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القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي« مساء 
الخمي���س، فرض إغ���الق محكم عل���ى الضفة 
الغربية وقطاع غزة بحلول عيد الفصح اليهودي 

اليوم الجمعة. 
وأعلن الجيش اإلس���رائيلي فرض إغالق محكم 

على الضفة وغزة، بعد اجتماع أمني وعس���كري 
برئاس���ة وزير الجي���ش بيني غانت���س. وقال 
ما يس���مى منس���ق عمليات االحتالل والناطق 
العسكري للجيش اإلس���رائيلي إن القرار اتخذ 

عل���ى خلفي���ة الوض���ع األمن���ي 
المتوت���ر، حي���ث س���يتم إحكام 

االحتالل يقرر فرض إغالق شامل 
على الضفة ومعابر غزة

»قربان الفصح«.. طقوس تلمودية 
تهويدية قد تقود إلى مواجهة واسعة

غزة- القدس المحتلة/ خالد اشتيوي: 
منذ أش���هر تس���تعد جماعات الهيكل المزعوم 
المتطرفة لموسم »عيد الفصح« اليهودي والذي 

يتصادف مع منتصف ش���هر رمض���ان الجاري، 
ولمحاولة أداء طقوس���ه في ساحات 
المسجد األقصى، رصدت في سبيل 

األسير عواودة يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم 42

الخليل/ االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، الخميس، أن 
األس���ير خليل محمد خليل ع���واودة )40 عاًما( من مدينة 

»الجهاد« تنعى شهداء الضفة 
وتؤكد: دماؤهم لن تذهب هدرًا

د. الهندي: نتابع ما يجري بالضفة 
وغرفة العمليات في حال انعقاد دائم

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، مساء الخميس، الشهداء 

الذي���ن ارتق���وا خالل ال���� 24 س���اعة برص���اص االحتالل 
»اإلسرائيلي«. وقالت الحركة في بيان لها: »ننعى بكل فخر 

غزة/ االستقالل:
أكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، د. محم���د الهن���دي، أن التهديدات التي 

»المنظمات األهلية«: ما يجري في 
الضفة الغربية »حرب مفتوحة«

هنية يحذر من »انعكاسات وتداعيات 
خطيرة« لتصاعد العدوان بالضفة والقدس

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت ش���بكة المنظم���ات األهلي���ة الفلس���طينية 
األعم���ال اإلجرامية المتواصلة لدول���ة االحتالل في االرض 

الدوحة/ االستقالل:
وضع رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل 
هني���ة، الخميس، أمي���ر دولة قطر الش���يخ تميم بن حمد 

االحتالل يكشف النقاب عن عمليتين 
قتل فيهما 3 مستوطنين بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
سمحت الرقابة »اإلسرائيلية«، الخميس، بكشف ما قالت 
إنه حل لغ���ز عمليتي���ن فدائيتين ف���ي مدينة القدس 

الضفة الغربية/ االستقالل:
استش���هد أم���س الخمي���س ثالثة ش���بان 
التي  فلس���طينيين أحدهم متأث���ر بجروحه 

أصيب بها األربعاء، وأصي���ب واعتقل آخرون 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل في مناطق 

متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فق���د أعلن���ت وزارة الصحة عص���ر أمس عن 
استش���هاد الش���اب فواز أحمد 
صالح حمايل من بلدة بيتا جنوب 

دعوات لتصعيد المقاومة والثأر للشهداء 
العدوان يتصاعد.. ثالثة شهداء وعشرات اإلصابات 

والمعتقلين بمواجهات واقتحامات بالضفة

العاروري: شعبنا وصل لمرحلة الثورة الشاملة 
وغزة تشكل العمق اإلستراتيجي لمقاومته

الدوحة/ االستقالل:
كش���ف نائب رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس 
صالح العاروري عن رد حركته على الوس���طاء الذين بعثت 

�سبط 3 م�ستوطنني 
متنكرين يف 

امل�سجد الأق�سى

»شاهد«: االحتالل أعدم 29 
فلســــطينيًا منذ بداية 2022

)apaimages(    ت�سييع جثامني �سهداء جنني �ساأ�س كممجي من كفر دان وم�سطفى ابو الرب من م�سلية يف م�سرية حا�سدة و�سط املدينة
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غزة/ االستقالل:
أكد مس����ؤول الدائ����رة السياس����ية في حركة 
الجهاد اإلس����المي ف����ي فلس����طين، د. محمد 
الهندي، أن التهديدات التي يطلقها االحتالل 
»اإلس����رائيلي« من����ذ رابين ف����ي انتفاضة عام 
1987 وحتى اليوم؛ ال تردع طفاًل فلس����طينيًا 

واحدًا.
وق����ال د. الهن����دي في تصريح����ات صحفية، 
الخمي����س :« ومع ذلك نح����ن نأخذ تهديدات 
االحت����الل عل����ى محمل الجد وهذا يس����تدعي 
اليقظة واالس����تنفار«، مش����يرًا إلى أن فصائل 
المقاومة الت����ي اجتمعت األربع����اء في قطاع 
غزة، تقّيم األوضاع باس����تمرار التخاذ الموقف 

المناسب.
وأضاف:« بالنس����بة للقرابين نبقى حذرين من 

خداع الع����دو، وفي ٢٠19 م����ارس الخداع في 
اقتحام األقص����ى يوم عيد األضح����ى، والحذر 

يعن����ي أن يظهر الفلس����طيني في كل مكان 
غضبه، وأن تزح����ف الجماهير لصالة الجمعة 
إلى األقصى ويستمر حضورها فيه«، مبينًا أن 
الكل لدى االحتالل يخطب ود غالة المتطرفين 
الذين تعهدوا بالذبائح واالقتحام، وهو ما لن 

يمنعه سوى الجموع«.
وأش����ار مس����ؤول الدائرة السياسية في حركة 
الجهاد اإلس����المي إلى أن مصر وعلى لس����ان 
الخارجي����ة أدان����ت  المتح����دث باس����م وزارة 
التحري����ض وتكثي����ف االقتحام����ات ونتوقع 
أن تتاب����ع أيضا المجري����ات حتى ال يكون هذا 
التصري����ح مع����زوال ع����ن الواقع، موك����دًا على 
أهمية المقاومة الشعبية في الضفة واألسود 
المنف����ردة التي تربك العدو وال يس����تطيع أن 

يتنبأ بها أحد.

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
مساء الخميس، الشهداء الذين ارتقوا خالل ال� 

٢4 ساعة برصاص االحتالل »اإلسرائيلي«.
وقال���ت الحركة في بيان له���ا: »ننعى بكل فخر 
واعتزاز، الشهيد المجاهد  شأس فؤاد كممجي 
٢8 عام���ًا أح���د أبن���اء حركة الجهاد االس���المي 
وأبطاله���ا من بلدة كفر دان، وش���قيق األس���ير 
البطل القائد أيهم كممجي، والش���هيد البطل 

فيص���ل أبو الرب، اللذين ارتقيا أثناء تصديهما 
لق���وات االحت���الل التي اعتدت عل���ى محافظة 

جنين«.
كما نعت الحركة الش���هيد البطل فواز حمايل، 
ال���ذي استش���هد الخمي���س متأث���را بإصابته 
برصاص قوات االحتالل التي اقتحمت بلدة بيتا 

جنوب مدينة نابلس مساء األربعاء.
وأك���دت الحركة على أن ه���ذه الدماء لن تذهب 
ه���درا، بل س���تزيد ج���ذوة الصراع م���ع العدو 

اش���تعاال، على طريق المواجهة التي ستنتهي 
بزوال االحتالل عن كل ش���بر من أرض فلسطين 

إن شاء الله.
ووجه���ت الحرك���ة ف���ي بيانها التحي���ة ألبناء 
ش���عبنا الذين يقارعون العدو الصهيوني في 
مدن الضف���ة الغربية والقدس المحتلة واألرض 
المحتلة عام 1948، داعية إلى مزيد من التالحم 
صفا واح���دا إلفش���ال المخطط���ات العدوانية 

الصهيونية، ووضع حد إلرهاب االحتالل.

دعت إلى مزيد من التالحم إلفشال مخططات العدو 
»الجهاد« تنعى شهداء الضفة وتؤكد: دماؤهم لن تذهب هدرًا

د. الهندي: نتابع ما يجري بالضفة وغرفة العمليات في حال انعقاد دائم

الدوحة/ االستقالل:
كش���ف نائ���ب رئي���س المكتب السياس���ي 
لحركة حماس صالح الع���اروري عن رد حركته 
على الوس���طاء الذين بعثت »إسرائيل« رسالة 
عبرهم بأنها ستمنع مجموعات المستوطنين 

من »ذبح القرابين« في المسجد األقصى.
وقال الع���اروري في لقاء مع »قن���اة األقصى« 
مس���اء الجمعة، إن االحتالل اإلسرائيلي أرسل 
رس���الة عبر وس���طاء أنه س���يمنع مجموعات 

المستوطنين من ذبح القرابين في األقصى.
وأضاف: »كان ردنا بأنن���ا نحن ال نثق بوعوده، 
ب���ل نثق ف���ي ق���درة ش���عبنا ومقاومته على 

مواجهته«.
وأكمل الع���اروري: »ذروة الع���دوان الذي كان 
يخطط ل���ه االحتالل ه���و ذب���ح القرابين في 
س���احات األقصى، ولذلك ش���عبنا نهض في 
كل م���كان وباألخ���ص في القدس وس���احات 

األقصى«.
وأك���د أن االحتالل راهن عل���ى أن يفرض األمر 
الواقع في الضفة الغربية بترس���يخ االحتالل 
وتوس���يع االس���تيطان، وس���عى لفرض على 

شعبنا قبوله وزرع اليأس في إمكان تغييره.

وش���دد العاروري على أن االحتالل »لم يتعلم 
الدرس، فشعبنا لم يتوقف عن النضال طيلة 
تاريخه وهو يس���تخدم وس���ائل كثيرة مثل 
الترويع والعقوب���ات الجماعية والقتل والجرح 

واالعتقال«.
وقال: »ال يظن االحتالل أنه سيكون آمنا في تل 
أبيب، ولن ينعم الشعب الفلسطيني باألمن إال 
بزواله والفلسطينيون المهجرون في مخيمات 
الداخل وف���ي دول العالم لن يه���دأ لهم بال 

حتى يعودوا إلى وطنهم«.
وأشار العاروري إلى أن »الضفة الغربية ال تجرب 
ش���يًئا جديًدا، بل لنا تجارب في االنتفاضتين 

األولى والثانية«.
وذكر أن االنتفاضة الثانية كانت اقوى وأعنف 
م���ن األولى، واضطر االحتالل على أن يخرج من 

غزة وشمال الضفة.
ونب���ه إلى أنه »ال يوج���د أي نتائج على األرض 
من الس���نوات التي ضاعت على ش���عبنا في 

المفاوضات«.
وقال العاروري إن شعبنا قال كفى لهذا العبث، 
وأثق أنه وص���ل لمرحلة الثورة الش���املة في 
الضفة والقدس والداخل، وغزة تشكل العمق 

االستراتيجي لمقاومته.
ون���وه إلى أن »ش���عبنا لديه النف���س ليقاتل 
س���نوات حتى يجبر االحتالل عل���ى االندحار، 
وأهلن���ا بالداخل لم يتوقفوا ع���ن نضاله وإن 
تغيرت األس���اليب، وقد بذل���وا جهودا هائلة 
لحفظ هويتهم عبر س���نوات، ونشهد تطور 

هذا النضال«.
وق���ال: »رأينا ف���ي معركة س���يف القدس أن 
ش���عبنا بالداخل نهض بق���وة ومجد، وكانت 
اخط���ر نقطة واجه���ت االحت���الل بالمعركة.. 

نهيب بهم االس���تمرار بها، وهم أكثر الناس 
معرفة بإسرائيل وهم األكثر جرأة بمواجهته«.

وأك���د العاروري أن »إخواننا في ال48 يقع على 
عاتقهم الرباط في المس���جد األقصى وإعماره 

والدفاع عنه«.
وأش���ار إلى أنه بوجود اآلالف من أبناء ش���عبنا 
من الضفة والقدس وال48 نستطيع أن نحمي 
األقصى، مؤكدا أن الوحدة الفلس���طينية في 
الميدان من أهم عوامل نجاح انتفاضة شعبنا 

ضد االحتالل.
ونبه إل���ى أن الجميع يع���رف أن مخيم جنين 
يش���كل رمزا من رموز الوحدة الوطنية وسلواد 
أيًضا تشكل معقال للوحدة الوطنية وانتخابات 

البلدية السابقة كانت شاهدة على ذلك.
وذكر الع���اروري أن كلمة الس���ر ف���ي تقوية 
المقاوم���ة وتعزيزها هي الوح���دة، ونرجو من 
الجميع أن يوج���ه بوصلته ص���وب االحتالل، 
مس���تدرًكا: »لألس���ف نس���مع أصواتا نشازا 
تحاول شق الصف الوطني وتثير الحساسية 

الداخلية«.
وبين أن كل منطقة من مناطق ش���عبنا لديها 
وقتها وأس���لوبها بمقاومة االحتالل، والوقت 

اآلن ه���و وق���ت الضف���ة الغربي���ة لمواجهة 
االستيطان واالحتالل.

