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غزة/ االستقالل:
أكد مسؤول المكتب اإلعالمي في حركة الجهاد اإلسالمي، 
داوود شهاب، السبت، أن جنين تخرج مجددًا لتؤكد فشل 

كّي الوعي وتعّمق المأزق »اإلسرائيلي« الوجودي.
وأوضح ش����هاب في تصريحات له عب����ر قناة الميادين 
الفضائية مساء السبت، أن القدرة األمنية »اإلسرائيلية« 

ومنظومة الردع تآكلت والعدو عاجز عن حماية عمقه.

وأشار إلى أن االحتالل »اإلسرائيلي« فشل مرة أخرى في 
ترميم صورته المهزوزة، مؤكدًا  بأن المقاومة استطاعت 
من خالل الضربات في عم����ق الكيان تمزيق غرور القوة 

»اإلسرائيلية«. 
ولفت إل����ى أن ع����ودة العمليات الفدائي����ة في العمق 
الصهيوني مؤشر هام جدًا ُيثبت أن الرد على أي عدوان 

ليس محصورًا بمكان محدد.

شهاب: جنين تخرج مجددًا 
لتعمق مأزق االحتالل الوجودي

جنين/ االستقالل:
استشهد المقاتل في سرايا القدس- كتيبة 
جنين، أحمد ناصر السعدي )23 عاما(، وأصيب 

آخرون، صباح السبت، خالل اشتباكات مسلحة 
وعنيفة، اندلعت إث���ر اقتحام قوات االحتالل 
»اإلس���رائيلي« مخيم جنين ش���مالي الضفة 

الغربية المحتلة، ومداهمة منزل الشهيد رعد 
ح���ازم، قبل انس���حابها. وأفادت 
تصري���ح  ف���ي  الصح���ة،  وزارة 

اآلالف شيعوا الشهيد والمقاومة دعت للتصعيد
شهيد من سرايا القدس وإصابات باشتباكات 

مسلحة »عنيفة« مع االحتالل بمخيم جنين

غزة- جنين/ معتز شاهين:
رغ���م ما مّر به من مجازر واعتداءات ممتدة من 
قبل قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، إاّل أن مخيم 

جنين )ع���ش الدبابير( كم���ا كان يطلق عليه 
رئيس وزراء االحتالل األس���بق ارئيل شارون، 
ما زال بعنفوانه الذي ال يهدأ، ليش���ّكل حالة 

ثوري���ة ال تنته���ي، فبعد عش���رون عامًا على 
المعركة التي ش���هدها المخيم 
والت���ي ظ���ّن االحتالل   ،)2002(

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس����تيطان إن 
مجلس المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، 

تقرير: مخططات لبناء 4 آالف 
وحدة استيطانية جديدة بالضفة

مخيم جنين ما زال يشدو: أنا لم أزل شوكًا في حلق الغاصبين

عدنان: االحتالل فشل في كسر إرادة 
شعبنا ببركة دماء الشهيد السعدي

جنين/ االستقالل:
نعى القيادي المحرر خضر عدنان، الش���هيد المجاهد أحمد 
الس���عدي، القائد في كتيبة جنين مقاومآ ومدافعآ عن أهلنا 

ألول مرة.. مستوطنون يؤدون 
طقوس »بركات الكهنة« باألقصى

األسير خليل عواودة 
يواصل إضرابه لليوم الـ37

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عدد من المستوطنين المتطرفين التابعين لمدرسة 
»جبل الهيكل« التوراتية طقوس »بركات الكهنة« بشكل 

»الشعبية« تندد بإدانة قيادات فلسطينية 
وعربية وإقليمية العمليات الفدائية

غزة/ االستقالل:
ش���جب عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله، السبت، 

االحتالل يقر سلسلة إجراءات 
»عقابية« على سكان جنين

القدس المحتلة/ االستقالل:
فرض جيش االحتالل اإلسرائيلي مساء السبت، سلسلة 
إجراءات عقابية ضد س���كان ش���مال الضف���ة الغربية 

عملية »ديزنكوف«: فوضى أمنية وإعالمية »إسرائيلية« ونجاح تكتيكي للمقاومة

السعدي: مخطط »إسرائيلي« »طويل 
األمد« الستهداف مخيم جنين

غزة/ خالد اشتيوي:
رغم كل التحذيرات األمنية »اإلس���رائيلية« التي سبقت 
ش���هر رمض���ان المبارك، م���ن احتمال تصاع���د عمليات 

»الذئاب المنفردة« تواصل الهجوم.. 
و»إسرائيل« تراكم الفشل والتخّبط

)apaimages(   يف خميم جنني، �أم�س ،)ت�سيع جثمان �ل�سهيد �ملجاهد �أحمد نا�سر �ل�سعدي )23 عاما

جنين/ االستقالل:
قال الشيخ بسام الس����عدي، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، 

تعقيبًا على اقتحام االحتالل لمخيم جنين واستشهاد 
المجاهد أحمد السعدي، إن هناك مخططا طويل األمد 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عدد من المس����توطنين المتطرفين التابعين 
لمدرسة »جبل الهيكل« التوراتية طقوس »بركات 
الكهن����ة« بش����كل جماعي وعلني مقاب����ل البائكة 

الشرقية داخل المسجد األقصى المبارك.
وبحسب المختص في شؤون القدس زياد إبحيص، 
فإن المس����توطنين أدوا الخمي����س الماضي، هذه 
الطقوس بحض����ور حاخام المدرس����ة إلياهو ويبر 

وتحت حماية شرطة االحتالل.
و«بركات الكهنة” طقس يختص في األصل بطبقة 
»كهنة الهيكل« بحس����ب الرؤي����ة التوراتية، وهو 
»يؤدى برفع األيدي المبس����وطة م����ع قراءة مقاطع 
من التوراة ليمن����ح بها الكاهن البرك����ة الموعودة 
على لس����ان النبي هارون للمصلين اليهود بحسب 

التوراة«.
وأوضح إبحيص أن أداء هذه الطقوس في المسجد 
األقصى يأتي لتعزيز اس����تعداد »كهنة الهيكل« 
الذي����ن يعدهم »معهد الهيكل« و«مدرس����ة جبل 
الهيكل« الدينية لقي����ادة الطقوس التوراتية في 

المس����جد، وضمن جهود تل����ك الجماعات لتعبئة 
أعضاءها وجمهورها لتقديم »قربان الفصح« خالل 
ش����هر رمضان الجاري. وكانت ش����بكة »القسطل« 

اإلخبارية وثقت في تقريرها األس����بوعي، اقتحام 
571 مستوطًنا للمس����جد األقصى، خالل األسبوع 

الماضي، بحماية قوات االحتالل.

ألول مرة.. مستوطنون يؤدون طقوس »بركات الكهنة« باألقصى

غزة/ االستقالل:
ش���جب عضو اللجنة المركزي���ة العامة في 
الجبه���ة الش���عبية لتحرير فلس���طين إياد 
عوض الله، السبت، إدانة قيادات فلسطينية 
وعربي���ة وإقليمية العملي���ات الفدائية في 
األراضي المحتل���ة، مؤكًدا أن مواقفهم »غير 

مسؤولة وخارجة عن مواقف شعوبهم«.
وذك���ر ع���وض الل���ه، ف���ي تصري���ح وصل 
»االس���تقالل«، أن ه���ذه المواقف »تأتي في 

س���ياق حالة االنبطاح في مواق���ف القيادة 
الفلس���طينية الحالي���ة وبع���ض القيادات 
العربية واإلقليمية، والتي تأتي في إطار نهج 

التسوية والتطبيع الُمدمرين«.
ووص���ف عضو اللجنة المركزي���ة العامة في 
»الشعبية« موقف تركيا التي أدانت العملية 

ب�«المنافق«.
وش���دد عوض الله على أن »قرارات الشرعية 
الدولي���ة أكدت حق الش���عوب التي تعاني 

من االحتالل والعدوان ف���ي مقاومته بكافة 
األشكال وخاصة المقاومة الُمسلحة«.

وأضاف »لذلك؛ فإن رد شعبنا وشبابه الثائر 
عل���ى االحتالل هو رد طبيعي وش���رعي على 

جرائم االحتالل واستمراره.
اإلس���رائيلي  التصعي���د  أن  إل���ى  وأش���ار 
المتواص���ل، الذي كان آخ���ره اجتياح مخيم 
جنين اليوم، »لن يقابل من ش���عبنا إال بمزيد 

من النار والبارود«.

»الشعبية« تندد بإدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية العمليات الفدائية

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، إن قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، اعتقل���ت منذ مطلع العام 
الج���اري نحو )200( مواطن من محافظة جنين، نصفهم في ش���هر آذار/ مارس 

المنصرم.
وقال نادي األس���ير في بيان صحفي، الس���بت، إن عمليات االعتقال تركزت في 
عدد م���ن البلدات، إضافة إلى مخيم جنين، وتراوح���ت أعمار المعتقلين ما بين 
)18-35 عاما(، كما أن نس���بة كبيرة منه���م تعرضوا لالعتقال المتكرر على مدار 

السنوات الماضية.
وأصدرت س���لطات االحتالل خالل العام الجاري، حكما بالس���جن المؤبد، وغرامة 

بقيمة 3 ماليين شيقل، بحق األسير محمد مروح كبها.
وخالل الس���نوات القليلة الماضية ش���هدت جنين، ارتفاعا ملحوظا في نس���بة 
االعتق���االت، إال أنها تصاع���دت منذ أواخر العام الماض���ي وبداية العام الحالي 

مقارنة مع فترات سابقة.
م���ن الجدير ذكره أن عدد معتقلي محافظة جنين القابعين حاليا في معتقالت 
االحت���الل يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم ثالثة معتق���الت ونحو 10 أطفال، من 
بينهم 35 معتقال إداريا، و75 يقضون أحكاما بالمؤبد، و175 يصنفون من ضمن 

المعتقلين الذين يواجهون أحكاما عالية.

نادي األسير: 200 معتقل في 
جنين منذ مطلع العام الجاري القدس المحتلة/ االستقالل:

فرض جيش االحتالل اإلس����رائيلي مساء السبت، 
سلسلة إجراءات عقابية ضد سكان شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال جي����ش االحتالل في بيان إنه »لن ُيس����مح 
بدخ����ول التجار وكبار رجال األعم����ال )BMC( من 

سكان منطقة جنين ل�«إسرائيل«، كما لن ُيسمح 
بدخ����ول وخروج »ع����رب الداخل« )بالس����يارات أو 

مشًيا( عبر معبري الجلبوع وبرطعة«.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف نقل الركام الصخري 

بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.
وأوض����ح أن����ه ل����ن ُيس����مح بالزي����ارات العائلية 

للفلس����طينيين من س����كان منطقة جنين، )في 
نطاق ال����� 5,000 التصريح الت����ي تمت الموافقة 

عليها(.
وذكر جي����ش االحت����الل أنه »سيس����تمر دخول 
العمال إلى الداخل بش����كل اعتي����ادي مع زيادة 

عمليات التفتيش في المعابر«.

االحتالل يقر سلسلة إجراءات »عقابية« على سكان جنين

الخليل/ االستقالل:
واص���ل المعتقل خليل ع���واودة )40 عاًما( من بلدة إذنا غرب الخليل، الس���بت، 
إضرابه عن الطعام لليوم ال�37 على التوالي، رفًضا العتقاله اإلداري في معتقالت 

االحتالل اإلسرائيلي.
ويعاني األسير عواودة من آالم في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، وعدم انتظام 
في نبضات القلب ومجرى التنفس، كما يعاني من صعوبة في الحركة والحديث 

المتواصل، حيث فقد من وزنه اكثر من 16 كيلو غراًما.
وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن عواودة جرى نقله قبل عدة أيام من 
زنازي���ن العزل االنفرادي في »عوفر« الى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته 

الصحية.
واألس���ير ع���واودة أب ألربع طفالت، وكانت قوات االحت���الل اعتقلته بتاريخ 27 
ديسمبر/كانون األول من العام الماضي، وحولته لالعتقال اإلداري دون أن توجه 
له أي اتهام، وله عدة اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل بسبب انتمائه لحركة 

الجهاد اإلسالمي.

األسير خليل عواودة 
يواصل إضرابه لليوم الـ37

الخليل/ االستقالل:
أصيب مواطن الس���بت، إثر اعتداء مستوطنين في مدينة 

الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية بإصابة المواطن زيدان الش���رباتي 
بجروح، إثر اعتداء مس���توطنين عليه في ش���ارع الشهداء 

وسط الخليل.
ويعان���ي المواطنين القاطنين في ش���ارع الش���هداء من 
التفتيش المهين واالحتجاز لس���اعات طويلة على حواجز 
المتكررة  االحتالل العس���كرية، واعتداءات المستوطنين 

على منازل المواطنين.

كما اعتدى مستوطنون، على مواطنين أثناء تواجدهم في 
حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين اعتدوا 
تحت حماية جنود االحت���الل بالضرب على المواطنين في 

تل الرميدة وسط الخليل، وعرقلوا وصولهم إلى منازلهم.
وفي ذات السياق، هاجم مستوطنون، أمس، مزارًعا وعائلته 
من بلدة كفر الديك غربي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدًدا من المس���توطنين رشقوا 
بالحجارة المزارع ناجح ح���رب وعائلته، أثناء تواجدهم في 

غرفة زراعية لهم في الجهة الشمالية من البلدة.

رام الله/ االستقالل:
شارك المئات من طلبة جامعة بيرزيت، اليوم السبت، في مسيرٍة 
تضامنية مع مخيم جنين، ودعما لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي. 
وجاءت المس���يرة بتنظيم من الحركة الطالبية في جامعة 
بيرزي���ت قرب رام الله، التي وجه���ت التحية للمقاومة في 

جنين ولروح الشهيد أحمد السعدي. 
 وردد الطلب���ة، هتافات، تطالب ب�ال���رد القوي والحازم على 
الجرائم التي يرتكبها االحتالل، بحق الشعب الفلسطيني 

في مختلف أماكن تواجده.
واستشهد المقاوم أحمد السعدي، صباح السبت، برصاص 

االحتالل في مخيم جنين، فيما أصيب أكثر من 15 ش���ابا 
خالل مواجهات في المخيم وبلدة برقين المجاورة.

 وتص���دى المقاومون في جنين القتح���ام قوات االحتالل 
بالرصاص والعبوات المتفجرة حي���ث أعلن عن تضرر آلية 
عس���كرية لالحتالل.  وقدمت جنين في األس���ابيع األخيرة 
عدًدا من مقاوميها ش���هداء بينهم ضياء حمارش���ة ورعد 

)تل أبيب(. حازم في عمليتين منفصلتين ب�
 كما استشهد المقاتلون في سرايا القدس، صائب عباهرة 
وخلي���ل طوالبة وس���ند أب���و عطية ويزيد الس���عدي خالل 

تصديهم القتحامات االحتالل في جنين.

مسيرة في جامعة بيرزيت تضامنًا 
مع مخيم جنين ودعمًا للمقاومة

إصابة في اعتداء للمستوطنين على 
المواطنين في الخليل وسلفيت
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عش���رون عامًا على وقوع مجزرة المخيم 
التي استبس���ل فيه���ا المقاومون في 
مواجه���ة االحتالل، مخلفين عش���رات 
القتلى والجرحى ف���ي صفوف جنوده، 
وما زال المخيم يشدو كل صباح: باسم 
المخيم أنا لم أمت واسأل جنين..  أنا لم 
أزل ش���وكًا في حلق الغاصبين.. أنا راية 
أنا ثورة أنا شهادة.. أنا فجر شعب حطم 
القيد اللعين.. باس���م الشهادة لم أزل 
فوق السماء.. أس���طورة العصر المدرج 

بالدماء! 
وتزامنًا مع تلك الذكرى التي لن ُتمحى 
م���ن ذاكرة األجي���ال الفلس���طينية، ما 
زال المخيم يش���هد مواجهات عنيفة 
مع ق���وات االحتالل التي تحاول كس���ر 
إرادت���ه، والني���ل من مقاومي���ه الذين 
زرعوا الرعب في قلب »تل أبيب« مؤخرًا 
براك  وبني  رع���د«،  »ح���ازم  )ديزنكوف 
»ضياء حمارش���ة«(، حيث شهد المخيم 
صباح أمس السبت اشتباكات عنيفة مع 
عشرات المقاومين، ما أسفر عن ارتقاء 
القدس  الميداني في س���رايا  القائ���د 
ارتقاء الش���هيد أحمد ناصر الس���عدي 
)23 عامًا(، وإصابة آخرين، فيما فش���ل 
االحتالل في اعتقال والد الش���هيد رعد 
ح���ازم منفذ عملية ش���ارع »ديزنكوف« 
مساء الخميس الماضي والتي أسفرت 
عن مقتل 3 »إسرائيليين« وإصابة أكثر 

من عشرة آخرين.
وي���رى محلل���ون سياس���يون أن مخيم 
جني���ن بات يمّث���ل »كابوس���ًا وصداعًا 
مزمنا في رأس االحتالل، كونه يجّس���د 
خ���ّزان الثورة المش���تعلة في مواجهة 
الع���دوان ومحاوالت تصفي���ة القضية 

الفلسطينية.
ويؤك���د المحلل���ون ل� »االس���تقالل« أن 
جيش االحتالل لديه عقدة ثأر مع مخيم 
جنين، ولذلك هو يحاول اآلن استعادة 
هيبت���ه، وترميم صورته التي ُكس���رت 

على أيدي المقاومين في المخيم وقلب 
»تل أبيب« على حد سواء.
ث�أر جنني

بدوره قال الكاتب والمحلل السياس���ي 
أحمد عبد الرحمن، إن مخيم جنين منذ 
الشيخ عز الدين القسام، مرورًا بالشيخ 
فرحان الس���عدي، مرورا بإفشال عملية 
)الس���ور الواق���ي( ع���ام 2002، ما زال  
يرسم الخارطة السياسية الفلسطينية 
بالمفاوضات، وأن رجاالت  بالدم وليس 
المقاومة وبتصديه���م القتحام جنود 
االحتالل للمخيم أمس يؤكدون على أن 
المقاومة ه���ي الخيار الوحيد للتصدي 

للتغول »اإلسرائيلي«.
وَأض���اف عب���د الرحمن ف���ي حديث ل� 
»االستقالل« أن جيش االحتالل يعمل 
كل م���ا بوس���عه من أجل كس���ر هيبة 
مخيم جني���ن والمقاوم���ة فيه بهدف 
إرسال رس���الة للداخل الصهيوني أنه 

التي  المنطقة  الدبابي���ر(  اقتحم )عش 
تعتب���ر العصية على االنكس���ار، والتي 
تق���ود العملي���ات الفدائي���ة في قلب 

الكيان.
وأش���ار إلى أن االحت���الل يريد أن يرمم 
هيبته التي ُكس���رت في »ت���ل ابيب« 
مرتي���ن بعمليتي���ن بطوليتين نفذها 
ورعد  حمارش���ة،  ضي���اء  الش���هيدين 
حازم، وهو يح���اول اآلن أن يهدم منزل 
المنفذين واعتقال والديهما األمر الذي 

فشل فيه حتى اآلن.
وش���دد عبد الرحم���ن، عل���ى أن كتيبة 
المقاومة، ُتفشل  جنين وباقي فصائل 
مس���اعي القوة العسكرية الصهيونية 
الكبي���رة التي حاول���ت اقتحام المخيم 
أمس م���ن أجل كس���ر هيب���ة المخيم 
ومقاومي���ه، حيث خاضت اش���تباكات 
عنيف���ة أوقع���ت خالله���ا جرح���ى في 
وكان ذلك  االحت���الل،  صفوف جن���ود 

واضحا من خالل نق���ل الجنود الجرحى 
بطائرات مروحية عبر وسائل االعالم.

