنها لمنع 

العمليات "فشلت بامتياز". 
وبين أن العملية ُتش���كل اختراقًا وفشاًل ذريعًا للمنظومة 
األمني���ة اإلس���رائيلية، باعتبارها وقعت ف���ي "تل أبيب" 
العاصم���ة االقتصادي���ة والثقافية والسياس���ية لكيان 

االحتالل. 
ولف���ت الى أن العملي���ة تعكس الحال���ة الفوضوية التي 
يتصرف بها رجال أجهزة األمن، اذ ال يستطيعون تحديد 
أهدافهم وال يظهرون أي اس���تعدادات حتى على صعيد 
األمن الش���خصي، إضافة الى كشف نش���اطات عملياتية 
ووس���ائل قتالية وهوية جن���ود الوح���دات الخاصة على 
شاش���ات التلفزة أثناء عملية مالحقة منفذ العملية، األمر 

الذي يعتبر خلاًل أمنيًا خطيًرا .
وأش���ار الى أن العملي���ة ُتبرهن أن المقاوم الفلس���طيني 
ال ُتقي���ده اإلجراءات اإلس���رائيلية وال المس���افات، إليقاع 
الخس���ائر والضحاي���ا بصفوف االحت���الل الغاصب، مبينًا 
ان "إس���رائيل" عمل���ت عل���ى تصفيح ما يق���ارب 15ألف 
سيارة عس���كرية تعمل بمختلف مناطق الضفة الغربية 
لمن���ع العمليات الفدائية، بالتال���ي كان التوجه لألراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة عام ال����48، الخي���ار الوحيد أمام 
االس���تراتيجية  تعتم���د  15عام���ًا،  ومن���ذ  المقاومي���ن. 
اإلس���رائيلية عل���ى البع���د األمني فقط ف���ي التعامل مع 
الش���عب الفلس���طيني، بالتال���ي ذهبت باتجاه انش���اء 
الوحدات العس���كرية الخاص���ة واألس���لحة النارية التي 
تستطيع من خاللها مواجه العمليات العسكرية بالضفة 

وغزة، وحزب الله في لبنان. وفق عليان. 
ولف���ت الى أن هذه االس���تراتيجية، لم تس���تطع أن تحل 
المش���اكل التي تتعرض لها دولة االحت���الل، والمتمثلة 
ب�" أن الفلس���طينيين مازالوا يمثلون التهديد الرئيس���ي 
ل�"إس���رائيل" س���واء قاوموا بالس���الح، أو اتخ���ذوا مواقف 

واضحة وصريحة من االحتالل". 
وش���دد على أن ال���دول العربي���ة الُمطبعة م���ع االحتالل 
والمجتم���ع الدولي، ل���ن ينجحوا بمنع عملي���ات المقاومة 

االنتقامية الفردية او المنظمة ضد "إسرائيل".

عملية »ديزنغوف«.. تصفع »كاسر األمواج« وتهز منظومة أمن االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب:  

يوم��ًا بع��د االأخ��ر، تتك�س��ف ع��ورة وه�سا�س��ة كي��ان 
االأمني��ة  ومنظومت��ه  االإ�سرائيل��ي  االحت��ال 
والع�سكرية، اأم��ام العمليات البطولي��ة التي ينفذها 

املقاوم��ون الفل�سطينيون باأ�سلحتهم املنفردة، يف مدن 
الداخ��ل املحتل وعمق الكيان ال�سهي��وين.  واأحدثت 
عملي��ة اإطاق الن��ار يف �س��ارع »ديزنغ��وف« و�سط تل 
 » اأبيب املحتلة، والت��ي اأ�سفرت عن مقتل »اإ�سرائيليينْ

واإ�سابة 14 اآخرين، زلزاال �سيا�سيًا واأمنيًا يف اأو�ساط 
ال�سلطات االإ�سرائيلية، ب�سبب توقيتها الذي جاء بعد 
عملية ا�ستنفار كب��رة وا�ستدعاء لقوات االحتياط، 

وت�سديد االإجراءات االأمنية . 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعربت مصادر عس���كرية إس���رائيلية أمس الجمعة، عن 
بالغ قلقها من ظهور صور عش���رات من عناصر الوحدات 
الخاصة على شاش���ات التلفزة أثناء عملية مالحقة منفذ 

عملية "تل أبيب" الليلة قبل الماضية.
وج���اء على لس���ان محافل عس���كرية اس���رائيلية أن ما 
حدث يعتبر خلاًل خطيًرا جًدا، إذ جرى كش���ف نشاطات 
عملياتية ووسائل قتالية وهوية جنود الوحدات الخاصة 

على شاشات التلفزة.
وقالت إنه س���يتعين على هذه الوحدات تقييم األضرار 
التي لحقت بها عقب كل هذا االكتش���اف الخطير على 
االعالم. فقد ذكرت صحيفة "يس���رائيل هيوم" العبرية 
أن البث المباشر لحركة الوحدات الخاصة وكشف هوية 

بعض أفرادها هستيرية وتاريخية.
وأوضح���ت أن هذه الوح���دات ت���رى أن الضرر الذي 
س���يلحق بها م���ن وراء ذلك "خطير ج���ًدا"، إذ تتابع 
الفصائ���ل الفلس���طينية وغيره���ا تل���ك الوحدات 
وتعرفت على هوية بعض عناصرها ووسائل قتالية 

مستخدمة بالعمليات ومركباتها.
ووثقت الكاميرات لحظة وصول عناصر الوحدات الخاصة 
من ش���تى الوحدات وهي " يمام ن ش���لداغ، ش���ييطت 
13، س���ييرت متكال، لوتر" عبر مركباته���م العملياتية 
إلى المكان. وكش���فت الكاميرات الوس���ائل واألس���لحة 
المس���تخدمة وبعًضا من هوياتهم، ووصفت الصحيفة 
تلك المشاهد بالسر العسكري الكبير الذي لطالما عمل 

الجيش والرقابة لسنوات على إخفائه.
وجاء على لس���ان مصدر أمني مطلع قوله: "عندما تصور 
الجنود وهم يفتحون أبواب مركبات السافانا المصفحة 
وماذا يوجد بها من تجهيزات ووس���ائل عملياتية فهذا 

ال يمكن تصوره".
وأكم���ل: "هنالك جن���ود من وحدات خاص���ة ال يعرفون 
وسائل الوحدات األخرى، إذ يبقى على ذلك طي الكتمان، 

وفجأة ترى كل شيء على البث المباشر".
وزاد: "كش���فت هناك وحدات هيئة األركان والش���اباك 
ومركباته���م العملياتي���ة ووج���وه قادة وحدة ش���لداغ 
ووح���دات أخرى، ما ج���رى عبارة عن خل���ل خطير والعدو 

يتعل���م الدرس وس���يلزمها إحداث تغييرات س���ريعة 
بوسائلها".

فيما جاء على لسان أحد ضباط جيش االحتالل قوله: "إن 
الرقابة العس���كرية حافظت على مشاهد قليلة لعناصر 
القوات الخاصة على مدار س���نوات واليوم كشف االعالم 

كل شيء وأحرق عناصر الوحدات ووسائلهم".
بينما عقب الناش���ط اإلسرائيلي "يفغيني زروفينسكي" 
على انكش���اف الوحدات عل���ى االعالم بقول���ه: " دعونا 
نقول ألنه وبعد البث المباش���ر للقناة 12 فلم يتبق لدينا 

مقاتلون سريون للعقد القادم".
بدوره قال المراس���ل العس���كري في صحيفة يديعوت 
أحرونوت "يوسي يهوش���ع" أن الوحدات الخاصة تحقق 
في م���دى الضرر الذي لح���ق بها جراء انكش���افها على 

االعالم.
ووفًقا لمصدر في احدى الوحدات فعندما كش���ف هوية 
الجنود فقد تم كش���ف عديد التفاصيل حول أس���اليب 
العمل والوس���ائل الخاصة لها ما يلزمها بتغيير س���ريع 

ألن "العدو يتعلم من ذلك أيًضا".

أثناء عملية » تل أبيب«  

محافل عسكرية: ضرر خطير جدًا لحق بوحداتنا الخاصة عقب كشف صورهم ومعداتهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نش���رت صحيفة "يديع���وت أحرونوت" العبرية أمس الجمع���ة، تفاصيل جديدة 
بش���أن عملية إطالق النار وس���ط "تل أبي���ب" الليلة قبل الماضي���ة، التي نفذها 
الشهيد رعد حازم، وأدت لمقتل اثنين من اإلسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح.

وذكرت الصحيفة أن رعد سار نحو 4 كيلومترات من مكان العملية إلى دوار الساعة 
بيافا ودخل مس���جًدا لصالة الفجر، ف���ي حين وصلت لجهاز الش���اباك معلومات 

استخبارية بوجوده هناك، فتوجهت القوة التنفيذية التابعة له للمسجد.
وقالت إن عنصرين من القوة دخال المسجد بحًثا عن المنفذ والحظا وجوده بالمكان 
بعد ان التفت وخرج منه رافًعا يديه قبل تمترسه خلف مركبة وإطالقه 10 طلقات 

تجاه أفراد القوة دون وقوع إصابات، بينما جرى استهدافه فارتقى في المكان.
بينما تش���ير آخر المعلومات إلى تواجد رعد بذات المس���جد قبل توجهه لتنفيذ 
العملي���ة، إذ تعرف على المكان ع���ن قرب وقرر تنفيذها بأح���د دور اللهو ب�"تل 

أبيب".
وتجري األجهزة األمنية اإلسرائيلية تحقيقات حول تلقي حازم المساعدة من أحد 

أقربائه ويجري البحث عنه، وفًقا للصحيفة.

هكذا خطط ونفذ عمليته

»يديعوت« تنشر تفاصيل اللحظات 
األخيرة للشهيد رعد حازم بمسجد يافا
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طرح مناق�صة/ �أعمال  
بلدية بيت الهيا

��سم �مل�سروع/ ��ستئجار �آليات لزوم �أعمال
 مكب �لنفايات �ل�سلبة ولزوم �لأ�سغال �لعامة 

1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / استئجار آليات لزوم أعمال مكب النفايات 
الصلبة ولزوم األشغال العامة  وتدعو المقاولين و/أو المؤهلين للتقدم للعطاء.

2( العطاءات س���تكون عطاءات تنافسية محلية وحسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا , الش���راء حس���ب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة 

للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .
3( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

4(  الموردون /المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة 
من  )بلدية بيت الهيا / الدائرة الهندس���ية/ قس���م المشاريع والعطاءات( ، 
هاتف:- )082478085(  فاك���س:- )082478752( ويمكنهم االطالع على 
وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة 
8:00- صباحا و حتى الس���اعة 11:00 صباحًا من ي���وم األحد الموافق تاريخ 

2022/04/10 م إلى يوم اإلثنين الموافق 2022/04/18 م .
5( نس���خة كاملة م���ن العطاءات باللغ���ة العربية يمك���ن الحصول عليها 

المقاولين المهتمين من خالل مركز خدمات الجمهور بلدية )بيت الهيا(. 
6( المش���روع ش���امل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أس���عارهم شاملة 

ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
7( زي���ارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع الموردين مدعوون للمش���اركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم األربعاء الموافق 2022/04/13 م في 
تمام الس���اعة10  صباحا حيث إن االجتماع التمهيدي س���يعقد في بلدية بيت 

الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول ,وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
8(   يجب أن تكون عروض أس���عاركم س���ارية المفع���ول لمدة 90 يومًا من 

تاريخ إقفال العطاء.
9(  يجب على المقاولين ارفاق تأمين دخول العطاء بقيمة 2000 شيكل على 
شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي أو نقدي من خالل الدفع بصندوق البلدية 

ساري لمدة 120 يومًا من تاريخ تقديم األسعار.
10( العط���اءات يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2022/04/18 م الس���اعة 12 ظهرًا ، العطاءات االلكتروني���ة غير مقبولة, العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين 
أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :- ) بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني– 

الشئوون القانونية( , الساعة 12 ظهرًا يوم اإلثنين الموافق 2022/04/18 م
11( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

12( العنوان المشار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة 
بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

م. عالء حممد �سهيل/ �لعطار
رئي�س بلدية بيت لهيا

غزة/ االستقالل: 
نعت الفصائل الفلس���طينية البطل رعد فتحي حازم منفذ 
العملي���ة البطولية في "ت���ل أبيب"، الت���ي أدت الى مقتل 
إسرائيليين واصابة عدد آخر، معتبرين العملية التي نفذها 
الشهيد حازم من أقوى عمليات المقاومة التي صدمت العدو 
وهزت أمنه وكشفت هشاشته في قلب كبرى مستوطنات 

االحتالل وأكثرها تحصينًا "تل أبيب".
واستش���هد صباح أمس منفذ عملية "ت���ل ابيب" البطولية 
الش���هيد رعد حازم من مخيم جني���ن ، التي أدت إلى مقتل 
إثنين من المستوطنين وإصابة ما ال يقل عن 10 آخرين، بعد 
أن خاض اشباكًا مس���لحًا مع قوات االحتالل بالقرب من أحد 

المساجد في مدينة يافا المحتلة. 

�أثخن يف �لعدو
ومن جهتها، نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
أمس الجمعة، الشهيد البطل رعد فتحي حازم منفذ العملية 

البطولية في "تل أبيب".
وقالت الحرك���ة في بيان النعي :" بكل آيات الفخر واالعتزاز، 
تنع���ى حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، ش���هيد 
فلسطين البار والبطل/ رعد فتحي حازم )29 عامًا( من مخيم 
الث���ورة وخزان المقاومة وقلعة الجه���اد مخيم جنين، الذي 

ارتقى شهيدًا مقباًل غير مدبر".
وأك���دت الحركة، أن الش���هيد حازم أثخن ف���ي العدو ونفذ 
واحدة من أقوى عمليات المقاومة التي صدمت العدو وهزت 
أمنه وكشفت هشاشته في قلب كبرى مستوطنات االحتالل 
وأكثرها تحصينًا "تل أبيب" المقامة على أراضينا المغتصبة 

في مدينة يافا المحتلة.

وشددت على أن الشهيد البطل )رعد فلسطين( دشن طريقًا 
يمتد إلى مس���يرة المقاومة الطويلة التي يخوضها الشعب 
الفلس���طيني، حيث ج���اءت عمليته بعيد أي���ام قليلة من 
استشهاد ثالثة من مجاهدي شعبنا المقاتلين في صفوف 
سرايا القدس، وفي ذكرى معركة جنين الباسلة، وفي شهر 
رمضان المبارك، لتؤكد على اس���تمرار المقاومة، ولترس���ل 
رسالة واضحة للعدو بأن عليه أن يحذر من ارتدادات عدوانه 
وإرهابه على أبناء ش���عبنا وعلى أرضنا ومس���جدنا األقصى 

المبارك.
وبارك���ت الحرك���ة، لجنين ومخيمه���ا ومقاوميه���ا وثوارها 
وأسراها، وهنأت والد الش���هيد ووالدته وعائلته المجاهدة 
التي مثلت نموذجًا في تربيتها اإلسالمية وثقافتها الوطنية 

التي كان لها الفضل في تعبئة الشهيد وغرس العقيدة في 
قلبه وعقله ووجدانه.

ودعت الجهاد المقاومي���ن والمجاهدين والمناضلين كافة، 
لمزيد من العمليات الفدائية، واتخاذ سيرة الشهيد رعد وكل 
الشهداء ومس���يرتهم، قدوة ونموذجًا، ونؤكد على جاهزية 

المقاومة لصد أي عدوان يستهدف أرضنا ومقدساتنا.
عملية نوعية 

ومن جهتها، زفت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" شهيد 
فلس���طين المقدام المجاهد رعد فتحي حازم )29 عاما( من 
مخيم جنين البطولة، الذي ارتقى مقباًل غير مدبر بعد عملية 

نوعية في "تل أبيب".
وهنأت حماس، في بياٍن لها أمس الجمعة، جنين ومخيمها 

وعائلة حازم بارتقاء الشهيد، الذي أبى إال أن يؤكد لالحتالل 
أن القدس واألقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد 

مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير.
وقالت: إننا إذ نزف الش���هيد، لندعو شبابنا وأبناء شعبنا إلى 
مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد االحتالل في كل 
المواقع، ولنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى 

كتل نار ملتهبة.
وأكدت أن المسجد األقصى المبارك الذي يتهدده االحتالل 
ومس���توطنوه بالتدنيس، س���يحميه المرابطون وش���عبنا 

والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

جزء من مقاومة �سعبنا
كما نعت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، أمس الجمعة، 
الشهيد الفدائي رعد فتحي حازم )28 عاًما( ابن ُمخّيم جنين 
الذي نّفذ عملية "تل أبيب" البطولية التي أّدت لمقتل اثنين 

من المستوطنين وإصابة آخرين بجراٍح متفاوتة.
وأشادت الشعبّية في بياٍن لها وصل "االستقالل"، بالفدائي 
رعد الذي خاض حتى أنفاس���ه األخيرة اش���تباًكا مسلًحا مع 
جنود االحتالل رافًضا االستس���الم إلى أن ارتقى ش���هيًدا، 
ُمؤكدًة أّن "هذه العملية م���ا هي إال تعبير وجزء من مقاومة 
ش���عبنا الش���املة لوجود الكي���ان الصهيون���ي العنصري 
االس���تعماري على أرضنا، وسياس���اِته وجرائم���ه وعدوانه 

المتواصل على شعبنا".
وعاهدت الش���عبّية الشهيد حازم بأن "تبقى ممسكًة بنهج 
وثقاف���ة المقاومة، والتي جّس���دها الش���هيد في عمليته 
البطولّية، على طريق نضالنا الطويل من أجل تحقيق أهداف 

شعبنا في التحرير والعودة واالستقالل".