وقال العاروري: »نريد النفير العام لشعبنا في 
الضفة والق���دس وال48 أن يدفع كل مواطن 
زكاته لهذا الوطن في أي موقع كان سياس���يا 
وإعالميا وميدانيا.. أي قطعة س���الح يجب أن 

تقدم زكاتها وأن تستخدم ضد االحتالل«.
وأكد أنه ال يجوز أن يمتلك أحد قطعة س���الح 
لس���نوات، وال يس���تخدمها ض���د االحت���الل، 
مضيًف���ا: »أطلق���وا النار على جن���ود االحتالل 
والط���رق االلتفافية والمس���توطنات، واجعلوا 

النية الدفاع عن القدس والوطن«.
وأش���ار إلى أنه من الواجب أن يس���تمر الرباط 
واالعت���كاف ف���ي المس���جد األقص���ى ومنع 
األنج���اس م���ن دخ���ول األقص���ى وتقدي���م 
قرابينه���م، والمطل���وب من كل أبناء ش���عبنا 

تصعيد المواجهات مع االحتالل كل يوم.
وطال���ب الع���اروري باس���تمرار االعتصام���ات 
والمواجه���ات والكمائن، ومن يقدر أن يضرب 
االحتالل في خواصره الرخوة فليفعل، مضيفا: 
»نحن ندافع عن قدسنا وشعبنا، وال نخاف من 

وصفنا بأي اتهامات«.

ال نثق في وعود االحتالل 
العاروري: شعبنا وصل لمرحلة الثورة الشاملة وغزة تشكل العمق اإلستراتيجي لمقاومته

رام الله/ االستقالل:
أصدرت المؤسسة الفلس����طينية لحقوق اإلنسان )شاهد( تقريرا 
توثيقيا حول عمليات اإلعدامات الميدانية خارج إطار القانون، التي 
تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين 
في األراضي المحتلة، والتي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي.

وخصص التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون خالل الش����هور 
األربعة األولى من العام ٢٠٢٢، كاشفا أن قوات االحتالل أعدمت ٢9 

فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال وامرأة واحدة.
وأظه����ر التقرير جملة م����ن المالحظات أهمه����ا أن االحتالل قتل 
7 أطفال و3 مس����نين وامرأة واحدة بطرق وحش����ية شملت دهس، 
وس����حل، وضرب لمس����افة تزيد عن ٢٠٠ مترا، وإطالق النار بشكل 
مباش����ر به����دف القتل، من خ����الل عملية اغتيال ل������� 6 أفراد زعم 

االحتالل انتماءهم لمجموعات مسلحة.
فضال عن قتل قوات االحتالل 1٢ فلسطينيا آخرين خالل اقتحاماتها 
المتكررة للمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وإطالقها 

للنار الحي بطريقة عشوائية على المواطنين.
بجانب تنفيذ إعدام ميداني خارج إطار القانون ل�� 7 فلس����طينيين 
بزعم تنفيذ عملي����ات طعن ومهاجمة إس����رائيليين، وإطالق النار 
بش����كل مباش����ر على الش����بان، ومنع مركبات اإلس����عاف من نقل 

المصابين، وقتل مستوطن لفلسطيني دهسًا بمركبة آلية.
واس����تدل التقرير على ذلك بحادثة إعدام المواطنة غادة سباتين 
الت����ي كانت تم����ر على رصيف الش����ارع، وعندما وج����دت أن جنود 

االحتالل في وجهها رفعت يديها لتؤكد أنها ال تحمل شيًئا.
وطالبت ش����اهد المجتمع الدولي بإدانة اإلعدامات الميدانية التي 
ينفذها االحتالل ضد الفلس����طينيين، والتأكيد على حق الشعب 
الفلس����طيني في مالحقة االحت����الل على جرائمه أم����ام المحاكم 

الدولية.

»شاهد«: االحتالل أعدم 29 
فلسطينيًا منذ بداية 2022
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وذك����ر المتحدث باس����م رئيس حكوم����ة االحتالل أوفير 
جندلم����ان، أن »المزاع����م التي ادعت بأن هن����اك يهوًدا 

ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماًما«. 
وج����اءت تصريح����ات المتحدث باس����م رئي����س حكومة 
االحتالل رغم نش����ر »جماع����ات الهي����كل« المزعوم على 
مختلف منصاتها إعالًنا يدع����و المتطرفين إلى المبادرة 
الفردي����ة لتقديم »قربان الفصح« في المس����جد األقصى 

مساء الجمعة.
ونفذت تل����ك الجماع����ات، االثني����ن الماض����ي، محاكاة 
ل�«تقديم القربان« في منطقة القصور األموية المالصقة 

للسور الجنوبي لألقصى.
ويعتبر ه����ذا العيد أح����د أكثر المناس����بات أهمية لدى 
اليه����ود الرتباطه بتقديم »قرابين الش����كر لله على إنقاذ 

بني إسرائيل«، بحسب تفسيرهم.
ووفق����ًا للتعالي����م التوراتية، فإّن القرب����ان يجب أن ُيذبح 
عش����ية عيد الفص����ح، وأن ينثر دمه عند قبة السلس����لة 
التي يزعم المتطرفون أّنها ُبنيت داخل ساحات المسجد 

األقصى إلخفاء آثار المذبح التوراتي. 
يش����ار إلى أّن ذب����ح قربان الفصح داخ����ل األقصى يمثل 
لليهود عملية إحياء معن����وي لهيكل معبدهم المزعوم. 
ويندرج كل ذلك ضمن الخطة التي يسعى إليها االحتالل 
من أجل تهويد المس����جد األقصى، وفرض وقائع وعادات 

جديدة لصالحه. 
وُيعتبر إجراء الطقوس، وعلى رأس����ها ذبح القربان داخل 
األقص����ى، إقامة للمعبد الثالث م����ن الناحية العملية، ألّن 
ه����ذه الجماعات ترى أّنها أقامته من الناحية الروحية عبر 
االقتحامات المس����تمرة وإقامة الصل����وات، وبالتالي فإّن 

الخطوة القادمة هي إقامة الشعائر اليهودية الكبرى.
ويحرص االحت����الل على أداء طقوس عديدة ومتنوعة في 
المس����جد األقصى، مثل إدخال القرب����ان النباتي أكثر من 
مرة في أيام عيد »الُع����رش«، والصلوات الجهرية، والنفخ 

في البوق.
وينوي المس����توطنون ذبح القربان فعليًا، اليوم الجمعة، 
ر ش����رارة األوضاع في الق����دس المحتلة،  وه����و ما قد ُيفجِّ
خصوصًا بعد أن نقلت المقاومة الفلس����طينية رس����ائل 
مفادها بأّن ذبح  القرابين داخل المسجد األقصى »تجاوز 

للخطوط الحمراء، وسيؤدي إلى تفجير األوضاع«.
»حرب دينية«

وأك����د رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث الش����يخ 
ناج����ح بكي����رات إن مخطط����ات والمس����توطنين بح����ق 
المس����جد األقصى، تقربنا للص����دام الفعلي مع االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
وأض����اف بكيرات في حديث����ه ل� »االس����تقالل«: »عقيدة 
المس����لمين ثابتة وال يمكن القب����ول بهدم األقصى وبناء 
الهي����كل المزعوم، وتنفيذ المس����توطنين لمخططاتهم 

يعني حدوث معركة، وحرب دينية في المنطقة«.
 وذك����ر أن الجماع����ات االس����تيطانية ترى أن المس����افة 
اقتربت بشكل كبير جدًا من بناء »الهيكل المزعوم«، بعد 
تمكنهم من الصالة في األقصى وإقامة طقوس تلمودية.

 وأوضح بكيرات أن االحتالل يعمل في مس����ارات خطيرة، 
م����ن بينه����ا محاولة ترويض المقدس����يين والش����عوب 

العربية واإلسالمية للقبول بما يجري في القدس.
 وأش����ار إلى أن الهدف من التلوي����ح »بذبح القرابين« هو 
القبول بها مس����تقباًل، خاصة وأن االحت����الل يعد العدة 
بتدريب مستوطنين وبأعداد كبيرة على طقوس خطيرة 

»لبناء الهيكل«.
مواجهة وا�سعة

في الس����ياق ذات����ه، ي����رى الكاتب والمحلل السياس����ي 
حسن عبدو، أن إقدام جماعات المستوطنين على تنفيذ 
دعواتها باقتحام األقصى و«ذبح قرابين« في س����احاته، 
سيدفع نحو مواجهة واس����عة قد تقودها المقاومة في 
غزة، والتي س����بق لها وأن حذرت من إقدام االحتالل على 

هذا الفعل والمساس بالمسجد األقصى.
وأوضح عبدو ف����ي حديثه ل� »االس����تقالل«، أن االحتفال 
داخ����ل باح����ات األقصى وإقام����ة مراس����م توراتية وذبح 
»القرابين« هي ذات مضمون سياسي، يعبر عن السيطرة 
على المسجد األقصى بوصفه »جبل الهيكل« وبالتالي ال 
يجب أن يمر مرور الكرام، وال يمكن تمريره أو الس����كوت 
عن����ه، مؤك����دًا أن أي عملية تصعيد أو مواجهة ش����املة 
س����تكون حكومة االحتالل هي المس����ؤولة عنه بش����كل 

مباشر.
ولف����ت إلى أن االحت����الل يتحدث بلغتي����ن، لغة للداخل 
اليهودي تسعى لالستيالء على المسجد األقصى وإعالن 
الس����يادة الدينية عليه، من خالل هذه األعمال التوراتية 

داخل المس����جد ف����ي كل ع����ام، ولغة للعال����م الخارجي، 
يتح����دث بها »بينيت« وحكومته للعالم، زاعمًا أن منش����أ 
التصعي����د هو فلس����طيني ويحاول أن يوصل رس����ائل 
لتفادي التصعيد، ويعلن بأنه لن يكون هناك مس����اس 

باألمر الواقع في القدس.
وأض����اف عبدو، في مقابل ذلك تعم����ل حكومة االحتالل 
ومس����توطنوها بجدي����ة، للتغ����ول على الفلس����طينيين 
وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث ارتقى 17 شهيدًا منذ 
بداية الشهر الجاري بفعل إجرام هذا االحتالل وعدوانه 

المتواصل.
ويبدأ اليهود في األراضي الفلسطينية المحتلة، الجمعة 
15 نيس����ان )أبريل( الج����اري االحتفال بعي����د “الفصح 
اليه����ودي” لمدة س����بعة أيام، بمناس����بة خ����روج »بني 
إس����رائيل« م����ن أرض مصر، في طق����وس تنتهك حرمة 
المس����جد األقصى المبارك في ش����هر رمض����ان المبارك 

والطابع اإلسالمي لمدينة القدس.
وف����ي الي����وم األول م����ن “الفص����ح اليهودي” يس����عى 
باحات  المتطرفون القتح����ام  والمس����توطنون  اليه����ود 
المس����جد األقصى المب����ارك لذبح “القرابين” تقديس����ًا 
للمناس����بة وفق تعاليم مس����توحاة من كتب “التوراة” 
المزورة، ويلطخون الدمار عند قبة السلس����لة وهي إحدى 
قباب الحرم القدسي الشريف ش����يدها الخليفة األموي 
عبد الملك بن مروان ش����رق قبة الصخرة داخل المس����جد 
األقصى المبارك، ويبدأون بعدها بأكل خبز الفطير وأداء 
صلوات “تلمودي����ة” ثالث مرات في اليوم تبدأ باألدعية 
واألناش����يد اليهودية وقراءة الت����وراة، والمناداة إلقامة 

صالة عامة بمشاركة الجميع.
وف����ي “عيد الفص����ح” يمتنع اليهود ع����ن تناول بعض 
األطعم����ة التي تحتوي على الخمي����ر، ويعتبرونه تذكارًا 
لتحرره����م من “االس����تعباد الفرعوني” ف����ي أرض مصر 

ألكثر من مئتي عام.
ويعتب����ر 2022 العام الخامس ال����ذي يحيي فيه اليهود 
“عي����د الفصح”، وكان أول مرة في 2017 بحارة المغاربة، 
وف����ي 2018 قرب س����ور األقصى الجنوب����ي، وفي 2019 
بالبل����دة القديمة، و2021 قرب حائ����ط البراق. )2020 لم 

يشهد احتفاالت وذبح قرابين بسبب جائحة كورونا(.