وأك���د أن المقاوم���ة في جني���ن تثبت 
لالحتالل بأن اقتحام المخيم لن يكون 
سهاًل عليه كباقي المدن الفلسطينية 
وس���يدفع ثمن���ا باهظ���ًا، رغ���م قل���ة 
اإلمكاني���ات والحصار ورغم المس���احة 
الجغرافي���ة المح���دودة، مش���ددًا على 
أن المقاوم���ة لن تت���رك جنين تواجه 
مصيره���ا وحدها، بل س���تتدخل في 

الوقت المناسب.
وتوقع المحلل، أن المش���هد س���يكون 
أم���ام بداية أح���داث جدي���دة وعملية 
متدحرجة وربما تكون كبيرة وتتوس���ع 
بؤرتها الجغرافية وتش���مل ليس فقط 
مناطق الضف���ة الغربية المحتلة ولكن 
من الممك���ن أن تصل إل���ى قطاع غزة 
ونش���هد عملية عس���كرية كبيرة على 

غرار معركة »سيف القدس«.

ترميم �صورته
ب���دوره، الكات���ب والمحلل السياس���ي، 
ناج���ي الظاظا ي���رى، أن مخي���م جنين 
ال يزال يمث���ل أحد خزان���ات المقاومة 
الفلسطينية القوية وهو يعيد الجميع 
إل���ى بدايات زمن الش���هيد ع���ز الدين 
القس���ام في ثالثينات القرن الماضي، 
مشيرًا إلى أن الشباب الفلسطيني في 
جنين والذي كانوا قبل 20 عاما على مرور 
معركة )السور الواقي( في سن الطفولة 
هم الي���وم يتصدون القتحامات جيش 
االحتالل للمخي���م وهم الذين يقودون 

اليوم أقوى العمليات الفدائية.
وأكد الظاظا في حديث ل� »االس���تقالل« 
أن أبناء ش���عبنا ورج���ال المقاومة في 
مخيم جنين وخالل تصديهم القتحام 
جن���ود االحتالل قدم���وا نموذجا طويال 
وصنعوا حفرة كبيرة في وعي االحتالل 
مفادها أن المقاومة ال يمكن أن تنتهي 
ما دام هناك احتالل ألي بقعة من أرض 

فلسطين.
وأشار إلى أن االلتفاف الشعبي بجانب 
المقاومة ف���ي جنين هو جزء من الثورة 
الفلس���طينية المستمرة ضد االحتالل، 
وتعبير حقيقي على طبيعة الجيل الذي 
يقاوم االحتالل ويرفض الذل والمهانة، 
مذّكرًا بكلمة والد الش���هيد »رعد حازم« 
منف���ذ عملي���ة ديزنغوف وس���ط »تل 
أبي���ب« المحتلة الت���ي تعكس تمتعه 
بروح وطنية عالية تدفع المقاومين إلى 

مزيد من الثبات والتحدي.
وحول انخراط قطاع غزة بمعركة جديدة 
ك� »س���يف الق���دس« أوض���ح المحلل، 
أن ذل���ك مرتب���ط بالح���راك الميداني 
وتطورات األوضاع على األرض، مشددًا 
على أن فصائل المقاومة المسلحة بغزة 
لن تس���مح لالحتالل باالستفراد بجنين 
أو أي بقعة فلس���طينية، وهو ما أثبتته 

معركة »سيف القدس« قبل نحو عام.

االحتالل يعاني من عقدة الثأر مع مقاوميه
مخيم جنين ما زال يشدو: أنا لم أزل شوكًا في حلق الغاصبين

غزة- جنني/ معتز �ص�هني:
رغم م� م��ّر به من جم�زر واعتداءات ممتدة من قبل 
ق��وات االحت��ال »االإ�صرائيل��ي«، اإاّل اأن خميم جنني 
)ع���س الدب�بري( كم��� ك�ن يطلق علي��ه رئي�س وزراء 

االحت��ال االأ�صب��ق ارئيل �ص���رون، م��� زال بعنفوانه 
ال��ذي ال يه��داأ، لي�صّكل ح�لة ثوري��ة ال تنتهي، فبعد 
ع�ص��رون ع�م��ً� عل��ى املعرك��ة الت��ي �صهده��� املخي��م 
)2002(، والتي ظّن االحتال واهمً� اأنه ق�صى على 

جذوة املق�وم��ة فيه ب�غتي�ل واعتق���ل مق�وميه، اإذ 
مبق�ومي��ه اجلدد الذين ع�ي�صوا بطفولتهم تف��صيل 
املج��زرة يف ني�ص�ن 2002، اأو ول��دوا بعده�، يقودون 

االآن املعركة املمتدة على خطى من �صبقوهم.

جنين/ االستقالل:
روى المراس���ل العسكري »اإلسرائيلي »أور هلير، تفاصيل مرعبة عاشها داخل 
آلية عس���كرية »إس���رائيلية« ش���اركت في اقتحام مخيم جني���ن صباح أمس 

السبت.
وق���ال هلير: »كنت داخ���ل إحدى مركبات الجيش التي دخلت جنين الس���اعة 
العاش���رة صباحًا ولم أصدق أن أكثر من 1000 شاب يلقون الحجارة والحارقات 
ويهتفون ضدن���ا؛ وأن أحد الفتيه ضرب باب الجيب العس���كري، وقال: افتح. 
افت���ح وبيده حج���ر! وأضاف: »غريب جدًا هذا الجيل ال يخ���اف أبدًا رغم إصابة 
س���بعة منهم بالرصاص الحي، وكثرة الجنود أكثر من 50 دورية وجرافة دخلنا 

ولم ُنرعب هؤالء؟!.

مراسل عسكري »إسرائيلي« يروي 
تفاصيل مرعبة خالل اقتحام مخيم جنين جنين/ االستقالل:

نعى القيادي المحرر خضر عدنان، الشهيد المجاهد 
أحمد الس���عدي، القائ���د في كتيبة جني���ن مقاومآ 
ومدافعآ ع���ن أهلنا في مخيم جني���ن، والذى قضى 
نحبه أثناء تصديه لق���وات االحتالل التي اقتحمت 

مخيم جنين ظهر السبت.
وأضاف أن االحتالل فش���ل في اعتقال والد الشهيد 
رعد حازم، وفشل في كسر إرادة شعبنا ومجاهدينا، 
مرجعًا هذا االنتصار لدماء الش���هيد أحمد السعدي 

الذي تصدى لالحتالل.
وأكد عدن���ان على ض���رورة رص الصفوف والوقوف 

مع مخيم جنين، واالنتق���ام لهذه الدماء الطاهرة، 
مشيرًا إلى أنه ال خير في سالح ال ينتصر لجنين.

وأش���اد بالنموذج المق���اوم لمخي���م جنين قائآل: 
جنين وع���د االنتصار، وع���د اآلخ���رة، الكف التي 
تواج���ه المخ���رز وتنتصر عليه، مس���تذكرآ صناع 
ملحم���ة المخي���م محم���ود طوالبة وزي���اد العامر 
ومحمود الحلوة وطه زبيدي وعلي الصفوري وثابت 

المرداوي.
وختم القيادي عدنان، بالق���ول، إن حركة الجهاد 
اإلسالمي ستبقى الوفية لدماء الشهداء، مستنكرآ 

موقف السلطة في إدانة العمليات البطولية.

عدنان: االحتالل فشل في كسر إرادة شعبنا ببركة دماء الشهيد السعدي
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�إعـالن منـاق�صـة
م�صروع توريد معد�ت و�أجهزة طبية

تعلن الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني عن طرح مناقصة لمشروع 
توري���د مع���دات وأجهزة طبية، بتمويل من مؤسس���ة الرعاية االنس���انية 
الماليزية MyCARE، فعلى الراغبين في االش���تراك بالعطاء المذكور أعاله 
من الشركات المختصة بهذا الشأن مراجعة الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
الفلسطيني في مقرها الكائن في غزة - شارع الشهداء برج فلسطين الطابق 
العاشر ش���قة رقم 58 للحصول على كراس���ة العطاء، وذلك خالل ساعات 

الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
مالحظات:

- يبدأ بيع العطاء من يوم األحد 2022/04/10م وحتى يوم الثالثاء 2022/04/12م.
- االجتماع التمهيدي يوم الثالثاء 2022/04/12م. 

- تسليم المظاريف يوم االربعاء 2022/04/13م الساعة 11 صباًحا. 
- فتح المظاريف بجلسة علنية يوم االربعاء 2022/04/13م الساعة 11:30 صباًحا.

- لزوم احضار من يرس���وا عليه العطاء شهادة عدم خصم من المصدر وخلو 
ضريبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة ضريبية وسند قبض.

 - يجب عل���ى المورد تقديم كفالة بنكية أو ش���يك بنكي مصدق من أحد 
البنوك العاملة في قطاع غزة بقيمة 5% من إجمالي المبلغ وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
- يجب أن يكون المتقدم للعطاء مؤهاًل ويمتلك ش���هادة ترخيص سارية 

المفعول وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.
- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

- من حق الجمعية تجزئة العطاء.
- رسوم دخول العطاء 200 شيكل غير مستردة.

لالستفسار االتصال على جوال /0597900444 ، 0592030154

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراس���ة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير 

مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موع���د لقبول العروض بالظ���رف المختوم يوم االربع���اء الموافق 
2022/04/13 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. زي���ارة الموقع من قبل الش���ركات لمعاينة المكان بمخازن الهندس���ة 
والصيانة ارض الكتيبة يوم االثنين الموافق 2022/04/11 بالتواصل مع 

المهندس بهاء ابو مدين جوال رقم 0599713978.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
5. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفس����ار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

اسم العطاء

اصالح خارجي لمولد انترناشونال

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف
 11:00
صباحًا 2022/24

م

1

طرح مناق�صة/ �أعمال 
بلدية بيت الهيا

�إ�صم �مل�صروع/ �إ�صتئجار �آليات لزوم �أعمال مكب 
�لنفايات �ل�صلبة ولزوم �الأ�صغال �لعامة 

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

2( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية وحسب اآلليات المعتمدة لدى بلدية بيت 
الهيا , الشراء حسب 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 الهندسية/ قسم المش����اريع والعطاءات( ، هاتف:- )082478085(  
فاكس:- )082478752( ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حس����ب 
العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة 8:00- صباحا و حتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم 

األحد الموافق تاريخ 2022/04/10 م إلى يوم اإلثنين الموافق 2022/04/18 م .
5( نسخة كاملة من العطاءات باللغة العربية يمكن الحصول عليها المقاولين المهتمين 

من خالل مركز خدمات الجمهور بلدية )بيت الهيا(. 
6( المش����روع ش����امل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أسعارهم 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 الساعة10  
صباحا حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية بيت الهيا- الدائرة الهندسية – 

الطابق األول ,وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
8( يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية المفعول لمدة 90 يوم 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 يوم من 

تاريخ تقديم األسعار.
10( العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو يوم االثنين الموافق 2022/04/18 
م الس����اعة 12 ظهرًا ، العطاءات االلكترونية غي����ر مقبولة, العطاءات المتأخرة عن موعد 
التسليم س����يتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين أو ممثليهم و الذين 
يرغبون بذلك على العنوان :- ) بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني– الش����ئوون 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/ العطار
رئي�س بلدية بيت لهيا

جنين/ االستقالل:
قال الش���يخ بس���ام الس���عدي، القي���ادي في 
حركة الجهاد اإلس���المي، تعقيب���ًا على اقتحام 
االحت���الل لمخيم جنين واستش���هاد المجاهد 
أحمد الس���عدي، إن هن���اك مخططا طويل األمد 
الستهداف مخيم جنين، واستهداف كل أبناء 

الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
 وأكد الس���عدي في تصريح صحفي الس���بت: 
الش���عب الفلس���طيني لن يرفع الراية البيضاء، 
وسوف يستمر في التصدي لهذ االحتالل حتى 

تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة«.
  وأوض���ح أن الدماء التي تنزف على أرض مخيم 
جنين، وفي طول البالد وعرضها، هي دليل على 
أن هذا الشعب لن يستسلم وسوف يستمر في 

مقاومة االحتالل.
 وأشار الس���عدي إلى أن الش���عب الفلسطيني 
ه���و رأس حربة لكل األمة العربية واإلس���المية، 
وس���وف يستمر في االش���تباك مع العدو حتى 
إنجاز ما يس���مو إليه من تحرير األرض وتطهير 

المقدسات.

شعبنا لن يستسلم وسيواصل المقاومة
السعدي: مخطط »إسرائيلي« »طويل األمد« الستهداف مخيم جنين

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكتب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان إن مجلس المس���توطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر اسرائيلية، استكمل 
إجراءات التخطيط لبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في 
مختلف المستوطنات، فيما ينتظر المصادقة النهائية 

عليها من وزير الجيش اإلسرائيلي بني غانتس.
وأضاف المكتب في تقرير وصل »االس���تقالل« السبت، 
أن« جيش االحتالل على مختلف مس���توياته القيادية 
له اليد العليا ليس فقط ف���ي المصادقة النهائية على 
المخطط���ات االس���تيطانية بل وفي توفي���ر األمن وفي 

حماية سكان هذه المستوطنات«.
وأوض���ح أن الحدي���ث يدور عن عدد كبي���ر من الوحدات 
الس���كنية مقارنة بما كان جرى التداول بشأنه في لجان 

التنظيم والبناء اإلسرائيلية.
ويشمل المخطط بناء وحدات خارج الكتل االستيطانية 
وفي مس���توطنات نائي���ة ومنعزلة، مثل مس���توطنتي 

»رففا« و«تبواح«، عدا عن تخصيص 1000 وحدة لليهود 
الحريديم األرثوذكس.

ويعتبر ذلك مؤش���ًرا على ما يسمونه ارتفاع الطلب في 
المجتمع الحريدي لالنتقال للسكن داخل المستوطنات، 
وقد حاز المخطط على كافة التراخيص الالزمة، وإن إقراره 

النهائي مرهون بمصادقة غانتس.
وأظهرت قائمة الخطط االستيطانية التي نشرها مجلس 
»يشع« االس���تيطاني توجه المستوطنين نحو بناء 650 
وحدة بمستوطنة »تل تسيون«، 360 وحدة بمستوطنة 
»عمانوئيل« ش���رقي قلقيلية، 377 في »كدوميم«، 192 
ب� »ش���عاريه تكفا«، 136 في »تف���وح«، 90 في »دولف«، 
32 وحدة بمس���توطنة »معاليه أدومي���م« قرب القدس 
باإلضافة لبناء 193 وحدة في مس���توطنة “إفرات” قرب 
بيت لحم، 179وحدة في مس���توطنة »عيناف« ش���رقي 
طولك���رم، 168 ب� »طلمون«، 136 ب�«جفعات زئيف«، 107 
في »حين أميت«، 93 في »تسوفيم«، 64 في رفافا و136 

في »بسغات زئيف« قرب القدس.

وف���ي الوق���ت نفس���ه، أعلنت س���لطات االحت���الل عن 
طرح عط���اءات جديدة لبناء 96 وحدة اس���تيطانية في 
مستوطنة )ادم( شمال شرقي القدس المحتلة، من أجل 
تطويق المدينة بطوق استيطاني قابل للتوسع باتجاه 
الضفة وتوسيع مس���توطنة »جفعات همتواس« وعدد 
الوحدات االس���تيطانية فيها، بحيث يجري مضاعفته، 
وتض���م 680 وحدة س���يجري مضاعفته���ا على أراضي 

فلسطينية خاصة.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن بلدية االحتالل في 
القدس أقرت األس���بوع الماضي، خطة لتوس���يع أنظمة 
المراقبة الذكية وش���بكة منظوم���ة الكاميرات في كافة 
مناط���ق التم���اس والمواجهات في المدين���ة المحتلة، 
وتحدي���ًدا في باب العامود والش���يخ جراح وجبل المكبر. 
فيما دع���ت »جماعات الهيكل« إل���ى تنظيم اقتحامات 
جماعية للمس���جد األقصى خ���الل أيام عي���د »الفصح 
العبري«، ف���ي منتصف نيس���ان/أبريل الجاري وتقديم 

القرابين داخل ساحاته.

قرار بتوسيع أنظمة المراقبة الذكية في القدس
تقرير: مخططات لبناء 4 آالف وحدة استيطانية جديدة بالضفة

رام الله/ االستقالل:
 واص���ل نح���و 500 معتق���ل إداري، الس���بت، مقاطعتهم لمحاك���م االحتالل 
»اإلس���رائيلي« تحت ش���عار »قرارنا حرية«، لليوم ال�99 عل���ى التوالي، في إطار 

مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس���رى اإلداريون قد اتخذوا مطلع ش���هر كان���ون الثاني الماضي موقفا 
جماعيا يتمث���ل بإعالن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إج���راءات القضاء 

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

هذه السياسة.

500  معتقل إداري يواصلون 
مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ99

جنين/ االستقالل:
اعتقلت قوات »إس���رائيلية« خاصة »مستعربون«، السبت، أسيرا محررا من بلدة 

برقين غرب مدينة جنين.
وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور، أن »المستعربين« بمساندة 
جيش االحتالل اعتقلت األس���ير المحرر نور الدين عب���د اللطيف حمادة، عقب 

مداهمة منزله.
يذكر أن المعتقل نور هو نجل األس���ير عبد اللطيف حمادة، المحكوم بالسجن 

مدى الحياة.

»مستعربون« يعتقلون 
أسيرًا محررًا من بلدة برقين
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جمعية �إغاثة �أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فل�سطني 
عطاء رقم )2022-02(

�إعالن طرح عطاء لتوريد وتركيب �جهزة 
�أناره �أمنة ) لد�ت ( لعام 2022م – 1443هـ.

تعل���ن جمعية إغاثة أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فلس���طين عن طرح 
عط���اء بالظرف المختوم لتوريد وتركيب أجه���زة اإلنارة األمنة ) لدات ( للعام  - 

2022  ه1443م
فعلي من يرغب بالمش���اركة في هذا العطاء واس���تالم نسخة من وثائق العطاء 
التوجه إلى مقر الجمعية الكائن خان يونس- ش���ارع جالل- ش���مال برج الفرا – 
غرب مدرس���ة فرحانة ابتدءًا من يوم االحد الموافق 2022/04/10م من الس���اعة 
09:00 صباح���ًا وحتى 01:00 ظهرًا إلي موعد أقصاه يوم الخميس الموافق/14-

04-2022م  وذلك حسب الشروط التالية: 
- يجب علي المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا في دائرة الضريبة.

- يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الضريبة المضافة.
- يجب أن تكون األس���عار س���ارية المفعول مدة ال تقل ع���ن 60 يومًا من تاريخ 

العطاء.
- تأمي���ن ابتدائي لدخ���ول العطاء بقيمة %05 من ثم���ن العطاء وهو عبارة عن 
ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية ويكون س���اري المفعول لمدة 60 يومًا من 

تاريخ فتح العطاءات.
- يحق للجمعية تأجيل العطاء أو تمديده أو إعادته أو إلغاءه دون إبداء األسباب 

ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
- العطاء قابل للزيادة والنقصان.

- رسوم اإلعالن على من يرسوا عليه العطاء.
مكان مقر الجمعية: خان يونس- شمال برج الفرا - غرب مدرسة فرحانة.

للتواصل على الرقم التالي:0597916025

جمعية �إغاثة �أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فل�سطني 
عطاء رقم )2022-04(

�إعالن عطاء لتوريد طرود غذ�ئية �سمن 
م�ساريع رم�سان �خلريية لعام 1443هــ

تعل���ن جمعية إغاث���ة أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فلس���طين عن توريد طرود 
غذائية ضمن مشاريع رمضان الخيرية لعام  م-2022 1443ه��.

فعلى من يرغب بالمشاركة في هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء التوجه إلى 
مقر الجمعية الكائن في خان يونس- شارع جالل- شمال برج الفرا – غرب مدرسة فرحانة 
ابتداء من يوم االحد الموافق 2022/04/10م  من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 00:12 ظهرًا 

إلى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2022/04/14م وذلك حسب الشروط التالية: 
- يجب علي المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا في دائرة الضريبة.

- يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الضريبة المضافة.
- يجب أن تكون األسعار سارية المفعول مدة ال تقل عن 60 يومًا من تاريخ العطاء.

- تأمين ابتدائي لدخول العطاء بقيمة 5 % من ثمن العطاء وهو عبارة عن ش���يك بنكي 
مصدق أو كفالة بنكية ويكون س���اري المفعول لم���دة 60 يومًا من تاريخ فتح العطاءات 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
- يحق للجمعية تجزئة العطاء على من يرسوا عليه .

- يح���ق للجمعية تأجيل العطاء أو تمديده أو إعادته أو إلغاءه دون إبداء األس���باب ودون 
أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.

- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
- رسوم اإلعالن على من يرسوا عليه العطاء.

- ل���زوم إحضار ش���هادة عدم خصم م���ن المصدر وفاتورة ضريبية على من يرس���و عليه 
العطاء.

مكان مقر الجمعية: خان يونس- شمال برج الفرا - غرب مدرسة فرحانة.
للتواصل على الرقم التالي:0597916025

جمعية �إغاثة �أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فل�سطني 
عطاء رقم )2022-03(

�إعالن طرح عطاء مل�سروع ق�سائم �سر�ئية لعام 2022م – 1443هـ.
تعلن جمعية إغاثة أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فلسطين عن طرح 

عطاء بالظرف المختوم لمشروع قسائم شرائية لعام 2022م – 1443ه�.
فعلي من يرغب بالمش���اركة في هذا العطاء واس���تالم نس���خة من وثائق 
العطاء التوجه إلى مقر الجمعية الكائن خان يونس- شارع جالل- شمال برج 
الفرا – غرب مدرسة فرحانة ابتدءا من يوم األحد 2022/04/10م من الساعة 
09:00 صباح���ًا وحتى 12:00 ظهرًا إلي موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 

2022/04/14م  وذلك حسب الشروط التالية: 
- يجب علي المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مس���جاًل رس���ميًا في دائرة 

الضريبة.
- يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الضريبة المضافة.

- يجب أن تكون األسعار سارية المفعول مدة ال تقل عن 60 يومًا من تاريخ 
العطاء.

- تأمين ابتدائي لدخول العطاء بقيمة 05% من ثمن العطاء وهو عبارة عن 
ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري المفعول لمدة 60 يومًا 

من تاريخ فتح العطاءات.
- يحق للجمعي���ة تأجيل العطاء أو تمديده أو إعادت���ه أو إلغاءه دون إبداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
- العطاء قابل للزيادة والنقصان.

- رسوم اإلعالن على من يرسوا عليه العطاء.
مكان مقر الجمعية: خان يونس- شمال برج الفرا - غرب مدرسة فرحانة.

للتواصل على الرقم التالي:0597916025

ومن���ذ يوم الثالث���اء 23 م���ارس/آذار 2022، قتل نحو 14 
»إسرائيليًا« وأصيب عش���رات آخرون، حيث بدأت سلسلة 
ه���ذه العمليات الفردية بهجوم ده���س وطعن، بمدينة 
بئر الس���بع )جنوبًا(، مرورًا بعملية إطالق نار في الخضيرة 
)شمااًل( يوم األحد 27 مارس/آذار، تلتها بعد يومين فقط 
عملي���ة أخرى في نقاط مختلفة ش���رق مدين���ة تل أبيب 
)وسط(، إذ نفذ األولى والثانية 3 فلسطينيين من الداخل 
المحتل، فيما نفذ الثالثة ش���اب من الضفة الغربية، نجح 

بالتسلل إلى داخل األراضي المحتلة بسالحه الرشاش.
وكانت العملية الثالثة في مدينة بني براك قرب تل أبيب 
هي األقسى واألشد، بحس���ب وصف اإلعالم اإلسرائيلي، 
بعد أن أوقعت 5 قتلى بينهم أفراد ش���رطة ومستوطنون 
ونح���و 6 جرحى، كما أنه���ا تعتبر األولى م���ن نوعها منذ 
16 عام���ًا، وه���ي تعيد إلى األذه���ان عملي���ات المقاومة 
الفلسطينية إبان االنتفاضة الثانية داخل عمق تل أبيب.

حيث نجح منفذ العملية الش���هيد ضياء حمارش���ة )26 
عامًا( من الدخول بطريقة ما إلى وس���ط »إسرائيل« قادمًا 
من مدينة جنين، وربما حظي بمس���اعدة أحد من الداخل، 
وبجعبته بندقية إم 16 وذخي���رة، حيث نفذ عمليته على 
مراح���ل وتنقل بين 3 مواقع في ت���ل أبيب، وهو ما يعتبر 
فش���اًل أمنيًا واس���تخباراتيًا خطيرًا بالنس���بة للمؤسسة 

األمنية اإلسرائيلية.
عجز »اإ�سرائيلي«

وبع���د نحو أس���بوع م���ن عملية حمارش���ة، تخلل���ه إعالن 
»إسرائيل« عن عملية أمنية سمتها »كاسر األمواج« شنت 
خاللها حمالت اعتقال واس���عة بالضف���ة واغتالت ثالثة 
ش���بان في مدينة جنين، نجح شاب فلس���طيني آخر من 
مدينة جنين أيضًا، وهو رعد حازم )29 عامًا( بتنفيذ عملية 
إطالق نار في قلب تل أبيب، وتحديدًا في أكثر ش���وارعها 

حيوية، ش���ارع ديزنكوف الشهير، موقعًا بمسدسه ثالثة 
قتلى وأكثر من عشر إصابات، حيث نجح حازم بعدها في 
التخفي لنحو 9 س���اعات قب���ل أن تصل له وحدات جيش 
االحتالل الخاصة وتش���تبك معه بع���د صالة فجر الجمعة 
8 إبريل/نيسان، بالقرب من مس���جد يافا القديمة، شمال 

األراضي المحتلة، ليرتقي شهيدًا.
المحقق���ون  ح���اول  الماضيي���ن،  األس���بوعين  وخ���الل 
اإلس���رائيليون تحدي���د ما إذا كان هن���اك رابط بين هذه 
العملي���ات المتتالية، دون نتيجة. وعلى مدار أس���بوع أو 
أكثر، اعتق���ل جيش االحتالل أكثر من 200 فلس���طيني 
بالضف���ة والداخل المحت���ل، وركزت ف���ي عمليتها التي 
سمتها »كاسر األمواج« على مدينة جنين ومخيمها؛ حيث 

تتواجد العديد من الخاليا المسلحة الفلسطينية هناك.
 أي فصيل فلس���طيني العمليات األخيرة التي 

َّ
ول���م يتبن

أخ���ذت طابعًا مس���لحًا ونوعي���ًا في تح���ركات المنفذين 
ونجاحهم بالتس���لل إلى قلب دول االحت���الل، وهو ما قد 
يعن���ي أن ه���ذه العملي���ات ُتصنف تحت بن���د هجمات 
»الذئاب المنفردة«، مما يجع���ل األمر أكثر تعقيدًا وأكثر 
خطورة بالنسبة ل�«إسرائيل« التي ما زالت تعيش أيامًا من 
الرعب والهلع؛ س���ّيما مع توال���ي ورود اإلنذارات بإمكانية 

تنفيذ المزيد من العمليات الفدائية.
وباتت »إس���رائيل« تواج���ه مأزقًا كبيرًا حي���ال العمليات 
»الذئاب المنفردة« غير الُمنّظمة، والتي ال ينتمي أفرادها 
لفصائل وقوى سياس���ية، ألنها تش���كل تحديًا كبيرًا من 
حيث صعوبة التنبؤ بزمانها ومكانها وشخوصها، وكذلك 
ُس���بل الرد عليها، وهو ما يمّس بش���كل مباشر بما يعرف 

ب�«قوة الردع« اإلسرائيلية.
حيث قالت هيئة البث اإلس���رائيلية الرس���مية، نقاًل عن 
جهاز األمن العام »الش���اباك«، الجمع���ة، إن منفذ هجوم 

شارع ديزنكوف، رعد حازم، »لم يكن لديه سوابق أمنية أو 
لوائح اتهام، كما أنه ال ينتمي إلى أي تنظيم«.

عنوان �سيا�سي وع�سكري
الخبير العس���كري اللواء المتقاعد واصف عريقات، أكد أن 
تصاعد العمليات المنفردة تجاه هذا العدو، يعطي عنوانا 
سياسيا، بأن الفلسطيني ال يمكن أن يقبل بسياسة األمر 
الواقع التي تحاول »إس���رائيل« تكريسها من حيث إدارة 
الظهر للحقوق الفلسطينية وما يرتكب من جرائم بشكل 
يومي، باإلضافة أنها عنوان عس���كري حيث أنها تكس���ر 

هيبة هذا الجيش واستخباراته وأجهزته األمنية.
وأضاف عريقات في حديثه ل� »االس���تقالل«، أن االحتالل 
يتخذ العديد من اإلجراءات والخطوات التي من شأنها وأد 
هذه العمليات ووضع الحد لها، إال أنها لن تنجح بش���كل 
كامل، فمواصلة االعتداءات »اإلس���رائيلية« س���تنعكس 
س���لبًا عليه وس���تدفع نحو المزيد من هذه العمليات للرد 

على جرائم االحتالل.
ولف���ت إل���ى أنه بعد نش���ر االحت���الل لكتائ���ب إضافية 
وتعزيزات على مناط���ق التماس وإعالن حالة الطوارئ وما 
يس���مى ب� »كاس���ر األمواج« إال أنه قد تع���رض إلى عملية 
نوعية وسط »تل أبيب« نفذها الشاب رعد حازم من مخيم 
جني���ن، ما يؤكد فش���ل محاوالت االحت���الل بإيقاف هذه 
العمليات، التي تنطلق من دافع وجود االحتالل على أرض 

فلسطين واستمرار عدوانه.
وبّين عريقات أن عجز »إسرائيل« في السيطرة على منفذي 
ه���ذه العمليات وتوق���ع توقيت وم���كان حدوثها، يكمن 
في أنه���ا عمليات فردية، يتم التخطي���ط لها وتنفيذها 
من قرارة الشخص نفس���ه، وهذا ُيعّقد عملية التنبؤ بها 
وكش���فها، مش���يرًا إلى أن االحتالل يطلق على منفذيها 
مصطلح »الذئاب المنفردة« إال أنهم في الحقيقة أس���ود 

منتقمة. وفق تعبيره.
وأوضح أن آلية تنفيذ الش���بان لتل���ك العمليات يعكس 
مدى مهارتهم في التخطيط والتنفيذ والتطور في األداء 
المقاوم الذي وصل إليه هؤالء الشبان، حيث أظهروا مدى 
مهارتهم في اس���تخدام السالح ودقة التصويب واختيار 
األهداف بعناي���ة من حيث المكان والزمان واألش���خاص 
المستهدفين، وهو ما يزيد من حالة القلق لدى االحتالل.

اعتداءات االحتالل الدافع
في الس���ياق ذاته، أكد الكاتب والمحلل السياس���ي أحمد 
رفيق ع���وض، أن تصاعد اعت���داءات االحتالل والتضييق 
عل���ى الفلس���طينيين عبر االعتق���ال واله���دم واقتحام 
المقدس���ات وغيرها من الممارس���ات العدوانية اليومية، 

شّكلت هذه الحالة الثورية الراهنة.
وأش���ار  عوض في حديثه ل� »االستقالل« إلى أن عمليات 
»الذئ���اب المنفردة« باتت ظاه���رة تتصاعد وتتنامى ضد 
االحتالل، مؤكدًا على أنها تعد أحد أشكال تعبير الشباب 
الفلس���طيني عن غضبه���م، إزاء ما يرتكب���ه االحتالل من 

انتهاكات جسمية بحق شعبهم.
وأوض���ح أن االحتالل يعيش حال���ة الخوف والقلق؛ لعجزه 
عن إيق���اف منفذي العمليات الفردي���ة الذين يتمتعون 
بقدرة فائقة على التنفي���ذ والوصول لعمق االحتالل، مما 
يش���جع آخرين على الس���ير على خطاهم، مش���يرًا إلى أن 
تصاعد العمليات بات يشكل هاجسًا كبيرًا لدى االحتالل 

من تزايدها في الداخل المحتل.
ولفت إل���ى أن االحت���الل حينما يس���خر أجهزت���ه كافة 
وينش���ر التعزي���زات  لمحاولة وقف العملي���ات الفردية، 
إنما يهدف لزرع الطمأنينة المفقودة لدى مس���توطنيه، 
ويحاول تخفيف مشاعر الخوف التي زرعت وتعاظمت في 

نفوسهم على وقع ضربات الفدائيين.

»الذئاب المنفردة« تواصل الهجوم.. و»إسرائيل« تراكم الفشل والتخّبط
غزة/ خالد ا�ستيوي:

رغ��م كل التحذي��رات االأمني��ة »االإ�س��رائيلية« الت��ي �س��بقت 
�سه��ر رم�س��ان املبارك، م��ن احتم��ال ت�ساعد عملي��ات املقاومة 
الفل�سطيني��ة ب�سب��ب ا�ستم��رار االنته��اكات »االإ�سرائيلي��ة« يف 

ال�سف��ة الغربية التي �سملت االعتق��االت واالغتياالت لل�سبان 
الفل�سطينيني، باالإ�سافة اإىل االقتحامات املتكررة للم�ستوطنني 
املتطرف��ني للم�سجد االأق�س��ى وتهديداتهم امل�ستفزة للم�سلمني 
بتق��دمي »قربان الف�سح« يف قلب االأق�س��ى خالل �سهر ال�سيام، 

ُمنيت االأجهزة االأمنية واال�ستخباراتية االإ�سرائيلية املختلفة 
بف�س��ل ذري��ع يف توقع اأو �س��د العمليات االأخ��رة يف قلب دولة 
االحتالل، والتي اأخذت طابع عمليات »الذئاب املنفردة«، وهو 

ما يجعل مهمة ال�سيطرة عليها اأكرث تعقيدًا و�سعوبة.
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1769 / 2019 يف الطلب رقم 772 / 2022

المستدعون/-1 نبيل رشدي مصطفى النخالة باألصالة عن نفسه وبوكالته 
ع���ن كل من/ -2 بهج���ة خليل محمد صنع الله -3عبير رش���دي مصطفى 
النخالة -4محمد رشدي مصطفى النخالة -5رامي رشدي مصطفى النخالة 
-6طارق رش���دي مصطفى النخالة  -7س���امي جعفر فارس عبدو باألصالة 
عن نفس���ه بوكالته عن كل من/ -8عالء الدين جعفر فارس عبدو -9محمد 
جعفر فارس عبدو -10منى جعفر فارس عبدو -11طالل جعفر فارس عبدو 
-12عب���د الكريم جعفر فارس عبدو -13فرح ناص���ر جعفر عبدو -14 ندى 
ناصر جعفر عبدو- وجميعهم من غزة المحطة بالقرب من مسجد المحطة 

وكيلهم المحامي/ وائل هاشم قويدر جوال 0599704184
المس���تدعى ضدهم/-1 خالد س���مير عادل مصطف���ى النخالة –باألصالة 
عن نفس���ه وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والده المرحوم/ س���مير عادل 
مصطف���ى النخالة-غ���زة الصبرة قرب الغرف���ة التجاري���ة -2محمد عادل 
مصطف���ى النخالة – غ���زة الصبرة ق���رب الغرفة التجاري���ة -3وفاء عادل 
مصطف���ى النخالة – غزة الصبرة ق���رب الغرفة التجاري���ة -4عايدة عادل 

مصطفى النخالة – غزة الصبرة قرب الغرفة التجارية
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة – إزالة شيوع

قيمة الدعوى )400000( أربعمائة ألف دينار أردني
مذكرة تبليغ بالحكم

إل���ى المدعى عليه���م المذكورين أعاله بما أن المدع���ون قد حصلوا على 
حك���م صادر من لدن محكمة صلح غزة في القضية التنفيذية رقم 1769 
/ 2019م والقاضي بتقس���يم العقار محل الدع���وى المتمثل في قطعة 
األرض البالغ مس���احتها )545( متر مربع وما عليها من بناء والواقعة في 
أرض القس���يمة رقم 53 رقم 691 من أراضي غزة الدرج المس���ماة الصبرة 
بين الش���ركاء كل حسب حصته االرثية وذللك ببيعه بالمزاد العلني على 
أن يتم عرضه على الش���ركاء قبل المزايدة وتضمين كل طرف ما أداه من 
رس���وم ومصاريف. حكمًا صدر وأفهم علنًا بتاريخ 2022/1/30م بحضور 
وكيل المدعون ولم يحضر المدعى عليهم لسبق السير بحفهم حضوريًا 

أمام القاضي/ أ. محمد نافذ ريحان
لذلك يقتضي علينا تبليغكم بهذا الحكم حس���ب األصول لكي يتمكن 

المدعون من البدء في إجراءات التنفيذ . حرر في: 2022/4/7م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
قائمة �سروط البيع

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبع���د االطالع على ملف القضية التنفيذية 
رقم 2018/9481 والمتكونة فيما بي���ن طالب التنفيذ  / يلينا فكتوريا فالديمير 
أبو خوصة باألصالة عن نفس���ها وبوصايتها عن ابنائها دانيال وادم واميرة احمد 
اب���و خوصة والمنفذ ضدهم/ عمار احمد جبر أب���و خوصة واخرين ، القضية مقامة 
لتنفيذ حكم محكمة صلح غزة تحت رقم 2014/305 حيث حكمت المحكمة بإزالة 
الش���يوع بين المدعية بصفتها الواردة في الئحة الدعوى يلينا فكتوريا فالديمير 
أبو خوصة باألصالة عن نفس���ها وبوصايتها عن أبنائها دانيال وادم واميرة أحمد 
أبو خوصة والمدعي عليهم/عمار احمد جبر أبو خوصة ومحمود احمد جبر أبو خوصة 
ومحمد أحمد جبر ابو خوصة وبالل احمد جبر ابو خوصة وجبر احمد جبر أبو خوصة 
وعب���د الله احمد جبر أبو خوصة وكاملة احمد جبر أب���و خوصة ومنال أحمد جبر أبو 
خوصة وصبحية احمد جبر أبو خوصة في المنزل واألرض موضوع الدعوى الواقعة 
ضمن القسيمة رقم )160,159,158(من القطعة رقم .)۷۰5( من اراضي غزة الرمال 
والبالغة مس���احتها )252م2( وذلك بعرض حص���ة المدعية بصفتها الواردة في 
الئحة الدعوى للبيع بالمزاد العلني فيما بين الش���ركاء لهذا المقس���م وذلك وفقا 
لألصول القانونية المتبعة بهذا الش���أن وتضمين المدع���ى عليهم ما عدا األول 
والخامس والثامن والتاسع بالرس���وم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماة  
بتاري���خ 2022/1/12 تم اخطار المنفذ ضدهم حس���ب األصول عن طريق النش���ر 