الفصائل تنعى منفذ عملية »تل أبيب« البطولية وتؤكد على خيار المقاومة 

بيروت/ االستقالل: 
ق���ال حزب الل���ه اللبناني تعقيًب���ا على عملي���ة "تل أبيب" 
البطولّية، إّن "المقاومين الفلسطينيين يثبتون مرًة جديدة 
قدرتهم على مواجهة االحتالل وتوجيه الضربات المذلة له".

ولفت الحزب في بياٍن ل���ه، إلى أّن "تتابع العمليات النوعية 
يؤّكد أّن قرار الش���عب الفلس���طيني ه���و مواصلة النضال 

بعزيمة أقوى من االحتالل".
وأش���اد حزب الله في بيانه، “ببطوالت الشعب الفلسطيني 
وفصائل���ه المقاوم���ة”، ووج���ه التحي���ة والتقدي���ر لكل 

المجاهدين والمناضلي���ن الذين جعلوا هذا الكيان المجرم 
في حالة ضياع واذالل امام العالم.

ودعا الحزب "أحرار العالم وشعوب أمتنا العربّية واإلسالمّية 
إل���ى مواكبة الش���عب الفلس���طيني والوقوف إل���ى جانبه 

ودعمه".
صباح أمس الجمعة، أعلنت وسائل إعالٍم عبرية، عن "اغتيال 
منفذ عملية "تل أبيب" خالل اشتباك مسلح في مدينة يافا، 

بعد ساعات من المطاردة الحثيثة"، على حد وصفها.
وأوضح���ت أّن "عناصر ف���ي جهاز "الش���اباك" تعرفوا على 

الشاب قرب أحد مساجد المدينة، وطلبوا منه تسليم نفسه، 
إال أنه فتح النار صوبهم ما أدى إلى اندالع اش���تباك مسلح 

واستشهاده على الفور".
وتبّين الحًقا أّن الش���هيد هو رعد فتحي حازم )29 عاًما( من 
سّكان مخيم جنين، ش���مال الضفة الغربية المحتلة، حيث 
نفذ عملية بطولية في وس���ط "تل أبيب" ما أدى إلى مقتل 
مس���توطنين وإصاب���ة 14 آخرين ج���راح 4 منهم وصفت 
بالخطيرة، فيما أظهرت مقاطع فيديو من مس���رح العملية 

حالة رعب اجتاحت المستوطنين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبلغت ما ُتسمى ب�"منظومة الدعم النفسي اإلسرائيلي"، 
أمس الجمعة، أّن "هناك زيادة كبيرة بنس���بة عش���رات 
بالمائة في طلبات المس���اعدة النفس���ية عقب العملية 
الت���ي وقعت في ديزنغ���وف ب� "تل أبي���ب" الليلة قبل 
الماضية وأدت لمقتل إس���رائيليين وإصابة 15 بجروح 

متفاوتة".
وذكر موقع "واي نت" العبري، أّنه "ومنذ عملية بئر السبع 
قبل أسبوعين، فإّن العدد ازداد بنسبة 30% في طلبات 
الدعم النفس���ي، والتي يتم تصنيفها بأنها ناجمة عن 
القلق والخوف، ومنذ عملية ديزنغوف في "تل أبيب" تم 

تخصيص رقم مجاني للطوارئ لتقديم الدعم النفسي 
لإلسرائيليين".

مساء أول أمس، أفادت وسائل إعالم عبرية، بمقتل اثنين 
من المس���توطنين وإصابة ما ال يق���ل عن 10 آخرين في 
عملية إطالق نار بشارع "ديزنجوف" وسط "تل أبيب" في 

فلسطين المحتلة عام 1948.
وأوضح���ت صحيفة "يديع���وت أحرن���وت" العبرية، أّن 
قتيلين و14جريحًا بينهم 4 بحالة حرجة بعملية إطالق 

النار في "تل أبيب".
وفج���ر أمس الجمعة، أعلنت وس���ائل إع���الٍم عبرية، عن 
"اغتيال منفذ عملية "تل أبيب" خالل اشتباك مسلح في 

مدينة يافا، بعد ساعات من المطاردة الحثيثة"، على حد 
وصفها.

وأوضحت أّن "عناصر في جهاز "الش���اباك" تعرفوا على 
الش���اب قرب أحد مس���اجد المدينة، وطلبوا منه تسليم 
نفس���ه، إال أن���ه فتح الن���ار صوبهم ما أدى إل���ى اندالع 

اشتباك مسلح واستشهاده على الفور".
وتبّين الحًقا أّن الش���هيد هو رعد فتحي حازم )29 عاًما( 
من سّكان مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، 
حيث نفذ عملية بطولية في وسط "تل أبيب" ما أدى إلى 
مقتل مستوطنين، فيما أظهرت مقاطع فيديو من مسرح 

العملية حالة رعب اجتاحت المستوطنين.

حزب الله: المقاومون الفلسطينيون يوجهون ضربات مذلة لالحتالل 

خاصة بعد عملية »تل أبيب«
زيادة كبيرة في طلبات الدعم النفسي من قبل المستوطنين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال عض���و هيئة الدف���اع عن المقدس���ات اإلس���المية 
والمسيحية األب مانويل مسلم، أمس الجمعة، إنه " حين 
يتمختر شاب فلسطيني مسّلح واحد في تل أبيب تهتّز 

كل إس���رائيل وتخاف؛ ومن الهلع يبول في لباسهم كل 
الحاضرين". وأضاف مس���لم "ال األوالد وال األحفاد ينسون 
أنهم فلس���طينيون؛ وال إيالت يمكن أن تنس���ى أنها أم 
الرشراش؛ وال تل أبيب يمكن أن تنسى أنها تل الربيع؛ وال 

كريات شمونة يمكن أن تنسى أنها الخالصة".
وأكد مسلم أن وْحِشّية الكيان الصهيوني في هدم منازل 
الفلسطينيين ال تبّشر "تل أبيب" بالّسالم ولكن بالمقاومة 

الشرسة.

األب مسلم: حمل رشاش بيد فلسطيني في »تل أبيب« ُيَبشر القدس بالتحرير
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/836م

يف الطلب رقم 2022/249م   )ن�سر م�ستبدل(
المس���تدعي / نعيم فرج عبد الس���ام داود )المش���هور باس���م أبو العبد 
البدرساوي ( هوية رقم )940879265( وكيله المحامي / فرج نعيم داود 

المس���تدعى ضدها / وداد إس���ماعيل محمد أبو ركبة – وتس���كن – النصيرات – الشارع 
المجاور لبنك فلسطين الجديد داخل الشارع تقريبا 120 مترًا // منزل أبو رائد أبو ركبة .

نوع الدعوى / حقوق مالية )دين تجاري (
قيمة الدعوى / )39081شيكا جديدًا( تسعة وثاثون الفا وواحد وثمانون .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضدها السيدة / وداد اس���ماعيل محمد أبو ركبة – مجهولة 
محل اإلقام���ة حاليا وآخر محل إقامة لها ) النصيرات الش���ارع المجاور لبنك 
فلسطين الجديد – داخل الشارع تقريبا 120مترًا ( // منزل أبو رائد أبو ركبة .

بما ان المس����تدعي الس����يد / نعيم فرج عبد الس����ام داود )المشهور باسم أبو 
العبد البدرساوي ( قد اقام عليك القضية المرقومة بعاليه لدى هذه المحكمة 
يطالب����ك فيها بدف����ع مبلغ وقدره )39081 ش����يكا جديدًا( تس����عة وثاثون 
الف����ًا وواحد وثمانون اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دع����واه المحفوظة لك 
نس����خة منها ومن ملف هذه القضية . لذلك يقتضي عليك الحضور او ارسال 
وكيل عنك للرد على دعواه خال خمس����ة عش����ر يوما علما انه قد تحدد  جلسة 
2022/5/9 واذا تخلفت عن الحضور سيجوز للمدعي السير في دعواه باعتبارك 

حاضرة وان يصدر ضدك حكما حسب األصول .حرر في / 2022/4/7م .

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
حممود املزين

غزة/ االستقال: 
نظمت حركة الجهاد اإلس���امي في محافظات قطاع غزة 
كافة عق���ب صاة الجمع���ة تظاهرات حاش���دة ووقفات 
تضامنية مع أهل جنين في وجه االعتداءات االسرائيلية 
وتأييدا للعمليات البطولية التي ينفذها الفلس���طينيون 

ضد جنود االحتال والمستوطنين. 
وكان جي���ش االحتال اإلس���رائيلي أطلق عل���ى عمليته 
العس���كرية في عموم الضفة "كاس���ر األمواج" وذلك بعد 
أن أثب���ت المقاومين في الضفة قدرته���م على التصدي 
بأقل اإلمكانيات لجرائم االحتال اإلس���رائيلي في الضفة 

والقدس.
وش���ارك حش���د كبير من أنصار حركة الجهاد اإلس���امي 
وأنصار المقاومة الفلس���طينية ف���ي الوقفات التضامنية 
الت���ي نظمته���ا الحرك���ة في الش���مال وغزة والوس���طى 
وخانيون���س ورفح تح���ت عنوان "جمعة اس���ناد جنين" ، 
مؤكدين على حق المقاومة المشروع في مواجهة االحتال 

والتصدي لجرائم المحتل ضد أبناء شعبنا.
عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسامي  خالد 
البطش ق���ال: "لقد خرج لهم الليلة رع���د حازم من جنين 
ليقول لكل العالم ولهذا العدو أن رصاص المقاومة يزغرد 

في كل األوقات وحاضر في كل المناسبات".
وأضاف البط���ش: "ما نراه اليوم من عمليات ثأرية دفاعية 
تهدف لحماية القدس أواًل والثأر على دماء ش���عبنا ثانًيا 
هي دليل على أن المقاومة وليس غيرها خيارنا الستعادة 
الحقوق والعودة إلى فلس���طين، مش���يًرا إل���ى أن وصية 
الش���هداء هي الوحدة والعمل الميداني المشترك حتى 

يبقى الجهاد على أرض فلسطين.
وأوضح، أن قادة االحتال اإلس���رائيلي يسعون لتصفية 
الحس���اب فيما بينهم ودخ���ول مس���ار االنتخابات على 
دماء أبناء ش���عبنا، مشدًدا على المقاومة في قطاع غزة لن 
تت���رك القدس وحدها ولن تترك جنين وحدها ولن تقبل 

المقاومة مطلًقا بسياسة التفرد بالساحات.
وجدد الشيخ البطش تأكيده على وحدة الساح وجبهات 
المقاومة على أرض فلس���طين وصوال إلى وحدة الجبهات 

مع قوى المقاومة كافة في الوطن العربي واإلسامي.
من جهته،  أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 

اإلس���امي في فلسطين الشيخ نافذ عزام أن شعبنا وحدٌة 
واحدة، وهو يعيُش مأساة بفعل االحتال، ولنا كامل الحق 
بالدفاع عن أنفسنا، قائًا: "إن شعبنا شعٌب حر وحي، وهو 
ينوب عن األمة كلها في التصدي للهجمة اإلس���رائيلية 

المسعورة التي تستهدف األمة كلها.
وقال الش���يخ عزام خال كلمة له ف���ي الوقفة التضامنية 
التي نظمتها الحركة في خانيونس: "إن شعبنا لم ُيحبط 
رغم م���رور قرابة قرن على كفاحه، ورغم ظروفه القاس���ية 
الزال ثابتًا، مرابطًا، ومقاومًا، وإن معركة جنين التي وقعت 
ف���ي مثل هذه األيام عام 2002 كانت أس���طورة، وذكراها 

ُتلهم األجيال، وتؤكد على حيوية شعبنا".
وأضاف: "ش���عبنا ال يحتاج لمن ُيذكره بواجبه، فهو ُيدرك 
واجباته جيدًا رغم تقصير المسلمين والعرب"، ودعا العالم 

ألن يرى األمور بموضوعية وينحاز لمظلومية شعبنا.
وفي الس���ياق،  قال القيادي في حركة الجهاد اإلسامي 
خضر حبيب: "إن فلس���طين كل فلس���طين من بحرها إلى 
نهرها هي ملك لشعبنا الفلسطيني، أما الكيان هو كيان 
غريب زرع فوق جماجم ش���عبنا ولن يس���تمر طويًا بإذن 
الله". وأكد الشيخ حبيب في كلمته خال وقفة تضامنية 
مع أهالي جنين، أن المقاومة فقط هي من تس���تطيع أن 
تسترد حقوقنا وكرامتنا التي يحاول العدو هدرها، مشيًرا 

إلى أن وحدتنا هي شرط نصرتنا على العدو الصهيوني.
ووجه الشيخ حبيب رس���الة إلى العدو قائًا: "أنتم الذين 
اعتديتم واس���توطنتم أرضنا ونقول لكم أيها الصهاينة 
هذه األرض المباركة المقدس���ة لها ش���عبها، وعليكم أن 
تغرب���وا من وجوهنا فا أمن لكم وال أمان ما دمتم تحتلون 
أرضنا". وفي الس���ياق دعا الش���يخ حبيب الدول العربية 
المطبعة م���ع العدو للعودة إل���ى ضمائرهم وإلى أمتهم، 

الفًتا إلى أن سنوات العدو باتت محدودة جًدا.
ب���دوره، أك���د القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���امي في 
فلس���طين أحم���د المدلل، أم���س الجمعة، أن فلس���طين 
س���تكون مقب���رة للصهاين���ة إن ل���م يرحلوا ع���ن أرضنا 

المقدسة.
وأش���اد المدلل، خال وقفة اس���ناد جنين في مدينة رفح 
جنوب قطاع غزة، بمش���اركة لفيف من القادة والجماهير 

بالعمليات البطولية في عمق كيان العدو.

الجهاد اإلسالمي تنظم مسيرات حاشدة في قطاع غزة تضامنًا مع جنين وتأييدًا للعمليات الفدائية 

القدس المحتلة/ االستقال: 
أش���اد وزير جي���ش االحتال "اإلس���رائيلي" بيني 
غانتس أم���س الجمع���ة، بإدانة رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس عملية ش���ارع ديزنغ���وف في "تل 

أبيب".
ووفقًا إلذاعة جيش االحتال، فقال غانتس:"السلطة 
أحسنت صنعًا في إدانة العملية وأطالب بتوسيع 
العمليات األمنية وتنس���يق الجه���ود العتقال أي 

شخص ينوي تنفيذ عملية.
وأدان عب���اس، العملي���ة البطولي���ة ف���ي ش���ارع 
ا توجهات الش���عب  "ديزنغوف بتل أبيب"، متحدّيً

الفلسطيني الذي احتفى بها وبمنفذها.
وفي تصريح رس���مي نش���رته وكالة أنباء السلطة 
"وف���ا"، عّبر عباس عن إدانته لمقتل من أس���ماهم 

"مدنيين إسرائيليين".
كما شهدت العديد من المدن الفلسطينية توزيع 

حلوي���ات ابتهاًجا بالعملية، في حين توافد اآلالف 
لمنزل عائلة الش���هيد في جني���ن لتهنئة عائلته 

ومساندتها.
يذك���ر أن غالبية الفصائل الفلس���طينية أصدرت 

بيانات باركت فيها العملية الفدائية.
وعبر والد الش���هيد رعد خازم، ع���ن فخره بالعملية 
الفدائية التي نفذها نجله وسط "تل أبيب"، معبًرا 

عن ثقته بالنصر القريب على المحتل.

القدس المحتلة/ االستقال: 
ذكر االعام العبري، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الس���ابق بنيامين نتنياهو 

احتجز في "تل أبيب" في أعقاب العملية التي جرت قرب شارع ديزنغوف.
وقالت قناة كان العبرية، إنه "بتوجيهات من جهاز الش���اباك، احُتِجز بنيامين 
نتنياهو لمدة 4 ساعات ليلة أول أمس في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف، 
بينما كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب". وأضافت القناة: "وتحت حراسة 

مشددة من األمن قرب منتصف الليل ُسمح له بمغادرة المكتب".

اإلعالم العبري يكشف: نتنياهو احتِجز 
في »تل أبيب« لحظة وقوع العملية القدس المحتلة/ االستقال: 

أدى نح����و ٨٠ أل����ف مص����ٍل ص����اة 
الجمعة األولى من شهر رمضان في 

رحاب المسجد األقصى المبارك.
باحات  ش����هدت  الص����اة  وعق����ب 
المس����جد تظاه����رة حاش����دة دعمًا 
للمقاومة تأييدًا للعمليات الفدائية 

ضد االحتال.
وخال خطبة الجمع����ة أكد خطيب 
المس����جد األقصى المب����ارك عكرمة 
صبري أن المش����اركة الواس����عة في 
الصاة تذك����ر المس����لمين بالعالم 

باألقصى األسير.
وأض����اف الش����يخ عكرم����ة:" إن هذه 
الزحوف المؤمنة الوافدة إلى األقصى 
لتمثل ردًا إيمانيًا، ورس����الة واضحة 
والمقتحمي����ن  المعتدي����ن  بوج����ه 
والمطبعي����ن والمتحالفي����ن، بأنه ال 
وللتف����اوض على  للمس����اومة  مجال 
األقص����ى وال للتنازل ع����ن ذرة تراب 

منه".
وش����دد الش����يخ عكرم����ة عل����ى أن 
المرابطين في األقصى هم المعادلة 

الصعبة التي ال مجال الختراقها.

وفرضت قوات االحتال قيودًا على 
الى  الغربية  وصول أهالي الضف����ة 
المسجد األقصى في الجمعة األولى 

من شهر رمضان المبارك.
ومنعت ق����وات االحتال المتمركزة 
عل����ى حاجز قلنديا ش����مال القدس 
عددًا كبيرا من المواطنين من المرور 
عبر الحاجز رغم تجاوز أعمارهم 50 

عام����ًا حيث ادعى االحتال مس����بقًا 
السماح لهم بالوصول الى األقصى.