»قربان الفصح«.. طقوس تلمودية تهويدية قد تقود إلى مواجهة واسعة
غزة- القد�س املحتلة/ خالد ا�ستيوي: 

منذ اأ�سهر ت�ستعد جماعات الهيكل املزعوم املتطرفة 
ملو�س��م »عي��د الف�س��ح« اليه��ودي وال��ذي يت�س��ادف 
م��ع منت�سف �سه��ر رم�سان اجل��اري، وملحاول��ة اأداء 

طقو�س��ه يف �ساح��ات امل�سج��د الأق�س��ى، ر�س��دت يف 
�سبي��ل ذل��ك مكاف��اآت مالية مل��ن يتمكن م��ن اإدخاله 
نف��ت حكوم��ة  فيم��ا  املتطرف��ن،  م��ن  )القرب��ان( 
الحت��ال اأن تك��ون جماع��ات امل�ستوطن��ن تن��وي 

»ذب��ح القراب��ن« داخل امل�سجد الأق�س��ى.  ت�سريح 
حكوم��ة الحت��ال، اأعقب��ه الإع��ان ع��ن اإبع��اد 
�سرطة الحتال امل�ستوط��ن امل�سوؤول عن املخطط، 

عن البلدة القدمية حتى منت�سف مايو املقبل. 

غزة/ االستقالل:
اإلس����المي  الجهاد  حرك����ة  دع����ت 
ف����ي فلس����طين جماهير الش����عب 
الفلس����طيني للنفي����ر العام وإعالن 
للع����دوان  والتص����دي  الغض����ب 

واإلرهاب المتصاعد.
بي����ان له����ا تلق����ت  ف����ي  وقال����ت 
»يواصل  عنه  نس����خة  »االستقالل« 
الغاش����م  المج����رم عدوانه  الع����دو 
مس����تهدفًا أبن����اء ش����عبنا وأرضنا 
ومقدس����اتنا، فم����ن س����فك الدماء 
وقت����ل األبري����اء واقتح����ام الم����دن 
اعتقال  إل����ى  والمخيمات  والق����رى 

زنازين  ف����ي  بهم  وال����زج  المئ����ات 
الس����جون، مرورًا بمخططات اقتحام 
المس����جد األقصى المبارك، تستمر 
حكومة االحتالل وجيش����ها المجرم 
ف����ي تصعيدها اإلرهاب����ي، في ظل 

صمت دولي وإقليمي وعربي تام«.
وأضافت »نس����تنفر أبناء شعبنا في 
كل أماك����ن تواجده إلع����الن النفير 
الع����دو، كما  العام واالش����تباك مع 
الق����دس واألرض  ندعو أهلن����ا في 
المحتلة ع����ام 48 إلى ش����د الرحال 
المبارك ألداء  المسجد األقصى  إلى 
والرباط في  الصالة واالعتكاف فيه 

محاولة  ألي  والتص����دي  س����احاته، 
القتحام����ه من قبل المس����توطنين 

وجنود االحتالل«.
أن  »الجه����اد« على  وأكدت حرك����ة 
ش����عبنا ال����ذي يقف صف����ًا واحدًا 
الع����دوان واإلرهاب،  في مواجه����ة 
س����يدافع بكل بس����الة عن القدس 
وس����يبقى  األقص����ى،  والمس����جد 
والمجاه����دون في كل  المقاتل����ون 
مكان ف����ي حالة اس����تنفار وتأهب 
ل����ردع الع����دوان والقي����ام بواجبات 
المقاومة دفاعًا عن ش����عبنا وأرضنا 

ومقدساتنا.

»الجهاد« تدعو للنفير العام وإعالن الغضب 
والتصدي للعدوان واإلرهاب المتصاعد

الخليل/ االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى 
أن  الخمي���س،  والمحرري���ن، 
األس���ير خلي���ل محم���د خليل 
عواودة )40 عاًم���ا( من مدينة 
إضراب���ه  يواص���ل  الخلي���ل، 
المفتوح عن الطعام لليوم 42 
على التوالي، رفًضا الس���تمرار 

اعتقاله اإلداري.
وأضاف���ت الهيئة في بيان، أن 
ع���واودة يعاني م���ن آالم في 
الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، 
وع���دم انتظ���ام ف���ي نبضات 

القلب ومجرى التنفس، إضافة 
إلى صعوبة في الحركة، وتقيؤ 
وانخفاض حاد  بشكل مستمر 

في الوزن.
أنه رغم خطورة  إلى  وأش���ارت 
وضع���ه الصح���ي، إال أن إدارة 
الس���جون م���ا زال���ت تتعم���د 
إلى  نقل���ه  وترفض  تجاهل���ه 
وتكتفي  طبية  مستش���فيات 
بحج���زه بم���ا يس���مى »عيادة 

سجن الرملة«.
وأدانت استمرار كافة الجرائم 
التي  الطبي  اإلهمال  وسياسة 

تمارس���ها س���لطات االحتالل 
والمعتقلين،  األس���رى  بح���ق 
مع  تتناف���ى  تعتبره���ا  كم���ا 
والمواثيق  المعاه���دات  كافة 

الدولية.
وكان���ت ق���وات االحت���الل قد 
بتاريخ 2021/12/27،  اعتقلته 
اإلداري  لالعتق���ال  وحولت���ه 
ب���دون أن توجه ل���ه أي اتهام، 
كما اعتقل س���ابًقا في سجون 
االحتالل عدة مرات على خلفية 
انتمائه ونش���اطه في صفوف 

حركة الجهاد اإلسالمي.

رفضًا الستمرار اعتقاله اإلداري 
األسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42
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اإعالن فتح باب االكتتاب ال�ستكمال راأ�س املال
بناء على قرار مجلس إدارة البنك الوطني اإلسالمي وتوصيات السيد مراقب 
الش���ركات خالل اجتماع الجمعية العامة لمساهمي شركة البنك الوطني 
اإلس���المي، المنعقدة بغزة يوم الثالثاء الموافق 2022/03/22م، بشأن فتح 

باب االكتتاب الستكمال رأس المال حتى )20,000,000( سهم.  
يعلن البنك الوطني اإلسالمي لحملة األسهم فتح باب االكتتاب الستكمال 

رأس المال حتى )20,000,000( سهم، وفق التفاصيل التالية:
• القيمة االسمية للسهم دوالر واحد.

• يبدأ االكتتاب صباح يوم األحد الموافق 2022/04/17م، ولمدة 10 أيام.
• االكتتاب خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 
الساعة الثانية مساًء بمقر اإلدارة العامة الكائن في غزة الرمال تقاطع شارع 
الجالء مع ش���ارع الثورة الدور الرابع بالمبنى االستثماري لبلدية غزة ، بجوار 

مسجد أبو أيوب األنصاري.
• لمزيد من االستفسار يرجى زيارتنا في مقر اإلدارة العامة أو االتصال على 

هاتف رقم 2885886  8 970 +
www.inb.ps :الموقع اإللكتروني     E-mail:info@inb.ps: بريد الكتروني

البنك الوطني الإ�سالمي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية

املو�سوع / مذكرة تبليغ ح�سور �سادرة عن حمكمة جباليا ال�سرعية
إلى المدعى عليه / عبد الجليل عبد الس���الم عبد الجليل زملط من سمسم 
وس���كان جباليا س���ابقا ومجه���ول محل االقام���ة خارج البالد ف���ي االردن 
اآلن يقتض���ي حضورك الى ه���ذه المحكمة يوم الخمي���س الموافق في 
2022/5/19م الساعة التاسعة صباحا للنظر في القضية اساس 2022/430 
وموضوعها نفقة ابن صلبي والمقامة عليك من قبل ابنك المدعي / يوسف 
عبد الجليل عبد السالم زملط من سمسم وسكان جباليا وإن لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة يجر 
بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك حس���ب االصول . حرر في 

2022/4/14م

قا�سي جباليا ال�سرعي
فوؤاد ح�سونة اجلرجاوي

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية

اإعالم خ�سوم جريدة
إلى المدعى عليه : نضال س���ليمان يوسف بكر من غزة وموجود حاليا خارج 
البالد ومجهول محل االقامة اآلن يقتضي حضورك الى محكمة غزة الشرعية 
يوم االثنين الموافق 2022/5/16م الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
اس���اس 2022/379م وموضوعها نفق���ة تعليم المرفوع���ة عليك من قبل 
زوجتك المدعية فيفي س���ليم يوسف بكر من غزة وسكانها وإن لم تحضر 
في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة يجر 
بحقك المقتضى الشرعي والقانوني لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر 

في 13/رمضان /1443ه� الموافق 2022/4/14م .

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد عديل ال�ساعر

غزة/ االستقالل:
اس����تنكرت ش����بكة المنظمات األهلية الفلس����طينية 
األعم����ال اإلجرامي����ة المتواصل����ة لدول����ة االحتالل في 
االرض الفلس����طينية وبضمنها عمليات القتل بدم بارد 
واالعدامات الميدانية التي س����قط ضحيتها فقط منذ 
الليلة قبل الماضية وحتى فجر أمس الخميس 6 شهداء 
في سلواد وحوسان، وجنين، ونابلس إلى جانب عشرات 

الجرحى والمعتقلين.
ولفتت الش����بكة في بيان لها إلى أن هذا يأتي في ظل 
التهديدات االحتاللية بتوس����يع نطاق هذا العدوان مع 
استمرار وتوسيع االستيطان االستعماري، والتهويد في 
مدينة القدس المحتلة، واستباحة االرض الفلسطينية 

وسياسات التطهير العرقي وهدم البيوت.
ودعت إلى رص الصفوف والتوحد ورفع درجة التكامل 

على كل المستويات رفضا لهذا العدوان على شعبنا.
كما دعت للش���روع في حوار وطني شامل يضم جميع 
المكونات السياس���ية والمجتمعية وكافة القطاعات، 
والعمل على اتخ���اذ خطوات جدية تنهي االنقس���ام 
الداخلي فوًرا الس���تعادة الوح���دة الوطنية على قاعدة 
برنام���ج وطني متف���ق عليه يحمي الحق���وق الوطنية 
المش���روعة للش���عب الفلس���طيني، وبم���ا يمكنه من 
مواجهة التحديات في إطار نظام سياسي ديمقراطي 

تعددي.
وطالبت ش���بكة المنظم���ات األهلية األم���م المتحدة 
ومؤسس���اتها بالعم���ل فوًرا م���ن أجل لج���م العدوان 
اإلس���رائيلي، وتوفي���ر الحماي���ة الدولي���ة للش���عب 
الفلس���طيني، والضغط على دولة االحتالل لوقف هذه 

الجرائم بحق المدنيين الع���زل، ورفع الغطاء القانوني 
ع���ن دولة االحتالل أمام ما تقوم به من جرائم حرب في 

االراضي الفلسطينية.
كما طالبت بتفعيل جمي���ع األدوات القانونية المتاحة 
بما فيها العمل على اإلس���راع ف���ي فتح تحقيق دولي 

من قب���ل المحكمة الجنائية الدولي���ة، ومجلس حقوق 
اإلنس���ان، والمؤسسات الحقوقية، والعمل على تقديم 
قادة دول���ة االحتالل للمحاكم الدولية كي ال يفلتوا من 

القعاب.
وش���ددت على أنه من شأن اس���تمرار الصمت الدولية 
أن يش���جعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بما فيها 

جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت عل���ى ضرورة إعمال جمي���ع االتفاقيات الدولي 
وبن���ود القانون الدولي بما فيه���ا اتفاقيات جنيف من 
أجل إيف���اد لجان تحقيق دولية للوق���وف على جرائم 
االحتالل المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، وإصدار 

تقاريرها التي تفضح جرائم االحتالل.
كما أكدت ش���بكة المنظمات األهلية على حق الكفاح 
الوطني المشروع لشعب تحت االحتالل هو حق أصيل 

ومكفول بكل القوانين الدولية.
وبين���ت أن »ما تمارس���ه القوة القائم���ة باالحتالل هو 
إحدى أش���كال إرهاب الدولة المنظم اس���تنادا لتقرير 
»أمنس���تي« قبل أس���ابيع، وتقارير أممي���ة وحقوقية 
مماثلة، ومواصلة كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله لن 
يتوقف إال بتحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير 
واالستقالل الوطني والسيادة فوق أرضه رفضا لمشاريع 

تكريس األمر الواقع أو السالم االقتصادي المزعوم«.