المستبدل. 
بتاري���خ 2021/9/19 تم ايقاع الحجز التنفيذي على األرض القس���ائم رقم )106 , 
159 , 158( من القطعة رقم )۷۰۵( حيث مساحتها )۲۰۲م ۲( والبناء المقام عليها 
حيث يوجد مبنى قديم ومبنى جديد مقامان على األرض المبنى الجديد مكون من 
3 طواق يقع خلف المبني القديم وتبلغ مس���احته ۱۱۰م۲ تقريبا ومساحة المبنى 
القدي���م المقام عل���ى األرض ۱۲۰م۲ واألرض يحدها من الش���رق ارض لعائلة أبو 
عزام ومن الش���مال مبنى سكني يعود ألبو رحمة ويحدها من الجنوب ارض فضاء  
بتاريخ 2021/12/9 تم وضع يد مأمور على األرض المحجوزة وما عليها من بناء ، تم 
تثمين سعر األرض هو 450 دينار اردني /م۲  حيث قيمة األرض 450دأ - 202م2 

– 113400 دينار اردني  
سيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم األحد بتاريخ 2022/5/8 
فعلی من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم به لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام 

الرسمي حتى موعد أقصاه يوم األربعاء 2022/4/27م. حرر بتاريخ : 2022/4/7

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

 دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم )2020/656(

يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم )2022/758(
المستدعيتان :

إلهام س���المة محمد الزهارنه - غزة - الرمال الش���مالي - بالقرب من مركز ش���رطة 
العباس سابقا - هوية )908176332(

 منال س���المة محمد الزهارنه )ابو ش���عبان بعد الزواج ( - غزة - الرمال الش���مالي - 
بالقرب من فضائية فلسطين

وكيالهما المحامي : علي حسن عكيلة - غزة - مفترق ضبط
المستدعى ضدهم:

خالد سالمة محمد الزهارنة - غزة - الرمال الشمالي - بجوار مدرسة انس ابن مالك 
- بالقرب من فضائية فلسطين

 حنان سالمة محمد الزهارية - غزة - الرمال الشمالي - بجوار مدرسة انس ابن مالك 
- بالقرب من فضائية فلسطين

 ايمان سالمة محمد الزهارنة -غزة- الرمال الشمالي - بجوار مدرسة انس ابن مالك 
- بالقرب من فضائية فلسطين . 

نوع الدعوى : ازالة شيوع . 
قيمة الدعوى : )539050 د( خمسمائة وتسع وثالثون الف وخمسون دينار اردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم )2020/656(
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المس���تدعيتان المذكورتان قد 
تقدمتا ل���دى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا لما يدعون في 
الئح���ة دعواهما ونظرا ألن المس���تدعى ضده���م مجهولين مح���ل االقامة حاليا 
، وحس���ب اختصاص محكمة صل���ح غزة في نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة )۲۰( 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم لس���نة ۲۰۰۱ وبناءا على قرار 

االستاذ قاضى صلح غزة في الطلب رقم )2022/758( .
 لذل���ك يقتض���ي عليك���م أن تحضروا له���ذه المحكمة ي���وم االثني���ن الموافق 
2022/5/30م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم يداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن 

ذلك فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين. مع االحترام حرر في 2022/4/6م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
ال�ستاذ : اكرم ها�سم ابو ال�سبح

القدس المحتلة/ االستقالل:
بجانب الخس���ائر البش���رية الت���ي مني بها االحتالل بس���بب 
العمليات الفدائية، وآخرها عملية ش���ارع ديزنغوف وسط تل 
أبيب، فقد ظهرت أضرار أخرى ليست أقل خطرا تمثلت بكشف 
هويات وش���خصيات عناصر وضباط الوح���دات الخاصة أمام 
وسائل اإلعالم وكاميرات الصحفيين، بل وعموم اإلسرائيليين، 
ألنه بعد وقت قصير من الهجوم في تل أبيب، هرعت مجموعة 
متنوعة من الوح���دات الخاصة في الجيش وجهاز الش���اباك 
والش���رطة إلى مكان العملي���ة، ما قدم هدي���ة مجانية لقوى 

المقاومة.
ف���ي الوق���ت ذاته، تحدث���ت العديد م���ن المحاف���ل األمنية 
واالستخبارية اإلسرائيلية عما اعتبرته بثًا مباشرًا في النشرات 
اإلخبارية بعد الهجوم الدامي في تل أبيب، بوصفه »هستيرًيا 
وتاريخًيا«، ألنه أصاب في مقتل الوحدات الخاصة في الجيش، 

بسبب قناعتها بأنها أحدثت ضرًرا أمنًيا خطيًرا للغاية.
ليالخ ش���وفال الخبيرة العس���كرية زعمت في مقال بصحيفة 
»إس���رائيل اليوم« العبرية » أنه »بع���د وقت قصير من هجوم 
تل أبيب، عندما اتضح أن المس���لح كان ال يزال يتجول بحرية، 
تم اس���تدعاء أقوى الوحدات الخاصة في الجيش للمس���اعدة 
في البحث، وس���رعة التدخل في الحاالت القصوى المحتملة، 
مثل أخ���ذ الرهائن، بمن فيها س���رب االس���تطالع في هيئة 
األركان العامة، ش���يلداغ، الوحدات الخاصة، على اعتبار أن من 
انتموا لتلك الوحدات باتت وجوههم مكش���وفة أمام قنوات 
التلفزيون، ما يعني أنها أذاعت ما هو ليس أقل من سر دولة، 

ويبذل الجيش والمخابرات جهودا كبيرة إلخفائه«.
وأضافت أن »هذه الوحدات تعرف ما تملكه الوحدات األخرى، 
ألنها س���رية للغاي���ة، لكننا فجأة رأينا كل ش���يء على الهواء 
مباشرة، وهذا ببساطة خروج على القانون، فالعدو يتعلم، وهذا 
يتطلب من هذه الوحدات إجراء تغييرات سريعة في وسائلها، 

ورغم أن أفواه اإلسرائيليين تبقى مغلقة، لكن في النهاية فإن 
اإلعالم يحرق كل شيء«.

البروفيسور بوعاز غانور المدير العام لمعهد سياسة مكافحة 
اإلرهاب في جامعة ريخمان، أكد في مقال بصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أن »الفوضى في إدارة الساحة األمنية في تل أبيب، 
والخطاب األمني الفاشل، إضافة النتشار الصحفيين المثيرين 
وغير المس���ؤولين، كل ذلك أدى لزيادة القلق العام، وتحويل 
الهج���وم التكتيكي إلى حدث اس���تراتيجي، م���ا مثل هدية 
مجانية للقوى المعادية التي تحاول الحصول على كل معلومة 

أمنية عن القوات اإلسرائيلية الخاصة«.
وأضاف: »نحن أمام نجاح تكتيكي للعمليات الفلس���طينية، 
وفشل استراتيجي لوس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية، لقد كنا في 

مواجهة تهديد مسلح وحيد، يحمل بندقية واحدة، وربما عدة 
خراطيش، وفي ظاهر األمر لم تكن مهمة صعبة بشكل خاص، 
لكن واح���دة من الثغرات التي ال حصر لها أن المس���لح وصل 
إلى مركز ترفيه مزدحم، أخرج مسدس���ه، وأطلق النار، وأس���فر 
عن هذه النتيجة »المأس���اوية«، ومع ذلك، فقد تسبب اإلعالم 
اإلسرائيلي بشعور الجمهور بأنهم في قلق وجودي، أثر على 
عش���رات اآلالف من سكان تل أبيب، ومئات اآلالف من أسرهم 

على شاشات التلفزيون«. 
ورغم الجهود االس���تخبارية والعس���كرية التي يبذلها جيش 
االحتالل وأجهزت���ه األمنية لوقف العملي���ات الفدائية، فإن 
هناك قناعة إسرائيلية متزايدة أن هذه العمليات تهدف إلى 
خلق حالة من القلق بين اإلسرائيليين، وما حصل في الساعات 

األخيرة بينهم ش���كل إنجازا اس���تراتيجيا له���ذه الهجمات، 
ومن يق���ف وراءها، ما جعل من هذا الهجوم التكتيكي نجاًحا 
اس���تراتيجًيا، بفضل األداء الفاش���ل والس���لوك غير المهني 
لوس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، ونقص المعرفة والقدرة لدى 

مسؤولي األمن.
يوجه خبراء اإلعالم اإلس���رائيليون انتقادات حادة لش���بكات 
التلفزة ومراسليها الذين انتشروا في ساحة عملية ديزنغوف، 
ولذل���ك فإن كل م���ن فتحوا التلفزيون تابع���وا كيف تنافس 
المراسلون الميدانيون على البحث عن صور مثيرة ومخيفة قدر 
اإلمكان، والحصول على لقط���ات مقّربة ألفراد القوات الخاصة 
الذين اندفعوا للبحث والمالحقة وس���ط حالة من الهستيريا، 
واس���تغلت وس���ائل اإلعالم نق���ص المهارات التفس���يرية 
والنفس���ية لدى مس���ؤولي األمن لإلضرار بالصم���ود العقلي 

للجمهور اإلسرائيلي. 
في الوقت ذاته، تقر األوس���اط األمنية اإلس���رائيلية أن منفذ 
العملي���ة كان ماهرا ج���دا ألنه تمكن من إح���داث الكثير من 
اإلصابات بمس���دس واح���د، لكنها في الوقت ذات���ه، ترى أن 
التك���رار المثير لمش���اهد العملية، ومالحقت���ه زادا من قلق 
الجمه���ور، وبدال من التوضيح أنه كان من المحتمل أن ينتقل 
من منزل آلخر، فقد حصل الجمهور اإلس���رائيلي على ساعات 
طويلة ومرهقة وغير ضرورية في المشاهدة من مسافة قريبة 
للجنود، وهم يصوبون بنادقهم على أبواب بئر السلم المغلقة. 
االستنتاج اإلسرائيلي من كل ما حصل أن الساعات األولى من 
هجوم ديزنكوف مثل إدارة فوضوية لمس���رح العملية، وفي 
هذه الحالة تتحمل ش���رطة االحتالل مس���ؤولية أن سلوكها 
خالل الحدث ش���كل ق���وة مضاعفة للمس���لحين، ما يعني أن 
اإلس���رائيليين سيستمرون في الش���عور بالقلق الشديد في 
مثل هذه الهجمات، التي ستتحول مع مرور الوقت من عمليات 

تكتيكية إلى أحداث استراتيجية.

وفق خبراء »إسرائيليون«
عملية »ديزنكوف«: فوضى أمنية وإعالمية »إسرائيلية« ونجاح تكتيكي للمقاومة
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الش���هيد البطل رعد حازم هو حلقة جديدة من حلقات اسطورة جنين الملحمية، جنين التي حققت 
االنتصار على االحتالل قبل عش���رين عاما بصمود مخيمها األسطوري في وجه االحتالل، وجنين التي 
صنعت اسطورة ضياء حمارشة ومحمود طوالبة وهنادي جرادات وأبو جندل وصوال الى الشهيد احمد 
السعدي الذي كان يخوض معركته البطولية بجسده العاري لمنع ارتال االحتالل العسكرية من دخول 
جنين والوصول الى بيت الشهيد رعد، جنين أصبحت عصية على االحتالل, وهى غير قابلة للتطويع, 
وجنودها من خير اجناد األرض, فهم الذين حملوا رسالة الشعب الفلسطيني لالحتالل بان ال سالم وال 
استسالم, وهم الذين خاطبوا نفتالي بينيت باللغة التي يفهما وال يفهم غيرها وهى لغة المقاومة 
والجهاد, بينت الذي ظن انه يس���تطيع ان يقوم بتصفية كتيبة جنين بس���هولة دون ان يتكبد اية 
خسائر, فاذا بكتيبة جنين تفش���ل أهدافه مرات ومرات بصمود اسطوري, بينت ذاك الذي ارتعدت 
اطرافه خوفا وفزعا عندما احتل رعد شارع ديزنغوف في قلب تل ابيب, ومنع أي تجوال لإلسرائيليين 
في المنطقة, لقد اس���تمعوا لصرخته التي تالها عليهم بالدم ألن الدم يطلب الدم, والن الدم قانون 
المرحلة,  فهو حر طليق يفتش عنهم عبر فوهة المس���دس ال���ذي يقبض عليه بكلتا يديه, يزمجر 
كاألس���د الهصور وكل الفئران تدخل جحورها واوصالها مرتع���دة, حتى عربان منتدى النقب الذين 
اقاموا مأتم »قمة الشر« هناك, ارتعدت اوصالهم خوفا من رعد حازم ومن قبله ضياء حمارشة ومن قبله 
ايمن وخالد اغبارية ومن قبله محمد أبو القيعان, وصوال الى رعد حازم ابن جنين الصمود والثبات والذي 
اخذ على عاتقه التصدي لجرائم االحتالل ومخططاته العدوانية مس���تجيبا لنداء الحق, وملبييا لنداء 

الواجب, مستعينا بالله عز وجل, ليصنع ملحمته ويثبت ان المستحيل ليس جنينيا.   
ما أراد ان يثبته هؤالء االستش���هاديين االبط���ال ان الفعل الجهادي المقاوم ليس طارئا, فالمقاومة 
نه���ج اصي���ل ال يتغير وال يتبدل اال ب���زوال االحتالل عن ارضنا المغتصب���ة, وان المقاومة اصلب من 
التنس���يق األمني والتطبيع والتحالفات, اصلب من الس���الح المتط���ور والتكنولوجيا الحديثة ونقل 
المعلومات, واصلب من المساومة الن جنين التي هي جزء من فلسطين غير قابلة للتطويع, وال تتراجع 
خطوة الى الوراء, نموذج جنين سيتمدد ويكبر, فانتظروا الخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وكل مدن 
الضفة, انتظروا القدس وغزة واهلنا في الل 1948 م فكل منهم س���يأتي دوره حتى تتحول األراضي 
الفلس���طينية الى براكين غضب تحت اقدام االحتالل, فالمقاومة اس���تطاعت ان تثبت قدرتها على 
اخت���راق نظرية االمن الصهيونية وتضرب في قلب تل ابي���ب وفي قلب الخضيرة وفي قلب النقب, 
ورعد تجاوز كل المعقول عندما اخترق كل وسائل التكنولوجيا الحديثة ووصل الى شارع ديزنغوف 
اكبر ش���وارع تل ابيب ونفذ عمليته هناك, االمر ال���ذي دفع المحتلين الى تبادل االتهامات, وتوجيه 
السباب لبعضهم البعض وباتت حكومة بينت التي بنيت على قواعد خيوط العنكبوت الواهنة, على 
شفا االنهيار ليس بسبب انسحاب عضو الكنيست سيلمان من االئتالف الحكومي, انما ألننا ندرك ان 
كل هذا اإلخفاق األمني في مواجهة العمليات الفدائية سيؤدي الى مزيد من االنسحابات من حكومة 
بينت, وسيسرع من عملية سقوطها, فبينت اعترف انه عاجز عن وقف هجمات الفلسطينيين, وكل 
ما يمكن ان يفعله هو اللجوء الى االغتياالت وهى تش���عل الميدان وتدفع الفلس���طينيين لالنتقام, 
واللجوء الى المزيد من الخطوات لتش���ديد الخناق على الفلسطينيين, ورفع وتيرة التعاون األمني مع 

السلطة, والدول العربية المطبعة والمتحالفة مع »إسرائيل«, وزيادة عناصر االمن والمراقبة . 
المراس���ل العسكري للقناة العاش���رة العبرية وصف ما حدث داخل مخيم جنين بالقول »كنت داخل 
إحدى مركبات الجيش التي دخلت جنين الساعة العاشرة صباحًا ولم أصدق أن أكثر من 1000 شاب 
يلقون الحجارة والحارقات ويهتفون ضدنا؛ وأن أحد الفتيه ضرب باب الجيب العسكري، وقال: افتح. 
افت���ح وبيده حجر«!!! وتاب���ع »غريب جدًا هذا الجيل ال يخاف أبدًا رغم إصابة س���بعة منهم بالرصاص 
الحي، وكثرة الجنود أكثر من 50 دورية وجرافة دخلنا ولم ُنرعب هؤالء«؟!!! هكذا تحولت جنين أليقونة 
مقاوم���ة بفضل صمود أهلها ومقاومتها » فيا كل الش���هداء.. يا من تزرع���ون رايات النصر لألجيال 
القادمة.. وترسمون بأش���الئكم المتناثرة خطوط االمل الى تحدد لنا صوابيه الطريق » هي الشهادة 
المقبلة كأسراب النحل على األرواح المزهرة, ال أول الشهداء أنت وال آخر حزن القافلة, تنزف الكلمات 
خجال أمام عطاءك وتضحياتك, هل أنت مسكون بنا وبهم معا, أم أن خطايانا أثقلت كاهلك يا سيد 
األطهار والثوار, هل ودعت العروبة أم ما زالت تخطب ودها, هل أمطروك بقبحهم, أم بثالثين طلقة 
عز سكنت جسدك المصلوب على عرش الزعماء المسلوب, قم اكتب للتاريخ ملحمة جديدة تسطر بها 
بدايات واعدة, قم  أيها الشهيد فجرحنا غائر ال يندمل إال ببلسم روحك الثائرة, قم وانثر على قبورنا 
بقايا ثورتك لعلها تنبت ثورة«, سالت دماء احمد السعدي ابن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���المي وهى تدافع عن حرية المخيم وس���الت دماء المناضلين, حركة الجهاد اإلس���المي 
نعت الش���هيد الس���عدي وأكدت  إن معركتنا اليوم هي امتداد لكل معارك شعبنا، وامتداد لمالحم 
جنين وما صنعته في مثل هذه األيام قبل 20 عامًا على يد الش���هيد محمود طوالبة والشهيد راغب 
جرادات وغيرهم من الشهداء الذين نعاهد الله تعالى أن نمضي على ذات الطريق الذي سلكوه، وأن 
نواصل مسيرة المقاومة دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا, وليعلم االحتالل ان »المستحيل ليس جنينيا«.