االحتال  أن جنود  المواطنون  وأفاد 
فرض����وا قيودًا مش����ددة على حاجز 
قلنديا وطلبوا منهم تصاريح خاصة 

بدخول القدس.
م����ن  اآلالف  أدى  ذل����ك،  وإل����ى 
المواطني����ن، ص����اة فج����ر الجمعة 

األولى من ش����هر رمض����ان المبارك، 
في المسجد األقصى.

ورغم تضييق����ات االحتال األمنية 
بح����ق المواطني����ن، إال أن المئ����ات 
م����ن أهال����ي مناط����ق متفرق����ة من 
القدس والداخ����ل المحتل، توافدوا 
إل����ى المس����جد ولبوا ن����داء “الفجر 

العظيم”.

 80  ألفًا أدوا صالة الجمعة األولى من رمضان

غانتس يشيد بعباس بعد إدانته عملية »تل أبيب« ويطالبه بالمزيد



السبت 8 رمضان 1443 هــ 9 أبريل 2022 م

 

دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني 

االإدارة العامة لل�سركات – مراقب ال�سركات 
�إعالن للعموم

يعلن مراقب الش���ركات  -  أن أبناء مصلح مس���لم قدي���ح للتجارة العامة / 
والمس���جلة كشركة ذ م .م ويمثلها السيد/ جهاد مصلح قديح والمسجلة 
لدين���ا تحت رقم 563476290 بتاري���خ 2011/6/22م انه تم اعتماد طلب 
الشركة فتح فرع جديد لها ليكون في ) خانيونس – عبسان الكبيرة – حارة 
قديح ( ويحق للشركة ممارسة االعمال المنصوص عليها في غاياتها في 

الفرع الجديد وفقا للقانون . تحريرا في: 2022/4/7م 

مراقب ال�سركات 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 811 / 2022  يف الدعوى املدنية رقم 375 / 2022
المستدعي/ غس����ان محمد عبد الوهاب حبوش- من غزة الميناء ويحمل هوية 
رقم/ 900782202 بواسطة وكيله السيد/ عماد محمد عبد الوهاب حبوش- من 
غ����زة ويحمل هوية رقم/ 800257461 بموجب وكالة عامة صادرة عن س����فارة 
دولة فلس����طين في جمهورية مصر العربية – القاه����رة بتاريخ 2018/6/20م 
سجل 20 صفحة 1042 / 2018 وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيسو وحلمي 
وليد الحايك وتامر فتحي األش����رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس����ر أبو شقفة 
ويوسف دياب قدوم ونائل إبراهيم العشي- من غزة دوار أنصار شارع القدس 

مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 059329595
المس���تدعى ضدها/ المدعى عليها الثالثة تهاني س���ليم أحمد س���ليم أبو 
حصيرة باألصالة عن نفس���ها وباإلنابة عن باقي ورثة وتركة مورثاها والدها 
المرجو له الرحمة/ سليم أحمد سليم أبو حصيرة وكذلك باألصالة عن نفسها 
وباإلنابة عن باقي ورثة وتركة والدتها المرجو لها الرحمة/ وصفية س���ليمان 

خليل أبو حصيرة من غزة الرمال خلف فندق األمل شارع أبو حصيرة
نوع الدعوى: تنفيذ عيني

قيمة الدعوى )2115 دينارًا أردنيًا( ألفان ومائة وخمسة عشر دينارًا أردنيًا
في الطلب المدني رقم 811 / 2022 في الدعوى المدنية رقم 375 / 2022

إلى المستدعى ضدها- المدعى عليها الثالثة المذكورة أعاله بما أن المستدعي 
المذكور أعاله قد أقام عليك الدع���وى المدنية رقم 375 / 2022 ونوعها تنفيذ 
عيني وفقًا لما يدعيه في الئحة دعواه فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى 
المذكورة جلسة يوم الثالثاء الموافق 2022/4/26م لذلك يقتضي منك الحضور 
وأن تودع���ي ردك الجوابي على الئحة طلبه خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ 
النش���ر وليكن بعلمك أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعي أن 

يسير في الدعوى باعتبارك حاضرة. غزة في: 2022/4/5م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. اأكرم اأبو ال�سبح

غزة/ االستقالل: 
أفادت لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غّزة، أمس الجمعة، بأّن 

»سلطات االحتالل أفرجت عن الصيادين األربعة الذين تم اعتقالهم مساء أول أمس«.
وأوضح���ت اللجان في تصريٍح مقتضٍب لها، أّنه »تم االفراج ع���ن الصيادين األربعة عن طريق 
حاجز »إيرز«، حيث صادرت سلطات االحتالل الحسكتين في ميناء أسدود«. ولفتت اللجان إلى أّن 
»جميع الصيادين جرى االفراج عنهم، وهم: أيمن خليل البردويل، ومحمد عدنان خليل البردويل، 

وإبراهيم هويشل أبو عدوان، وهيثم حرب اجميعان شلوف وجميعهم من مدينة رفح«.

االحتالل يفرج عن 4 صيادين 
اعتقلهم من بحر رفح

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس����ير خليل عواودة من مدينة الخليل 
إضراب����ه المفتوح ع����ن الطعام للي����وم ال�38 على 
التوالي رفًضا العتقاله اإلداري، وذلك رغم تدهور 

وضعه الصحي.
ويوم أول أمس، نقلت س����لطات االحتالل األس����ير 
عواودة من س����جن »عوفر« إلى عيادة سجن الرملة، 

وذلك لتدهور وضعه الصحي.
واألس����ير عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا/ الخليل، 
معتقل إدارًيا منذ 27 كانون األول/ ديسمبر 2021، 
وصدر بحّقه أمر اعتقال إدارّي مدته س����تة شهور، 
وهو أس����ير سابق تعّرض لالعتقال عدة مرات منذ 

عام 2002، غالبيتها رهن االعتقال اإلداري.
وُيذكر أّن هذا اإلضراب هو الثاني للمعتقل خليل، 
حيث خاض س����ابًقا مع األسرى اإلضراب الجماعّي 

عام 2012.
وفي السياق، يواصل االسير خليل موسى مصباح 
من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الخامس 
عل����ى التوالي، رفضا لعزله المتواصل منذ 34 يوما، 

في زنازين معتقل »عسقالن«.
وكان المعتق����ل مصب����اح تعرض قبل نحو ش����هر 
إلى اعتداء وحش����ي من قبل الس����جانين في عزل 
»عسقالن« بعد أن جرى نقله إليه من »مجدو«، وكان 
قد واجه خالل الفترة القليلة الماضية عمليات نقل 

وعزل مستمرة.

وق����ال نادي األس����ير في بيان له، أم����س الجمعة، 
إن زنازين »عس����قالن« هي األس����وأ والتي يحتجز 
فيه����ا المعتقلون، حيث تصاعدت مؤخرا عمليات 
العزل االنفرادي، التي تش����كل أخطر السياسات 
التنكيلية الممنهجة التي تنفذها إدارة معتقالت 
االحتالل بح����ق المعتقلي����ن، الذي����ن وصل عدد 
المعزولي����ن منهم حتى نهاية الش����هر الماضي 

لنحو 29 معتقال.
يذكر أن المعتقل مصباح محكوم بالس����جن لمدة 
20 عام����ا، ومعتقل منذ ع����ام 2003، وهو من بين 

الذين يواجهون سياس����ة  المرض����ى  المعتقلين 
اإلهمال الطبي »القت����ل البطيء«، حيث يعاني من 
مشاكل صحية مزمنة في المعدة واألمعاء واألوعية 

الدموية.
وحمل ن����ادي األس����ير إدارة معتق����الت االحتالل 
المس����ؤولية الكاملة عن حي����اة المعتقل مصباح، 
مطالب����ا كافة جه����ات االختصاص وعلى رأس����ها 
الصلي����ب األحمر الدول����ي، بضرورة الكش����ف عن 
مصي����ره ووضعه الصح����ي وطمأن����ة عائلته التي 

تعيش منذ فترة حالة من القلق الشديد.

األسيران »عواودة ومصباح« يواصالن اضرابهما عن الطعام في سجون االحتالل 

رام الله/ االستقالل:
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلس���رائيلي تحت شعار 

»قرارنا حرية«، لليوم ال� 99 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األسرى اإلداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل 
بإعالن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتق���ال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحامي���ه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خ���رق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون »إسرائيل« هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية 
ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 
إليه. وغالبا ما يتع���رض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
أش���هر أو ستة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى س���نة كاملة، ووصلت في بعض 
الحاالت إلى سبع س���نوات كما في حالة المناضل علي الجّمال. يذكر أن عدد األسرى في 

سجون االحتالل بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفال.

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الـ 99

جنين/ االستقالل: 
دخل ثالث���ة معتقلين من محافظ���ة جنين، امس الجمعة، عامه���م ال� 21 في 

معتقالت االحتالل اإلسرائيلي.
وقال مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور إن المعتقلين هم: حسان 
راتب يونس عويس من مخيم جنين، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ومهند خالد 
إبراهيم شيخ إبراهيم من بلدة كفر راعي جنوب جنين ومحكوم 24 عاما، وفادي 
محمد يوسف أبو علي من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين الذي أمضى حكمه 

البالغ 20 عاما ومن المقرر اإلفراج عنه الشهر المقبل.
جدير بالذكر أّن عدد األس���رى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل 
بلغ نحو )4400( أس���ير، وذلك حّتى نهاية شهر فبراير/ شباط، من بينهم )33( 

أسيرة، و)160( قاصًرا، ونحو )490( معتقاًل إدارًيا.

  3  أسرى من جنين يدخلون عامهم 
الـ21 داخل سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
حملت عائلة القيادي محسن شريم )57 عامًا(، 
والمضرب عن الطعام في سجن أريحا، السلطة 
برام الله المسؤولية عن حياته في ظل استمرار 

اعتقاله لليوم ال�11 على التوالي. 
وطالب���ت العائل���ة المؤسس���ات الحقوقي���ة 
واإلنسانية بالتدخل لإلفراج الفوري عنه وإنهاء 

معاناته.
 ويقبع ش���ريم في سجن أريحا بعد أن اعتقله 
جهاز المخابرات العامة في 30 مارس الماضي 
من مكان عمله على خلفية سياسية، وغيبه عن 

عائلته في شهر رمضان.

 وقالت مجموعة »محامون من أجل العدالة«، إن 
»محسن شريم بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام 
احتجاجا على اعتقاله في س���جون الس���لطة، 
التي تمنع محاميه من زيارته واالطمئنان عليه 
ومعرفة وضع الصحي، وخاصة أنه يعاني من 

عدة أمراض جراء االعتقاالت السابقة«.
 وأض���اف رئيس المجموع���ة المحامي مهند 
كراج���ة، أن »الوض���ع داخ���ل مراك���ز تحقيق 
أجهزة السلطة مأس���اوي، وخاصة بما يتعلق 
بالنشطاء السياسيين«، مطالبا بوقف االعتقال 

السياسي.
 ويعتبر ش���ريم من الش���خصيات اإلسالمية 

والوطنية المعروفة في مدينة قلقيلية شمالي 
الضفة الغربية، وهو أس���ير محرر اعتقل لدى 

االحتالل 14 عامًا على فترات. 
واعتقل شريم من قوات االحتالل بعد اقتحام 
منزله ف���ي 23 من فبراير الماضي ضمن حملة 
اعتقاالت استهدفت نش���طاء حركة حماس. 
وبتاريخ 2020/3/25 أفرج���ت قوات االحتالل 
عنه، بع���د أن أمضى 20 ش���هرًا في االعتقال 

اإلداري المتجدد. 
ويستهدف االحتالل الش���يخ محسن شريم 
بشكل مس���تمر باالعتقال واالس���تدعاء لدى 

المخابرات. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر جي���ش االحتالل أم���س الجمعة إرس���ال 
وحدات خاصة لتعزي���ز نقاط خط التماس في 

الضفة الغربية.
وذكرت وس���ائل اعالم عبرية ان القرار جاء في 
أعقاب عملية شارع ديزنغوف وسط »تل أبيب« 

التي نفذها الشاب رعد حازم من مخيم جنين.

وأضافت ان الجهود ستركز على منطقة شمال 
الضفة الغربية باعتبارها المنطقة األكثر تفجًرا.

من جانبها، قالت صحيفة »يديعوت احرونوت« 
ان التصعي���د الحالي الذي نش���أ في جنين هو 
األس���وأ منذ عقدي���ن، لكنه لم يك���ن مفاجًئا، 
ومنطقة جنين ه���ي المنطقة التي تجد فيها 
السلطة الفلسطينية صعوبة بالغة في حكمها 

وفرض سيادتها.
وح���ول م���اذا س���تفعل المؤسس���ة األمني���ة 
اإلسرائيلية؟، قالت الصحيفة »إذا شرعت قوات 
الجيش بعملية عس���كرية واسعة ضد جنين 
هذا يعني دخول غزة على خط المواجهة، وإذا 
نفذت عمليات محدودة لن تتمكن من القضاء 
على العمليات، خصوًصا وأن الوقت ضيق جًدا«.

عائلة القيادي »شريم« تحمل السلطة المسؤولية عن حياته

جيش االحتالل يقرر إرسال وحدات خاصة لتعزيز نقاط التماس شمال الضفة
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يستذكر المحللون االسرائيليون عملية السور الواقي في 
الع���ام ٢٠٠٢، واجتياح الضفة الغربي���ة واحتاللها، وبعد 
عشرين عامًا، لم تتوقف السياسات والجرائم االسرائيلية 
والقمع واالس���تيطان وارهاب المس���توطنين. ومحاوالت 
اخض���اع الفلس���طينيين والتنكر لحقوقه���م، وتجاهل 
وجودهم. وم���ا يهم دولة االحتالل ه���و الحفاظ على أمن 
واستقرار االس���رائيليين بواسطة وكيل أمني فلسطيني 
عبر التنس���يق األمني واس���تمرار العالق���ات مع االحتالل 
وتجاهل���ه لحق���وق الفلس���طينيين واعترافه بالس���لطة 
الفلس���طينية والحفاظ عليها للمس���اعدة في حفظ أمن 
دولة االحتالل. ولم تدرك دول���ة االحتالل، أن كل ما قامت 
ب���ه خالل االيام الماضية ونش���ر آالف الجنود ورجال االمن 
والش���رطة، واشراف وزارة االمن الداخلي والشاباك ورئيس 

هيئة االركان.
لم تستطع كل هذه الحشود واآللة األمنية والتكنولوجيا، 
واالعتقاالت والمراقبة الحثيثة لحياة الفلسطينيين، بكبح 
جماحهم ولم تنجح دولة االحتالل بمنع شخص وحيد من 
هز دولة االحتالل وارباكها، وفشل منظومتها األمنية. وأن 
ابتهاجها بقمة المطبعين في النقب لن تهمش القضية 
الفلسطينية، وان الطريق للسالم يمر فقط عبر فلسطين 
وقضيتها العادلة. وأن مبارك���ة الواليات المتحدة والدول 
االوروبية المنافقة لهذه القمة وتش���جيع أنظمة التطبيع 
والت���ي تكيل بمكيالي���ن، ومتواطئة مع سياس���ات دولة 
االحتالل، وما نشاهده من اتخاذ سياسات عقابية بسرعة 

الصاروخ ضد روسيا دليل على ازدواجية المعايير.
الش���عب الفلسطيني وكل ما يملكه من طاقة كامنة وحقه 
في المقاومة، لن يخضع والمقاومة الفلس���طينية مستمرة 
بأش���كالها المختلفة، مرات تتراجع ومرات أخرى تتصاعد. 
وهي حق مشروع في مواجهة البطش والصلف االسرائيلي، 
وهي مقاومة تس���ير في س���ياقات تاريخية شعبية رفضا 
لالحتالل، وان الش���عب الفلس���طيني مهما تعرض للقتل 
واالعتقاالت والقمع، فهو يحافظ على س���رديته التاريخية 
وسياس���ات المحو واالحالل والتهجير والطرد منذ ٧٤ عاما 

من النكبة، ويدافع عن وجوده ومصيره وتاريخه وكرامته.
وما ه���و المطلوب م���ن الفلس���طينيين؟ ه���ل الخضوع 
واالستسالم، والرضا بتس���هيالت وبالحلول االقتصادية؟ 
ومن المحتم���ل أن تؤدي عملية تل ابيب ليلة الجمعة إلى 
قرار إلغاء التس���هيالت اإلس���رائيلية في رمضان. وابتزاز 
الفلس���طينيين، وحصاره���م وافقارهم. ومتى س���يدرك 
ق���ادة االحتالل ان ما جرى اليوم وااليام الماضية، وأن حالة 
الفوضى والخوف والهلع في ش���وارع تل أبيب، والش���عور 

بعدم االمن.
كل ذلك جزء مما يعانيه الفلس���طينيون بشكل يومي من 
قتل وخوف، وهل على الفلسطيني في فلسطين المحتلة 
سواء في القدس وقطاع غزة والضفة أن يختار، إما الحصار 
والقتل، أو “التهجير” أو “الترانس���فير” أو “الطرد”. طرد 
جماعي. والدفع نحو هروب زاحف وتهجير ببطء، وتستغل 
دول���ة االحتالل ه���ذه العملي���ات بعنف المس���توطنين 
والجي���ش. وم���ا يح���دث ف���ي مناط���ق )ج( والتجمعات 
الفلسطينية، وان حوالي 6٠ في المئة من الضفة الغربية، 
مه���ددة بالتهجير كم���ا يحدث في االغوار ومس���افر يطا 
وغيرها من التجمعات، ومنع تزويد وربط مناطقها بشبكة 
المياه والكهرباء والشوارع وذلك نوعًا من التهجير الزاحف، 
واجبار الفلس���طينيين على مواصل���ة العيش في ظروف 
تقييد ومالحقة ال تتوقف. وحياة كهذه تبدو مس���تحيلة 

للفلسطينيين.
هذا هو االحتالل ونظام الفص���ل العنصري، الذي يتلقى 
الدع���م الكامل م���ن مؤسس���ات الدولة، وف���ي مقدمتها 
المحكم���ة العليا. وما تمارس���ه دولة االحت���الل منذ عقد 
ونص���ف من الزمن بحصار قطاع غزة وش���ل جميع مناحي 
حي���اة الفلس���طينيين ومص���ادرة حقوقه���م الطبيعية 
المتأصل���ة فيهم. وهذا مرتبط بمح���اوالت  دولة االحتالل 
كي وعي الفلسطينيين وردعهم عن الدفاع عن أنفسهم 

وحقهم في الحرية وتقرير المصير.