»المنظمات األهلية«: ما يجري في الضفة الغربية »حرب مفتوحة«

الدوحة/ االستقالل:
لحرك����ة  السياس����ي  المكت����ب  رئي����س  وض����ع 
»حماس« إس����ماعيل هنية، الخمي����س، أمير دولة 
قطر الش����يخ تميم ب����ن حمد آل ثان����ي في صورة 
األوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتي����ن، والتي أس����فرت عن ارتق����اء نحو 19 
ش����هيًدا منذ مطلع شهر رمضان المبارك برصاص 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وذك����ر مكت����ب هنية، ف����ي بيان صحف����ي وصل 
»االس����تقالل«، أّن رئي����س حماس تلّق����ى اتصااًل 

هاتفًيا من أمير قطر عصر الخميس، حّذر خالله من 
أّن اس����تمرار االحتالل في هذه السياسة »سيكون 

له انعكاسات وتداعيات خطيرة«.
وش����دد على ضرورة الس����ماح للمصلين بالوصول 
لألقص����ى، ووق����ف أي اعتداء بحقه����م أو منعهم 
م����ن الوص����ول، معتب����ًرا أن أي مس����اس باألقصى 
وبإسالميته يمثل اعتداء على كل مسلم أينما كان.

وأعرب هنية عن تقدي����ره العميق لدور قطر على 
المستوى السياسي واإلنس����اني الداعم للقضية 
الفلسطينية ولشعبنا في مختلف أماكن تواجده، 

مش����يًرا إلى المواق����ف القطرية الثابت����ة والدعم 
المتواص����ل وخاص����ة المنحة القطرية الش����هرية 
لقط����اع غزة، وإعادة اإلعمار والمس����اعدات الدائمة 

للمواطنين.
من جانبه، أّك����د أمير قطر دعم ب����الده المتواصل 
للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته بإنهاء 
االحتالل وإقامة دولته الفلس����طينية المس����تقلة 
وعاصمتها الق����دس، والوقوف الدائ����م مع أهلنا 
وخاص����ة في غ����زة لتخفي����ف آثار الحص����ار الذي 

تعانيه، بحسب البيان.

هنية يحذر من »انعكاسات وتداعيات خطيرة« لتصاعد العدوان بالضفة والقدس

رام الله/ االستقالل:
بح����ث الرئيس محمود عب����اس الخميس، مع أمير 
دولة قطر تميم بن حم����د آل ثاني، آخر التطورات 

الخطيرة في فلسطين.
واطل����ع عب����اس األمي����ر القط����ري على وحش����ية 

االحت����الل  لس����لطات  العدواني����ة  الممارس����ات 
»اإلس����رائيلي« وأعم����ال القت����ل واالعتقاالت ضد 
أبناء الشعب الفلس����طيني، واالقتحامات المدمرة 
والواسعة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأك����د أمير قط����ر خطورة م����ا يح����دث وتضامنه 

واستعداده للقيام بكل ما تطلبه فلسطين.
م����ن جانبه، ش����كر عباس أمي����ر قطر عل����ى هذا 
االهتم����ام، مؤكدًا خط����ورة ما يج����ري، األمر الذي 
س����يضطر القيادة الفلسطينية لالجتماع واتخاذ 

قرارات بهذا الشأن.

عباس: جرائم االحتالل الخطيرة ستضطرنا لالجتماع واتخاذ قرارات

طوباس/ االستقالل:
قرر جيش االحتالل »اإلس����رائيلي« الخميس، االس����تيالء على مس����احات من أراضي 

حمصة التحتا وفروش بيت دجن الواقعة في األغوار الشمالية والوسطى.
وقال الناش����ط الحقوقي ع����ارف دراغمة في بيان إن »الق����رار يقضي بوضع اليد على 
مس����احة 264.4 دونما من أراضي هذه المناطق ألغراض عس����كرية«. وأش����ار إلى أن 
المواطنين عثروا على نسخة من القرار مرفقة بخريطة وموضوعة داخل هذه األراضي.

جيش االحتالل يصدر قرارًا 
باالستيالء على أراٍض باألغوار

القدس المحتلة/ االستقالل:
منع حراس المس���جد األقصى، مس���اء الخميس، ثالثة مس���توطنين من دخول 

المسجد المبارك.
وأف���ادت دائرة األوقاف اإلس���المية في القدس، بأن حراس المس���جد األقصى 
ضبطوا 3 مس���توطنين يحاولون اقتحام األقصى، ضمن المكافآت التي أعلنت 
عنها ما تسمى جمعيات »الهيكل« لتقديم ما يسمى قربان الفصح في األقصى.

حراس المسجد األقصى يمنعون 
3 مستوطنين من دخول »األقصى«
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دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )324 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
حازم حامد عبد كحيل من س���كان غزة هوي���ة رقم 900336314 بصفته 

وكيال عن: أشرف وأنور واياد وهدى أوالد/ علي سلمان المصدر
بموجب وكالة رقم: 2022 / 401 صادرة عن كاتب عدل دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 2336 القسيمة 48 المدينة النصيرات

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

على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/14م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )322 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
إس���ماعيل خلي���ل اخضير أب���و دقة من س���كان خانيون���س هوية رقم 

410994560 بصفته وكيال عن: مريم عبد الرحمن خضر أبو دقة 
بموجب وكالة رقم: 2021 / 1574 صادرة عن خانيونس 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 244 القسيمة 16 المدينة عبسان

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

على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/14م

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

املو�سوع مذكرة تبليغ حكم غيابي �سادرة عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان
إلى المدعى عليه / يونس ناجي بن رمضان بن يوسف ابو صقر من غزة وسكان 
الشاطئ سابقا ومجهول محل االقامة في النرويج حاليا - نعلمك بأنه قد حكم 
عليك من قبل المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل المدعية نهال أش���رف 
دياب ابو سلطان من غزة وسكان الش���اطئ في القضية اساس 2022/193م 
وموضوعها دعوى تفريق للغياب والضرر بتطليقها منك طلقة واحدة بائنة 
بينونة صغرى قبل الدخول وبعد الخلوة منعا للضرر الحاصل لها لغيابك عنها 
مدة اكثر من س���نة بال س���بب ش���رعي وال عذر مقبول وعليها العدة الشرعية 
اعتبارا م���ن تاريخ الحكم الواقع في 2022/4/14م ولها أن تتزوج بمن تش���اء 
من المس���لمين االكفاء بعد انقضاء عدتها الش���رعية واكتساب هذا الحكم 
الدرجة القطعية من مقام محكمة االس���تئناف الشرعية حكما وجاهيا بحق 
المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 13/رمضان/1443ه� وفق 2022/4/14م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
اأ�سرف خليل اأبو �سعر

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���محت الرقاب���ة »اإلس���رائيلية«، الخميس، 
بكش���ف ما قال���ت إنه ح���ل لغ���ز عمليتين 
فدائيتين ف���ي مدينة القدس المحتلة خالل 
ال�3 س���نوات الماضي���ة، والتي قت���ل فيها 
أوكراني وأصيب آخرون  مس���توطنان وعامل 

بجراح.
وذك���ر بي���ان مش���ترك لش���رطة االحت���الل 

و«الشاباك«، أنه »تم الكشف عن لغز العملية 
التي قتل فيها مستوطن وزوجته عام 2019 
داخل ش���قتهم في القدس، باإلضافة لقتل 
عام���ل أوكراني وإصابة آخر قبل أس���ابيع في 
المدينة«. وزعم البيان المش���ترك أن »المنفذ 

شاب من سكان الخليل«.
وفي التفاصيل، ذك���رت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أن منفذ العمليات يدعى وس���يم 

إس���عيد )34 عاًما(، واعتقل مؤخًرا عن طريق 
الصدفة.

وأش���ارت إلى أن إسعيد اعتقل في 21 مارس 
2022 خالل اجتيازه الجدار الفاصل ش���مالي 
القدس، وبعد التحقيق مع���ه »ثبت أنه نفذ 
عملية طعن داخل ش���قة ف���ي القدس قتل 

فيها عامال من مولدوفيا وأصاب آخر.
وأضاف���ت »كم���ا بينت التحقيق���ات تنفيذه 

عملية قتل مس���توطنين في ش���قتهم في 
القدس قبل 3 سنوات، حيث أقدم على طعن 
الزوجين يهودا وتمار ك���دوري حتى الموت، 
بينما قام بعملية طع���ن قبلها بيومين بحق 
مستوطنة شابة في القدس فأصيبت بجراح«.

ولفت���ت الصحيف���ة إلى أن ش���رطة االحتالل 
والش���اباك فش���ال خ���الل الس���نوات الثالث 
الماضية في حل لغز العمليات إلى أن اعُتقل 

الش���اب مؤخًرا، وجرى مقارنة المستمسكات 
من العمليات المذك���ورة ليتبين تطابقها مع 

شخصيته.
وقال���ت الصحيف���ة إن التحقيق���ات أظهرت 
اعتقاله في س���جون الس���لطة الفلسطينية 
س���ابًقا عل���ى خلفي���ة ش���بهات ب�«تطرفه«، 
واعتقال���ه إدارًيا لدى االحت���الل لنحو عامين 

مؤخًرا.

وقعتا قبل 3 سنوات
االحتالل يكشف النقاب عن عمليتين قتل فيهما 3 مستوطنين بالقدس

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر أن قضية األسرى هي قضية 
عقدية ووطنية وسياس���ية وأخالقية وإنسانية، وأن الشعب الفلسطيني كله 

موحد من أجل تحرير األسرى، رغم أنف االحتالل.
وق���ال بحر خالل افتتاح جدارية خاصة باألس���رى، ضم���ن فعاليات إحياء يوم 
األسير الفلسطيني، والتي نفذتها وزارة األسرى والمحررين على جدار المجلس 
التش���ريعي: إن« م���ا يقوم به االحت���الل الصهيوني من إجرام بحق األس���رى 

وشعبنا هو مخالف لكل األعراف والقوانين الدولي واإلنسانية واألخالقية«.
وأض���اف أن« االحتالل يحاول التضييق على كل الفلس���طينيين ففي الوقت 
ال���ذي يصعد هجمته في القدس وجنين وبكل مكان، يقوم بتصعيد جرائمه 

ضد األسرى والتعسف بحقهم«.
وش���دد على أن قضية األسرى على رأس أولويات ش���عبنا، وأولويات المجلس 

التشريعي، والجميع يقف معهم حتى تحريرهم.
وأكد أننا على موعد قريب مع تحرير األس���رى، موضًحا أن ذلك مطلب لدى كل 
أبناء شعبنا ولدى مقاومته الباسلة، ليكون العرس الفلسطيني الكبير بتحرير 

األقصى واألسرى.
وحّيا بحر األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، والنواب المختطفين، الذين 
يقبعون في س���جون االحتالل ظلًما وعدواًنا، مؤك���ًدا الوقوف معهم ومع ذوي 

األسرى.
من جهته، أوضح وكيل وزارة األسرى بهاء الدين المدهون أن الجدارية سلطت 
الضوء على األطفال األسرى من خالل تواجد األسير أحمد مناصرة، وعلى النساء 
من خالل صورة األسيرة إس���راء الجعابيص الجريحة والمريضة، والتي تعاني 

اإلهمال الطبي، والنواب المختطفين من خالل صورة النائب أحمد سعدات.
وبي���ن أن االحتالل ال يزال يواصل انتهاك���ه لكافة القوانين واألعراف الدولية 
م���ن خالل االعتقال واالعتقال اإلداري، واختطاف نحو 33 امرأة، و160 طفاًل و9 

نواب، عالوة عن اإلهمال الطبي، والتعذيب وغيرها من الممارسات.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس����ير، الخميس، إن قوات االحتالل 
اعتقلت أكثر م����ن 200 فلس����طينّي منذ بداية 

نيسان/ أبريل الجاري.
وُس����جلت خالل يوم أمس 30 حالة اعتقال على 
األقل حّتى اللحظة بينهم أشقاء الّشهيد شأس 
كممجي الذي ارتقى صباح الخميس، وهم أشقاء 
األسير أيهم كممجي أحد أسرى »جلبوع« الستة 

الذين انتزعوا حريتهم.
وأشار النادي في بيان، إلى أن عمليات االعتقال 

ما تزال مس����تمرة، مع استمرار عمليات االقتحام 
والمداهمة التي ينفذها جيش االحتالل للعديد 

من المناطق والبلدات.
وأوض����ح أّن ح����االت االعتقال ُس����جلت في كافة 
محافظ����ات الوطن من����ذ بداية الش����هر، إال أّنها 

تركزت في محافظتي القدس وجنين.
ولف����ت إل����ى أّن من بي����ن المعتقلي����ن عددًا من 
الجرحى، م����ن بينهم )نور الدين جربوع، أس����يد 
حمايل، نس����يم ش����ومان، ودانيال الجابر( حيث 
المستشفيات  تحتجزهم سلطات االحتالل في 

المدنية.
وأضاف أّن غالبية المعتقلين تعرضوا لعمليات 
تنكيل وتعذي����ب ممنهجة، وذل����ك منذ لحظة 
االعتق����ال م����روًرا بالتحقي����ق، عدا ع����ن عمليات 
الّتنكيل التي طالت عائالتهم، بما فيها عمليات 
الّتخري����ب داخ����ل المن����ازل، وسياس����ة العقاب 

الجماعي والّتهديد.
يذكر أّن وتيرة االعتقاالت الحالية، هي بمستوى 
الوتيرة التي ُس����جلت خالل شهرّي نيسان وأيار 

العام الماضي.