المستحيل ليس جنينيًا 

رأي

يخش���ى العدو اإلس���رائيلي من تكرار ما حدث في معركة 
»س���يف الق���دس« حينما اعت���دى على أهلنا ف���ي القدس 
واألقصى، األمر الذي دفع  المقاومة في غزة إلطالق صواريخ 
باتجاه الق���دس، ومن ثم اس���تهداف كل المس���توطنات 
والمدن الكبرى داخل الكيان بعش���رات بل مئات الصواريخ، 
التي جعلت ماليين المس���توطنين يعيشون في المالجئ، 
وأظهرت الع���دو عاجًزا ع���ن تأمين جنوده ومس���توطنيه، 
أو حتى منع تس���اقط الصواريخ على أه���م المناطق داخل 
الكيان، ليس هذا فحسب بل فقدان السيطرة أمام »الحرب 
النفس���ية« التي مارس���تها المقاومة وه���ي توقف حركة 
المطارات، وتفرض حظر التجوال على سكان المدن الكبرى، 
وتجبر مس���توطني الغالف على الفرار، وغيرها من المشاهد 
التي أذل���ت العدو وجعلته يس���تجدي اله���دوء من خالل 
الوسطاء، ويفشل في فرض أهدافه السياسية والعسكرية.

لذلك: هو يحاول تفادي تكرار هذا الس���يناريو خش���ية مما 
وصفه )الرعب الرمضاني(، ويمكن فهم اإلجراءات والتدابير 
الوقائية التي اتخذها في »خمس���ة مس���ارات« منها: إجراء 
لقاءات أمنية مكثفة مع قيادة السلطة ومنظومة التنسيق 
األمن���ي لمنع وصول منفذي���ن من الضف���ة وأيضا قمع أي 
حراك داعم للمقاومة وإجهاض محاوالت التسخين، وأيضا 
عقده قمة طارئة مع عدد من الزعماء العرب لترتيب األوراق 
وتنس���يق المواقف ف���ي ذات الس���ياق، وتقديم حزمة من 
الخط���وات للضفة والقطاع في إطار تخفيف االحتقان ونزع 
فتيل التوتر، وشن حملة من االعتقاالت في صفوف العديد 
من الكوادر والنشطاء في الضفة والداخل المحتل، وتعزيز 
المناط���ق بكتائب إضافية بغرض مس���اندة القوى األمنية 

خصوصا على الحواجز وأماكن التماس.
هذه االس���تعدادات لم تمنع تنفيذ عمليات ضد األهداف 
اإلس���رائيلية خصوص���ا بع���د أن تع���رض الع���دو لموجة 
متزاحمة من العمليات كان أبرزها: عملية بئر السبع، عملية 
الخضيرة، عملي���ة بني براك، والتي خلف���ت عددا كبيرا من 
القتلى والجرحى في صفوف العدو وجعلته مكش���وفا أمام 
مس���توطنيه )وفاش���ال بامتياز( بعد أن كان يطمئن جبهته 
الداخلية بأنه متأهب ومس���تعد وقادر على مواجهة كافة 
المخاطر، إال أنه سقط وبشكل مدوٍّ عند أول اختبار حقيقي، 
والذي ب���دى باكرا قبيل ش���هر رمضان من خ���الل عدد من 
العمليات االفتتاحية الستقبال الش���هر الفضيل، وكأنها 
بروفة أو مناورة فلس���طينية لفحص مستوى الجهوزية لما 

هو قادم خالل شهر رمضان المبارك.
ونح���ن ال نبال���غ حينما نقول إنه س���قط أم���ام االختبار ألن 
المنفذي���ن كانوا يطلقون النار ب���كل أريحية على حين كان 
الجن���ود من قوات النخب���ة يفرون ويصيح���ون من الخوف 
وآخري���ن منهم التص���ق باألرض مرتعدا خش���ية أن يكون 
في صفوف القتلى، وبالتال���ي: فإن دافعية جنوده ونخبته 
للقتال منخفض���ة جدا أمام بطولة الفلس���طينيين، كما أن 
احتياطاته وحواجزه وعوائقه األمنية باألساس لم تفلح في 
من���ع وصول المنفذين من داخل الضفة أو حتى اكتش���اف 
األس���لحة التي يخفيه���ا منفذو العمليات، ه���ذا باإلضافة 
إلخفاقه في معرفة نوايا فلس���طينيي الداخل الذين نفذوا 
هجمات نوعية دون أن تصل أي )إنذارات ساخنة( لألجهزة 
االس���تخبارية المختصة، ويطول الحدي���ث حول صور هذه 
اإلخفاقات التي أظهرت هشاش���ة االمن اإلسرائيلي بشكل 

عميق. لكن إذا ما كان هذا هو الواقع فكيف يمكن لالحتالل 
الس���يطرة خالل شهر رمضان المبارك؟ والذي يعد أحد أهم 
التحديات في وجه العدو، فالمعطيات على األرض تش���ير 
وبش���كل واضح إلى إمكانية ارتفاع وتيرة التصعيد بعكس 
ما يريد االحتالل وهذا باعتقادي عائد لعدة أس���باب منها: 
-1 انهيار مشروع التس���وية وفشله بشكل ذريع، -2 إيمان 
الفلسطينيين بالمقاومة المسلحة سبيال السترداد الحقوق، 
-3 اس���تمرار بل تصاعد العدوان ضد: غزة، الضفة، القدس، 

والداخل المحتل.
وهذا بدوره يعطي داللة واضحة بأن ش���هر رمضان المبارك 
لن يكون مجرد شهر عابر تمارس فيه الشعائر الدينية، بل 
ربم���ا يكون أكبر فرصة لتصعي���د المواجهة في وجه العدو 
اإلسرائيلي، عبر ش���ن مزيد من العمليات النوعية في إطار 
لجم العدو وردعه عن مواصلة العدوان ومنعه من االستفراد 
بالق���دس واالقصى، وكبح جماحه عن مواصلة العدوان على 
الشعب الفلسطيني، ألن من يعتدي على شعبنا ومقدساته 
يجب أن يس���تعد لدفع الثمن بشكل ال يتوقعه وفي أماكن 

تخالف كل تقديراته.
ليس هذا فحس���ب، فربما عليه االنتباه جي���ًدا للمتطرفين 
الذين يحرضون بش���كل دائم القتح���ام األقصى واالعتداء 
على المقدس���يين ألنهم س���يكونون أهدافا محتملة أمام 
المنفذين، وال ندري كيف س���تكون نهاية بعضهم س���واء 
كان ذل���ك بالدهس أو الطعن أو إطالق النار أو التفجير لكن 
المهم أنهم لن يكونوا بعيدين عن أعين وأيدي المنفذين، 
وعس���ى أن ُتزف لنا البش���رى قريبا، وُتغَل���ق معهم فاتورة 

الحساب في هذه الجولة ليكونوا عبرة لغيرهم.

 لقد اتضحت للجميع أس���باب وخلفيات ما يجري من عمليات 
فدائي���ة مباركة في الداخل الفلس���طيني المحتل، تزامنًا مع 
اس���تمرار تصاعد وتيرة ومؤش���رات االنتفاضة الفلسطينية 
المبارك���ة والس���عي لقمعه���ا م���ن قب���ل عصاب���ات الكيان 
الصهيوني ، وبالتزامن تتس���ارع األح���داث بمدينة القدس 
المحتلة، هجمات ومش���اريع صهيونية متالحقة تستهدف 
المقدس���يين ببلدات المدين���ة المحتلة، وم���ن الطبيعي أن 
تولد ه���ذه األفع���ال اإلجرامية والمش���اريع االس���تيطانية 
الصهيونية ضد المدنيين الفلس���طينيين بمدينة القدس 
المحتل���ة وبعموم مناطق الضف���ة الغربية والقط���اع ، ردود 
فع���ل غاضبة من قبل س���كان وأهالي الضف���ة الغربية وفي 
الداخل الفلس���طيني المحتل خصوصًا بعد حديث الحكومة 
الصهيونية عن مش���روع تهويد وصهين���ة مدينة القدس 
بشكل كامل، وهنا برزت حالة الغضب الفلسطينية بالمدينة 
من خالل مجموعة ردود الفعل على التعديات واالستفزازات 
الصهيوني���ة للمقدس���يين، وم���ن هذه االس���تفزازات قيام 
مجموعات م���ن قطع���ان المتطرفين الصهاين���ة بمحاوالت 
اقتحام وتدنيس مستمرة للمس���جد األقصى والتعدي على 
المقدس���يين وفرض مش���اريع االس���تيطان عل���ى بلداتهم 

وتهجيرهم منها.
فم���ا يقوم ب���ه كي���ان االحت���الل الصهيوني م���ن عمليات 
استيطانية، يس���تهدف الضفة الغربية بشكل عام ومدينة 
القدس والمس���جد األقصى بش���كل خاص، ه���ذه العوامل 

بمجموعه���ا تؤكد أن هناك مش���روعًا صهيوني���ًا – دوليًا – 
إقليميًا يس���تهدف تصفية القضية الفلس���طينية بشكل 
كامل، فاليوم يمارس هذا الكي���ان الصهيوني دوره القديم 
الجدي���د بمحاولة تصفي���ة القضية الفلس���طينية وتهجير 
باقي سكان فلس���طين من وطنهم وإحالل عصابات وقطعان 
المس���توطنين مكانهم، إذ تقوم اليوم عصابات هذا الكيان 
بجرائم كبرى بحق األقصى ، إضافة إلى حمالت تدمير وهدم 
كثي���ر من البيوت والتجمع���ات الس���كانية بالضفة الغربية 
وبمدينة القدس تحديدًا، لُتقام على أنقاضها مس���توطنات 

يوطن بها مجموعة من صهاينة هذا الكيان.
ول���م تكتف عصابات هذا الكيان به���ذه اإلجراءات فقط، بل 
ما زال يحاول الكثير من قادة هذا الكيان  تدنيس المس���جد 
األقصى واس���تباحة المقدس���ات اإلس���المية والمس���يحية 
الموجودة بمدينة القدس، وخالل األيام األخيرة شاهد العالم 
أجمع مش���اهد اقتحام قطعان الصهاينة للمس���جد األقصى 
،وتحت حماية الش���رطة الصهيونية، هذا العمل المس���تفز 
وما تبعه من أعمال أكثر اس���تفزازًا أفرزت بمجموعها رد فعل 
ش���عبيًا فلس���طينيًا غاضبًا، وفي هذه المرحلة يالحظ بشكل 
واض���ح أن ق���ادة الكي���ان الصهيوني يع���ّدون العدة إلعالن 
س���اعة الصفر للحرب الدينية الت���ي تنطلق بمدينة القدس 
وبعموم مناط���ق الضفة الغربية، وفق م���ا تتحدث به الرؤية 
الصهيونية الخاصة بتصفية القضية الفلس���طينية، وهذا 
ما يؤكد أن الكيان الصهيوني يس���عى إلى تحويل معركته 

بعم���وم مناطق الضفة إلى معركة بين اليهود والمس���لمين، 
لتأكيد حق الصهاينة ب���أن يكون لهم دولة يهودية مغلقة 
“قلعة مغلقة”، تفصل المسلمين عن اليهود، وهذا ماصرح 
به أكثر من مس���ؤول صهيوني أخي���رًا، وهذا ما يجرى العمل 
عليه اآلن عل���ى أرض الواقع بعموم مناط���ق الضفة الغربية 

وبالقدس بشكل خاص.
ختامًا، يبدو ان الدور والموق���ف العربي في ما يجري بمدينة 
القدس وعم���وم مناطق الضفة ، ما زال كم���ا هو وذلك يبدو 
واضحًا من خالل ردود الفعل العربية الرس���مية الهزيلة على 
كل ه���ذه األحداث التي تس���تهدف الفلس���طينيين اليوم 
بالقدس بش���كل خاص وف���ي باقي مناطق الضف���ة الغربية 
وقط���اع غزة بش���كل عام، فق���د حاولت هنا بع���ض المحاور 
المعتدلة »العربية« التي تكونت حديثًا في المنطقة العربية 
»المح���اور التي تع���رف بتبعيتها إلى المش���روع الصهيو – 
أميركي« إضفاء طابع آخر للمعركة في مدينة القدس وعموم 
الضف���ة الغربية والقطاع، إذ حاولت ه���ذه المحاور تصوير ما 
يج���ري في مدينة الق���دس على أنه أمر عرضي وس���ينتهي 
بفت���رة زمنية محدودة، م���ع أن جميع ه���ذه األنظمة تعرف 
وتدرك أن هدف الصهاينة من استغالل وإشعال فتيل كل 
هذه األحداث بمدينة القدس، هو الوصول إلى كسب موقف 
دولي يس���مح لصناع الق���رار الصهاينة بكس���ب قرار دولي 
يس���مح للصهاينة بإقامة دولتهم »اليهودية« على أنقاض 

الدولة »العربية- اإلسالمية -المسيحية –الفلسطينية.

العدو على موعد مع االنفجار

فلسطين وغضبة األقصى… ماذا عن العمليات الفدائية المباركة؟

بقلم: أحمد أبو زهري

بقلم: هشام الهبيشان

مثل األس���اطير القديمة تنبعث النيران وتنهض ألس���نة اللهب من ش���علة 
فلس���طين، وكّلما ظّن الق���ادة الصهاينة أنهم تمّكنوا م���ن إخمادها واحتواء 
ارتداده���ا توّهج���ت من قلب فلس���طين، ونش���رت الرعب، وكش���فت العجز 
الصهيون���ي في دوامة اس���تحالة إخماد ثورة الغضب الفلس���طيني الممتّدة 

بتعاقب األجيال وتواصل الخبرات المتراكمة عبر الزمن.
كّلم���ا تأملنا الحدث َنَحار في التس���مية واالصطالح، فجمي���ع االصطالحات ال 
تختصر يقظة فلس���طين واختالجاتها الثورية بتعاق���ب األجيال الفتية في 
معجن المالحم والبط���والت، ومع كّل موجة فدائية ابت���كارات وابداعات خلق 
جديدة، تستكمل ملحمة أصيلة، تنأى عن االستعراض و«الفشخرة« بفصاحة 

االنتماء وببالغة الوقائع العنيدة.

يقين���ا، إن اختف���اء واجهات ومنابر العقود الماضي���ة وانحاللها، كان من نعم 
التغيي���رات الدموية الظرفية عل���ى طريقة الضارة النافع���ة، وبعض النضج 
المكتس���ب، تش���ي به حمية نخب متواضع���ة وأصيلة ف���ي معدنها الثوري، 
واعتناقها لحلم التحرير كمش���روع سياسي ونضالي، نجدها تعّف عن االّدعاء 
والزع���م، لتحصر مس���اهماتها في الحّث عل���ى التناغم م���ع الظواهر الثورية 

الواعدة، واالكتفاء بتش���جيعها والدعوة لتعميمها.
ما تناقلته وس���ائل اإلع���الم العبرية في وصف مجري���ات العملية وحصادها 
وتردداتها، يغني عن أي بيان أو تقرير، ويكشف هشاشة القاعدة االستعمارية 
الغاصبة لفلس���طين أمام إرادة المقاومة والتحّرر. ويكفي في س���ردية الحدث 
تمّكن الشاب الفلسطيني من الوصول إلى أكثر الشوارع إزدحامًا في تل أبيب: 

»ديزينغوف«، ُمش���هرا مسدسه بوجه رّواد البار األكثر شهرة، والحصيلة َقَتَل 
اثنين، من الصهاينة وأصاب 15 آخرين، بينهم خمس���ة بحال الخطر. الحصاد 
اإلجمالي في قلب الكيان: ش���ارع مرتعب، وآلة عس���كرية ضخمة مدّججة في 
صدمة عجز وتضعضع أمام مهاجم فلسطيني، حّقق انتصارا واختفى، متواريا 
عن األنظار، وعن العسكر المستنفرين، ملحقا هزيمة مشينة بأحدث الجيوش 
تجهي���زا، وأكثرها تدريبا، بينما أخذ الرأي العام الصهيوني الى خيبة وصدمة 
عميقة بس���قوط خرافات التفّوق والقدرة الطاغية. حواجز التفتيش انتشرت 
كالفطر، وتفّش���ى جن���ود االحتالل في الطرق والممرات في هس���تيريا البحث 
اليائس عن المنّفذ، الذي نجح في التخّفي واالبتعاد عن مسرح، ظلت فيه آثار 
الدماء، وبات يعّج بالجند المدججين حتى األسنان، وعيونهم شاخصة، تنّقب 

عن شبهة أو التباس، بينما انسّل الفدائي وسط الجموع واختفى، تاركا خلفه 
الحيرة وعار العجز والخبل للمؤسسة الصهيونية برّمتها.

فدائي واحد أوقع كل تلك الخس���ائر، وخّلف تلك التداعيات والنتائج، وصفع 
الجي���ش الذي ُعدَّ يوما من أكثر جي���وش العالم تدريبا، واألحدث تجهيزا على 
اإلطالق. ومن مس���اخر الزمان أن تكون مستودعات جيوش العراضات العربية 
متخمة بأس���لحة ال يس���تهان بكّمها ونوعها، بينم���ا الحكومات خانعة بفعل 
ارته���ان وخيانة، تطمس ذكر فلس���طين وتكتمه، تالفي���ا للحرج والفضيحة 
المش���ينة في بؤر الخيانة والرّدة الموحلة، فأي عار ذاك أمام نعل فدائي سّطر 
إعجازه البطولي واس���تدار بعيدا، حيث ال يزال الع���دو مهزوما، يلهث في أثره 

مرتعبا خائبا مشلوال في ذهول وخبل الصدمة والمفاجأة.

بقلم: غالب قنديلإعصار فلسطيني جديد يصدع الكيان
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أعل���ن أنا المواط���ن /   جواهر محمد يحي ابو حطب عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 800388662  الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد اس���ماعيل محمد ثابت   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م     802925958    الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    منال حمدان خليل الشاعر  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  410226336     الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /  عالء محمد خليل اب���و خاطر  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 800751869  الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

////ش أعلن أنا المواطن /    معتز عيس���ى موس���ى ابو 
زايد    ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم   400659264       
الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمود محمد دياب الغرة  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم     900616798     الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني   
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

تبليغات �سرعية
الى المدعى عليه / محروس محمود محمد الشعراوي من برير وسكان الضفة 
الغربي���ة ومجهول محل االقامة فيه���ا االن يقتضى حضورك الى محكمة 
رفح الش���رعية يوم الثالث���اء الموافق 2022/5/10 الس���اعة الثامنة صباحا 
وذلك للنظر في الدع���وى 2022/282 وموضوعها تفريق للضرر من الهجر 
والتعليق والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية انش���راح محمد حسين 
ابو شعر المشهورة الشعراوي من بئر السبع وسكان رفح وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى  الشرعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2022/4/5م .