كان والدي – رحمه الله – في س����بعينيات القرن العش����رين من عّشاق 
س����ماع هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س����ي(، الس����يما في س����اعات 
المس����اء بعدما يعود م����ن عمله، وهي تقريبًا نافذت����ه الوحيدة لمعرفة 
أخبار المنطقة والعالم، وكان أحيانًا يس����تمع إلى إذاعة منظمة التحرير 
الفلس����طينية )صوت فلس����طين – ص����وت الثورة الفلس����طينية( ألخذ 
جرعة من الحماس����ة الوطني����ة، وكان نادرًا ما يفتح عل����ى إذاعة )صوت 
العرب( لعدم ثقته بأخبارها بعد نكس����ة حزيران، ولذلك تشكل الوعي 
السياسي والوطني لكاتب هذه الس����طور مبكرًا من هاتين النافذتين، 
خاصة إذاع����ة )صوت الثورة الفلس����طينية(، التي تبدأ بثها بالنش����يد 
الوطني الفلسطيني )فدائي(، ثم تالوة افتتاحية اإلذاعة اليومية، التي 
تختصر المش����روع الوطني الفلس����طيني، من حيث الهدف والوس����يلة 
واالس����تراتيجية، فاله����دف )تحري����ر كام����ل الوطن المحت����ل... تحرير 
فلس����طين كل فلسطين(، والوس����يلة )الكفاح المسلح(، واالستراتيجية 

)الحرب الثورية طويلة األمد(.
الحرب الثورية طويلة األمد، بمعنى المقاومة الش����عبية المستمرة، نص 
عليه����ا الميثاق الوطني الفلس����طيني في بنده العاش����ر ومما جاء فيه 
»العمل الفدائي يش����كل نواة حرب التحرير الش����عبية الفلسطينية... 
ضمان����ًا الس����تمرار الثورة وتصاعده����ا وانتصارها«، وفي ت����راث الثورة 
الفلس����طينية الثقافي ُس����مّيت )حرب التحرير الوطنية(، التي تسعى 
فيه����ا الش����عوب الواقعة تحت االحت����الل األجنبي إل����ى تحرير وطنها 
– األرض والش����عب – من قبضة االحتالل، وتعتمد على اس����تراتيجية 
المقاومة المستمرة بكافة وسائلها، وذروة سنامها الكفاح الُمسلح، من 
أجل استنزاف العدو الُمحتل ماديًا وبشريًا ونفسيًا، وصواًل إلى تحطيم 
إرادته القتالية والسياس����ية، حتى يقتن����ع بعدم جدوى االحتالل؛ نظرًا 
الرتف����اع كلفته البش����رية والمادية الباهظة الثم����ن، فيدفعه ذلك إلى 
االنسحاب جزئيًا أو كليًا، كما حدث في جنوب لبنان عام 2000م، وقطاع 
غ����زة ع����ام 2005م، وكل حروب التحرير الوطنية من الجزائر ش����رقًا، إلى 
فيتنام غربًا، وعش����رات الش����عوب الحرة التي طردت االحتالل وانتزعت 

حريتها بمقاومتها ونضالها وتضحياتها.
صوت الثورة الفلس����طينية – إذاعة ومنظمة وفكر – خفت وضعف بعد 
حرب لبن����ان األولى ع����ام 1982م، وخروج المنظمة من لبنان، وتش����تت 

قواتها العسكرية في صحاري التيه العربي، وتشتت فكرها السياسي 
في متاهات الواقعية الثورية واالنتهازية السياسية، في الوقت نفسه 
بدأ يعلو ويق����وى صوٌت آخر للث����ورة الفلس����طينية بهويتها الوطنية 
والقومية واإلس����المية، ومزاوجتها بين القرآن والبندقية، وجمعها بين 
اإلس����الم كمرجعي����ة ومنطلق، وفلس����طين كهدف وقضي����ة، والجهاد 
كوس����يلة ومقاومة، هو صوت المفكر الش����هيد فتحي الشقاقي، الذي 
بنى نظريته الثورية وأطروحته النضالية، من عقيدة الجهاد في سبيل 
الله، وتاريخ األمة اإلس����المية، ونضال الش����عب الفلسطيني، ُمستلهمًا 
روح الث����ورة اإلس����المية التي انطلقت من غار ح����راء، وحطت رحالها في 
فلس����طين، ليستعيد روحها أبطال الثورة الفلسطينية، أمثال: عزالدين 
القس����ام، وعبدالقادر الحس����يني، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا 
الزير... وغيرهم، فكانت نظريته وأطروحته تصهر اإلس����الم وفلسطين 

والجهاد في بوتقة مشروع حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
مشروع الجهاد اإلسالمي في جوهره قتال العدو ومقاومة االحتالل حتى 
تحرير فلس����طين، وهو مبرر وجود الحركة كما قال مؤسسها الشقاقي: 
 مبرر وجودنا األساسي هو الجهاد المسلح ضد االحتالل الصهيوني، 

َّ
»إن

 هذا الجهاد س����وف يس����تمر بال توقف مهما كان حجم الصعوبات 
َّ

وأن
والضرب����ات والتضحي����ات«. اس����تمرار الجهاد بال توق����ف حتى تحرير 
 انتهاء الجهاد 

َّ
فلسطين، هو ببس����اطة مشروع الجهاد اإلس����المي، ألن

والمقاومة قبل التحرير س����يؤدي إلى تكريس الوجود الصهيوني على 
 إبقاء جذوة الصراع والجهاد والمقاومة مشتعلة 

َّ
أرض فلسطين، كما أن

ستس����اهم في اس����تنهاض األمة وتحقيق وحدتها حول فلس����طين، 
واس����تغالل جزء من طاقاته����ا في مواجهة الكي����ان الصهيوني كإفراز 
للمش����روع الغربي االس����تعماري ضد األمة، أو على األقل تكوين جبهة 
فلس����طينية عربية إس����المية مّوحدة ممن يؤمنون بحتمية زوال الكيان 
الصهيوني وتحرير فلس����طين، يش����كلون معًا محورًا للمقاومة بوصلته 
الق����دس، وإبقاء المعركة مفتوحة مع االحت����الل يحقق توازن الرعب مع 

العدو على طريق النصر النهائي عليه.
الجه����اد المتواصل والمقاومة المس����تمرة تعني إبقاء ج����ذوة الصراع 
مشتعلة وراية المقاومة مرفوعة، أي مشاغلة العدو بالعمليات الفدائية 
والمقاومة الش����عبية؛ لمنعه من اإلحساس باألمن واالستقرار، وتعميق 

مأزقه األمني والوجودي، وتقويض أساس المشروع الصهيوني ودولته 
ممث����اًل في األم����ن والهجرة واالس����تيطان، وإجهاض مش����اريع الكيان 
الصهيوني في التعايش مع االحتالل س����واء باألس����رلة أو الترويض أو 
الحصار، وعرقلة مش����روع )إس����رائيل الُكبرى( بالمفهوم السياسي الذي 
بدأ بالس����الم والتطبيع وانته����ى بالتحالف والهيمنة.. واس����تراتيجية 
المش����اغلة بالمقاوم����ة هي الطريق إل����ى مراكمة القوة: ق����وة المقاومة 
بمراكمة خبراتها ونقاط قوتها وإنجازاتها، وقوة الش����عب بتعزيز ثقته 
بنفس����ه وعوامل صموده وثباته، وقوة األمة بزيادة فاعليتها وتصويب 
بوصلتها نحو فلس����طين، وه����ذا ال يعني بالضرورة ع����دم وجود فترات 
هدوء جبرية أو طوعية تحت أي ُمس����ّمى ُمستخدم كالتهدئة والهدنة 
وغيرهم����ا، نتيجة لظروف ذاتية وموضوعي����ة فرضتها طبيعة الصراع، 

ولكن بدون أْن تخل بإستراتيجية المقاومة المستمرة.
وتأكيدًا على تلك االس����تراتيجية جاء في الوثيقة السياس����ية لحركة 
الجه����اد اإلس����المي »النه����ج الثابت للجه����اد والمقاومة هو اس����تمرار 
المواجه����ة مع العدو الصهيوني، واس����تنزاف طاقاته وقدراته، وزعزعة 
آمنها واس����تقراره؛ إلجباره على الرحيل عن أرضن����ا، وصواًل إلى التحرير 
الكامل لفلس����طين، الذي هو مهمة تاريخية إنس����انية ُكبرى تحققها 
أجيال األمة العربية واإلس����المية وفي طليعتها الش����عب الفلسطيني، 

وتتطلب دعم وتأييد كل أحرار العالم«.
اس����تراتيجية المقاوم����ة المس����تمرة، والمحافظة على ج����ذوة الجهاد 
مش����تعلة، في فك����ر الجهاد اإلس����المي، هو ما ُيفّس����ر نهجها العملي 
المقاوم منذ نشأتها في غزة، وحتى آخر طلقاتها وشهدائها في جنين، 
مرورًا بثورة الس����كاكين، وتفجيرها النتفاضة الحجارة، ومشاركتها في 
انتفاضة األقص����ى، وعملياتها الفدائية واالستش����هادية، ودورها في 
طرد االحتالل واالستيطان من غزة، وخوضها بعد ذلك لعشرات المعارك 
منفردة أو مجتمعة مع الفصائل الفلس����طينية المقاومة، وأخرها سيف 
القدس ومواجهات كتيبة جنين بعدها... وهكذا سيبقى نهج المقاومة 
مس����تمرًا وجذوة الجهاد مش����تعلة، حتى تكتمل دائرة النصر باكتمال 
دورة الحضارة عند محطة وعد اآلخ����رة، عندما يخرب اليهود الصهاينة 
كيانه����م بأيديهم ثم يخرُب كيانهم بأي����دي المؤمنين عباد الله أولي 

البأس الشديد.

تق���ف منبهرًا وأنت تش���اهد الحبكة الدرامية التي تمي���ل للواقعية من 
أحداث مسلسل )ش���ارة نصر جلبوع( حيث صمود األسرى الفلسطينيين 
داخل األسر وبحثهم عن نسيم الحرية وسط ظلمة السجن وقهر السجان.

المسلس���ل الذي أنتجته فضائية )القدس الي���وم( في غزة ويبث عبر 17 
فضائية عربية وإس���المية ف���ي العالم العربي يحمل رس���ائل ومضامين 
كثيرة، وهو بالتأكيد يعكس حالة التطور في الدراما الفلس���طينية التي 
أصبح���ت أداة م���ن األدوات التي يمتلكها الفلس���طينيين لتثبيت الحق 
الفلس���طيني في مواجه���ة ماكنة اإلعالم اإلس���رائيلي ال���ذي لم يتوان 
عن اس���تخدام كل الوس���ائل المتاحة س���واء داخل الكيان أو عبر نفوذه 
وس���يطرته على وس���ائل إعالم كبيرة في العالم لتحري���ف الرواية وبث 

الدعاية السوداء والمحرفة التي تستهدف الفلسطينيين أينما وجدوا.
تأخذك أحداث المسلس���ل بطريقة فنية واحترافية لتعيش مع األس���رى 
داخل س���جون االحتالل حيث القمع واإلرهاب والعنصرية والتنكر لحقوق 
المرضى والعزل االنفرادي والش���بح والضرب ومصادرة حاجيات األس���رى 
والتنكر لكافة حقوقهم اإلنس���انية.. صحيح أن المسلسل يعكس األداء 
البطولي لمحمود العارضة، هذا األس���ير العنيد ال���ذي حاول مرارًا الهرب 
حتى تمكن من انتزاع حريته في س���جن جلبوع.. لكن المسلسل يعكس 
حالة الصمود واإلرادة والبحث عن الحرية التي يبحث عنها كافة األس���رى 

داخل األسر.
نجح المسلس���ل في لفت أنظار الفلس���طينيين والعرب بانتشاره الواسع 
حتى االحتالل يتابع أحداثه ويرصد ما يذاع باعتبار أن المسلس���ل يعالج 
هروب ستة من األسرى من حركة الجهاد اإلسالمي، من سجن جلبوع، وهو 
الح���دث األبرز عام 2021 الذي هز الكي���ان الصهيوني على مدار 15 يومًا 
حيث وقفت »إس���رائيل« على قدم ونصف وجندت كل إمكانياتها وهي 
تبحث عن األسرى األبطال الذين تمكنوا من حفر نفق داخل السجن الذي 

يوصف بأنه من أكثر السجون تحصينًا حول العالم.
ما كش���فه المسلس���ل عن تفاصيل حالة الهروب وحفر النفق بوس���ائل 
بدائية من قبل األس���رى الستة وسط اإلجراءات األمنية المشددة يعكس 
حالة التحدي واإلصرار من قبل األس���رى على انتزاع حريتهم. تحٍد صعب 

أن تكون مراقبًا على مدار الوقت والساعة ولكن تنجح في الوصول لهدفك 
بالتحرر وتنس���م عبير الحرية من كروم البرتق���ال والتين والصبار.. لحظة 
تنسي األسير كل ساعات التعب والعرق التي بذلها وهو يحفر في النفق 

على مدار أيام طويلة من أجل الحرية.
الس���رعة التي تم فيها إنجاز المسلس���ل بهذا الش���كل المميز تعكس 
مدى تطور الدراما الفلس���طينية التي ب���دأت تزاحم لتضع لها بصمة من 
خالل إنتاج العديد من المسلس���الت في األعوام األخيرة حيث العديد من 
المسلس���الت الناجحة التي تعكس الصمود الفلسطيني وحالة المقاومة 
س���واء من خالل مسلسل )ميالد الفجر( أو )بوابة السماء( أو )قبضة األحرار( 

أو مؤخرا مسلسل )شارة نصر جلبوع(.
هذا التوظي���ف الرائع لألح���داث يؤكد أن المقاومة الفلس���طينية بدأت 
تس���تخدم وس���ائل جديدة في إيصال رس���ائلها من خالل الفن المقاوم 
الملتزم رغم قلة اإلمكانيات في غزة باعتبار أن غزة تعيش حالة حصار منذ 
سنوات طويلة وال يتوفر فيها مقومات لإلنتاج.. لكن بدا واضحًا من خالل 
ما يطرح أن هناك جهدًا عالي���ًا في التصوير واإلخراج واالضاءة وتوظيف 

األغاني بما يخدم الحالة الثورية في الشارع الفلسطيني.
أعتقد أن الدراما الفلس���طينية نجحت أيما نجاح في توصيل رسائلها من 
خالل ما تنتجه من أعمال فنية خالل الس���نوات األخيرة، وأستطيع القول 
بأن مسلس���ل )ش���ارة نصر جلبوع( نجح إلى جان���ب التوثيق لهذا الفعل 
النضالي الذي هز المنظومة األمنية الصهيونية بعد عملية انتزاع الحرية 

في تثبيت جملة من القضايا والتي كان أبرزها:
•االحتالل كيان عنصري إرهابي يمارس أبش���ع أن���واع التعذيب والقتل 

بحق األسرى الفلسطينيين داخل المعتقالت والسجون الصهيونية.
•واضح تمامًا أن السجون اإلسرائيلية تحولت إلى قالع للصمود والتحدي 
والتمس���ك بالحقوق رغم االبتزاز والضرب الذي يعانيه األس���رى من إدارة 
الس���جون اإلس���رائيلية التي تتفنن في تعذيب األس���رى بكافة السبل 

والوسائل.
•اس���تطاع المسلسل أن يكشف للعالم والمش���اهدين أالعيب االحتالل 
ومكرهم وهم يحاولون أن يس���وقوا للعالم الديمقراطية واإلنس���انية من 

خالل تعذيب لألسرى والتنكر لحقوق المرضى والتالعب بمشاعر األسرى 
الفلسطينيين.