بحر: الشعب الفلسطيني 
موحد خلف قضية األسرى

االحتالل اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية أبريل

رام الله/ االستقالل:
الوطني����ة الس����ترداد جثامين  »الحمل����ة  قال����ت 
الشهداء الفلس����طينيين والعرب المحتجزة لدى 
إسرائيل«، إن قوات االحتالل قتلت 17 فلسطينيًا 

منذ بداية شهر نيسان/ إبريل الحالي.
وأضافت الحملة، ف����ي بيان صحفي الخميس، أن 
جيش االحتالل احتجز جثامين سبعة من شهداء 

شهر نيسان/ إبريل.
وأوضحت أن الشهداء الذين احتجزت جثامينهم، 

هم: نضال جعافرة وعبد الله سرور ومها الزعتري 
من الخليل، وصائ����ب عباهرة وخليل طوالبة ورعد 
خازم من جنين، وس����يف أبو لب����دة من مخيم نور 

شمس.
وأش����ارت إلى أن عدد الش����هداء الذي����ن احتجز 
االحت����الل جثامينهم منذ بداي����ة العالم الحالي، 
بلغ 13 ش����هيدًا، بينهم 3 ش����هداء من األراضي 
المحتل����ة ع����ام 1948، وارتف����ع عدد الش����هداء 
المحتج����زة جثامينهم منذ ع����ام 2015 إلى 104 

ش����هداء وشهيدة، وهو أعلى رقم سجل منذ تلك 
الفترة.

وأضافت: تمارس سلطات االحتالل جريمة احتجاز 
جثامين الش����هداء الفلس����طينيين من����ذ بداية 
احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام 1948، 
إذ وثق����ت الحمل����ة الوطنية الس����ترداد جثامين 
الش����هداء احتجاز 377 ش����هيدًا، استطاعت من 
خالل الجه����ود القانونية والش����عبية اإلفراج عن 

121 شهيدا منهم.

جثامين 7 منهم محتجزة لدى االحتالل
ارتقاء 17 شهيدًا منذ بداية نيسان الجاري بالضفة
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دائرة التنفيذ - حمكمة بداية �سمال غزة
اإعالن بيع باملزاد العلني

 نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال 
غزة »موجودات وأدوات مصنع ش���ركة الدريمل���ي للتجارة والمقاوالت وهي 
عبارة عن )منش���ار ع���دد 2، جالية عدد 2، ماتور مياه ع���دد 2، مانوف ثابت 
عدد 2، برکس مع جناب، كمبريسور هواء، سيبة عمل حديد عدد 2، جحش 
حديد للبضاعة ع���دد 4، مولد كهربائي 60 کيلو وات( والمحجوزة على ذمة 
القضية التنفيذية رقم 2021/2023م والمتكونة بين طالب التنفي4ذ/ 1- 
محمد صبري محمد عبد الغن���ي المطوق  2- ماهر صبري محمد عبد الغني 
المطوق 3- يوس���ف صبري محمد عبد الغني المطوق والمنفذ ضده/ شركة 
الدريملي للتجارة والمقاوالت )الرخام والجرانيت( لصاحبها السيد خميس 
س���ليم أحماد الدريملي وذلك يوم الخميس الموافق 2022/4/28م الساعة 

الثانية عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة.
فعل���ى من يرغب بالدخول في المزايدة عليه الحضور لدائرة تنفيذ محكمة 
بداية شمال غزة في أوقات الدوام الرسمي وتسجيل اسمه بعا۔ دفع قيمة 
تأمي���ن دخول الم���زاد بواقع 10% من قيمة تثمي���ن الموحدات المحجوزة 

)69000 شيكل( قيمة التأمين 6900 شيكل
مس���تردة مع العلم بأن رس���وم الداللة واالنتقال على نفقة من ترسو عليه 

المزايدة .
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2021/2023 تنفيذ شمال غزة

حرر بتاريخ 2022/4/13م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. جمال حمدي النمرة

دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )321 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
بهاء صبحي إسماعيل أبو العوف من سكان غزة هوية رقم 900318320 
بصفته وكيال عن: إس���ماعيل صبحي إسماعيل أبو العوف ووفاء صبحي 

إسماعيل أبو العوف
بموجب وكالة رقم: 2022 / 4312 صادرة عن بعثة فلسطين لدى االتحاد 
األوروبي – بلجيكا ولكس���مبورغ والمصدقة م���ن خارجية غزة برقم 2127 

بتاريخ 2022/2/20 
+ رق���م صادر 2022 / 0222 / 05170 صادرة عن بعثة فلس���طين برلين 

والمصدقة من خارجية غزة برقم 2821 بتاريخ 2022/3/7
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 1818 القسيمة 32 + 35 المدينة جباليا
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/14م

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

رام الله/ االستقالل:
حّذرت الهيئة »302« للدفاع عن حقوق الالجئين 
الفلس���طينيين، الخميس، م���ن أّي محاوالت أو 
ُمخّطط���ات »لملء فراغ« يمكن أن ينش���أ نتيجة 
األزم���ة المالية المزمن���ة الت���ي ُتعانيها وكالة 
األم���م المتح���دة إلغاث���ة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أون���روا«. ج���اء ذلك ف���ي بيان 
للهيئة، أمس، تعليًقا على تصريحات الُمفّوض 
العام ل�«األون���روا« فيليب الزارين���ي، والتي عّبر 
فيها عن »قلقه بش���أن الفراغ الذي من المحتمل 
أن ينش���أ« نتيجة األزمة المالي���ة التي ُتعانيها 

المنظمة الدولية. 
وقالت الهيئ���ة: إّن »أّي محاوالت لملء الفراغ لن 
ُيفهم منها إال بمحاولة التخلص من الوكالة، وما 

ُتمّثله من انعكاس سياسي للمسؤولية الدولية 
تجاه قضية الالجئي���ن والتدرج بإحالل البديل«، 
ُمشيرة إلى أّن »الوكالة تأّسست وفق القرار 302 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 
1949، وه���ي الُمخّولة حصرًيا بتقديم الخدمات 

لالجئين الفلسطينيين«. 
ورأت أّن تل���ك الطروحات »تتس���اوق مع الرؤية 
االستراتيجية األمريكية ودولة االحتالل، والتي 
ُيعمل عليها منذ عق���ود؛ بالتخلص من الوكالة 

األممية كمقدمة إلنهاء حق العودة لالجئين«. 
ودّق���ت الهيئة ما أس���مته ب�«ناقوس الخطر من 
تفاقم حجم األزمة المالية للوكالة، والتي ستأخذ 
منًحى ُمختلًفا مع حرب روسيا وأوكرانيا، والتذّرع 
ب���أّن أموال ال���دول المانحة س���تذهب لتغطية 

حاجات الالجئي���ن األوكرانيين كأولوية«، مؤكدًة 
أّن »األموال متوّف���رة وكافية لدى الدول المانحة 
لتغطية حاجات الالجئين أينما كانوا، لو توّفرت 

اإلرادة السياسية للدول«. 
وبّين���ت أّن«األم���م المتح���دة التي اس���تطاعت 
جمع مبل���غ مليار ومئتي ملي���ون دوالر لاّلجئين 
األوكرانيين في أيام الح���رب األولى، هي قادرة 
- لو أرادت - على جم���ع المبالغ الكافية لتغطية 
العجز المالي لألونروا؛ لتغطية حاجات الالجئين 

الفلسطينيين ويزيد«. 
وُتقّدم »أونروا« التي تأّسس���ت في العام 1948، 
خدماتها ألكثر من 5.7 ماليين الجئ فلسطيني 
 من س���ورية ولبنان 

ٍّ
ُمس���ّجلين لديها ف���ي كل

واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة. 

الهيئة »302« تحذر من مخططات »لملء فراغ« غياب »األونروا«

رام الله/ االستقالل:
دع���ا الرئيس محمود عباس »القي���ادة« لالجتماع يوم األحد المقبل عند الس���اعة 
التاس���عة مس���اء. ولم تذكر وكالة األنباء الرسمية الفلس���طينية )وفا( مزيدًا من 
التفاصي���ل حول س���بب االجتماع. في حي���ن، يأتي االجتماع ف���ي ذروة تصعيد 
عسكري »إسرائيلي« واسع وكبير هو األعنف منذ سنوات طويلة في الضفة الغربية 

المحتلة، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين خالل األيام الماضية.

غزة/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل 

الغاز المسيل للدموع شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا، بأن قوات االحتالل المتمركزة في األبراج العسكرية شمال شرق 
قطاع غزة، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة 
تجاه رعاة األغنام واألراضي الزراعية قرب مكب النفايات شرق بلدة بيت حانون، 

دون ان يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

عباس يدعو »القيادة« 
لالجتماع مساء األحد المقبل

االحتالل يستهدف رعاة 
األغنام شرق بيت حانون

دمشق/ االستقالل:
قال نائب األمين العام للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أبو أحمد فؤاد، إّن 
المعركة مفتوحة مع العدو، وإذا ما أقدم المس���توطنين على جريمة ما يسمى ب� 
»ذبح القرابين« س���تكون التداعيات خطيرة، مشددًا على وجود قرار من فصائل 

المقاومة القيام بالواجب والرد على تصعيده. 
وأكد فؤاد، في تصريح إذاعي الخميس، أّن الجبهة الش���عبية جزء من القرارات 
التي صدرت عن اجتماع الفصائل المشترك، مضيًفا: »نأمل من الجميع أن يعمل 
على أساس هذه القرارات التي أكدت على الجاهزية الكاملة لفصائل المقاومة«. 
وأشار إلى أّن هناك استعدادات من قبل بعض أطراف محور المقاومة أن تقف 

بجانبنا بكل أشكال الدعم واالسناد في هذه المرحلة للتصدي لجرائم العدو. 
وتوجه بالتحية إلى األس���رى البواسل الذين يعانون من الجرائم التي يرتكبها 

العدو بحقهم.

»الشعبية« تحذر من التداعيات 
الخطيرة لمخطط »ذبح القرابين«

غزة/ االستقالل:
أوصى صحفيون وإعالميون ومختصون، الخميس، بضرورة 
تفعي���ل وتطوي���ر قضية األس���رى في س���جون االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، باعتبارها قضية وطنية وإنسانية بامتياز، 
خاص���ًة الصحفيين األس���رى والبالغ عدده���م 16 صحفيًا 

معتقلون منذ فترات متباعدة.
كم���ا دعا ه���ؤالء خالل ن���دوة حوارية نظمته���ا لجنة دعم 
الصحفيين بعنوان »الصحفيون الفلس���طينيون في دائرة 
االس���تهداف والمالحقة اإلس���رائيلية«، تزامن���ا مع أحياء 
فعالي���ات يوم األس���ير الفلس���طيني، إلى ض���رورة تطوير 
التغطية في الجوانب اإلنس���انية المتخصصة في قضايا 

األسرى كاألطفال، واألسيرات، االعتقال اإلداري، المرضى.
كما طالبوا، بدور أكبر من المؤسس���ة الرسمية الفلسطينية 
لحمل ملفات األسرى، لمحكمة الجنايات الدولية لما يرتكبه 

بحق األسرى من جرائم حرب وقتل ممنهج.
وح���ث المش���اركون على ض���رورة تفعي���ل دور الجامعات 
والمدارس، بتخصيص مس���اقات ومناهج دراس���ية تسلط 
الضوء على قضية األسرى وسبل مناصرتها، مطالبين بعدم 

زج األسرى في الخالفات باعتبارها قضية وطنية بامتياز.
كما طالبوا بأهمية تفعيل دور المراكز الحقوقية واإلنسانية 
س���واء كانت العربية أو الدولية، للحديث بش���كل دائم عن 

ملف األسرى.
وأشار المتحدثون إلى غياب الحمالت الممنهجة الضاغطة 
التي تس���لط الضوء على قضية األس���رى، الفت���ًا إلى وجود 
تقصير واضح سواء من مؤسسات رسمية أو أطر ومؤسسات، 
معللي���ن ذلك بغياب المرجعية الحامية للصحفيين، حيث 

بات األمر يقتصر فقط على المناسبات.
وتحدث المش���اركون عن غياب نقاب���ة الصحفيين، وعدم 
متابعة حقوق الصحفيين داخل وخارج السجن، األمر الذي 
يعطي االحتالل دافع لتغول االحتالل على األس���رى، حيث 
أن بع���ض الصحفيين وثقوا عمليات اغتيالهم بالكاميرات 

الخاص���ة به���م، لكنهم يحتاج���ون مرجعية الس���تكمال 
القضايا والمتابعة القانونية لها. ودعا المشاركون لتشكيل 
الصحفيي���ن حالة ضغ���ط أكثر للمطالب���ة بحقوقهم، كما 
يطالبون في قضايا أخرى، باإلضافة إلى البحث عن دراسات 

معمقة تتعلق باألسرى الصحفيين ومتابعتها.
ولم يقلل المش���اركون من خطورة غي���اب روح التضامن مع 
األس���رى وقضاياهم، بس���بب عدم وجود وعي وتثقيف من 

ناحية األسرى والسجون.
كما طالب المتحدثون بضرورة العمل على مالحقة االحتالل 
ومحاس���بته، حيث أن التعذيب الجس���دي والنفسي الذي 
يتعرض له األسرى واألسيرات خاصًة، يأتي بسبب ممارسة 
حقوقه���م األساس���ية المكفولة، التي تس���عى س���لطات 

االحتالل لتقييدها كوسيلة لقمع الشعب الفلسطيني.
كما حثوا المؤسس���ات الصحافية لتكثيف متابعة قضايا 
االنتهاكات للدفاع عن حقوق وس���المة اإلعالميات تحديدًا 
في الميدان في كافة المحافل، فحق التعبير وحرية الصحافة 
وحماية الصحفيين حق تكفله كافة المواثيق واالتفاقيات 
الدولية، ألن االعتداء على الصحفيين يمثل جريمة ضد كل 
القيم االنس���انية، وهذه مهمة ينبغي متابعتها مع كافة 
الجه���ات االقليمية والدولية لضم���ان حق الصحفيين في 
العمل بحرية وضمان احترام كامل لسالمتهم في الميدان.