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية
ال�سيخ / ماهر جميل اللحام

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
الى المدعي عليه / محمد نصر محمد جازي من غزة وسكانها سابقا ومجهول 
مح���ل االقامة خارج قطاع غ���زة االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة 
في القضية اساس رقم 2021/1227 وموضوعها زيادة نفقة اوالد وقدرها 
خمسة عشر دينار اردني او ما يعادل ذلك بالنقد  المتداول المرفوعة عليك 
من قبل المدعية / ريما خميس ابراهيم حميد حكما وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعي عليه قابال لالعتراض واالستئناف ، 

لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 2022/4/6م

رئي�س حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
ال�سيخ / حممد مو�سى كريزم

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
الى المدعي عليه / محمد نصر محمد جازي من غزة وس���كانها سابقا 
ومجهول محل االقامة خ���ارج قطاع غزة االن لقد حكم عليك من قبل 
هذه المحكمة في القضية اس���اس رق���م 2021/1225 وموضوعها 
نفقة بنت بالغة وقدرها اربعون دينار اردني او ما يعادل ذلك بالنقد 
المتداول المرفوعة عليك من قبل المدعية / روزان محمد نصر حجازي 
حكم���ا وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعي 
علي���ه قاب���ال لالعتراض واالس���تئناف ، لذلك صار تبليغك حس���ب 

األصول. وحرر بتاريخ 2022/4/6م

رئي�س حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
ال�سيخ / حممد مو�سى كريزم

عّمان/ االستقالل:
 افتت���ح وزير الزراعة الفلس���طيني رياض 
عط���اري ونظيره األردن���ي خالد الحنيفات، 
السبت، المبنى الرئيسي للشركة األردنية 
الزراعية  المنتجات  لتسويق  الفلسطينية 
)Jbaco(، ف���ي العاصم���ة األردنية عمان، 
بحض���ور ن���واب وأعيان وممثلي���ن لغرف 

التجارة والصناعة والنقابات واالتحادات.

وقال عطاري، إن تأس���يس هذه الش���ركة 
جاء نتاج الجهد المشترك لوزارتي الزراعة 
الفلس���طينية واألردنية، ويش���كل محطة 
هامة في مسيرة ومستقبل القطاع الزراعي 

األردني الفلسطيني.
وأع���رب عط���اري ع���ن تطلعه الس���تمرار 
المحافظ���ة عل���ى األس���واق التقليدي���ة، 
واالنطالق نحو األس���واق العالمية، مشيرا 

إلى أن العمل جاٍر الفتتاح مبنى للش���ركة 
في فلسطين قريبا.

وأض���اف، »علين���ا اغتنام حاجة األس���واق 
للمنتج���ات الزراعية، ووضع الخطط الالزمة 
إليجاد أس���واق جدي���دة مع التوس���ع في 
اإلنت���اج، ودراس���ة التنافس���ية والجودة، 
للمحافظة على استدامة التوريد لألسواق«، 
مؤك���دا دور الش���ركة الفاعل ف���ي توجيه 

اإلنت���اج الزراع���ي وتطوير س���بل وآليات 
التسويق.

من جهته، أوضح وزي���ر الزراعة األردني أن 
إجراءات عمل الش���ركة تمضي وفق خطة 
العمل المنسقة، حيث تم االنتهاء من رأس 
المال، والتسجيل للشركة في كال البلدين«.

وأشار إلى أن مراحل التجهيز تشمل وجود 
مراكز تعبئة للخض���ار والفواكه، وتعظيم 

دور المنتج المحلي في األسواق التقليدية، 
إضافة إل���ى التوجه نحو أس���واق جديدة، 
وضمن آليات تس���ويقية تقلل التحديات، 
وتدعم منافسة المنتج المحلي في األسواق 
العالمية، وكسر الجمود التصديري ضمن 
اإلقليم، بسبب الظروف اإلقليمية الممتدة، 
التي خفضت الصادرات على مدى األعوام 

العشرة الماضية.

غزة/ االستقالل:
أكد مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة 
االقتصاد الوطني جمال مطر، حاجتهم الماس���ة في قطاع 
غزة لجهاز فحص المعادن الثمينة يعمل باألشعة السينية 
المفلورة ألنه يعطي قراءات س���ريعة ويحافظ على عينات 
الفحص، مش���يرًا إلى ارتفاع أس���عار الذهب في قطاع غزة 

بسبب تداعيات الحرب الروسية األوكرانية. 
وق���ال مطر ف���ي تصريح���ات صحفية أمس: إن س���لطات 
االحت���الل منعت قبل نحو عامين إدخال جهازين قدمتهم 
دولة الكويت منحة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو س���الم، 

ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الجهاز«. 
وبّين  أن جهاز الفحص باألش���عة السينية المفلورة يمتاز 
بسرعة عملية الفحص مقارنة بعملية الفحص التقليدية 
حيث إنه يعطي قراءة س���ريعة للعينة في أقل من دقيقة 

واحدة. 
وأش���ار مطر إلى أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 
تتبع الفح���ص التقليدي، وفي ذلك يت���م إخضاع عينات 
الفح���ص إلى التحليل الناري� وإضافة األحماض وهي تأخذ 
أكثر من ساعتين، ألنها تحلل المعادن والمضافات وتحدد 

النسبة األلفية لكل معدن. 
وفي س���ياق آخر، قال مطر إن الحرب األوكرانية الروس���ية 
الت���ي اندلعت في 24 فبراير الماضي تس���ببت في ارتفاع 
أسعار الذهب دوليًا حيث س���جل االرتفاع من )200-100( 
دوالر لألونصة الواحدة، وهذا االرتفاع أثر على سعر الذهب 

الكسر من عيار )21( في السوق المحلي حيث ارتفع الجرام 
بحوالي )2( دينار في الفترة األخيرة.

 وأضاف مط���ر أن خروج الذهب من قطاع غزة إلى أس���واق 
الضفة الغربية أيضًا س���بب آخر في ارتفاع أسعار الذهب 

في األسواق المحلية. 
وبّين مطر أن معدل ما يس���مح االحتالل لتجار غزة بإخراجه 
من الذهب للضفة الغربية )4( كيلو جرام في المرة الواحدة، 

مقاب���ل أن يأتي التاجر مقابل تل���ك الكمية ذهب آخر أو ما 
يع���ادل قيمته مااًل، ويخصص االحت���الل يومين فقط في 

األسبوع إلخراج الذهب.
وأش���ار مط���ر إل���ى أن المديري���ة وللحفاظ عل���ى المخزون 
اإلس���تراتيجي من الذهب في قطاع غزة ال تس���مح بإخراج 

أكثر من )40( كيلو جرام من الذهب أسبوعيًا.
وأف���اد مطر بأن كمية الذهب المدموغة س���نويًا ُتقدر ِبطن 

ونصف الطن، وهي شاملة الكميات المنتجة محليًا والواردة 
إلى قطاع غزة من المعابر. 

وبّين أن كمية الفضة المدموغة سنويًا تتراوح من 5% إلى 
10%، في حين أن النس���بة المتبقية من الذهب. وحسب 
مطر يوجد 40 مصنًعا وورش���ة تصني���ع ذهب وفضة في 

قطاع غزة. 
وح���ّذر أي بائع أو تاج���ر من عرض المع���ادن الثمينة دون 

دمغها من وزارة االقتصاد الوطني. 
وقال: »طبق���ًا لقانون 5 لعام 1998، المنظم لعملية فحص 
ودمغ ورقابة المع���ادن الثمينة ال يجوز االتجار، أو عرض أي 
مصوغ���ات ذهبية أو فضية أو بالتينية للبيع دون أن تكون 

مدموغة«. 
وأضاف مطر أن طواقم الرقابة والتفتيش تجوب أس���واق 
قطاع غزة بصورة دورية، وفي حال عثورها على أي كمية من 
المصوغات الذهبية غير مدموغة يتم تحرير محاضر ضبط 

لصاحبها وتحويلها للوحدة القانونية. 
وبين مطر أنه بس���بب حصار االحتالل على قطاع غزة تولد 
تباين في ج���ودة اإلنتاج بين مصانع الذهب في قطاع غزة 
والضفة الغربية، وقال: »كان���ت مصانع قطاع غزة والضفة 
الغربية في الذهب تس���ير على قدر من المساواة، لكن بعد 
فرض االحتالل حصاره، أصبحت فجوة في الجودة فمصانع 
الضف���ة تمكنت من تطوير أدائه���ا بإدخال آليات تصنيع 
حديث���ة في حي���ن أن مصانع قطاع غ���زة غالبيتها ما تزال 

تستخدم معدات قديمة«.  

»اقتصاد غزة«: االحتالل يمنع جهاز األشعة السينية لفحص المعادن الثمينة

)Jbaco( افتتاح المبنى الرئيس للشركة األردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 2022/366 يف الق�سية رقم 2022/71

المدع���ون / - راج���ح عبد الرحمن عب���د المطلب فياض م���ن خانيونس القرارة 
باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي تركه المرحومة والدته.

- فوزي���ه عبد الكريم عب���د الكريم فياض المش���هور الحولي م���ن دير البلح 
بصفتها احد ورثه المرحوم والدها 

- نهاد عبد الكريم عبد الكريم فياض المشهور الحولي من دير البلح بصفتها 
احد ورثه المرحوم والدها 

- فط���وم عب���د الكريم عب���د الكريم فياض المش���هور الحولي م���ن دير البلح 
بصفتها احد ورثة المرحوم والدها 

- عايش���ه عبد الكري���م عبد الكريم فياض المش���هور الحولي م���ن دير البلح  
بصفتها احد ورثة المرحوم والدها

- انشراح محمد محمود فياض المشهور الحولي من خانيونس القرارة 
- عف���اف عبد الكري���م عبد الكريم فياض من دير البل���ح بصفتها احدى ورثه 
المرح���وم والدها بواس���طة وكيله العدلي راجح عب���د الرحمن فياض بموجب 

الوكالة المؤرخة في 2019/12/19
وکيالها المحاميان // ناهض حلمي السقا وصابرين جالل كتوع

المدعى عليهما // عمر محمد عبد الكريم فياض باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي تركه المرحوم والده وبصفته أحد ورثه المرحوم جده مجهول محل اإلقامة 
-2 ياسر يوسف عبد الكريم فياض باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثه 

المرحوم والده وجده ألبيه مجهول محل اإلقامة
 نوع الدعوى / الغاء واعاده تسجيل 
قيمة الدعوى : و25000 دينار اردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2022/71
إلى المدعى عليهما ممر وياسر المذكوران اعاله

بما أن المدعين قد أقاموا عليكما القضية رقم 2022/71 
اس���تنادا إلى م���ا يدعوه في الئح���ة دعواهم المرفق لكما نس���خة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكما الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة كما يقتضى أن تودعا 
قلم هذه الحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما أنه تحدد لنظر الدعوى جلس���ة 2022/5/22 وليكن معلوما 
لدي���ك أنكما إذا تخلفتما ع���ن ذلك يجوز للمدعين أن يس���يروا في دعواهم 

حسب األصول  تحريرا في 2022/4/7

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س

 دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية

املو�سوع / تبليغات �سرعية
ال���ى / ايمان انور خيرو موصلي المش���هورة ش���حادة من س���وريا 
وسكانها ومجهولة محل االقامة فيها االن نعلمك ان زوجك الداخل 
بك بصحيح العقد الشرعي / عبد الله محمد عبد الرحيم شحادة من 
صرفند العمار وسكان رفح قد اقر بطالقك طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول لدى محكمة رفح الشرعية بتاريخ 2022/4/7 بموجب الحجة 
المسجلة عدد 106 وعليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه ادناه , 

لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2022/4/7م

رئي�س حمكمة رفح ال�سرعية
ال�سيخ الدكتور / امين خمي�س حماد

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    قصي موس���ي ابراهيم عوض الله  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800256968      الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  حمد س���الم س���لمان النجار    عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  926669714 الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   حس���ن علي حس���ن ابو شقير عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  900927971 الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   بس���ام عوض محمد بربخ عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  802622837 الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   ايهاب ابراهيم محمد عبد ربه   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    410064836     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد علي محمد الهبيل  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم 407007012  الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   أيمن راضي منيفي ابو ظاهر   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    932085939     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
ق���ال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيس���ي، الس���بت: 
»تملكن���ا للتكنولوجي���ا النووية أم���ر ال نقاش فيه، 
واالعتماد على ش���بابنا وعلمائن���ا والعمل الجهادي 
يس���فران عن نتائج إيجابي���ة وعلينا تطبيقهما في 

المجاالت أخرى«.
وأضاف رئيسي خالل جوله له في معرض المنظمة 
الوطنية للطاقة الذرية وإزاحته الس���تار عن تسعة 
إنج���ازات جديدة، وذلك بالتزامن م���ع اليوم الوطني 
للتكنولوجي���ا النووية: »لن نربط أبحاثنا ودراس���اتنا 
ف���ي المجال النووي الس���لمي برغبات ووجهات نظر 
اآلخرين«، مشيرًا إلى تسارع وتيرة البحث العلمي في 
البالد في مجال االستخدام السلمي للطاقة النووية، 

مؤكدًا أن الحكومة سوف تدعم هذه األبحاث.

وتابع الرئيس اإليران���ي أّن بالده »عازمة على الدفاع 
عن حقوقها المسّلمة ولن تس���مح لقوى االستكبار 
بإعاقة مس���يرتها التنموية ف���ي كل القطاعات وال 

س���يما الصناعة النووية. والصناعة النووية تشهد 
تطورًا على الرغم من كل المعوقات والعقوبات«.

وأك���د أّن »العقوبات المفروضة عل���ى قطاع التنمية 
النووية في إيران لم تعق تطورنا بل زادت من عزيمة 

الشباب والعلماء في إيران«.
وسأل رئيس���ي »لماذا يفرضوا علينا العقوبات وهم 
يدركون أنن���ا ال نريد تصنيع قنبل���ة نووية، بل هم 

يخافون من مسيرة تطورنا ألننا دولة مستقلة«.  
وفيما لفت إل���ى أّن »هناك دول ع���دة في المنطقة 
تمتلك األس���لحة النووية«، أكد أّن »الصناعة النووية 
اإليراني���ة له���ا أهداف س���لمية في مج���ال الطاقة 
الكهربائية والصناعات الدوائية ويجب التركيز على 
اس���تثمار إنجازاتنا النووية ف���ي المجاالت التجارية 

وتعريف دول المنطقة بها«.

رغم العقوبات المفروضة على طهران
رئيسي يزيح الستار عن 9 إنجازات جديدة في مجال الطاقة النووية

طهران/ االستقالل:
أدرجت إيران 24 اس���ما من كبار المس���ؤولين في 
الوالي���ات المتحدة على قائم���ة عقوباتها الخاصة 
باألمريكيي���ن، ف���ي إط���ار تنفيذ قان���ون مكافحة 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
وذكرت وزارة الخارجية اإليرانية، في بيان الس���بت، 
أنها قام���ت ب�«تحديث قائم���ة العقوبات الخاصة 
باألمريكيي���ن الضالعي���ن ف���ي أنش���طة إرهابية 
وانتهاك حقوق اإلنس���ان« حس���ب وكال���ة األنباء 

الرسمية »ايرنا«.
وأك���د البيان أن الخارجي���ة »فرضت العقوبات على 
األمريكيين بسبب ارتكاب أعمال إرهابية ودعمهم 
له���ذه األعم���ال وكذل���ك االنتهاكات الجس���يمة 
لحقوق اإلنسان ضد إيران شعبا وحكومة« في إطار 
تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق اإلنس���ان. 
وأدرج���ت الخارجي���ة ف���ي القائم���ة 24 م���ن كبار 
المسؤولين العس���كريين والمدنيين األمريكيين، 
بينهم القائد السابق للقيادة المركزية األمريكية 

الجنرال جوزيف فوتي���ل، ووزيري التجارة والخزانة 
الس���ابقين ويلبر روس، وجاك���وب جوزيف لو، إلى 
جان���ب رودي جولياني عم���دة مدين���ة نيويورك 
السابق والمحامي السابق لدونالد ترمب. واتهمت 
طهران المسؤولين المدرجين في قائمة العقوبات 
ب� »إعداد وتطبي���ق العقوب���ات األمريكية أحادية 
الجانب ض���د إيران وتمويل المنظم���ات اإلرهابية 
ولعب دور في اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية في 

المنطقة وخاصة ضده الشعب الفلسطيني«. 

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس إدارة المعلومات والتحليل في اإلدارة الرئاسية ألوسيتيا الجنوبية 
يوري فازاغوف، إّن التحضير لالس���تفتاء على انضمام أوس���يتيا الجنوبية إلى 

روسيا قد يكتمل في أيار/مايو أو حزيران/يونيو.
وأض���اف فازاغوف: »تّم تحديد تواري���خ معّينة مبدئيًا، ربما ف���ي أيار/مايو أو 

حزيران/يونيو، أعتقد أن االستعدادات ستنتهي في ظل هذه الشروط«.
ومنذ أيام، أّكد بيبيلوف تطّلع جمهوريته إلى االنضمام إلى روس���يا، وأّن بالده 
س���تّتخذ قريبًا الخطوات القانوني���ة في هذا االتجاه، الفتًا إل���ى ضرورة إجراء 

استفتاء على هذه الخطوة.

أوسيتيا الجنوبية تتجهز الستفتاء 
شعبي بشأن انضمامها إلى روسيا

دمشق/ االستقالل:
أعل���ن التحالف الدولي لمحارب���ة تنظيم »داعش« بقي���ادة الواليات المتحدة، 
إصاب���ة 4 جنود أمريكيين بجروح طفيف���ة في هجوم صاروخي على قاعدة في 

شرق سوريا تتمركز فيها قوات أمريكية.
وذكر بيان صادر عن التحالف السبت، أنه في الساعة 01:05 بالتوقيت المحلي 
من أمس األول، اس���تهدف صاروخان قاعدة في ش���رق س���وريا يتمركز فيها 

جنود أمريكيون.
وأص���اف البيان أن الهجوم الصاروخي أدى إل���ى إصابة أربعة جنود أمريكيين 

بجروح طفيفة وصدمات دماغية.
وح���ول الموضوع قال المتحدث باس���م وزارة الدفاع األمريكي���ة، جون كيربي 
في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه���م ال يعرفون حتى اآلن الجهة التي نفذت 
الهجوم، وأوضح أن الهجوم »يش���به هجمات التنظيمات المدعومة من إيران 

كما في الهجمات السابقة«.

إصابة 4 جنود أمريكيين بجروح 
في هجوم على قاعدة بسوريا

دمشق/ االستقالل:
تصدت الدفاعات الجوية مساء السبت، لعدوان 
»إس���رائيلي« من تجاه ش���مال لبنان استهدف 
نقاًط���ا عدة في المنطقة الوس���طى، وفق وكالة 

األنباء السورية »سانا«.
وق���ال مصدر عس���كري ل��«س���انا« إن���ه »وفي 
حوالي الس���اعة 6:45 من مس���اء السبت نفذت 
طائرات االحتالل عدواًنا جوًيا من تجاه ش���مال 

لبنان مس���تهدفا بعض النقاط ف���ي المنطقة 
الوسطى«.

وأش���ار إلى أنه »قد تصدت لها وسائط الدفاع 
الجوي وأسقطت معظم الصواريخ«.