•نجح المسلس���ل من خالل الحلقات األولى له أن ي���رد على فيلم )أميرة( 
الذي حاول التشكيك في نسب أبناء األسرى داخل السجون اإلسرائيلية، 
الذين تم إنجابهم عبر »نطف مهّربة« آلبائهم، وكش���ف كيف أن قضية 
النطف الُمحّررة، ش���ّكلت على مدار السنوات الماضية أبرز اإلنجازات التي 
تمّكن من خاللها األس���رى كس���ر جدار الس���جن، وصناعة األمل باإلرادة، 

وأصبحت محط اهتمام عالمي«. 
•التالحم الذي يعيشه األسرى األبطال داخل قالع األسر يؤكد أن الشعب 
الفلسطيني كله موحد أمام الغطرسة اإلسرائيلية، فاالحتالل يستهدف 
كاف���ة أبناء الش���عب الفلس���طيني دون النظ���ر النتماءاته���م وألوانهم 

السياسية.
•واضح أن الرسائل محسوبة ومدروسة بدقة في تعزيز فكرة المقاومة وحالة 
اإلصرار التي يتملكها األس����رى على االستمرار في هذا الطريق رغم سنوات 

األسر الطويلة، ورغم ما يواجهونه من تعذيب وقهر من إدارة السجون.
•فكرة أن الفلس���طيني ال يهزم ويصنع من المستحيل المعجزات وصواًل 
للنص���ر والحري���ة كانت حاض���رة وبقوة م���ن خالل حفر النف���ق بالمالعق 
واألدوات البسيطة التي استطاع األسرى توفيرها في ظروف أمنية بالغة 

التعقيد.
•النفق الذي حفر في س���جن جلبوع هو ذاته النفق الذي حفر عند حدود 
غزة.. معادلة ليست بالسهلة، وهي تؤكد على تكامل دور المقاومة داخل 
األس���ر وخارجه، وهي ذات الظروف والتعقيدات تمام���ًا، بما يعزز الكف 

الذي يواجه المخرز وينتصر عليه.
• يحس���ب لوس���ائل اإلعالم الت���ي تتب���ع للمقاومة الفلس���طينية أنها 
اس���تطاعت أن تجعل الجماهير تتابع هذه الدرام���ا بداًل من متابعة الفن 
الهابط أو الف���ن الذي يروج للتطبيع من قب���ل دول المنطقة.. وأتمنى أن 
يفتح المج���ال إلنتاج مثل هذه االعم���ال الدرامية خ���الل الفترة المقبل 
لنس���تطيع أن نوثق بالصوت والصورة لكل القصص البطولية التي مرت 

على شعبنا الفلسطيني

)الجهاد اإلسالمي( واستراتيجية المقاومة المستمرة

رسائــل درامــا )شــارة نصــر جلبــوع(

إنه االحتالل، ماذا تنتظرون 
بقلم/ د. وليد القططيمن الفلسطينيين؟

كتب صالح المصري:

بقلم مصطفى إبراهيم
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رام الله/ االستقالل: 
أكدت وزارة المالية أن فاتورة الرواتب والنظام الصحي 
وصافي اإلقراض تش���كل أبرز محاور اإلصالح المالي 
في الموازن���ة العامة الجديدة، الت���ي صادق رئيس 
الس���لطة محمود عباس عليها في 31 آذار الماضي، 

وبدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع نيسان الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة، أن موازنة 
2022 "تأتي تنفيذا لخطة إصالحية شاملة تقودها 
الحكومة لتحقيق االستدامة المالية من خالل تركيز 
اإلص���الح في مح���اور ع���دة أهمها فات���ورة الرواتب، 

والنظام الصحي، وصافي اإلقراض".
وأضافت أن "تخفيض فاتورة الرواتب )س���يكون( عن 
طريق مواجهة التضخم في الكادر الوظيفي، بالتزامن 

مع إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية".
أم���ا فيما يتعل���ق بالقطاع الصحي، قال���ت الوزارة إن 
الموازنة تعكس "إص���الح المنظومة الطبية واالرتقاء 
في القطاع الصحي، من خالل االستفادة القصوى من 
الكفاءات المميزة وإعادة النظر في أسس التعاقد مع 
المستش���فيات الخاصة وموردي األدوية، مع التركيز 
المكثف على بناء الطاقة والقدرات في المستشفيات 

الحكومية".
وتابعت أن الخطط في القطاع الصحي تش���مل أيضا 
"إصالح منظومة التحويالت الطبية، من خالل تكثيف 
االستثمار في بناء وتجهيز وتطوير أقسام متخصصة 
متعددة في المستشفيات الحكومية في محافظات 
مختلفة، األمر الذي س���يؤدي لزيادة االستيعاب في 
المستشفيات الحكومية وتخفيض من تكلفة شراء 

الخدمة".
وأضاف���ت ال���وزارة أن الموازن���ة الجدي���دة تتضمن 
"إصالح ظاه���رة صاف���ي اإلقراض، وذل���ك من خالل 
تقوية التنس���يق مع الهيئات المحلي���ة والبلديات 
وش���ركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لكي تتحمل 
المس���ؤوليات المنوطة بها بالقانون، إذ أّن بند صافي 
اإلقراض يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة تفوق المليار 

شيقل سنويًا".
وأكدت الوزارة أن الموازنة الجديدة تركز بشكل أساٍس 
على قضايا الصحة والتعلي���م والحماية االجتماعية، 
مع األخذ ف���ي االعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقا 
للتدفقات النقدية وأولوي���ات الحكومة في الصرف، 
وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للحكومة والواردة 
ف���ي أجندة السياس���ات الوطنية وأه���داف التنمية 

المستدامة.
وأقّر الرئيس عب���اس قانون الموازنة العامة للس���نة 
المالية 2022 في 31 آذار، بعد تنسيب مجلس الوزراء، 
بإجمالي إيرادات متوقع يبلغ حوالي 4.771 مليار دوالر 
بزي���ادة 8% عن العام الماض���ي، ونفقات تقدر بنحو 

5.885 مليار دوالر بزيادة سنوية %7.2.
وتتوقع الموازنة مساعدات من الدول المانحة بقيمة 
550 مليون دوالر، منها 300 مليون للمش���اريع و250 
مليون للموازنة، ليصل العجز النهائي إلى 564 مليون 

دوالر، بانخفاض 25.4% عن العام الماضي.
وقال���ت "المالية" إن موازنة العام 2022 س���تركز على 

إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة من خالل تنمية 
اإليرادات من ناحية، وإجراء اإلصالحات الجوهرية في 

جانب النفقات من ناحية أخرى.
ففي جانب اإليرادات، أشارت الوزارة إلى أنها ستعمل 
على تنميتها لسّد الفجوة التمويلية من خالل البسط 
األفق���ي للقاعدة الضريبية، والحّد من ظاهرة التجنب 
الضريبي بزيادة االمتث���ال وااللتزام، مع التركيز على 

العدالة المجتمعية والمبادئ التحفيزية.
وأك���دت أن الموازنة "تولي أهمية كبيرة لالس���تثمار 
والتطوير، حيث تس���عى الحكومة م���ن خالل موازنة 
2022 إل���ى زيادة اإلنف���اق نحو التنمي���ة والتطوير، 
واس���تكمال ما تم اعتماده من مش���اريع خالل العام 
الماض���ي، وتنفيذ مش���اريع جديدة تمث���ل أولويات 
الحكومة للعام الحالي، وذلك بتخصيص حوالي 763 

مليون دوالر".
وأوضحت أن اإلنف���اق على قطاع الحماية االجتماعية 
يشكل ما نس���بته 20% من إجمالي الموازنة، وقطاع 
التعليم 19%، والقطاع الصحي بنسبة 13%، لتشكل 

نس���بة اإلنفاق االجتماعي 52% من إجمالي اإلنفاق 
العام.

وقالت "المالية" إن إعداد موازنة العام 2022 جاء في 
ظّل التوقعات باس���تمرار االنتعاش االقتصادي بعد 
جائحة "كورونا"، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بنس���بة 3%، كما من المتوقع أن تش���هد 
األس���عار ارتفاعات مطردة قد تتجاوز 5%، بس���بب 
ارتفاع أس���عار المواد األساس���ية كالطاقة والحبوب 

نتيجة تداعيات األزمة الروسية األوكرانية.
وأضافت: "مع تداعيات األزمة الروسية األوكرانية على 
فلسطين، فإن موازنة العام الجاري أخذت بالحسبان 
المتغيرات السياسية واالقتصادية المتوقعة كافة، 
ومن خاللها س���يتم تبني منهج التوازن الحكيم بين 
االحتياجات واإلمكانيات المتاح���ة، مع الحفاظ على 
ديمومة عجلة االقتصاد الفلس���طيني واالس���تدامة 

المالية للدولة".
وتابع���ت: "مع األخ���ذ بعي���ن االعتبار زي���ادة وتيرة 
الضغوطات المالي���ة العالمية ووقعها المحلي، الذي 
من ش���أنه أن يضيق الخيارات المتاحة أمام الخزينة 
العامة، األمر الذي يس���تدعي الجهوزية للتعامل مع 
التطورات االستثنائية المنبثقة من واقع هذا الحال".

وأكدت الوزارة التزام الحكومة "ببذل قصارى جهودها 
لحماي���ة المواطنين من التضخ���م العالمي المتوقع 
بس���بب انعكاس���ات األزمة األوكراني���ة وتداعياتها 
السياسية واالقتصادية، واألثر المتوقع على فلسطين 
من حيث تباطؤ سالس���ل التوريد، وما ينجم عن ذلك 
من ارتفاع في أس���عار الس���لع الرئيس���ية، كالوقود 
والقمح، وذلك من خالل دعم أسعار المواد األساسية 

والطاقة، واإلعفاءات الضريبية قدر اإلمكان".
وش���ددت على "ضرورة اس���تمرار الس���عي الحثيث 
إلصالح الملفات المالية العالقة مع الجانب اإلسرائيلي 
وتحصيل مستحقاتنا المالية، ومتابعة حشد الجهود 
إلعادة وتيرة المس���اعدات المالية والدعم الخارجي"، 

إضافة إلى اإلصالحات الداخلية.

صادق عليها عباس 

الماليــة بــرام الله تكشــف تفاصيــل الموازنــة لعــام 2022

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أسعار النفط الخام ليبقى مزيج برنت 
ف���وق 100 دوالر للبرمي���ل، أم���س الجمعة، مع 
تغلب المخاوف بشأن اإلمدادات الروسية، على 
إع���الن وكالة الطاقة الدولية أكبر س���حب على 

اإلطالق من احتياطي الطوارئ.
وبحلول الس���اعة 8:15 )ت.غ(، جرى تداول خام 
برنت القياس���ي، تس���ليم يونيو/ حزيران، عند 
102.02 دوالر للبرمي���ل، بارتف���اع 1.4 دوالر أو 

بنسبة 1.43 بالمئة،
وزادت عق���ود خام غرب تكس���اس الوس���يط 
األمريك���ي، تس���ليم مايو/ أي���ار، 1.58 دوالر أو 

بنسبة 1.65 بالمئة، إلى 97.61 دوالر للبرميل.

والخمي���س، أعلن���ت ال���دول الغربي���ة بقيادة 
الواليات المتحدة حزمة خامس���ة من العقوبات 
على موس���كو ردا عل���ى الحرب الروس���ية على 
أوكراني���ا الت���ي بدأت ف���ي 24 فبراير/ش���باط 
الماضي، وتش���مل هذه الحزمة الفحم الروسي، 
ف���ي خطوة يتوقع أن تزي���د الطلب على النفط 

والغاز.
وتزايدت الدع���وات لحظر النفط الروس���ي، ما 
يعني حرمان األس���واق من حوالي 5.7 ماليين 

برميل من اإلمدادات الروسية.
ويأتي االرتفاع في أس���عار النف���ط رغم إعالن 
وكالة الطاقة الدولية، الخميس، التزام اعضائها 
من كبار المستهلكين باإلفراج عن 120 مليون 

برميل م���ن احتياطي الطوارئ االس���تراتيجي 
خالل 6 أش���هر، مع إمكاني���ة زيادتها إلى 240 

مليون برميل.
وهذا أكبر سحب من المخزون االستراتيجي في 

التاريخ، وهو الثاني في غضون شهر واحد.
كان الرئيس األمريكي جو بايدن أمر األس���بوع 
الماضي بضخ 180 مليون برميل من احتياطي 
الوالي���ات المتحدة على مدى 6 أش���هر، بواقع 

مليون برميل يوميا.
وس���اهم اإلع���الن عن الس���حب م���ن المخزون 
بتهدئة األسواق قليال خالل األسبوع، إذ تتجه 
األسعار لتس���جيل خسائر أس���بوعية بنحو 3 

بالمئة لمزيج برنت و5 بالمئة للخام األمريكي.

بيروت/ االستقالل: 
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات 

اللبنانية لتمويل بقيمة 3 مليارات دوالر يصرف على مدى أربع سنوات.
وقال صندوق النقد في بيان أصدره، إن التمويل مش���روط بموافقة مجلس 

الصندوق التنفيذي.
وجاء في البيان أن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد، 
بصياغة برنامج إصالح ش���امل يهدف إلى إعادة بناء االقتصاد واس���تعادة 
االستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون 

نمو فرص العمل وزيادة اإلنفاق االجتماعي وإعادة اإلعمار.
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من اإلصالحات 

الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وَأضاف: »س���يكون تمويل الدعم بشروط ميس���رة للغاية من شركاء لبنان 
الدوليين، ضرورًيا لدعم جهود السلطات وضمان التمويل الكافي للبرنامج 

والوفاء  بأهدافه«.
وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد حول خطة إنقاذ، 
لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع 

أكتوبر/ تشرين األول الماضي، بعد تشكيل حكومة.
وف���ي أواخر كانون الثاني/يناي���ر 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رس���ميا، 
مفاوضات مع صن���دوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي االقتصادي في 

البالد.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة 
اقتصادية ومالية حادة تعص���ف بالبالد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور 

قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدوالر.

لبنان.. اتفاق مبدئي مع »النقد الدولي« 
على تمويل بـ3 مليارات دوالر القدس المحتلة/ االستقالل: 

نش���ر بنك "إس���رائيل"، احتياطي���ات النقد 
األجنبي لش���هر آذار )م���ارس( 2022، والتي 
أظه���رت أن البن���ك توقف تماًما عن ش���راء 
الدوالر من س���وق الصرف األجنبي والتدخل 

في التداول.
وقال البن���ك، عن إجمال���ي االحتياطيات في 

نهاي���ة ش���هر آذار )م���ارس( الماض���ي بلغ 
206.108 ملي���ار دوالر، بانخفاض قدره 910 

مليون دوالر مقارنة بنهاية الشهر السابق.
وأض���اف البن���ك، أن مس���توى االحتياطيات 
بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي يبلغ %42.8.

وأرجع البن���ك االنخفاض إلى إع���ادة تقييم 
أرصدة العم���الت األجنبية بنحو 1.601 مليار 

دوالر والتحويالت الحكومية إلى الخارج بنحو 
122 مليون دوالر، وتحويالت للقطاع الخاص 

813 مليون دوالر.
وللم���رة األولى منذ تش���رين الثاني )نوفمبر( 
2018، م���ن المقرر اإلعالن عن س���عر الفائدة 
لبنك إسرائيل االثنين القادم وسط توقعات 

بأن يرتفع من 0.1% إلى 0.25% أو %0.5.

بنك »إسرائيل« توقف تمامًا عن شراء الدوالر األمريكي

النفط يرتفع مع تزايد المخاوف بشأن اإلمدادات الروسية



السبت 8 رمضان 1443 هــ 9 أبريل 2022 م

االستقالل/ وكاالت: 
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف أمس الجمعة، 

إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "تسير بصعوبة".
وأضاف الفروف: "نحن نسعى إلنجاز جميع أهداف عملية 

المفاوضات".
وتاب���ع الف���روف: "ال نس���تبعد إج���راء لقاءات ف���ي إطار 

المفاوضات مع أوكرانيا في دول أخرى".
وخ���الل التصريح���ات ذاتها، والت���ي تأتي بعي���د لقائه 
نظيره األرمينّي، ذكر الفروف أن بالده "ستش���جع األقاليم 

الروسية على إقامة عالقات مباشرة مع أرمينيا".
وأض���اف الف���روف أن "أرمينيا م���ن ش���ركائنا التجاريين 
المهمين وحجم التبادل التجاري بيننا عاد إلى مستويات 

ما قبل الجائحة".
وتاب���ع: "نتخذ مواقف متطابقة ومتقارب���ة مع أرمينيا من 

مختلف القضايا الدولية".
وقال مج���ددا، إن بالده "أطلقت العملية العس���كرية في 
أوكرانيا لحماية س���كان دونباس"، مشيرا إلى أنه يتوجب 
على الس���لطات األوكراني���ة اتخاذ خطوات ج���ادة إلنهاء 

التمييز ضد من يتحدث باللغة الروسية في أوكرانيا".
ميدانيا، قتل أكثر من 30 ش���خصا وج���رح أكثر من 100 
آخري���ن امس الجمع���ة في هجوم صاروخ���ي على محطة 
قطارات في كراماتورس���ك ش���رق أوكرانيا، وفق ما نقلت 
وكال���ة رويت���رز عن رئيس الش���ركة األوكرانية للس���كك 

الحديدية ألكسندر كاميشين.
وقد نفت وزارة الدفاع الروس���ية مسؤوليتها عن القصف 
مؤكدة أن طراز الصاروخ المس���تخدم في الهجوم موجود 
فقط لدى الجيش األوكراني وأن الجيش الروسي لم تكن 

لديه أي أهداف في المنطقة.

وكتب كاميش���ين على مواقع التواصل االجتماعي "ُقتل 
أكث���ر من 30 ش���خصا وُجرح أكثر م���ن 100 في الهجوم 
الصاروخ���ي على محطة القطارات في كراماتورس���ك.. إنه 
هجوم متعم���د على البني���ة التحتية لنق���ل الركاب في 

السكك الحديد وعلى أهالي كراماتورسك".
وذكر محافظ دونيتسك أن العش���رات قد يكونون قتلوا 
جراء القصف الذي اس���تهدف المحطة التي قالت وكالة 
رويترز إن آالف المدنيين كانوا داخلها عند اس���تهدافها 

بصاروخين.
وفي أول تعليق له عل���ى الهجوم قال الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينس���كي إن روسيا "شر ال حدود له" مشيرا 

إلى أن الروس بدأوا يستهدفون المدنيين بسبب فشلهم 
في المواجهات خالل المعارك.