إعالميون ومختصون يطالبون بتفعيل وتطوير التعاطي مع قضية األسرى
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َتعِرض الجماعات الصهيونية المتطرفة مكافآت عديدة لكل يهودي يحاول، أو 
ينجح، أو حتى »يحاول ويفشل« في ذبح القرابين في المسجد األقصى.

إن ال����ذي يمتلك العقي����دة واإليمان لتأدية واجبه الدين����ي ال يحتاج لكل هذه 
المحفزات المالية بل يحتاج لقناعات يؤمن بها، فمثاًل األس����ير يعقوب قادري 
آمن بحقه ومقاومة عدوه فاش����ترى س����الحه بعد أن باع مصاغ زوجته ثم ذهب 
ليقاتل العدو به، والش����هيد يعقوب أبو القيعان كذلك قاتل بس����كين اشتراه، 
وكذلك الشهيد رعد وهناك الكثير من قصص البطولة لألسرى والشهداء التي 
تدلل على ذلك، إذن قصة دفع الناس للقيام بواجبهم الديني والنضالي لم تكن 
يوم����ا من خالل التحفيز بالمال، فماذا س����ينفع المال صاحبه بعد تعرضه لخطر 
اإلصاب����ة أو القتل!! األهم من كل ذلك هي اإلرادة واإليمان والقناعة بما يقوم به 
الش����خص، اإليمان بأنه يقوم بعمل نبيل وإنس����اني وديني ووطني ُيرضي الله 
تعالى، لذلك عندما تتولد هذه القناعة فال يهم هذا الش����خص أي مال وال حتى 
����ر  االمكاني����ات وانما يذهب بقناعاته لدرجة الموت ثم ال يتراجع، وهذا هو السِّ
الذي يحمله الشهداء عند تنفيذهم للعمليات الفدائية وتصديهم لالقتحامات 
الصهيونية، وكثير ما تتساءل وسائل اإلعالم الصهيونية باندهاش حول تلك 
القناعة وثبات الفلسطيني وقوته في القتال، وكيف نمت وترسخت تلك القناعة 
بس����رعة في سن الش����باب؟، إنه اإليمان الذي ال يعرف حدودا للّسن وال للون وال 
للعرق، إنه اإليمان بالله وبالحق والقناعة بما يقوم به، القناعة بأن فلسطين هي 
ن،  أرضنا وأن هذا هو عدونا، أما بالنس����بة للمستوطنين أو حتى ما يّدعون التديُّ
تل����ك القناعة المهزومة والمهزوزة والمصطنع����ة والتي تم تركيبها على عجل 
في عقولهم، بتلك القناعة هم ال يس����تطيعون الوقوف بشجاعة أمام األخطار 
ألن قناعاته����م تبقى غير ثابتة، مما يجعله����م في لحظة الخطر يفاضلون بين 
ما يقومون به وبين عوائده على أنفس����هم، فإذا كانت تبعاته غير آمنة ومؤذية 
فإنهم مؤكد س����يتراجعون، أما إذا كانت آمنة وغير مؤذية وال يوجد فيها خطر 
فإنهم يتقدمون، فمواجه����ة المخاطر تحتاج إلى قناعة وإرادة أكثر مما تحتاج 
إلى مال وامكانيات، لذلك تكون الغلبة لمن يمتلك قناعة أكثر، لمن يمتلك إرادة 

أكثر، لمن يمتلك الحق أكثر، وليس لمن يمتلك مال وامكانيات أكثر.
والمتتب���ع جيدًا لهذا الكيان س���يجد أنه ومنذ زراعته على أرض فلس���طين لم 
يت���م تصدير ولو مش���هد بطولي واحد ألي صهيوني، بل ما يش���اهده العالم 
على مدار تاريخه هي سلس���لة من مش���اهد مهينة ومذلة، حتى أنه سمي ب 
»جيش الهزائم«، وليس بآخٍر مش���هد هروب س���كان تل الربيع الُمحتلة ومنع 
التجوال فيها لمدة عشرة ساعات بسبب مقاتل فلسطيني واحد امتلك االيمان 
بالله وبحقه وقناعته بما يقوم، فالفلس���طيني عبر تاريخ نضاله؛ كل يوم وربما 
ر أروع وأقوى صور ومشاهد العزة والبطولة سواء على مستوى  كل س���اعة ُيصدِّ
أخ���الق المقاتلين في المعارك أو على مس���توى بطوالت الش���هداء أو آباءهم 
وأمهاتهم أو على مس���توى األسرى ومعارك األمعاء الخاوية وانتزاع الحرية، أو 
المرأة الفلسطينية، وما أكثرهن خساوات فلسطين، حتى على مستوى الطفل 
الفلس���طيني لم يخُل من مئات مش���اهد العزة واإلباء وما نموذج الطفلة ميار 
عن���ا ببعيد، لذلك الش���جاعة والرجولة ال يمكن صناعتها أو »دفش���ها« بالمال، 
وكما يقول المثل الشعبي: }ال يمكن أن تصنع من الهامل كامل{، ف«الهامل« 
سيبقى »هامل« ولو أعطيته كنوز األرض، والله عز وجل أكد لنا بأن البعيدون عن 
اِس  ُهم َأحَرَص ٱلنَّ الله هم أكثر الناس حرصا والتصاقا بالحياة فقال: ﴿ َوَلَتِجَدنَّ
ُر َألَف َسَنة َوَما ُهَو ِبُمَزحِزِحِه  ِذيَن َأشَرُكوْا َيَودُّ َأَحُدُهم َلو ُيَعمَّ َعَلٰى َحَيٰوة َوِمَن ٱلَّ

ُه َبِصيُر ِبَما َيعَمُلوَن ﴾. َر َوٱللَّ
ِمَن ٱلَعَذاِب َأن ُيَعمَّ

لذلك س���تبقى قصة إعالن المكافآت بش���أن القرابين عبارة عن حبر على ورق، 
فالحس���ابات هنا ليس لها عالقة بإعالن مكافأة من عدمه، لكن الحسابات اآلن 
تخضع للتقديرات الميدانية فقط، ولو تأكدت المنظومة األمنية الصهيونية 
بأن ردة فعل الفلس���طيني س���يتم اس���تيعابها، فإنها ستسمح للمتطرفين 
باقتحام االقصى وتقديم قرابينهم بال تردد، وهذا ما ال يبدو ظاهرا في الميدان، 
فالفلس���طيني كله متأهب ولغته قوية ومتوحد وعازم للذهاب ألبعد مدى في 
س���بيل حماية معتقداته وعقيدته، أيضا الصهيوني »يخدع نفسه« بتخديره 
الزائف لبعٍض م���ن المحيط العربي من خالل التطبيع مع أنظمته وتش���غيل 
ماكينت���ه اإلعالمية في تل���ك الدول لضرب عالقة الش���عوب بمقدس���اتهم 
واخوانهم الفلس���طينيين، تلك الحسابات أثبت التاريخ أنها حسابات خاطئة، 
ألن الش���عوب المسلمة بغض النظر ما إذا كانت عربية أم أعجمية هي شعوب 
محب���ة لدينها وقريبة من بعضها وال تقبل اإلهانة في عقيدتها، وس���رعان ما 
َتس���تنِفر لنصرة الدين، وهذه من ضمن الحسابات الخاطئة التي من المتوقع 
أنها ستنفجر في وجه حكومة العدو ما إذا سمحت للمتطرفين باقتحام األقصى 

وذبح القرابين.
إن إرادة المقاومة ومصداقيتها في كل معاركها وخصوصا في معركة س���يف 
الق���دس األخيرة هي الضام���ن والمانع األكبر لمنع هذا االقتح���ام، فالمقاومة 
بتقديري هي جادة بنس���بة 100% بأنها س���تلقن العدو درس���ا ما إذا تم هذا 
االقتحام لألقصى وذب���ح القرابين في قبة الصخرة، ه���ذا الدرس كيف يكون 

شكله؟ وحدود جغرافيته؟ هذا يخضع لتقديرات المقاومة.

اأحر�س النا�س على حياة

كأن سلسلة العمليات البطولية العابرة لكل الحدود الفلسطينية 
الداخلي���ة المصطنعة الت���ي نفذت على مدى االس���ابيع القليلة 
الماضية واس���فرت عن عدد كبير م���ن القتلى والجرحى في وقت 
قصير جدا، وعن خلخلة االمن واالستقرار الصهيوني وهزت قلب 
عاصم���ة الكيان، جاءت لترد على الكثي���ر من المقاالت المغرضة 
والتعليقات التحريضية التش���ويهية والشائعات الصادرة من 
الغرف الس���وداء –غرف الطاب���ور الخامس-التي تتحدث عن “ان 
المناضلين الفلس���طينيين باعوا القضي���ة وان المناضل  تحول 
الى حارس للمس���توطنات –وهذه مزاعم واكاذيب س���امة”، فان 
الحقيقة الس���اطعة ان فلس���طين تغلي وتش���تعل: وفي االفق 
الفلس���طيني تحديات ومعارك كبيرة واس���تراتيجية من الوزن 
الثقي���ل آتية، وهذا ال���كالم ليس اعالميا ابدا، فالمش���هد امامنا  
يتحدث، ولذلك لعل اهم واخطر االس���ئلة االس���تراتيجية التي 
تخالج الفلس���طينيين في مختلف اماكن وجودهم وش���تاتهم  

هذه االيام:
-الى أين تسير االوضاع الفلسطينية من اآلن فصاعدا في اعقاب 
هذه العمليات البطولية وفي اعقاب الحمالت والعمليات الدموية 
االغتيالية -المبيتة التي يشنها االحتالل عبر جيشه ومستعربيه 
ووحدات���ه الخاصة وعصابات المس���تعمرين اليه���ود لديه على 
امتداد الضفة الغربية المحتلة ومن جنين والشمال تحديدا الى 
الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى واالقصى وغيرها- بل وامتدادا 
هذه الهجمات الى المدن الفلس���طينية التاريخية في المنطقة 
المحتلة عام 1948….!؟ -هل تسير فلسطين نحن انتفاضة اخرى 

شاملة في وجه االحتالل….!؟
-وما هي ابرز واهم التحديات امام الفلس���طينيين وخاصة تلك 

التي نطلق عليها تحديات استراتيجية من الوزن الثقيل….!؟
–ثم هل نرى وحدة ميدانية فلسطينية حقيقية في كل المواقع 
الفلسطينية على غرار ما هو موجود وقائم في جنين في مواجهة 
هذه الحرب الصهيونية؟! وفي البعد العربي: هل يا ترى س���نرى 

تحركا عربيا شعبيا جادا وحقيقيا يدعم الموقف الفلسطيني؟!
فالمتوق���ع اذا، ف���ي ض���وء كل ه���ذه التط���ورات والمخططات 
والهجمات االحتاللية الهس���تيرية، والتبن���ي االمريكي المطلق 
للخط���اب االس���تراتيجي والتورات���ي الصهيون���ي، “ان يفعل 
اليهود-الغ���زاة والمس���تعمرون- م���ا يفعل���وه”، وان يواصل���وا 
مش���روعهم االس���تعماري االس���تيطاني على امتداد مس���احة 