»سانا«: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان »إسرائيلي« على سوريا

إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤوال أمريكيًا
ً
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القدس المحتلة/ االستقالل:
حق����ق فريق جب����ل المكبر ف����وًزا مس����تحًقا على 
ضيفه ثقاف����ي طولكرم مس����اء الجمعة بثالثية 
لهدفين في اللقاء الذي أقيم على إستاد الشهيد 
فيصل الحسيني بالرام ش����مالي مدينة القدس 
المحتل����ة، ضمن الجول����ة 21، وقب����ل األخيرة من 
دوري المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية 

المحتلة.
ورفع المكب����ر رصيده إلى 48 نقط����ة في المركز 
الثاني، لكن البطولة حسمت لصالح شباب الخليل 
الخميس، بينما ظل الثقاف����ي في المركز الثامن 

برصيد 25 نقطة.
وتق����دم جبل المكب����ر بهدف ع����ن طريق هداف 
الدوري شهاب القنبر، بعد متابعة لعرضية داخل 
الصندوق، فيما أضاف زميله عبد الله عويس����ات 
الهدف الثاني، ونج����ح محمد نضال في تقليص 
النتيجة بهدف أول، قبل نهاية الشوط األول، وفي 
الشوط الثاني عاد محمد نضال وأدرك التعادل من 
انفراد، لكن القنبر منح فريقه التفوق بضربة رأس 

مركزة وضعها على يمين حارس الثقافي.
ب����دوره، اقت����رب طوباس م����ن البقاء ف����ي دوري 
المحترفين، بعد الفوز الثمين خارج القواعد على 

مضيفه شباب الظاهرية بهدفين لواحد.

وبهذا الفوز، تقدم طوباس للمركز العاشر برصيد 
16 نقط����ة، على بعد 3 نقاط م����ن األمعري الذي 
خس����ر مباراته أمام »حامل اللقب« شباب الخليل، 
فيما يلعب مركز طولكرم األخير مباراته الس����بت 

في اختتام الجولة.
وج����اءت أهداف اللقاء في الش����وط الثاني، حيث 
تق����دم أصحاب األرض بهدف أول عن طريق علي 

عدوي من ركلة جزاء وضعها على يمين الحارس.
ونجح طوباس في إدراك التعادل عن طريق عميد 
أبو كش����ك، الذي تابع رأسية من داخل الصندوق 
بقدمه في ش����باك الحارس أنس أبو سيف، ومنح 
محمد فخ����ري فريق����ه أغلى نقاط الموس����م من 
تس����ديدة زاحفة على يس����ار الح����ارس أنس أبو 

سيف.

المكبر يتفوق على الثقافي وطوباس يقترب من البقاء

القاهرة/ االستقالل:
أعلنت رابطة األندية المصرية المحترفة برئاس���ة أحمد دياب السبت، تأجيل 6 
مباريات في الدوري، بواقع مباراتين لكل من األهلي، وبيراميدز، والمصري لوصول 

الفرق الثالثة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية.
وقررت الرابطة تأجيل مباراتي األهلي ضد إيسترن كومباني، وإنبي المقرر لهما 

يومي 12، و19 أبريل الجاري توالًيا، ضمن الجولتين 14، و15.
كما قررت الرابطة تأجيل مباراتي بيراميدز ضد س���موحة، وفيوتشر يومي 13، 
و20 من نفس الشهر على التوالي، كما أرجأت مباراتي المصري ضد اإلسماعيلي، 
والبنك األهلي في اليومين ذاتهما. وذكرت الرابطة أن التأجيل سيكون لما بعد 

مباريات ربع النهائي اإلفريقي، ومعرفة الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي.

رابطة األندية تؤجل 6 
مباريات في الدوري المصري

االستقالل/ وكاالت:
أنهى إش���بيلية صياًما عن االنتصارات في الدوري 
اإلس���باني لكرة الق���دم دام أربع مباري���ات وعاد إلى 
الوصاف���ة بفوز قاتل ومثير 4-2 على ضيفه غرناطة 
في افتتاح منافس���ات المرحلة الحادية والثالثين 

الجمعة.
ويمر النادي األندلسي بفترة صعبة بعد أن تعادل 
في ثالث مباريات توالًيا في الليغا قبل أن يس���قط 
ف���ي المرحل���ة الماضية أمام برش���لونة، م���ا أفقده 

الوصافة لصالح الفريق الكاتالوني.
وبعد أن وجد أن مش���اركته في دوري األبطال باتت 
مهددة بعدما كان ينافس ري���ال مدريد المتصدر 
على اللقب، عاد إش���بيلية ال���ى االنتصارات بفضل 
هدفين في الوقت بدل الضائ���ع للبديلين رافا مير 

)90+3( واالرجنتيني ألخاندرو غوميس )9+90(.
وكان غرناطة تقدم في المباراة بهدف الفينزويلي 
داروي���ن ماش���يس )23( وع���ادل البرازيلي دييغو 
كارلوس ألصحاب االرض )32(. وفي الشوط الثاني، 
تقدم إش���بيلية عبر االرجنتيني لوكاس أوكامبوس 
)66(، قبل أن يعادل فيكتور دياس قبل دقيقتين 
من نهاية الوقت االصلي )88( ليفرض نهاية مثيرة.

ورفع إش���بيلية رصي���ده الى 60 نقط���ة في المركز 
الثاني بفارق تسع نقاط عن ريال الذي يستضيف 
خيتافي الس���بت، وثالث عن كل من برشلونة الذي 
سيس���تعيد الوصافة بفارق االهداف في حال فوزه 
على مضيف���ه ليفانتي االحد، وأتلتيكو مدريد الذي 

يحل على مايوركا السبت.
وودع إش���بيلية خالل السلس���لة السلبية مسابقته 
المفضل���ة “يوروبا ليغ” من ثم���ن النهائي على يد 
وست هام اإلنكليزي، هو الذي يحمل الرقم القياسي 

في ألقابها )6(.

إشبيلية ينهي صيامه عن االنتصارات بفوز قاتل ويعود للوصافة

االستقالل/ وكاالت:
عاد بوروس���يا دورتموند الى سكة االنتصارات 
في الدوري االلماني لكرة القدم بعد غيابه عنها 
في آخر مباراتين، بفضل ثنائية البديل يوليان 
براندت الذي ق���اده للفوز 2-صفر على مضيفه 
ش���توتغارت في افتت���اح المرحلة التاس���عة 
والعش���رين الجمعة، إال أن الفريق خسر ثالثة 

العبين لإلصابة.
وعان���ى العبا الوس���ط االميرك���ي جوفاني رينا 
ومحم���ود داوود من إصابات في الش���وط األول، 
فيما لم يدخل المدافع ماتس هوملز الى الثاني 

بسبب إصابة في القدم.
وكان دورتمون���د تع���رض االس���بوع الماضي 

لهزيم���ة مذلة عل���ى أرضه أم���ام اليبزيغ 4-1، 
سبقها تعادل مع كولن 1-1 . لكن فريق المدرب 
ماركو روزه عاد الى االنتصارات رافًعا رصيده الى 
60 نقطة على بعد س���ت من باي���رن المتصدر 

الذي يستضيف أوغسبورغ السبت.
ويبدو دورتموند ف���ي وضع مريح في ما يخص 
الصراع على المش���اركة في دوري أبطال أوروبا، 
المس���ابقة التي ودعها هذا الموس���م من دور 
المجموع���ات ث���م خ���رج بعدها م���ن الملحق 
اإلقصائ���ي لمس���ابقة “يوروبا لي���غ” على يد 
رينجرز االس���كتلندي، إذ يحتل المركز الثاني 

بفارق 15 نقطة عن فرايبورغ الخامس.
وتع���رض رينا لالصابة بعد 54 ثانية فقط على 

انطالق اللقاء، إال أن بديله براندت أحرز الهدف 
االول عندما وصلته الكرة م���ن النروجي إرلينغ 

هاالند نحو القائم الثاني امام المرمى )12(.
وخ���رج داوود ف���ي الدقيقة 36 بس���بب إصابة 
ف���ي الكتف. وأضاف الدولي االلماني )25 عاًما( 
الهدف الثاني من تس���ديدة جميلة بيمناه من 
خارج المنطقة في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى 

الحارس فلوريان مولر )71(.
وهذه المباراة الخامس���ة توالًيا في الدوري التي 
يفشل فيها هاالند في التسجيل، وهي أطول 
فترة عجاف منذ وصوله الى دورتموند، وس���ط 
تكنهات بش���أن رحيل���ه نهاية الموس���م عن 

الفريق االسود واالصفر.

دورتموند يعود الى االنتصارات بثنائية براندت

االستقالل/ وكاالت:
صب فريق تشيلس���ي جام غضبه على مضيفه س���اوثهامبتون، وتغلب عليه 
بسداس���ية نظيفة مساء السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وسجل أهداف تشيلسي كل من ماركوس ألونسو في الدقيقة الثامنة، ومايسون 
مونت »هدفان« بالدقيقتي���ن 16، و54 على التوالي، وتيمو فيرنر »هدفان« في 

الدقيقتين 21، و49 على الترتيب، وكاي هافرتز بالدقيقة 31.
وارتفع رصيد تشيلس���ي إلى 62 نقط���ة في المركز الثال���ث، فيما بقي رصيد 

ساوثهامبتون 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.
ويأتي هذا الفوز، بعدما تلقى تشيلسي هزيمتين متتاليتين على أرضه، األولى 
أمام برينتفورد في »البريميرليج«، والثانية أمام ريال مدريد اإلسباني في ذهاب 

ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ب���دوره، حقق إيفرت���ون انتصاًرا ثميًنا على ضيفه مانشس���تر يونايتد بهدف 

نظيف على ملعب »جوديسون بارك« أحرزه أنتوني جوردون في الدقيقة 27.
وبذل���ك، رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة ف���ي المركز 17، بينما تجمد رصيد 

مانشستر يونايتد عند 51 نقطة بالمركز السابع.
وفي مباريات أخرى، فاز ليدز يونايتد على واتفورد بثالثية نظيفة، وبرايتون على 

أرسنال بهدفين لواحد.

تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون 
واليونايتد يسقط أمام إيفرتون
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مقتضب وصل »االس����تقالل«، باستشهاد شاب وصل 
مستش����فى جنين الحكومي مصاًبا برصاصة في الرأس 

ورصاصة في الصدر، وإصابة 13 آخرين.
وأوضح����ت ال����وزارة أن من بين اإلصاب����ات إصابتان في 
البطن تتواجدان في غرف العمليات، وإصابة بش����ظية 

في الرأس، مشيرة إلى أن بقية اإلصابات مستقرة.
وذكرت أن من بين المصابين ش����ابة )19 عاًما( أصيبت 

برصاصة في البطن.
واقتحم����ت قوات االحتالل المخي����م من أكثر من جهة، 

ونشرت قناصة في عديد األماكن.
كم����ا حاصرت قوات االحتالل منزل الش����هيد رعد حازم 
منفذ عملية شارع »ديزنغوف«، التي أدت لمقتل ثالثة 
إسرائيليين وإصابة 8 آخرين، وطالبت من فيه بتسليم 

أنفسهم عبر مكبرات الصوت.
بدوره، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن والد الشهيد رعد 

رفض تسليم نفسه.
وذك����رت صحيف����ة »يديع����وت أحرون����وت« أن جيش 
االحتالل انس����حب من المخيم بعد اقتحام منزل عائلة 
منف����ذ عملية »تل أبيب« الذي لم يكن به أحد، مش����يرة 

إلى أن الجنود أخذوا قياسات المنزل تمهيًدا لهدمه.
م����ن جهتها، قالت »س����رايا الق����دس – كتيبة جنين« 
إن مقاوميه����ا أوقعوا قوة »إس����رائيلية« بكمين محكم 
واس����تهدفوهم بش����كل مباش����ر وأوقع����وا ع����دًدا من 

اإلصابات فيها.
وزّفت السرايا الشهيد أحمد ناصر السعدي )23 عاًما(، 
مش����يرة إلى أنه أحد مقاتليها وارتقى خالل اش����تباك 

مسلح مع قوات االحتالل داخل المخيم.
وقالت: »كان الشهيد من أبرز وأشجع مقاتلينا البواسل، 
والذي����ن كان له����م بصمة كبيرة ف����ي التصدي لقوات 

االحتالل«.
وأكدت »التمسك في خط المقاومة على طريق القدس، 

والمضي في المقاومة والجهاد مهما كانت األثمان«.
وتوعدت االحتالل بأنه »س����يدفع ثم����ن جرائمه غالًيا«، 
مش����ددة على أن مخيم جنين »سيبقى شوكة في حلق 

االحتالل وسًدا منيًعا في الدفاع عن شعبنا«.
وف����ي وق����ت الحق من يوم أمس الس����بت، ش����ّيع آالف 

المواطنين جثمان الشهيد أحمد السعدي.
وانطل����ق موكب التش����ييع من مستش����فى ابن س����ينا 
ف����ي جنين إلى منزل الش����هيد في بل����دة برقين حيث 
ألقي����ت نظرة الوداع األخيرة عليه قبل أداء الصالة عليه 
وتش����ييعه بمس����يرة مهيبة ومواراته الثرى في مقبرة 

الشهداء بالمخيم.
وطالب المش����يعون بالثأر من االحتالل واالنتقام لدماء 

الشهداء، وتصعيد المقاومة ضده.
وردد المش����يعون هتافات »طال الليل وطفح الكيل يا 
انتفاضة شيلي ش����يل« و »حنا رجالك يا فلسطين كل 

واحد بسوى مية«.
وقال والد الش����هيد ناصر الس����عدي، »إن نجلي أحمد 
تأثر بأصدقائه الش����هداء وكانت وصيته يدفن بجانب 
صديقه الشهيد عبد الله الحصري الذي لم يمضي على 

استشهاده 40 يوًما«.
أما القيادي بحركة الجهاد اإلس����المي الش����يخ بس����ام 
الس����عدي فقال: » االحتالل يخش����ى م����ن امتداد هذه 
الشرارة التي انطلقت من مخيم جنين وجدوه المقاومة 
الى كل األراضي الفلسطينية ويعيش في مأزق لتعدد 
الجبه����ات الضفة الغربية قطاع غزة المتحفز بمقاومته 
لحماي����ة المخيم والمقدس����ات والداخ����ل المحتل وال 
ننسى أهلنا في الداخل المحتل المتحفزين لمساعدة 
إخوانه����م في قطاع غ����زة والضفة الغربي����ة واالحتالل 

يخشى تدحرج كرة اللهب الى جنوب لبنان«.
وق����ال القيادي في حركة حماس ن����ادر صوافطة خالل 
مراسم التشييع »االحتالل يس����تمر في عنجهية ضد 
مخيم جنين والقدس والفلسطينيين أينما كانوا يريد 
منهم رفع الراية البيضاء لكن الفلس����طيني ثابت على 
أرضه بإيمانه ومقاومته واالحتالل ال يفهم إال لغة القوة 
ومع اس����تمرار اقتحام قطعان المس����توطنين للمسجد 
األقصى كانت هناك جولة من قطاع غزة العام الماضي 

يجب على االحتالل أن يتعلم منها«.
أما القي����ادي بحركة فتح جمال حوي����ل فقال: »معركة 
جني����ن عام 2002 ل����م يفهم منها االحت����الل أن أهل 
المخي����م المهجرين م����ن 58 قرية صامدي����ن وثابتين 
ومدافعين عن القدس حجر حجر ورافضين لحصار غزة 

واالستيطان في الضفة الغربية«.
وقال مدير نادي األس����ير في جنين منتصر سمور، »إن 
حصيلة االعتقاالت في مدينة جنين بلغت 3 اعتقاالت 
ألس����رى محررين وه����م نور الدين جرب����وع بعد إصابته 
بعدة رصاصات ومحمد دراوش����ة م����ن مخيم جنين كما 
واعتقلت األس����ير المحرر نور الدين حمادة نجل األسير 
عبد اللطيف حمادة المحكوم بالس����جن المؤبد من بلدة 

برقين«.
الفصائل تدعو للتصعيد

من ناحيتها، نعت فصائل فلسطينية، السبت، الشهيد 
أحمد ناص����ر الس����عدي، القائد الميدان����ي في كتيبة 
جنين، الذي ارتقى ش����هيًدا خ����الل مواجهة مع قوات 
االحت����الل التي اقتحمت مخيم جنين ش����مالي الضفة 
الغربية المحتّلة، محّملة س����لطات االحتالل اإلسرائيلي 

المسؤولية الكاملة عن اس����تمرار جرائمه بحق شعبنا، 
ومؤّكدة في الوقت ذاته على أّن دماء الشهداء ستبقى 
وقوًدا للمعرك����ة واالنتفاضة المتواصلة وس����تزيد من 

ثورة شعبنا وبطوالته في التصدي لالحتالل.
ونعت حركة الجهاد اإلس����المي الش����هيد الس����عدي 
)23 عاًم����ا(، قائلة إّن����ه كان قائًدا ميدانًي����ا في إحدى 
التشكيالت التابعة لسرايا القدس في الضفة الغربية 
المحتّل����ة، مش����ّددة على أّن أثره س����يظّل ماثاًل في كل 
عملي����ات المقاومة الت����ي أثخنت في صف����وف العدو 

واخترقت عمقه.
وأّكدت الحركة على »استمرار المقاومة، وبقاء مقاتليها 
في حالة اس����تنفار ويقظة كامل����ة للتصدي ألي عدوان 
أو اقتحام ألرضنا«، مش����ّددة على أّن معركة اليوم هي 
امت����داد لكل معارك ش����عبنا، وامت����داد لمالحم جنين 
وم����ا صنعته في مثل ه����ذه األيام قب����ل 20 عاًما على 
يد الش����هيد محمود طوالبة والش����هيد راغب جرادات 

وغيرهم من الشهداء.
بدورها، حّملت فصائل المقاومة الفلسطينية سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي المس���ؤولية الكاملة عن استمرار 
جرائمه بحق ش���عبنا، مؤّكدة ف���ي الوقت ذاته على أّن 
دماء الش���هداء س���تبقى وقودًا للمعركة واالنتفاضة 
المتواصلة وس���تزيد م���ن ثورة ش���عبنا وبطوالته في 

التصدي لالحتالل.
ونعت فصائل المقاومة الشهيد البطل أحمد السعدي 
من »كتيبة جنين«، الذي ارتقى خالل اشتباك مع قوات 

االحتالل المقتحمة لمخيم جنين صباح اليوم.
وقالت الفصائل إّن »العملي���ات البطولية المتصاعدة 
ف���ي الضف���ة والق���دس والداخل المحت���ل والتصدي 
البطول���ي ألهلن���ا في جني���ن التي تمث���ل معركتهم 
معركة الكل الفلس���طيني تؤكد تمسك شعبنا بخيار 

المقاومة ورفضه بقاء االحتالل على أرضه«.
وش���ّددت على أّن المقاومة بأش���كالها وأدواتها كافة 
هي حق مشروع لش���عبنا الفلسطيني كفلته القرارات 
والقواني���ن الدولية كافة، واصف���ة إدانة أنظمة عربية 
وإس���المية للعملي���ات البطولي���ة بأّنه���ا »عمل مدان 
ومرفوض وتس���اوق فاضح مع سياس���ة االحتالل في 

تجريم وشيطنة شعبنا الفلسطيني ومقاومته«.
واعتب���رت أّن إدانة الرئيس محم���ود عباس للعمليات 
البطولية تأتي في إطار »اس���تمرار التنس���يق األمني، 
وتؤكد إصراره على معاداة ش���عبنا ومخالفته لإلجماع 
الوطني الداعي لتصعيد المقاومة كخيار استراتيجي 
لمواجهة االحتالل والتصدي لعدوانه«، بحسب البيان.