وأضاف -في بيان نش���ر على مواقع التواصل االجتماعي- 
"إنهم يقومون على نحو ال يصدق بالقضاء على الس���كان 
المدنيين. هذا ش���ر ال حدود له". وإلى ذلك، أكد مستشار 
الرئي���س األوكران���ي ميخايلو بودولياك، ام���س الجمعة، 
أن أي هدن���ة مؤقتة مع الروس س���تكون عبارة عن "حرب 

مؤجلة" وأن بالده ليست بحاجة لها.
يأت���ي ذلك فيما يتوجه كل من أورس���وال ف���ون دير الين 
رئيس���ة المفوضي���ة األوروبي���ة وجوزيب بوري���ل ممثل 
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي إلى كييف، وبعد 

أن أعلنت االس���تخبارات البريطانية أن القوات الروس���ية 
انس���حبت بالكامل من شمال أوكرانيا في اتجاه بيالروسيا 

وروسيا.
وفي السياق، أقر الكرملين بتكبد الجيش الروسي خسائر 
كبي���رة في أوكراني���ا، في حين أكدت كيي���ف أن القوات 

الروسية تسعى لتطويق القوات األوكرانية. 
وقال المتحدث باس���م الكرملين دميتري بيسكوف -في 
حوار مع قناة س���كاي نيوز )Sky News(- "لدينا خس���ائر 

فادحة في صفوف القوات. إنها مأساة كبيرة لنا".
وأض���اف أن االنس���حاب من كييف وتش���يرنيهيف كان 

مبادرة من موسكو لمواصلة المفاوضات، حسب تعبيره.
وكش���فت وزارة الدفاع الروس���ية محاصرة قواتها بلدتي 
نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في إقليم دونباس بشكل كامل. 
وأضاف المتحدث باس���م الوزارة إيغور كوناشينكوف أن 
صواريخ روسية عالية الدقة استهدفت معدات عسكرية 
في منطقة جيتومير، وأس���قطت مروحيتين أوكرانيتين 

قرب خيرسون.
بدوره قال المتحدث باس���م قوات دونيتسك االنفصالية، 
إن قواته أتمت الس���يطرة على وس���ط مدين���ة ماريوبول، 

وأشار إلى أنه ال تزال هناك جيوب يتم التعامل معها.
ف���ي المقابل قال المستش���ار ف���ي الرئاس���ة األوكرانية 
أوليكس���ي أريس���توفيتش إن مدينة ماريوبول الجنوبية 

المحاصرة صامدة.
في هذا الس���ياق، قال وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش 
األميركيان الخميس إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
"تخلى" عن مس���اعي الس���يطرة على كييف للتركيز على 
إقليم دونباس، مؤكدين أن نتيجة الحرب في أوكرانيا "لم 

تتضح بعد".

عشرات القتلى بقصف على محطة قطارات كراماتورسك

موسكو: المفاوضات مع أوكرانيا »تسير بصعوبة« وكييف ترفض أي »هدنة مؤقتة«

بروكسل/ االستقالل: 
أع���رب االتحاد األوروب���ي عن قلقه الش���ديد من قرار 
الرئيس التونسي قيس سعّيد حل البرلمان ومالحقة 
بعض أعضائه قضائيا، ودعا إلى عودة سريعة للعمل 

الطبيعي للمؤسسات.
وفي بيان نش���ره االتحاد فجر الجمع���ة ، قالت نبيلة 
مصرالي المتحدثة باس���م منسق السياسة الخارجية 
واألم���ن في االتح���اد األوروبي جوزي���ب بوريل "ندعو 
إل���ى الع���ودة في أقرب وق���ت إلى العم���ل الطبيعي 
للمؤسس���ات ونواصل المتابعة م���ن كثب لمختلف 
مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في 

ديسمبر/كانون األول 2021".
وأضاف���ت أن عملي���ة اإلص���الح في تون���س يجب أن 
تس���تند إلى حوار ش���امل لكل األطراف السياس���ية 

واالجتماعية.
وحثت المتحدثة باس���م منس���ق السياسة الخارجية 
واألمن ف���ي االتحاد األوروبي الس���لطات على احترام 
المكاسب الديمقراطية التي تحققت في البالد خالل 
الس���نوات األخيرة، والفصل بين الس���لطات، وسيادة 
القانون، وضم���ان الحقوق والحريات األساس���ية، بما 

يضمن استقرار البالد وازدهارها.

وم���ن المقرر أن يزور أعضاء لجنة الش���ؤون الخارجية 
في البرلم���ان األوروبي إلى تونس األس���بوع المقبل، 
وقالت بعثة االتحاد األوروبي في تونس إن هذا الوفد 
س���يؤكد مجددا الحاجة إلجراء حوار سياس���ي شامل 
واحترام س���يادة القانون والحريات المدنية وحقوق 
اإلنسان، فضال عن الحاجة لوجود نظام سياسي يقوم 

على المبادئ الديمقراطية.
وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أسبوع حل البرلمان 
عقب جلسة افتراضية شارك فيها نحو 120 نائبا من 
مجموع الن���واب البالغ عددهم 217 نائبا، وتم خاللها 
التصويت على قانون يلغي اإلجراءات االس���تثنائية 
التي أعلنها س���عيد الصيف الماضي، وش���ملت حل 

الحكومة وتجميد البرلمان.
وردت الخارجي���ة األميركي���ة على قرار ح���ل البرلمان 
بالتعبير بدعوة الس���لطات التونس���ية إل���ى العودة 
السريعة للحكم الدستوري، وإشراك مختلف األطراف 
السياسية واالجتماعية في أي عملية إصالح سياسي.

والحقا، قالت السفارة األميركية في تونس إن السفير 
دونالد بلوم التقى الرئيس التونس���ي قيس س���عيد 
بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لدى تونس، وحثه على 
العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، 

بما في ذلك عودة البرلمان المنتخب.
بيد أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن قبل أيام 
أن���ه ماض في تنفي���ذ أجندته التي حددها س���ابقا، 
والتي تش���مل إعادة صياغة الدستور لتغيير النظام 
الرئاسي باتجاه إرساء نظام رئاسي، مع تغيير قواعد 
انتخ���اب أعضاء البرلمان باعتماد طريقة االقتراع على 
األفراد بدال من االقتراع على القوائم الحزبية، كما كان 

الحال حتى انتخابات 2019.
في األثناء، ب���دأت وحدة أمنية بتكلي���ف من النيابة 
العام���ة ف���ي تونس -ام���س الجمع���ة- التحقيق مع 
محامين أعضاء في البرلمان الذي حله الرئيس سعيد، 

وذلك بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ويأت���ي التحقيق مع ه���ؤالء النواب بعد أس���بوع من 
مثول آخرين، من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد 
الغنوش���ي، أمام الوحدة الوطني���ة لمكافحة اإلرهاب 

بالتهمة نفسها.
وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الش���عب، 
النائب س���مير ديلو، )العضو السابق في كتلة حركة 
النهض���ة(، إن الوح���دة الوطنية لمكافح���ة اإلرهاب 
والجريمة المنظم���ة قامت بدعوة مجموعة من النواب 

للتحقيق معهم.

بغداد/ االستقالل: 
أعلنت مصادر أمنية عراقية مس���اء الخميس أن األنظمة الدفاعية بقاعدة عين 
األس���د الجوية التي تس���تضيف قوات أميركية اعترضت وأس���قطت طائرة 

مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.
وذك���رت المصادر أنه ل���م يتضح ما إذا كان���ت الطائرة المس���يرة في مهمة 
اس���تطالعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، فيما أك���د التحالف الدولي أنها 

كانت بالفعل مسلحة.
وأضافت المصادر أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

يأتي ه���ذا الحادث بعد يوم فقط من تأكيد جهاز مكافحة اإلرهاب في إقليم 
كردس���تان الع���راق أن 3 صواريخ س���قطت قرب مصفاة نف���ط بمدينة أربيل 
م���ن دون أن تس���فر عن وقوع خس���ائر أو أضرار، وم���ن دون أن تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وذك���ر الجهاز في بيان له أن الصواريخ أطلقها مجهولون من قضاء الحمدانية 
في محافظة نينوى، وسقطت بالقرب من مجمع كوروسك السكني ونهر الزاب 
الكبير ومصفاة كوركوسك لتكرير النفط في قضاء خبات غربي محافظة أربيل 

المجاورة.
وعلى مدى األشهر األخيرة تعرضت أربيل لهجمات صاروخية وأخرى بواسطة 
طائرات مس���يرة محملة بالمتفجرات بصورة متكررة، اس���تهدفت في الغالب 

قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة عسكرية داخل مطار أربيل.
يش���ار إلى أنه منذ اغتيال الجنرال قاس���م س���ليماني، القائد السابق لفيلق 
القدس ف���ي الحرس الثوري اإليران���ي، وأبو مهدي المهن���دس نائب رئيس 
الحش���د الش���عبي، بضرب���ة أميركية ف���ي مطار بغ���داد مطلع الع���ام 2020، 
استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق بصواريخ أو طائرات 
مس���يرة أحيانا، بينها محيط الس���فارة األميركية في بغداد وقواعد عسكرية 
عراقي���ة تضّم قوات من التحالف الدولي، مثل عين األس���د غرب البالد أو مطار 

أربيل في الشمال.
وأعلن العراق رس���ميا في التاسع من ديس���مبر/كانون األول الماضي أن وجود 
ق���وات »قتالية« أجنبية في البالد انتهى م���ع نهاية العام 2021 وأن المهمة 
الجدي���دة للتحالف الدولي استش���ارية وتدريبية فق���ط، تطبيقا التفاق أعلن 
للم���رة األولى من قبل الرئيس األميركي ج���و بايدن في يوليو/تموز 2021 في 

واشنطن خالل زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

العراق.. إسقاط طائرة مسيرة 
دخلت أجواء قاعدة عين األسد

االتحاد األوروبي يدعو تونس لعودة سريعة لعمل المؤسسات 

بيروت/ االستقالل: 
رحبت وزارة الخارجي���ة اللبنانية، أمس الجمعة، بعودة 
س���فير الكويت ل���دى بالدها عبد الع���ال القناعي إلى 

بيروت، بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر.
ووفق بي���ان للخارجي���ة اللبنانية، "يق���در لبنان كافة 
الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور 

الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج".
وأف���اد البي���ان ب�"الترحيب بعودة س���فير الكويت عبد 

العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت )..( ما يجمعنا 
بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة واالحترام 
لش���كر  المناس���بة  "ننتهز هذه  المتبادل".وأض���اف: 
وتقدي���ر الدور الكويتي المنفت���ح والبناء الهادف إلى 

صون وتعزيز العالقات بين األشقاء العرب كافة".
والخمي���س، أعلنت الس���عودية واليمن، ف���ي بيانين 
منفصلي���ن، ع���ودة س���فيريهما إلى لبنان اس���تجابة 
إلع���الن الحكوم���ة اللبناني���ة، التزامه���ا بوق���ف كل 

األنشطة السياس���ية والعسكرية واألمنية التي تمس 
المملكة والخليج". وأواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي 
اندلعت أزمة دبلوماس���ية بين السعودية ولبنان رفضًا 
لتصريح���ات أدلى بها وزي���ر اإلعالم ج���ورج قرداحي 
)اس���تقال فيما بع���د( انتقد فيها ح���رب اليمن قبيل 
تولي���ه الوزارة. وعلى إثر األزمة، س���حبت الس���عودية 
اإلمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان، 

وطالبت من سفراء لبنان مغادرة بالدهم.

لبنان يرحب بعودة سفير الكويت إلى بيروت بعد غياب 5 أشهر
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لندن / االستقالل: 
س���تكون األنظار ش���اخصة نحو ملع���ب االتحاد الذي 
سيكون مس���رحًا لمباراة القمة بين مانشستر سيتي 
المتصدر وحامل اللقب ووصيفه ليفربول الذي يبتعد 
عنه بفارق نقطة واحدة، غدًا األحد، في المرحلة الثانية 

والثالثين من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبع���د أن كان ليفربول متخلفًا عن س���يتي بفارق 14 
نقط���ة في إحدى مراح���ل الدوري، نج���ح في تقليص 
الف���ارق الى نقطة واحدة فقط بفض���ل 10 انتصارات 

تواليًا.
ويأمل الفريق األحمر في تحقيق رباعية نادرة علمًا بأنه 
استهل مس���عاه هذا، بالتتويج بكأس رابطة األندية 
اإلنجليزي���ة المحترفة بفوزه على تشيلس���ي بركالت 
الترجيح أواخر فبراير، كما يخوض نصف نهائي كأس 
إنجلترا أمام مانشستر سيتي بالذات األسبوع المقبل 
على ملعب ويمبلي، وقطع شوطًا كبيرًا نحو بلوغ نصف 
نهائي دوري أبط���ال أوروبا بعودته منتصرًا من معقل 

بنفيكا البرتغالي 3-1 ذهابًا.
ويقف التاريخ إلى جانب مانشستر سيتي ألن ليفربول 
فشل في الفوز على األخير في عقر داره منذ عام 2015.

ويدرك مدرب ليفربول األلماني يورجن كلوب أن فريقه 
ال يستطيع الخسارة أمام سيتي، لكنه يؤكد أيضًا أنه 
لو قّدر لفريقه الفوز في مانشس���تر، فذلك ال يعني أن 
األمور قد حسمت في ما يتعلق باللقب وعلق على ذلك 
بقوله "إذا نجحنا في التغلب على مانشس���تر سيتي 
وهو أمر صعب للغاية، فال اعتقد أن أحدًا سيقول لقد 

ُحسم األمر، وذلك بسبب نوعية الفريق المنافس".
وتابع "س���نواجه أفضل فريق حاليًا في العالم، هذا هو 

الواقع، لكننا سنبذل قصارى جهودنا أمامه".

وأكد االس���باني بيب جوارديوال مدرب سيتي صعوبة 
المواجهة، بقوله "سنواجه ليفربول في المباراة التالية 
ضمن الدوري. نعرف أنهم س���يفوزون تقريبًا في كل 
المباريات المتبقي���ة، على أمل في أاّل تك���ون المباراة 

التالية ضدنا، لكننا سنحاول القيام باألمر عينه".
تاب���ع: "عندما يصل مايو وال تزال ضمن الس���باق على 
اللقب، فهذا يعني انك خضت موس���مًا مميزًا. وجودنا 
هنا يعني أنن���ا عملنا كثيرًا وقد قمن���ا بذلك في كل 

موسم".
وعمومًا، تبدو المباريات المتبقية لمانشس���تر سيتي 

أسهل على الورق من ليفربول، حيث ال يواجه السيتيزن 
سوى فريق واحد بين العش���رة األوائل هو وست هام 
ف���ي المراحل المتبقية، في حي���ن يلتقي ليفربول مع 

مانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون.
واذا كان الصراع محتدمًا على إحراز اللقب، فإن المنافسة 
على المراكز األوروبية ال تقل حدة بين الثالثي توتنهام 

وأرسنال وبدرجة أقل مانشستر يونايتد ووست هام.
صعد توتنهام إلى المركز الرابع األسبوع الماضي بفوزه 
الس���احق على نيوكاس���ل يونايتد 5-1 وبقي في هذا 
المركز إثر الخس���ارة المفاجئة والثقيلة ألرسنال، جاره 

في شمال لندن، أمام كريستال باالس بثالثية نظيفة.
وبع���د فت���رة انعدام وزن ش���هدت خس���ارته 4 من 6 
مباريات خالل يناير وفبراير الماضيين، نجح »س���بيرز« 
بقيادة مدربه المحنك االيطال���ي أنطونيو كونتي في 
إعادة فريقه إلى الس���كة الصحيحة، ال س���يما في ظل 
الفعالية الكبرى لثنائي خط الهجوم المؤلف من هاري 
كين )12 هدفًا( والكوري الجنوبي هيونج مين س���ون 
)14( حيث نجح الفريق في تسجيل 21 هدفًا في آخر 

6 مباريات.
ويح���ل توتنهام ضيفًا على اس���تون فيال الذي تراجع 
مستواه بعض الش���يء بعد فورة نتائجه إثر الصدمة 
االيجابية التي أحدثها تعيين ستيف جيرارد أسطورة 
ليفربول مدربًا له.وتنتظر توتنهام مباراتين صعبتين 
من اآلن وحتى نهاية الدوري ضد ليفربول وأرس���نال، 
لكن قوته الهجومية قد ترشحه الحتالل المركز الرابع 
وانتزاع البطاق���ة األخيرة المؤهلة إل���ى دوري األبطال 

الموسم المقبل.
ويحل مانشس���تر يونايتد بدوره ضيفًا على إيفرتون 
الجريح الذي ب���ات يتهدده خطر الهب���وط فعليًا إلى 
مصاف »تشامبيونشيب« ال س���يما بعد أن خسر أمام 
منافس مباشر له في أسفل الترتيب وهو بيرنلي 3-2 

منتصف األسبوع في مباراة مؤجلة.
بالنس���بة إلى مانشس���تر يونايتد الذي يحقق نتائج 
مخيبة في اآلون���ة األخيرة، يعود إل���ى صفوفه نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن غاب عن المباراة 
األخيرة ضد ليس���تر سيتي األس���بوع الماضي بسبب 

مرضه.
ويستضيف أرس���نال برايتون في مباراة يسعى فيها 

أصحاب األرض إلى محو خسارتهم أمام باالس.

مانشستر سيتي وليفربول.. األنظار تتجه إلى موقعة حسم الدوري اإلنجليزي

باريس/ االستقالل: 
م����ا يزال الج����دل دائًرا بش����أن مصير كيليان 
مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب 

فرنسا.
الموس����م  وينتهي تعاق����د كيليان بنهاية 
الجاري، وأبقى الالعب الش����اب، الباب مفتوًحا 

أمام كل االحتماالت.
وأكد ه����داف باريس عقب ف����وز فريقه على 

لوريان 5-1 األحد الماضي، أنه لم يحسم قراره 
النهائي بعد بشأن تجديد عقده أو الرحيل.