فلس���طين، وان يقوم���وا بتنفي���ذ مخططاته���م الرامي���ة الى ما 
يسمونه ”الضم الكامل للقدس والضفة للسيادة االسرائيلية”، 
ما يعني عمليا االنهيار والتحطم الكامل لمس���يرة ومسار عملية 
الس���الم-المزيفة العبثي���ة- ووهم “حل الدولتي���ن ”على صخرة 
“الض���م والتهويد”، وما يعني ايضا اس���تمرار الصراع والحروب 
والمواجهات، لذلك يجب ان ال يغيب عن البال، وعن الذاكرة، وعن 
االجندة السياسية واالعالمية الفلسطينية والعربية العروبية، ان 
االجماع السياس���ي الصهيوني ذاته، يقف وراء مشروع الحروب 
الصهيونية العدوانية تجاه الق���دس والضفة الغربية من جهة 
وتجاه غزة من جهة اخرى، ويجب ان ال يعتبر الفلس���طينيون من 
جهتهم، ان االحتالل ينتهي عن���د حدود الرفض واالحتجاجات 
االممية واالوروبية على قرارات الضم والتهويد االحتاللية، او عند 
حدود ”العين الحمرا العربية” و ”القدس خط احمر”، بل ان هذه 
االج���راءات االحتاللية المفروض منطقي���ا ان تفتح كل الجبهات 
مع االحتالل، فال مجال لالس���تكانة والهدوء، ويمكن ان نقول ان 

هناك معارك استراتيجية باتت في االفق الفلسطيني.
والتحدي���ات وحقول االلغام التي تواجه الفلس���طينيين من االن 
فصاعدا، مفتوحة وبال س���قف او حدود او مساحة، فنحن نتحدث 
هن���ا عن ملفات اس���تراتيجية كبيرة من ش���أنها ان تقرر مصير 
القضية والش���عب الفلس���طيني الى أجيال قادمة، فهناك اوال 
ملف السطو على المدينة المقدسة وهو ملف عاجل جدا، وهناك 
مل���ف مدينة خليل الرحمن، التي تجمع المؤسس���ة السياس���ية 
والديني���ة الصهيوني���ة، عل���ى ان االماكن الديني���ة فيها مثل 
الح���رم االبراهيمي، وكذلك البلدة القديم���ة تابعة لهم، وكذلك 
كل االماك���ن االخرى التي ترى فيها تلك المؤسس���ة انها اماكن 
ديني���ة يهودية، يج���ب ان تبقى تح���ت الس���يطرة اليهودية، 
ناهيك���م ع���ن ملف تكت���الت المس���توطنات، ال���ذي يجمعون 
هناك في المس���تعمرة الصهيونية، على ضرورة ضم “تكتالت 
المستوطنات ”الى السيادة االسرائيلية،  يضاف الى ذلك، وقبل 
كل ذل���ك ملف تهويد االغوار على امتداد نهر االردن وهو خطير 
جدا في هذه المرحلة، وملف السيطرة على مصادر المياه، وملف 
الجدار، والملف االكبر، االكبر، وهو ملف االس���تقالل الفلسطيني 
والتخلص من نير االحتالل والطغي���ان الصهيوني، ناهيكم عن 
ملف معركة توحيد جناحي غزة والضفة لمواجهة هذا التصعيد 
االحتاللي الخطير الذي يهدد باختط���اف كامل الضفة الغربية، 

وهذه المعركة ستكون كبيرة وصعبة جدا..؟!!
ونق���ول.. اذا كان المش���هد الفلس���طيني الراه���ن، ترفرف في 
فضاءاته في هذه االيام عشية الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة 
الفلس���طينية رايات الصمود والتحدي ومناخات االنتفاضة على 
امتداد القدس واالرض المحتلة، فان المعارك والتحديات اآلتية 
امام الفلس���طينيين كبيرة واستراتيجية من الوزن الثقيل، وفي 
طريقه���م حقول الغ���ام ال حصر لها، تحتاج م���ن اجل تفكيكها 
وتحييده���ا، ال���ى جملة ش���روط واش���تراطات فلس���طينية في 
مقدمته���ا تعزيز وتكريس الوح���دة الوطنية الداخلية وتصليب 
جدرانه���ا، وتحت���اج ايض���ا في مقدمة م���ا تحتاج���ه الى جبهة 
عربية)وه���ذه الجبه���ة اصبحت  حلم���ا(، تتصدى ال���ى االجندة 
الصهيونية واالمريكي���ة البريطانية المتحالفة معها، الى جانب 

الفلسطينيين وليس من ورائهم..؟!!!
ونعتقد انه من األولى واألكثر جدية للعرب العروبيين، ان يكون 
عل���ى جدول اعمالهم دائما )ونتمس���ك هنا بآمالن���ا وطموحاتنا 

العروبية برغم مشهد التفكك والهوان الراهن(:
-القي���ام بمس���ؤولياتهم القومي���ة والتاريخي���ة تج���اه القدس 
وفلسطين. -اس���تنهاض مش���روع المقاومة بكافة اشكالها في 

الداخل الفلسطيني وفي الخارج العربي.
-استنهاض المشروع القومي العربي النهضوي التحرري

– العودة إلى القرارات الدولية وإحيائها واالستناد إليها في كل 
ما يتعلق بالحقوق العربية المشروعة في فلسطين.

– المطالب���ة بتأمين الحماي���ة الدولية الفورية للش���عب العربي 
الفلس���طيني أواًل، والعمل بالس���رعة القصوى م���ن أجل تأمين 
الحماية العربية للفلس���طينيين ثانيا، واقصد بالحماية العربية 

ان تتحرك االمة والشعوب العربية على امتداداتها.
– الوق���وف ببال���غ الجدي���ة والمس���ؤولية القومية أم���ام الحرب 
االس���تعمارية التهويدية التي تشنها وتواصلها دولة االحتالل 

اإلسرائيلي في القدس والضفة.
– المطالب���ة بعقد محاكم���ة دولية لمجرمي الح���رب الصهاينة 
بدال من الذهاب معهم الى مؤتمرات الس���الم والتطبيع الكاذبة 
المضللة…! فمن الطبيعي والمنطقي والمش���روع والملح أن تسير 
أم���ور الدول والق���وى العربي���ة الحية في هذا االتج���اه الصحيح 
والعاجل، وان يلملم العرب أنفس���هم في هذه المرحلة العصيبة 

والمفصلية أكثر من اي مرحلة سابقة ….؟!

المتأم���ل لمجريات األحداث ف���ي مخيم جنين يدرك أن 
أبعاد هذه الحالة الثورية المتسارعة في تطورها مؤخرا 
بالغة األهمية وتحتاج فعال لوقفة ودراس���ة دقيقة غير 
سطحية أو عاطفية الستخالص العبر وتحقيق األهداف 
المرجوة فلس���طينيا وإسالميا. سعى االحتالل على مدار 
س���نوات س���ابقة إلحكام الس���يطرة األمنية على مدن 
الضفة المحتل���ة ونفذ اآلالف من العملي���ات االجرامية 
والمج���ازر وواصل الليل بالنه���ار للقضاء على أي صوت 
مق���اوم فضال ع���ن أي رصاصة وطني���ة موجهة لصدره، 
كما وّفر كل وس���ائل القوة للسلطة الفلسطينية هناك 
وجعل التنس���يق األمني في قمة األولويات.. ثم َس���ّوق 
لبرامج »التس���هيالت« والعمل في الداخل المحتل بأجر 
مرتف���ع.. كل ذلك لم يكن عبث���ا وإنما ألن قادة االحتالل 
أدركوا الخطر الحقيقي الذي تمثله الضفة المحتلة على 
مس���تقبل الكيان ووجوده، فالتداخ���ل الكبير بين مدن 
الضفة والداخ���ل المحتل عام 48 كبي���ر جدا وال يمكن 
ضب���ط األمن والحيلول���ة دون اس���تمرار تنفيذ عمليات 
فدائية فلس���طينية في قلب الكي���ان مادام في الضفة 

ثائر..
لألس���ف! حقق االحت���الل نجاحا على مدى س���نوات من 
المالحق���ة واالقتحام���ات اليومي���ة وبمس���اعدة كبيرة 
من رجال التنس���يق األمني في الس���لطة الفلسطينية 
مقاب���ل امتيازات وحوافز ضخمة، ليصبح الفعل المقاوم 
صعب���ا جدا ومح���دود األثر، ثم َس���ّهل وص���ول العمال 
الفلسطينيين للداخل وغض الطرف عن مئات الثغرات 
الت���ي يعبرون منه���ا، حتى ب���ات نحو 40 أل���ف عامل 
يصل���ون للداخل يوميا ومن الصعب منعهم وإغالق كل 
الثغرات ونش���ر آالف الجنود بش���كل متواصل ألسابيع 

أو أشهر بحس���ب تقرير للقناة ال� 13 الصهيونية. هذا 
التطور كان كفيال بأن يجعل مجرد التفكير لدى أجهزة 
األمن الصهيونية بعودة الضفة إلى ثورتها ونش���اطها 
بما يش���به م���ا كان قبل نح���و 20 عاما أم���را خطيرا جدا 

ويستوجب العمل ضده بسرعة وقوة كبيرة. 
هذا بالضبط ما نراه منذ أيام في حالة الهس���تيريا على 
شاش���ات التلف���زة الصهيونية، فاس���تيقاظ الثوار في 
الضف���ة يعني ضربات قوية في العم���ق واختراق أمني 
يستحيل السيطرة عليه، لذلك قرر جيش العدو بشكل 
مباشر الهجوم على أهم معقل للثوار وهو مخيم جنين 
والبدء بعمليات اس���تنزاف يومي���ة. ال أظن أن بيننا من 
نس���ي العدوان الصهيوني الواسع خالل العام الماضي 
عل���ى قطاع غ���زة، وما رافق���ه من دع���وات فصائلية ألن 
يضرب ث���وار الضفة االحتالل في كل نقاط االش���تباك 
وف���ي العمق، ليس ألن غ���زة كانت ضعيف���ة وإنما ألن 
الجمي���ع كان ي���درك أن عملية فدائية ف���ي »تل أبيب« 
مثال ستكون أكثر إيالما من رشقة صاروخية تنطلق من 
غزة على ذات المدينة، وس���تضيف بع���دا آخر لمعادلة 
االش���تباك، لكن كيف س���يكون الحال إذا تمدد الفعل 
الثوري في مدن الضفة، ورأينا نس���خا أخرى من نموذج 
كتيبة جنين المشّرف، سيجد الكيان نفسه أمام كتيبة 
الخليل وكتيبة نابلس وكتائب رام الله والبيرة وطولكرم 

وسلفيت وأريحا وقلقيلية وغيرها.
أحسَنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
االس���المي وأبدعت في مبادرتها بتشكيل كتيبة جنين 
في ظ���روف ش���ديدة التعقيد فجعلت م���ا كان يصفه 
الكثيرون بالمس���تحيل واقعا، ليصبح المخيم الصغير 
حاضنة للمقاومين وجدارا متينا ليس من السهل كسره 

على األقل، في ظل تواجد عشرات المقاتلين »المجانين« 
كم���ا يصفهم العدو والمس���تعدين للش���هادة في أي 
لحظ���ة، بما يحملون م���ن فكر الدكتور المب���ادر والقائد 
االس���تثنائي الشهيد فتحي الشقاقي. اعتاد الكيان أن 
تهدد الفصائل في غزة بالرد على الجرائم المرتكبة في 
مدن الضفة والقدس، فربط أي فعل مقاوم من غزة بثمن 
باهض يتمثل بعدوان واس���ع، لكن الس���يناريو األخطر 
اآلن الذي تمثله هذه الحالة الثورية في جنين هو الذي 
يرعب قادة الكيان إذا ما اش���تد عود المقاومين وتمكنوا 
من بناء »أعش���اش دبابير« آمنة له���م يتخوف االحتالل 
من اقتحامها، حينئٍذ س���يجد نفس���ه أم���ام تهديدات 
معاكسة أش���د قوة يلّوح بها الثوار هناك في حال فكر 

العدو بالعدوان على غزة. 
م���ا هو مطلوب اليوم هو توفي���ر الوقت الكافي لتتمكن 
كتيبة جنين من التوس���ع س���واء من خالل الدعم المالي 
والتس���ليحي من الداخل والخارج أو بإش���غال العدو في 
أكثر من س���احة ومل���ف، وبوتيرة محكم���ة ومتزنة، وال 
أعتقد أنه من المس���تحيل أن يطل علينا بطل من عمقنا 
العربي واالسالمي ليجتاز الحدود ويضرب هذا العدو بما 
يستطيع من قوة، أو أن يسافر من أي دولة ُمطّبعة ألحد 
مط���ارات الكيان ويقدم واجبه الدين���ي واألخالقي، هذا 
ما يجب فعال لنمنع وأد الث���ورة الفتية في جنين ومدن 
الضفة حتى يش���تد عودها، وتصنع المعادالت القوية، 
حيث ال يس���تطيع حينها هذا الع���دو أن يقضي عليها 
بكل ترس���انته النووية، وُيص���ّدق كل العالم وقتها أن 
هذا الكيان وحش من غبار كما قال األسير البطل محمود 
العارض���ة وربم���ا يختف���ي بالرعب الذي س���يمأل صدور 

مستوطنيه كما مألها الشهيد رعد حازم بعدة طلقات.