من جانبها، نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد 

الس���عدي، مؤّكدة أّن دماءه ودماء كل الشهداء األحرار 
ستبقى »ناًرا تحرق المحتلين وقناديل عز ومجد وثورة 
على طريق التحرير والعودة«، ومش���ّددة على أّن جنين 
ومخيمها وثوارها وكتيبتها المقاومة سيبقون شوكة 
في حلق الع���دو وقادته المهزومي���ن وخزان تضحية 

وثورة ال ينضب وال ينتهي أبدا.
وقالت إّن جرائم العدو في جنين ومخيمها لن تكس���ر 
إرادة شعبنا، ولن ترمم صورته التي مزقتها العمليات 
البطولية الت���ي نفذها ثوار ش���عبنا، ولن تخمد جذوة 

المقاومة المشتعلة.
وأضاف���ت أّن »ث���وار جني���ن وأبطالها يس���طرون أروح 
مالح���م البطولة والفداء والتضحيات ويدوس���ون على 
التنس���يق االمني ويمزقون صفحات���ه المخزية بالدم 
والرصاص والب���ارود«، داعية المقاومي���ن في القدس 
والضفة والداخل المحتل إلى إش���عال انتفاضة وثورة 
ش���عبية عارمة وتوجيه ضربات نوعية لجنود االحتالل 

ومستوطنيه.
في الس���ياق، أش���اد عضو اللجنة المركزي���ة للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين وس���ام زغبر بوحدة 
ش���عبنا ومقاومته في الميدان، معتبًرا أّنها أفش���لت 
تحقي���ق أهداف االحت���الل من عملي���ة اقتحام مخيم 

جنين.
ونع���ى الش���هيد الس���عدي ال���ذي استش���هد خالل 
تصديه القتحام مخيم جنين، داعًيا جماهير ش���عبنا 
الفلسطيني وقواه السياس���ية للمشاركة في تشييع 

جثمان الشهيد.
بدورها، نعت حركة المجاهدين الفلسطينية الشهيد 
الس���عدي، مبارك���ة األعم���ال البطولية التي س���طرها 
المقاوم���ون في جني���ن البطولة واإلب���اء، التي تعكس 
الحالة الثورية الفلسطينية في الضفة وتخط التاريخ 

الناصع بمداد من دم وفداء.
وأّكدت أّن التصدي البطولي لقوات االحتالل المقتحمة 
لمخيم جنين ه���و »عنوان المرحلة القادمة في الصراع 
مع هذا المحتل، وش���باب الضفة والمقاومين األبطال 
هم أيقونة الصراع مع المحتل وهم الس���يف المشرع 
ف���ي وج���ه الغطرس���ة والعنجهي���ة الصهيونية ولن 

تثنيهم التهديدات وال االغتياالت واالعتقاالت«.
ودعت ش���باب المقاومة في مناط���ق الضفة كافة إلى 
إشعال ميادين المواجهة مع االحتالل لهيًبا وناًرا بكل 
وسائل وأش���كال المقاومة، كما دعت جماهير شعبنا 
في الضف���ة والقدس والداخل المحت���ل لالنخراط في 
هبة جماهيرية ش���املة وعلى كاف���ة نقاط التماس مع 

هذا الكيان.

رام الله/ االستقالل:
ص����ادف أم����س، التاس����ع م����ن نيس����ان/ابريل، 
الذكرى ال�73 لمجزرة دير ياس����ين، التي نفذتها 
الجماعت����ان الصهيونيتان »أرجون« و«ش����تيرن« 
عام 1948، وأس����فرت عن استش����هاد 250 إلى 

360 فلسطينيا.
ف����ي ذلك الوقت، ووفق ش����هادات الناجين، فإن 
الهجوم االرهابي على قرية دير ياسين، الواقعة 
غرب مدينة القدس المحتلة، بدأ قرابة الس����اعة 
الثالثة فجرا، لك����ن الصهاينة في حينه تفاجأوا 
بني����ران األهال����ي التي ل����م تكن في الحس����بان، 
وس����قط من اليهود 4 قتلى، وم����ا ال يقل عن 32 

جريحا.
بعد ذلك طلبت العصابات المس����اعدة من قيادة 
»الهاجان����اه« في الق����دس وج����اءت التعزيزات، 
وتمّكنوا من اس����تعادة جرحاه����م وفتح األعيرة 
النارية على األهالي دون تمييز بين رجل أو طفل 

أو امرأة.
وقد استعان اإلرهابيون بدعم من قوات »البالماخ« 
في أحد المعس����كرات قرب القدس، حيث قامت 
من جانبها بقصف دير ياس����ين بمدافع الهاون 

لتسهيل مهمة العصابات المهاجمة.
وقد اس����تمرت المجزرة الوحش����ية الصهيونية 
حتى س����اعات الظهر، وقبل االنسحاب من القرية 
جم����ع اإلرهابي����ون اليهود كل م����ن بقي حيا من 
المواطنين العرب داخ����ل القرية وأطلقوا عليهم 

النيران.
ومنع����ت الجماعات اليهودية، ف����ي ذلك الوقت، 
المؤسس����ات الدولية، بما فيه����ا اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، م����ن الوصول إلى موقع الجريمة 

للوقوف على ما حدث على أرض الواقع.
مناحيم بيغن، كان رئيس����ا لعصابة »الهاجاناه«، 
وبعد تأسيس دولة االحتالل أصبح رئيسا للوزراء، 
وق����د تفاخر بهذه المذبحة ف����ي كتاب له فقال: 
»كان لهذه العملية نتائ����ج كبيرة غير متوقعة، 
فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياس����ين بهلع 
قوي فأخذوا يف����رون مذعورين.. فمن أصل 800 
ألف عربي كانوا يعيش����ون على أرض »إسرائيل« 
الحالي����ة أراضي عام 1948 لم يتبق س����وى 165 

ألفا«.
وتابع قائال: »لقد خلقنا الرعب بين العرب وجميع 
الق����رى في الجوار. وبضربة واح����دة، غيرنا الوضع 

االستراتيجي«.
كانت مجزرة دير ياسين عاماًل مؤثرًا في الهجرة 
الفلس����طينية إلى مناطق ُأخرى من فلسطين أو 
البلدان العربية المجاورة، لما سببته من حالة رعب 
عرة التي قصمت ظهر  عند المدنيين، ولعّلها الشَّ
البعير في إشعال الحرب العربية اإلسرائيلية في 

عام 1948.
وفي صيف عام 1949، استوطنت مئات العائالت 
من المهاجرين اليهود قرب قرية دير ياس����ين، 
وأطلق على المس����تعمرة الجديدة اسم »جفعات 
شاؤول بت« تيمنا بمستعمرة »جفعات شاؤول« 
القديمة التي أنشئت عام 1906، وال تزال القرية 
إلى يومنا هذا قائم����ة في معظمها، وُضمت إلى 
مستش����فى األمراض العقلية الذي أنش����ئ في 
موقع القرية، وتستعمل بعض المنازل التي تقع 
خارج حدود أراضي المستشفى، ألغراض سكنية 
أو تجارية، وثمة خارج الس����ياج أش����جار الخروب 
واللوز، أما مقبرة القرية القديمة، الواقعة ش����رق 
الموقع، فقد اكتسحتها أنقاض الطريق الدائرية 
التي ُش����ّقت حول القرية، وما زالت ش����جرة سرو 

باسقة وحيدة قائمة وسط المقبرة حتى اليوم.

74 عامًا على مجزرة دير ياسين

�سهيد من �سرايا..

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ممارسات سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« 

العدوانية تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي إلى ديني.
واعتبرت أن التصعيد »اإلس���رائيلي«، يأتي ضمن محاوالت سلطات االحتالل، 
»اس���تبدال الحل السياس���ي التفاوضي للصراع، بحلول أخ���رى، وُتنكر حقوق 
الش���عب الفلس���طيني السياس���ية وفي مقدمتها حقه ف���ي تقرير المصير 

وتجسيد دولته المستقلة ».
ودانت الخارجية في بيان السبت، التصعيد االسرائيلي المتعمد ضد الشعب 
الفلس���طيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدس���اته، سواء من خالل عمليات 
االقتحام واالجتياحات العنيفة الت���ي تقوم بها قوات االحتالل لمراكز المدن 
والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما حصل اليوم )أمس( في اقتحام 
مخي���م جنين، أو م���ا يتصل بالتصعي���د الحاصل في اعتداءات ميليش���يات 
المس���توطنين أو عمليات أس���رلة وتهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها 

الى ثكنة عسكرية خالل شهر رمضان.
وحملت، حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات 

هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

»الخارجية«: ممارسات 
االحتالل تدفع بتحويل 

الصراع من سياسي إلى ديني
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االستقالل/ وكاالت:
احتفل إندونيس���يون بالحرية المستعادة إثر رفع قيود كوفيد-19 في بالدهم 

عبر تناول العشاء داخل مطعم معّلق في سماء جاكرتا.
وفتح مطعم »الونج إن ذي س���كاي« أبوابه أمام السكان هذا األسبوع في عاصمة 

أكبر بلد مسلم في العالم لناحية التعداد السكاني.
وقد ُحجزت األماكن ألش���هر عدة مقبلة في المطعم الذي يش���هد خالل شهر 

رمضان إقبااًل كثيفًا وتحديدًا في وقت اإلفطار.
ويقّدم »الونج إن ذي س���كاي« خالل كّل خدمة وجبات يتراوح س���عرها بين 1,6 
و3,7 مليون روبية )110 إلى 260 دوالرا( لنحو ثالثين زبونًا يجلسون فوق منصة 

تعلو على ارتفاع ثالثين إلى خمسين مترًا عن األرض بواسطة رافعة.
وبينما ُيرَبط الزبائن في مقاعدهم يرتدي الطهاة والندل أحزمة األمان.

وتق���ول يوني، وهي طبيبة تبل���غ 29 عامًا، إّن »األمر كان صعب���ًا بدايًة، إذ كنت 
متوترة وعاجزة عن ابتالع الطعام«.

وتضي���ف »لكّنني تمّكنت بعد فترة من تناول الوجبات )...( كان األمر مش���وقًا 
جدًا«.

ويؤّكد المطعم أّنه يّتبع إجراءات س���المة مش���ددة، لك���ن ينبغي اتخاذ بعض 
االحتياطات، إذ يوصي الموقع اإللكتروني التابع له الزبائن باستخدام المرحاض 
قبل أن يجلسوا في مقاعدهم، وإاّل سيتعين إنزال المنصة أثناء تناول الوجبات.

وأطلق رجال أعمال بلجيكيان فكرة »العشاء في السماء« عام 2006، وبدأ اعتمادها 
منذ تلك السنة في عشرات الدول.

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

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

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

القسم األكبر من الجائزة إلنشاء مؤسسة«.
وفي مراس���لة مع صحيفة »لو باريزي���ان«، أكد الفائز الذي عّرفت عنه الش���ركة 
الفرنس���ية أللعاب الحظ باس���م »غي«، أنه »حّول القس���م األكبر« من أرباحه إلى 
مؤسس���ته منذ فوزه في ديس���مبر )كانون األول( 2020، كما أوضح أنه يعتزم 
»تحويل المبلغ بكامله تقريبًا« إلى المؤسسة عينها. ولفت »غي« إلى أنه يعتزم 
»االستمرار في العيش بهدوء وخصوصية كاملة«. وجائزة 200 مليون يورو هذه 
ه���ي ثاني أكبر جائزة في تاريخ ألعاب الحظ في فرنس���ا، بعد تلك البالغة 220 

مليون يورو والتي حصدها فرنسي في أكتوبر )تشرين األول( 2021.

إندونيسيون يتناولون 
العشاء في السماء

)apaimages(     باعة يح�ضرون عجينة حلوى " القطائف" قبيل موعد الإفطار مبدينة خانيون�س جنوب قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
قد يشعر بعض الصائمين بالبرودة بعد تناول 
وجبة اإلفطار، وأس���باب ذلك هي نفس أسباب 
شعور البعض بالبرودة بعد تناول الطعام بشكل 
عام -ووفقا لتقرير في موقع »هيلث ش���وتس« 

)Health Shots(– مثل:
تناول �ضعرات حرارية اأقل

ينظم إجمالي الس���عرات الحرارية المستهلكة 
إنتاج الطاقة ودرجة الحرارة في الجسم، ولكن إذا 
تناول الشخص كمية قليلة من السعرات بشكل 
متكرر خالل رمضان فقد يحدث لديه انخفاض 
في مس���توى الحرارة. إلى جانب ذلك، يمكن أن 

ت���ؤدي التغذية غير الكافي���ة أيضا إلى خفض 
درجة حرارة الجسم.

األطعمة والمشروبات الباردة
قد يؤدي تناول األطعمة أو المش���روبات الباردة 
على اإلفطار بشكل عام إلى اإلحساس بالبرودة، 
مما قد يتس���بب في انخفاض طفيف في درجة 

حرارة الجسم.
فقر الدم

غالبا ما يشعر المصابون بفقر الدم بالبرودة حتى 
بعد تناول الطعام.

مر�س ال�ضكري غري املن�ضبط
قد يؤدي »اعتالل األعصاب المحيطية«، وهو نوع 

من تلف األعصاب الناجم عن مرض السكري غير 
المنضبط، إلى فقدان اإلحساس أو الشعور بالبرد 

بعد تناول الوجبة.
ق�ضور الغدة الدرقية

تؤثر المس���تويات المنخفضة م���ن هرمونات 
الغدة الدرقية على وظيفة الجهاز الهضمي، مما 
يؤدي إلى انخفاض كمية الحرارة التي ينتجها 
الجسم، وبالتالي نشعر بالبرودة حتى بعد تناول 

الطعام.
استشر الطبيب إذا كنت تشعر بالبرودة بشكل 
متكرر بعد تناول الطعام، س���واء خالل ش���هر 

رمضان أو في األوقات األخرى.

ما أسباب الشعور بالبرد بعد تناول الصائم وجبة اإلفطار في رمضان؟

بغداد/ االستقالل:
تزوج مس���ّن من محافظة الديوانية العراقية، يبلغ من العمر 103 سنوات للمرة 

الثالثة، معربًا عن أمله في أن يصبح أبا مرة أخرى، بحسب وسائل إعالم عراقية.
وقال الحاج مخيلف فرهود إن زوجته السابقة ذهبت إلى أهلها في الناصرية ولم 
تعد، معربا ع���ن أمله بأن تنجب له زوجته الجديدة التي تبلغ من العمر 35 عاما 
أطفاال.  كاظم هو االبن األكبر للحاج مخيلف وعمره 72 عاما، أمه متوفية منذ 23 
س���نة، وزوجة أبيه الجديدة أصغر منه ب�35 عاما، لديه 16 فتاة و17 ولدا بزواجه 
9 مرات واآلن لديه 4 زوجات. يذكر أن زوجة الحاج مخيلف أصغر منه ب� 66 عاما، 
وباستثناء تسعة أوالد وس���ت بنات، رأى أكثر من أربعة أجيال منهم، وبحسب 

أحفاده، فإن لديه نحو 400 من نسله، معظمهم ال يعرفهم.

مسن عراقي يتزوج في 
عمر الـ 103 ويريد اإلنجاب

أنفق 200 مليون يورو ربحها 
في اليانصيب لحماية البيئة االستقالل/ وكاالت:

أظهرت دراسة جديدة أن عالج الواقع االفتراضي يمكن 
أن يس����اعد األش����خاص المصابين بالذهان ويخشون 

مغادرة منازلهم.
وط����ور باحث����ون بريطاني����ون تجربة واق����ع افتراضي 
زيارات  ف����ي  المرضى  تس����مى gameChange تأخذ 
افتراضي����ة في بيئ����ات يومي����ة، بتوجيه م����ن مدرب 
افتراض����ي، وتس����مح له����م بالمش����اركة فعلًي����ا في 
الس����يناريوهات اليومية، مثل شراء القهوة أو االنتظار 

في محطة للحافالت أو زيارة الطبيب.
وتستهدف التجربة القلق الشديد الذي يمنع العديد 

م����ن المصابين بالذهان من المش����اركة في األنش����طة 
اليومية في العالم الحقيقي. وأثبتت هذه التقنية في 
التجارب أنها مفيدة حتى للمرضى الذين عانوا من أكثر 

المشاكل النفسية صعوبة بسبب الذهان.
وتم تطوير التجربة بواس����طة فريق متعدد الش����ركاء 
بقي����ادة باحثين في جامع����ة أكس����فورد، و قال كبير 
الباحثين البروفيس����ور دانيال فريمان في قسم الطب 
النفس����ي بجامع����ة أكس����فورد »على مدار ال����� 25 عاًما 
الماضية، تم استخدام الواقع االفتراضي في عدد صغير 
من عيادات الرعاية الصحية العقلية المتخصصة، وقد 
دعم العالج الشخصي الذي يقدمه الطبيب. ومع ذلك، 

مع GameChange ت����م دم����ج الع����الج، بحيث يمكن 
اإلشراف عليه من قبل مجموعة من الموظفين. ويمكن 
تقديمه في مجموعة متنوعة من األماكن، بما في ذلك 
منازل المرضى«. وتستهدف تجربة الواقع االفتراضي 
مشكلة ش����ائعة لدى األش����خاص المصابين بالذهان، 
وهي المخاوف الش����ديدة م����ن التواج����د بالخارج في 
مواقف الحياة اليومية. وبالنس����بة للعديد من المرضى 
، تتطور هذه المخاوف إلى رهاب ش����ديد، وهذا يعني 
أن مرض����ى الذهان يتجنبون مغادرة المنزل، األمر الذي 
يمكن أن يعطل بشدة العالقات مع العائلة واألصدقاء 

وتعليمهم ووظائفهم.

االستقالل/ وكاالت:
عاد أحد سكان والية تاميل نادو الهندية بشكل غير 

متوقع إلى منزله في اليوم التالي لجنازته.
وأفاد موق���ع »كاومودي« المحلي، بأن العامل مورتي 
البالغ من العمر 55 عاما ذه���ب إلى مدينة تيروبور 
لجني قصب السكر. لعدة أيام، لم تتمكن عائلته من 
االتصال به، لكن سرعان ما أبلغ أحد أقارب الرجل أنه 

ُعثر عليه ميتا بالقرب من محطة الحافالت.

جاء اب���ن مورتي إل���ى المكان وتعرف عل���ى والده، 
وسلمت الشرطة الجثة لألسرة التي دفنت المتوفى. 

ومع ذلك، عاد العامل إلى المنزل في اليوم التالي.
قال أحد أقارب مورتي: »لم نصدق أعيننا عندما دخل 
المنزل. كنا جميًعا في حالة صدمة«. وبدأت الشرطة 

تحقيقا لمعرفة الهوية الحقيقية للرجل المدفون.
يذكر أن هذه ليس���ت الحال���ة األولى من نوعها في 
الهند، ففي نوفمب���ر 2020، في منطقة بارغاناس، 

ع���اد رجل إلى منزله بعد أيام من قيام عائلته بحرق 
جثته حس���بما ُزعم. تم تس���ليم جثة مريض يبلغ 
من العمر 75 عاما توفي بس���بب فيروس كورونا إلى 
أقاربه، ولكن نظرا لوجودها في كيس بالستيكي، لم 
يتمكن أفراد األس���رة من رؤية وجهه. تم حرق جثة 
الرجل، وبعد بضعة أي���ام تلقت العائلة اتصاال من 
المستش���فى يطلب منها اصطحاب قريب تماثل 

للشفاء تماما.

هندي يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من دفنه

عالج بالواقع االفتراضي لألشخاص الذين يخشون مغادرة المنزل