لكن مبابي أثار الج����دل بقوله "هناك عوامل 
أخرى يجب وضعها في االعتبار".

من جانبه، كشف جيليم باالجي، مراسل قناة 
CBS وراديو بي بي س����ي الي����ف، كواليس ما 

قاله مبابي.
وكتب باالجي عبر حس����ابه على تويتر إلى أن 

إدارة الفريق الباريس����ي عرضت راتبًا خرافيًا 
على مبابي، بعقد لمدة موسمين.

وأشار إلى أن التعاقد الجديد يتضمن حصول 
مباب����ي على 150 مليون يورو بواقع 75 مليون 

يورو في كل موسم.
وأك����د أيًض����ا أن الالع����ب الفرنس����ي يفضل 
االنتقال إل����ى ريال مدريد، ولكنه ينتظر راتًبا 

أكبر من الفريق اإلسباني.

مبابي ينقل طلبه التعجيزي إلى ريال مدريد

مدريد/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية، عن وضع نادي برش���لونة االسباني 
لشرط جزائي تعجيزي أمام رحيل المدافع األوروجوياني رونالد 
أراوخو عن الفريق، وهو مبلغ مليار يورو لمنع أي ناٍد في التعاقد 

معه.
واقت���رب ن���ادي برش���لونة اإلس���باني لالتف���اق م���ع مدافعه 
األوروجوياني عل���ى تجديد عقده خالل الفترة المقبلة، على أن 
يتم اإلعالن بش���كل رس���مي عن العقد الجديد بين الطرفين، 

خالل أيام.
وذكر خبير االنتقاالت فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة توصل 
التفاق مع رونالد أراوخو، من أجل تجديد عقده مع البارسا، قائال 
في تغريد له عبر »تويتر« : »العقود ستكون جاهزة قريًبا لرونالد 
أراوخو، ليوقع عل���ى التجديد مع برش���لونة، والعقود الجديدة 
ممتدة حتى صيف 2026، مع ش���رط جزائي بقيمة مليار يورو، 

واإلعالن الرسمي سيكون خالل أيام«.
ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالد أراوخو مع برش���لونة بنهاية 
الموس���م المقبل، إال أن هناك تمس���كًا من جان���ب البالوجرانا 
باس���تمرار الالعب رفقة الفريق خالل المواس���م المقبلة، بعد 

نجاحه في الظهور بشكل الفت مع البارسا.

برشلونة يحصن مدافعه أراوخو بمليار 
يورو كشرط جزائي في عقده الجديد

االستقالل/ وكاالت: 
تتنافس ع���دة أندية رياضية على نجم ك���رة القدم والمهاجم 

الدولي األرجنتيني، باولو ديباال، في األيام األخيرة.
وأفادت صحيفة "كورييري ديلو س���بورت" بأن فريقي أرس���نال 
ونيوكاس���ل أجريا اتصاال أوليا مع ديباال ووكيل أعماله للتعرف 
على إمكانية االنتقال إلى إنجلترا، وسيتنافسان مع ميالن وربما 

اإلنتر للحصول على خدماته.
وُذك���ر أن المهاجم األرجنتيني يبح���ث عن فريق جديد بعد أن 
أخب���ره يوفنتوس أن���ه لم يعد جزءا من خط���ط النادي األبيض 

واألسود المستقبلية.
وباش���ر ديباال الذي ينتهي عقده في حزي���ران/ يونيو المقبل، 
في الدخول ضمن أفكار بع���ض األندية في إيطاليا مثل اإلنتر 
وميالن، وبحس���ب المعلومات المتوفرة فإن أرسنال ونيوكاسل 

أيضا مهتمان بالتعاقد مع مهاجم اليوفي.
وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن الناديين أظه���را اهتماما بديباال، 
لكنهما لم يقدما عرضا رسميا له لغاية اآلن، ومع ذلك فإن ديباال 
يدرس خيارات بديلة وعلى رأسها ميالن، والذي سيكون بحاجة 
لصانع األلعاب والمهاجم األرجنتيني لتقوية تشكيلة المدرب 

ستيفانو بيولي في الموسم القادم.

أرسنال ونيوكاسل وميالن يتنافسون 
في سباق التعاقد مع ديباال
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و بعد مطاردة اس���تمرت عدة س���اعات، استش���هد منفذ 
عملية "ت���ل أبيب"، فجر أمس الجمعة التي أس���فرت عن 
مقتل ثالثة إسرائيليْين وإصابة 10 آخرين، خالل اشتباك 
مع قوات خاصة إس���رائيلية في مدين���ة يافا داخل الخط 

األخضر.
ووف���ق اإلذاعة العبرية؛ فإن عناصر في جهاز "الش���اباك" 
تعرف���وا عل���ى الفدائي الفلس���طيني قرب أحد مس���اجد 
المدين���ة، وطلبوا منه تس���ليم نفس���ه، إال أن���ه فتح النار 
صوبهم ما أدى إلى اندالع اش���تباك مس���لح واستشهاده 

على الفور.
وأفادت مصادر محلية أن الش���هيد ه���و رعد فتحي حازم 
)29 عاًما( من س���كان مخيم جنين، شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
من جهتها قالت ش���رطة االحتالل الحقا في بيان "نجحنا 
بالتعاون مع االس���تخبارات في تصفية منفذ هجوم "تل 

أبيب" في تبادل إلطالق النار".
وذكرت القن���اة الس���ابعة العبرية، أن منف���ذ عملية "تل 
أبي���ب" أطلق 12 طلقة من مس���دس، م���ا أدى إلى  مقتل 
ثالثة مس���توطنين وإصابة آخرين جراح 4 منهم وصفت 

بالخطيرة.
واس���تهدف الفدائي محال تجارية في شارع ديزنغوف، 

أكثر شوارع "تل أبيب" حراكا ونشاطا.
وفور وق���وع العملية، ش���ارك أكثر من ألف ش���رطي في 
عملية تفتيش واس���عة بحثا عن منفذها قبل اإلعالن عن 

استشهاده فجر أمس.
وبهذه العملية الفدائي���ة، يرتفع عدد القتلى الصهاينة 

إلى 14 في 4 عمليات فدائية في أسبوعين.
ونعت الفصائل الفلسطينية، أمس الجمعة، الشهيد رعد 
حازم "29 عامًا" من مخي���م جنين منفذ عملية إطالق النار 

في شارع ديزنغوف في "تل أبيب" المحتلة.
وفي  جانب آخ���ر، اندلعت مواجهات بين ش���بان وقوات 
االحتالل في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وذك���رت مصادر مقدس���ية أن ق���وات االحتالل نش���رت 
أعدادا كبي���رة من عناصرها والحق���ت األهالي في محيط 
ب���اب العامود، واعت���دت على عدد من الش���بان واعتقلت 
وحدات من "المستعربين" أحدهم، بجانب مغارة سليمان 

المالصقة لباب العامود بالقدس المحتلة
وأفادت المصادر أن قوات االحتالل كثفت من انتش���ارها 
في منطقة ب���اب العامود والحقت الش���بان في المنطقة 
واعت���دت على بعضه���م عقب صالة التراوي���ح في اليوم 

السابع من شهر رمضان المبارك.
وأش���ارت إلى أن ق���وات االحتالل عززت م���ن وجودها في 
المنطقة، حيث تصدى لها الشبان بالتكبيرات والهتافات 

الوطنية.
وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني في القدس 
أن طواقمه���ا تعاملت م���ع إصابتين خ���الل اعتداء قوات 

االحتالل على المواطنين، نقل أحدهم للمستشفى.
وتجاوز عدد المعتقلين المقدسيين على خلفية التواجد 
في منطقة باب العامود االربعين مقدسيا، منذ بدء الشهر 

الفضيل.
وقبي���ل ذل���ك، أدى آالف المقدس���يين صالتي العش���اء 
والتراوي���ح في المس���جد األقصى المبارك، رغ���م القيود 
المش���ددة الت���ي فرضتها ق���وات االحت���الل على دخول 

الفلسطينيين للمسجد المبارك.
وفي مدين���ة رام والله وس���ط الضفة الغربي���ة المحتلة، 
أصيب فتى برصاص االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 
واعتقل ش���ابان، خالل محاولة تص���دي أهالي قرية كفر 
مالك شرق المدينة، للمستوطنين الذين اقتحموا منطقة 

عين سامية المجاورة.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن مجموعة من المس���توطنين 
اقتحم���ت منطقة عين س���امية بحماي���ة جيش االحتالل 
اإلس���رائيلي، واعتدت على مركبات المواطنين بالحجارة، 

وتصدى لهم أهالي القرية.
وأضاف���ت أن قوات االحت���الل أطلقت الرص���اص وقنابل 
الغاز المس���يل للدموع صوب المواطني���ن، ما أدى إلصابة 
فت���ى بالرص���اص الحي في الفخ���ذ نقل عل���ى إثرها إلى 
المستش���فى، مؤكدة أن جن���ود االحت���الل اعتقلوا ريان 

محمود شعبان، ورامز تحرير.
    وفي قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، أصيب 4 
مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل قمع 
جيش االحتالل اإلسرائيلي، مسيرة كفر قدوم األسبوعية 
المناهض���ة لالس���تيطان، والتي انطلقت لمناس���بة يوم 

الطفل الفلسطيني.
وأف���اد الناطق اإلعالمي في إقليم قلقيلية مراد ش���تيوي 
بأن قوات االحتالل اعتدت على المش���اركين في المسيرة 
وأطلق���ت صوبهم الرصاص المعدن���ي المغلف بالمطاط، 
وقنابل الصوت، والغاز المس���يل للدم���وع، ما أدى إلصابة 
4 مواطني���ن بالرص���اص والعش���رات باالختن���اق عولجوا 

جميعهم ميدانيا.
وأوضح ش���تيوي ان المس���يرة انطلقت بعد صالة الجمعة 
األول���ى من ش���هر رمض���ان بمش���اركة المئات م���ن أبناء 
البلدة، الذين رددوا الش���عارات الوطني���ة الداعية إلنهاء 
االحتالل، وتصعيد المقاومة الش���عبية ردا على اعتداءات 

المستوطنين في مختلف محافظات الوطن.
 وف���ي مدينة نابل���س أصيب عدد م���ن المواطنين، أمس 
الجمعة، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير االس���عاف والطوارئ في اله���الل األحمر في 
نابلس أحمد جبري���ل، بأن 11 مواطنا أصيب���وا باالختناق 
بالغاز المس���يل للدموع خالل مواجهات بيت دجن، وآخر 
بالحروق، واثنين نتيجة السقوط، كما أصيب شاب بقنبلة 

غاز مباشرة في الظهر.
وكانت قوات االحتالل أطلق���ت الرصاص، وقنابل الصوت 
والغاز المس���يل للدم���وع بكثافة تجاه المش���اركين في 
المس���يرة األسبوعية التي يشارك فيها أهالي بيت دجن، 

احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية.
وأصيب، فجر أمس الجمعة، ثالثة شبان بالرصاص الحي، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، في محيط 

مصانع "غيشوري" اإلسرائيلية، غرب مدينة طولكرم.
وذكر شهود عيان أن جنود االحتالل أطلقوا األعيرة النارية 
والمعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان، ما أدى إلصابة 
ثالثة منهم بالرصاص الحي ف���ي الظهر والفخذ، تتراوح 
أعماره���م ما بي���ن 20-22 عاما، وجرى نقله���م إلى إحدى 

مستشفيات المدينة.
وفي الس���ياق ذاته، دفع���ت قوات االحت���الل بتعزيزات 
العنصري  إلى محيط جدار الفصل والتوس���ع  عس���كرية 
المق���ام عل���ى أراضي المواطنين ش���مال وجن���وب وغرب 
طولك���رم، ومنعت العمال من التوجه إل���ى أماكن عملهم 

داخل أراضي عام 1948.
كما ، أصيب ش���ابان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
فجر امس الجمعة، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق 

رام الله.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن قوات االحت���الل التي كانت 
ترافق مجموعة من المستوطنين عند مدخل البلدة، أطلقت 
النار صوب ش���ابين من قرية أبو فالح وأصابتهما قبل أن 

تعتقلهما.

بيروت/ االستقالل: 
هات���ف األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد المجاهد 
زياد النخالة والد الش���هيد رعد حازم، 29 عامًا من مخيم جنين، 
ال���ذي ارتقى بعد تنفيذ عملية اطالق الن���ار في »تل ابيب« أول 
أمس الخمي���س. و قدم القائ���د النخالة التهان���ي والتبريكات 
لوالد الش���هيد رعد بالشهادة والفعل المقاوم قائاًل: » لقد جعل 
نجلكم وإخوانه من الش���هداء الذين س���بقوه في جنين وعرابة 

شهر رمضان هذا العام مختلفًا ومليئًا بالعزة والكرامة«.

و ق���ال القائد المجاهد زياد النخالة لوالد الش���هيد رعد: »أبارك 
همتك وروحك العالية وأبارك لك هذا الش���هيد الذي كان ليل 

أول أمس قمر فلسطين وروحها وروح القدس«.
وأس���فرت عملية »تل أبيب« التي نفذها الشهيد رعد عن مقتل 
ثالثة إس���رائيليين ، وإصابة 15 آخري���ن وصفت حالة بعضهم 
بالحرجة، فيما اس���تمرت عملية مالحقة المنفذ ساعات، إلى أن 
اش���تبك مع قوات اليمام الصهيوني في مس���جد بيافا المحتلة 

واستشهد خالل االشتباك.

الخليل/ االستقالل:
نظم نادي األس���ير الفلس���طيني ولجنة أهالي األس���رى، 
مس���اء أمس الجمعة، وقفة إسناد لألسير خليل العواودة 
المضرب عن الطعام لليوم 37 على التوالي، رفضا العتقاله 

اإلداري، في بلدة اذنا غرب الخليل.
وقال مدير نادي األس���ير في محافظة الخليل أمجد النجار 
إن األس���ير عواودة يعان���ي أوضاعا صحي���ة صعبة، وإن 
مصلحة سجون االحتالل نقلته إلى »عيادة الرملة« في ظل 

سياس���ة اإلهمال الطبي التي تنتهجها، محمال المجتمع 
الدولي المسؤولية عن حياته المهددة بالخطر.

أما عائلة األسير فثمنت الموقف الداعم والمساند البنها 
في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لسلس���ة االعتقال 
اإلداري، معلنة إقامة خيمة دائمة لمساندته أمام منزلها.

ورفع المشاركون في الوقفة يافطات تطالب بإطالق سراح 
األس���ير العواودة، وأخرى تحمل االحتالل المسؤولية عن 

حياته.

القائد النخالة يهاتف والد الشهيد 
رعد حازم مهنئًا و مباركًا بالشهادة

الخليل: وقفة إسناد لألسير 
العواودة في بلدة إذنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تشير تقديرات أجهزة األمن اإلس���رائيلية، أن منفذ عملية إطالق 
النار في "تل أبيب"، أول أم���س، الخميس، وصل إلى أم الفحم عبر 
ثغرة في الس���ياج األمني الفاصل ومن هناك اس���تقل حافلة إلى 
"تل أبيب"، حيث نفذ العملية. وبحسب موقع "واينت" اإللكتروني، 
فإن الش���هيد رعد فتحي حازم من مخيم جني���ن )29 عاما(، وصل 
إلى أم الفحم بمساعدة شخص "هويته معروفة" لدى أجهزة األمن 

اإلسرائيلية، ومن هناك استقل حافلة إلى "تل أبيب".
وارتفعت حصيلة القتلى اإلس���رائيليين في عملية إطالق النار 
التي نفذت مساء أول أمس، الخميس، في "تل أبيب"، إلى ثالثة، 
إذ أعلن مستش���فى "إيخيلوف" في تل أبيب، امس، الجمعة، عن 
مقتل ش���خص )35 عاما( متأثرا بحالته الحرجة إثر إصابته خالل 
العملية. وبحسب وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية، فإن القتيل هو 

أحد أحفاد مؤسس مستوطنة جيونسار في طبرية.
ويرتفع بذلك عدد القتلى اإلسرائيليين إلى 14 خالل شهر واحد 
تخللته أربع عمليات؛ في بئر الس���بع والخضيرة وبني براك و"تل 
أبي���ب" على التوالي، وهي حصيل���ة القتلى األكبر في العمليات 

الفردية خالل هذا النطاق الزمني منذ فترة االنتفاضة الثانية.
واستش���هد منفذ العملية، فجر أمس، خالل اش���تباك مسلح مع 
قوات األمن اإلس���رائيلية في يافا، بعد عملية مطاردة واس���عة 
ش���ارك فيها أكثر من ألف شرطي وعنصر أمني، واستمرت أكثر 
من 9 س���اعات. وأس���فرت العملية كذلك عن إصابة 10 آخرين، 

بينه���م ثالثة بحالة خطيرة ومس���تقرة، في حي���ن تتراوح حالة 
أربعة من المصابين بين متوسطة وطفيفة.

ووجه مسؤولون في الشرطة اإلس���رائيلية انتقادات حادة حول 
تعامل قوات الجيش اإلسرائيلي التي شاركت في مطاردة منفذ 
العملية في "تل أبيب"، أول أمس، وأش���ارت إلى أن سلوكها أثر 
س���لبا على فعالية األنش���طة الميدانية لعناص���ر أجهزة األمن 

اإلسرائيلية.
ونقلت هيئة البث اإلس���رائيلي )"كان 11"( عن مسؤول رفيع في 
الشرطة، قوله: "لم نكن نتوقع مثل هذا العدد الكبير من الجنود 
في ه���ذا الحادث. لم نطل���ب كل هذه الق���وات"، وأضاف "كان 

بإمكاننا تولي األمر دون القوات الكبيرة التي وّفرها الجيش".
وأصدر رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي، أفيف كوخافي، عقب 
مداوالت أجراها مع قيادات عس���كرية لتقييم األوضاع األمنية، 
أوامر باتخاذ سلسلة من اإلجراءات في محاولة لتحسين "الجهود 
الدفاعي���ة"، بما في ذلك تعزي���ز العملي���ات الهجومية لقوات 
االحت���الل في الضفة الغربية والتركيز على المناطق الش���مالية 

وقرى وبلدات منفذي العمليات األخيرة.
وأمر كوخاف���ي بمواصلة تعزيز قوات الش���رطة، وتعزيز القوات 
المنتش���رة على طول خط التماس وج���دار الفصل بعناصر من 
الق���وات الخاص���ة، وفحص إمكانية اس���تدعاء ق���وات احتياط 

ب�"حسب الحاجة".
كما أم���ر كوخافي بإجراء تحقيق في جمي���ع الظروف والجوانب 

االستخباراتية والعملياتية التي أدت إلى وقوع العملية في تل 
أبيب، إلحباط عمليات مستقبلية محتملة.

وتوعد المس���ؤولون ف���ي الحكومة اإلس���رائيلية أمس، الجمعة، 
الناش���طين الفلس���طينيين ب�"حرب طويلة وصعبة"، وأعلنوا عن 
رفع حالة التأهب إلى أقصى درج���ة، فيما أعلن رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية، نفتالي بينيت، أنه منح األمن اإلس���رائيلي حرية 

العمل كاملة لوقف العمليات.
وقال بينيت في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة األمن بمشاركة 
وزيري األمن، بين���ي غانتس، واألمن الداخلي، عومر بار-ليف، إنه 
ق���رر "اإلبقاء على حال���ة التأهب". وأضاف: "نتي���ح حرية العمل 
الكاملة للجيش، ولجهاز األمن العام )الش���اباك( ولكافة األجهزة 
األمنية في سبيل القضاء على اإلرهاب، حيث ال توجد ولن تكون 

هناك أي قيود في هذه الحرب".
من جانب���ه، قال وزير األمن اإلس���رائيلي، غانتس: "نحن نعيش 
في فترة صعبة، نواجه سلس���لة من الهجمات داخل البالد، جنًبا 
إلى جنب مع حالة تأهب عملياتية على طول حدودنا وخارجها".

وتابع: "سيستمر الجيش اإلس���رائيلي وقوات األمن األخرى في 
اس���تخدام كل القدرات االس���تخبارية، إلى جان���ب كل القدرات 

الهجومية والدفاعية الالزمة، من أجل مواجهة هذه الموجة".
وأش���ار غانتس، إلى أن قوات الجيش نفذت حوالي 200 عملية 
اعتقال بعد العملية. وقال: "إذا لزم األمر س���يكون هناك اآلالف 

من المعتقلين، نحن ال نعاقب الجمهور لكن األمن يأتي أوال".

تقديرات إسرائيلية: منفذ العملية نقل ألم الفحم واستقل حافلة إلى »تل أبيب«

رام الله/ االستقالل: 
أعل���ن اتحاد المعلمي���ن بالضفة الغربية المحتل���ة، عن تعليق 
الدوام في المدارس الحكومية طيلة أيام األس���بوع بعد الحصة 

الثالثة، فيما يعلق دوام يوم الثالثاء من الصباح.
وأعلن االتحاد في بيان له مساء أمس الجمعة، عن تعليق الدوام 
من السبت حتى الخميس بعد الحصة الثالثة، فيما يتم تعليق 
الدوام يوم الثالثاء من الصباح مع توجه المعلمين لمدارس���هم 
والمغادرة الساعة الحادية عشر صباحا. وأوضح أن تعليق الدوام 
في الوزارة والمديريات الس���اعة الحادية عشرة والنصف صباحا 

مع المغادرة، مع مراعاة الظروف الخاصة بمدارس القدس.
وأكد االتحاد في بيانه على ضرورة إنجاح االمتحانات التجريبية 

للثانوية العامة من خالل التعاون مع اإلدارات المدرسية.
وتأتي خط���وات االتحاد في ظ���ل مطالبت���ه وزارة التربية برفع 
طبيعة العمل من 50 إلى %80، وصرف عالوة غالء المعيش���ة، 
وح���ل جمي���ع الملف���ات العالق���ة ودف���ع الروات���ب كاملة مع 

المستحقات المتراكمة.

اتحاد معلمي الضفة يعلن 
تعليق الدوام طوال األسبوع 

بعد الحصة الثالثة

ا�شت�شهاد منفذ ..
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كانبرا/ االستقالل: 
قتلت امرأة من ملبورن بأس���تراليا طفلتها البالغة 3 أش���هر بإلقائها على سكة 

القطار في عملية قتل ومحاولة انتحار فاشلة.
ففي 11 يوليو 2021 قّررت الطبيبة البيطرية السابقة ميليسا آرباركل )32 عامًا( 
إنهاء حياتها وحياة طفلتها ليلي في محطة Upwey للقطار، إال أن القدر أبقى 

على حياتها وتوفيت طفلتها في المستشفى، وفق موقع »أستراليا بالعربي«.
اعترف���ت ميليس���ا بجريمتها وُحكم عليه���ا أول أمس الخمي���س في محكمة 

فيكتوريا بكفالة حسن السلوك لثالث سنوات.
قالت األم إنها س���معت أصواتًا تأمرها بقتل ابنتها، وعانت من اكتئاب ما بعد 

الوالدة الذي أدى بها إلى حالة ذهان.
وصلت أوهام ميليسا للبحث عن مواعيد ورحالت القطار في المدينة ثم حسمت 

أمرها في ذلك اليوم المشؤوم مدعية خروجها في نزهة.
وشوهدت آرباكل تحمل طفلتها في الساعة 5:02 مساء وتضعها على القضبان 
وتستلقي بجوارها ما أرعب سائق القطار القادم الذي ضغط بسرعة على مكابح 
الطوارئ دون فائدة.  لم تنته ميليس���ا عن ذلك بل حاولت إنهاء حياتها عندما 
حاول المارة إنقاذها. عّبر والد ليلي عن صدمته بفعلة ميليس���ا، وقال إنه يشعر 

بالعجز وإن أسوأ شيء في الوجود قد حصل له.

تقتل رضيعتها تلبية ألصوات 
اكتئاب ما بعد الوالدة!

) APA images (    مدفع رم�ضان  بحي الزيتون يف مدينة غزة

الرياض/ االستقالل: 
أعلنت الرئاس���ة العامة لش���ؤون المس���جد الحرام 
والمس���جد النبوي عن توفير أكبر محطة تبريد في 
العال���م لتنقي���ة الهواء في المس���جد الحرام حيث 
تس���هم في تلطيف األجواء وتبريدها، وذلك لراحة 
قاصدي بيت الله الحرام، بحيث يقضون مناسكهم 

بكل يسر وسهولة.
كما تقوم الرئاس���ة بتنقية ه���واء التكييف داخل 
المس���جد الحرام تس���ع م���رات يومي���ًا، وتعقيمه 
باألش���عة فوق البنفس���جية قبل إخراجه إلى أرجاء 
البيت العتيق، من خالل أجهزة تكييف خاصة تمد 
منظومة المس���جد الحرام باله���واء البارد مع تنقية 

الهواء من الجراثيم بنسبة )%100(.
وتك����ون عملية تنقية الهواء بنس����بة 100%، من 
خالل ثالث مراحل، وهي: س����حب الهواء الطبيعي 
من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، 
حيث يكون توجيه الهواء للفالتر لينقيها، والتي 
يك����ون تنظيفها يومي����ًا، ثم يصل إل����ى وحدات 
التبري����د وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية 

التبادل الحراري فيها، التي تستخدم الماء للتبريد 
من خالل مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام 
من منطقتي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء 
قبل دخوله لعملي����ة التبريد من خالل ثالثة فالتر 

أخرى.
وأوضح مدي���ر اإلدارة العامة للتش���غيل والصيانة 
المهندس عامر بن عوض اللقماني بوجود محطتين 
للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم؛ األولى: 
محطة أجياد، إذ تنتج )35300( طن تبريد، يستخدم 
منه���ا نحو )24500( طن تبري���د، والثانية: المحطة 
المركزي���ة الجدي���دة تنتج )120( أل���ف طن تبريد، 
تغذي حاليًا التوس���عة الس���عودية الثالثة، إضافة 
إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقباًل جميع 
جنبات المس���جد الحرام ومرافقه، كما توفر الرئاسة 
العامة لش���ؤون المس���جد الحرام والمسجد النبوي 
محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسة 
للمحافظة عل���ى درجات الح���رارة المعينة في حال 
تعطل إحدى المحطات، وضمان نقاء الهواء الموزع 

داخل البيت العتيق .

وأفاد اللقيماني أن اإلدارة تقوم بالعناية بالتكيف 
من خالل تنظيف الفالتر، حيث ُيتابع حالها بشكل 
مستمر، مع مراعاة عمليات تفريغ الهواء وإخراجه من 
داخل المس���جد الحرام؛ لتبدأ بعدها مرحلة التبريد 
الثانية، حيث ُيؤخذ اله���واء والذي برد في المرحلة 
األول���ى إل���ى مجموعة من الفالت���ر مكونة من ثالث 
مراحل، لضمان هواء نقي 100% ثم تبريده، وُيوزع 
الهواء المبرد عن طريق شبكة من مجاري الهواء إلى 
أرجاء جنبات الحرم، وأن التصاميم الهندس���ية في 

البناء ساعدت على ذلك.
وبين أنه يت���م التبريد عن طريق مب���ادالت حرارية 
ضخم���ة )وح���دات مناولة اله���واء( وعددها )344 ( 
وحدة موزعة ضمن غرف خاصة، مش���يرًا إلى أنهم 
بصدد تبري���د المطاف حاليا، وتزوي���ده من محطة 
أجي���اد ب���� )5500( طن تبري���د، وأن فالت���ر تنقية 
الهواء داخل غرف التكييف تنظف بش���كل يومي 
طوال أيام الس���نة، وتستبدل عند الحاجة، وتخضع 
لعمليات صيانة وتنظي���ف دقيقة من خالل كوادر 

هندسية وفنية مؤهلة تأهياًل عاليًا.

المسجد الحرام يشهد تدشين أكبر محطتي تبريد في العالم

نيودلهي/ االستقالل: 
شهدت والية تاميل نادو الهندية مؤخرا حادثة غريبة، حيث عاد رجل إلى منزله 

بعد مرور 24 ساعة على دفنه.
وفاجأ مورثي البالغ من العمر 55 عاما عائلته بعدما عاد لمنزله بعد مرور يوم كامل 

على دفنه، األمر الذي تسبب بصدمة ألسرته.
وكان مورثي قد غادر إلى مدينة مجاورة ليعمل في حصاد قصب الس���كر، لكن 
عائلته تلقت اتصاال من شخص مجهول أعلمهم بالعثور عليه ميتًا في محطة 

حافالت، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".
ووفق الشرطة فإن ابن مورثي هرع إلى الموقع، وأكد أن الجثة تعود لوالده.

وسلمت الشرطة الجثة لعائلته التي اس���تكملت اإلجراءات الضرورية في مثل 
هذه الحالة، وقامت بدفنه.

وتفاجأت عائلة مورثي به وهو يدخل المنزل بعد 24 ساعة على دفنه، حيث قال 
االبن للصحيفة الهندية: "لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل. صدمت لسماع 
نبأ وفاة والدي بذات القدر الذي ش���عرت به عندما دخل إلى المنزل". وبحس���ب 
الش���رطة فقد حدث لبس في هوية الجثة التي عثر عليها، وقد تم استخراجها 

لتشريحها لمعرفة االسم الحقيقي للمتوفى، والوقوف على أسباب الوفاة.

هندي يعود لمنزله 
بعد يوم من دفنه!

واشنطن/ االستقالل: 
ربح���ت ام���رأة أمريكية ماليي���ن ال���دوالرات، عن طريق 
الصدفة بعدما اصطدم بها رجل وهي تلعب اليانصيب 
ف���ي أحد المتاجر، مما أدى إلى إدخال رقم خاطئ في آلة 

بيع اليانصيب.
قالت “الكيدرا إدواردز، إنها استثمرت 40 دوالرًا في آلة 
بيع اليانصيب، في س���وبر ماركت “فونز” في ضاحية 
ترازان���ا بوالي���ة كاليفورنيا، وكانت على وش���ك اختيار 
اللعبة التي تريدها عندما اصطدم بها أحد األشخاص. 

وتس���بب االصطدام باختيار رقم لم تكن إدواردز ترغب 
باختياره، وخرج من اآللة بطاق���ة بقيمة 30 دوالر قامت 
المرأة بخدش���ها وفوجئت بأنها ربح���ت منها مبلغ 10 
ماليي���ن دوالر. تذك���رت إدواردز كي���ف أنها ش���عرت 
بالغض���ب في بادئ األمر ألن الرج���ل الذي اصطدم بها 
ل���م يعتذر منها، وألنها أنفق���ت 75% من المبلغ الذي 
خصصته للعب اليانصيب عل���ى تذكرة واحدة، إذ إنها 

كانت تنوي اختيار ألعاب منخفضة السعر.
ولكن عندما عادت إلى سيارتها وبدأت بخدش التذكرة، 

أصيبت بالصدمة عندما اكتش���فت بأنها فازت بالجائزة 
الكبرى التي تبلغ قيمتها 10 ماليين دوالرًا أمريكي.

وقال���ت إدواردز: "لم أصدق ذلك حًقا في البداية، وقدت 
س���يارتي على الطريق الس���ريع وأنا أنظر إلى التذكرة 
وكدت أن أتس���بب بحادث م���روري. توقفت على جانب 

الطريق، ونظرت إلى التذكرة وأنا في غاية الدهشة".
و تخطط إدواردز الس���تخدام الثروة التي هبطت عليها 
لشراء منزل، وإنشاء منظمة غير ربحية، وفق ما أورد موقع 

"ميترو" اإللكتروني.  

ويلينغتون/ االستقالل: 
اس���تدعى مصنع رقائق بنيوزيلندا فرقة تفكيك القنابل بعد أن تبين أن إحدى 
حب���ات البطاطس التي تتدفق عبر خط اإلنتاج بالمصنع كانت في الواقع »قنبلة 

يدوية«.
وبحسب صحيفة »الجارديان« البريطانية، فكثيرًا ما تظهر القنابل اليدوية في 

حقول البطاطس في أوروبا، لكنه اكتشاف غير عادي للغاية في نيوزيلندا.
ووفقًا لمصنع »إيست تاماكي مس���تر شيبس« للرقائق، فقد تم إرسال القنبلة 

إليه وسط حبات البطاطس التي تم اقتالعها من مزرعة في منطقة وايكاتو.
وأش���ار المصنع إلى أن أحد العمال، ويدعى ريتش���ارد توروكورا، نجح في رصد 
القنبلة اليدوية وأبلغ مديره في الحال ليس���رع األخير باالتصال بخبراء تفكيك 

القنابل.
وعند وصول الخبراء، فحصوا القنبلة ليجدوا أنها خاملة، وقد أكدوا أنها من طراز 
»ميلز«، وهي قنبلة بريطانية الصنع اس���تخدمت على نطاق واس���ع في الحربين 
العالميتين األولى والثانية. وقال روالند س���بيتيلز، مدير »إيست تاماكي مستر 
شيبس«، إن هذه القنبلة هي السالح األول الذي يتم اكتشافه في المصنع الذي 
تم تأسيس���ه منذ 30 عامًا. وأشار س���بيتيلز إلى أنه قام بتصوير القنبلة ووضع 
صورته���ا في مختلف أنحاء المصنع حتى يتمك���ن العمال جميعًا من رصد أي 

قنبلة شبيهة وسط حبات البطاطس.

االستقالل/ وكاالت: 
غادرت شابة بالغة من العمر 23 عاما، حفل زفافها و ذلك 
بعد أن سمعت شقيقة العريس تتحدث إلى صديقتها 
عن المالب���س التي كان يرتديها وال���د العروس بطريقة 

ساخرة .
وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار"، فإن شابة عشرينية 
تروي ما حدث معها في حفل زفافها و تسبب في رحيلها 

أثناء حفل زفافها و إثارة أزمة بين العائلتين .
روت الش���ابة أن اليوم كان يسير بكل هدوء حتى اللحظة 
التي حضرت فيه ش���قيقة العريس برفقة صديقاتها و 
تنمرت على والدها و وصفت مالبس���ه ب�"البالية" و لكنها 
لم تكن تعلم أن والدها مريض بالحساسية و لم يتحمل 
ارتداء بدلة في ذلك اليوم و اكتفى بارتداء مالبس قطنية 
ليتمكن من حضور زفاف ابنته الوحيدة.  غادرت الش���ابة 

على الفور الحفل، و طلبت من زوجها االنفصال بعد دقائق 
من إتمام عقد القران، وذلك بس���بب ما قامت به شقيقته 
من تنمر وسخرية على والدها ومالبسه . جدير بالذكر أن 
زوجها قام باالعتذار لها و قدم والده ووالدته اعتذارا أيضا 
لها بسبب ما قامت به ابنتهما، و في النهاية قبلت الشابة 
االعت���ذار و لكنها طلبت من زوجه���ا أال يجبرها على زيارة 

والديه حتى ال تقابل شقيقته مرة أخرى.

تفوز بـ 10 ماليين دوالر بسبب اصطدام رجل بها بالخطأ

عروس تغادر حفل زفافها بعد التنمر على والدها

ظنوا أنها حبة بطاطس.. اكتشاف قنبلة 
يدوية داخل مصنع رقائق بنيوزيالندا