فلسطين تشتعل والعمليات البطولية تخلخل األمن 
»اإلسرائيلي« وفي األفق معارك كبيرة من الوزن الثقيل!

ثورة جنين شرارة التحرير..

بقلم: نواف الزرو

 بقلم: أ. نضال عليان

بقلم/ محمد مشتهى
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رام الله / االستقالل:
 قال الجه����از المركزي لإلحصاء الفلس����طيني، إن الرقم 
القياسي العام ألسعار المنتج سجل ارتفاعا، خالل شهر 
آذار 2022، بنس����بته 1.03% مقارنة مع ش����هر ش����باط 

.2022
ويعود السبب الرئيسي الرتفاع أسعار المستهلك بشكل 
أساٍس الرتفاع أس����عار الدجاج الطازج بنسبة %11.75، 
وأس����عار الخضروات المجففة بنسبة 11.66%، وأسعار 
البيض بنسبة 7.90%، وأسعار دقيق الحبوب »الطحين« 
بنسبة 6.17%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.55%، وأسعار 
الفواكه الطازجة بنسبة 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة 
بنسبة 1.60%، وأس����عار أسماك حية طازجة أو مبردة أو 

مجمدة بنسبة %1.22.
وارتفعت أس����عار الس����لع اآلتي����ة في فلس����طين لتبلغ 
بالمتوسط؛ طحين أبيض 161 شيقال/60 كغم، والدجاج 
18 ش����يقال/1كغم، والبيض 16 شيقال/2كغم، والموز 5 
ش����واقل/1كغم، والبصل 3 ش����واقل/1كغم، والبطاطا 3 

شواقل/1كغم، ولحم الغنم 83 شيقال/1كغم.
وعند مقارنة األسعار خالل شهر آذار 2022 مع شهر آذار 
2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار 
المستهلك في فلسطين بنسبة 3.62%، بواقع %4.82 
في قطاع غزة، وبنس����بة 4.16% في القدس، وبنس����بة 

3.14% في الضفة الغربية.
و سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع غزة 
ارتفاعًا نس����بته 1.93% خالل ش����هر آذار 2022 مقارنة 
مع ش����هر ش����باط 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار 
الخضروات المجففة بنس����بة 23.82%، وأسعار البطاطا 
بنس����بة 19.97%، وأس����عار البيض بنس����بة %12.53، 

وأس����عار الدجاج الطازج بنسبة 10.70%، وأسعار دقيق 
الحبوب »الطحين« بنسبة 5.44%، وأسعار الخبز بنسبة 
4.49%، وأس����عار األرز بنس����بة 3.80%، وأسعار اللحوم 
الطازجة بنس����بة 2.12%، وأس����عار الخضروات الطازجة 
بنسبة 1.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %1.33، 
وأسعار الغاز بنسبة 1.14%، وأسعار أسماك حية طازجة 

أو مبردة أو مجمدة بنسبة %1.11.
ارتفع����ت أس����عار الس����لع اآلتية ف����ي قطاع غ����زة لتبلغ 
بالمتوسط؛ طحين أبيض 163 ش����يقال/60كغم، والخبز 

7 شواقل/2600غم، والدجاج 18 شيقال/1كغم، والبيض 
14 ش����يقال/2كغم، والموز 4 ش����واقل/1كغم، والبصل 3 
شواقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وأرز حبة قصيرة 
148 ش����يقال/25كغم، ولحم الغنم 54 ش����يقال/1كغم، 
والفلفل الحار 11 ش����يقال/1كغم، وأس����طوانة الغاز 67 

شيقال/12كغم.
وسجل الرقم القياسي ألس����عار المستهلك في الضفة 
الغربية ارتفاعًا نس����بته 0.80% خالل شهر آذار 2022 
مقارنة مع ش����هر ش����باط 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع 

أسعار الدجاج الطازج بنس����بة 13.45%، وأسعار دقيق 
الحب����وب »الطحين« بنس����بة 7.60%، وأس����عار البيض 
بنسبة 5.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %3.03، 
وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.79%، وأسعار أسماك 

حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة %1.45.
ارتفعت أس����عار الس����لع اآلتية في الضفة الغربية لتبلغ 
بالمتوسط؛ طحين أبيض 158 شيقال/60كغم، والدجاج 
17 ش����يقال/1كغم، والبيض 16 شيقال/2كغم، والموز 5 

شواقل/1كغم، ولحم الغنم 81 شيقال/1كغم.
كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس 
ارتفاعًا نسبته 0.71% خالل شهر آذار 2022 مقارنة مع 
شهر ش����باط 2022، نتيجة الرتفاع أس����عار الخضروات 
المجففة بنس����بة 18.38%، وأسعار الخضروات الطازجة 
بنسبة 9.87%، وأسعار الكهرباء بنسبة 9.43%، وأسعار 
البطاطا بنس����بة 4.66%، وأس����عار المحروقات السائلة 
المستخدمة كوقود للسيارات »الديزل« بنسبة %3.72، 
و«البنزي����ن« بنس����بة 3.27%، وأس����عار دقي����ق الحبوب 
»الطحي����ن« بنس����بة 3.11%، وأس����عار الفواكه الطازجة 

بنسبة %2.65.
سجلت أس����عار الس����لع اآلتية ارتفاعًا في القدس لتبلغ 
بالمتوسط؛ طحين أبيض 185 ش����يقال/60كغم، والموز 
5 ش����واقل/1كغم، وبن����دورة عناقيد 8 ش����واقل/1كغم، 
والكوس����ا 11 ش����يقال/1كغم، والفاصولي����اء الخض����راء 
20 ش����يقال/1كغم، والفلف����ل الحار 10 ش����واقل/1كغم، 
والزهرة 5 ش����واقل/1كغم، والخيار بيوت بالس����تيكية 9 
ش����واقل/1كغم، والبصل والبطاطا 3 شواقل/1كغم لكل 
منهما، والث����وم الجاف 22 ش����يقال/1كغم، بنزين »95« 

7.26 شيقل/1لتر، والسوالر 6.90 شيقل/1لتر.

اإلحصاء: استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

غزة/ الستقالل: 
أعلن���ت وزارة التنمي���ة االجتماعية ف���ي غزة، أمس 
الخمي���س، أنها قام���ت بتوزيع مس���اعدات نقدية 
لألطف���ال، ضمن مش���روع دع���م خدم���ات الحماية 
لألطف���ال المعرضين للخطر، حيث ت���م توزيع مبلغ 
)105،000( شيكل على اجمال )150( طفال موزعين 

على 97 أسرة، في كافة محافظات قطاع غزة.
وأوضح المدير العام لإلدارة العامة لش���ؤون األسرة 

والمرأة محمد العرعير، أن الوزارة تس���عى لتحقيق 
الحماية لألطف���ال المعرضين للخطر وخصوصا في 
ظ���ل الظروف الصعب���ة التي يعان���ي منها أطفال 

شعبنا الفلسطيني.
وأشاد العرعير بجهود مرش���دي الطفولة العاملين 

في الميدان مع األطفال المعرضين للخطر.
وبدوره، بين نائب المدير العام لإلدارة العامة لشؤون 
األسرة والمرأة محمود موافي، بأن هذه المساعدات 

تأت���ي ف���ي اط���ار تلبي���ة االحتياج���ات الصحية 
واالجتماعية وتحقيق األمن الغذائي وسبل العيش 

الكريم لألطفال المعرضين للخطر.
وأك���دت مدير حماي���ة الطفولة منال ع���دوان، على 
حرص الوزارة على توفي���ر الحماية الكاملة لالطفال 
وبذل الجهد لتوفير وتلبية االحتياجات االساس���ية 
لهم وللتخفيف من معاناة األطفال في ظل الحصار 

الخانق.

»التنمية« بغزة توزع مساعدات نقدية لألطفال المعرضين للخطر

غزة/ االستقالل: 
ب���دأت األم���م المتحدة، أم���س الخمي���س، صرف 
مساعدات مالية آلالف األسر الفقيرة في قطاع غزة 

بتمويل من دولة قطر.
و توّجه المئات من الفلسطينيين المستفيدين إلى 

نقاط الصرف التي حددتها »اللجنة الَقطرية إلعادة 
إعمار غزة« لتلقي المساعدات. واألربعاء، قالت اللجنة 
القطرية إلعادة اعمار قطاع غزة في بيان صدر عنها، 
إن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ 100 ألف 

أسرة فقيرة، بواقع 100 دوالر لكل عائلة.

وأشارت إلى أن الدفع سيتم من خالل األمم المتحدة، 
وعبر مراكز توزيع تم تحديدها في محافظات قطاع 
غ���زة. وُتقدم دول���ة قطر هذه المس���اعدات المالية 
لس���كان غزة، بشكل ش���هري، منذ أكتوبر/ تشرين 

األول 2018.

بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة في قطاع غزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الهيئ����ة العامة للبترول ف����ي وزارة المالية 
الفلس����طينية المحروق����ات في فلس����طين أمس 
الخمي����س أن أس����عار المحروقات للش����هر الحالي 
التي لم تتغير، رغم تخفيض »إس����رائيل« أسعار 

المحروقات بقيمة 50 أغورة فجر أمس الخميس.  
وتنش����ر الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات 

والغاز في فلسطين، مطلع كل شهر.
وخالل ش����هر نيس����ان/ أبريل الج����اري، يباع ليتر 
السوالر داخل محطات التعبئة في فلسطين، مقابل 

5.99 شيكل.

ويباع ليتر البنزين 95 اوكتان، مقابل 6.59 شيكل، 
بينم����ا ليتر البنزين 98 اوكتان يب����اع مقابل 7.46 

شيكل.
واستقرت أسعار الغاز المنزلي خالل الشهر الحالي، 
دون تغيير عن أس����عار الشهر الجاري، ليبلغ سعر 
األس����طوانة 12 كيلوج����رام األكثر مبيع����ا محليا، 
65 ش����يكال يضاف لها ش����يكالن اثنان في حال 

التوصيل.
ويستورد الفلس����طينيون كافة احتياجاتهم من 
مش����تقات النفط من إس����رائيل، بمتوسط واردات 

شهرية 75-80 مليون ليتر.

 ويشار إلى أن نحو 50% من سعر لتر البنزين ناجم 
عن ضريبة المحروقات »البلو«، يضاف إليها %16 
ضريبة القيمة المضاف����ة، إلى جانب أرباح محطات 

التعبئة.
وف����ي الع����ام الماضي صع����دت قيم����ة اإليرادات 
الحكومية من ضريبة )البلو(، بنسبة 9.23% مقارنة 

مع 2020 لتسجل 2.578 مليار شيكل.
وكان����ت »إس����رائيل« ق����ررت تخفي����ض أس����عار 
المحروقات للش����هر الجاري بنحو نصف ش����يكل، 
دون أن ينعكس ذلك على األس����عار في األراضي 

الفلسطينية. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���در المكتب المركزي لإلحص���اء )CBS( في »إس���رائيل«، أمس الخميس، عدد 

الوظائف الشاغرة في االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من 150 ألفًا.
وق���ال المكتب في بيان لها، إن االقتصاد اإلس���رائيلي فق���د أكثر من 18 ألف 

مهندس وحوالي 12 ألف عامل مبيعات و10 آالف نادل.
وأضاف أن معدل الش���غور في االقتصاد ارتفع إل���ى 5.13% في آذار )مارس(، 
لكن في األشهر الثالثة األولى من 2022 انخفض بشكل طفيف، وبلغت معدل 

الزيادة الشهرية %1.
وأشار المكتب، إلى أن معدل البطالة في النصف األول من آذار في »إسرائيل« بلغ 
3.2%، كأدنى المعدالت في العالم المتقدم، بواقع وجود 135.9 ألف عاطل عن 
العمل، مقارنة مع 4% في النصف الثاني من شهر شباط )فبراير( بواقع 169.3 
ألف عاطل عن العمل، مما يش���ير إلى انخفاض بنحو 33 ألف عاطل )20%( في 

أسبوعين فقط.
ونوه إلى أن عدد المفقودين من المهندس���ين بلغ 18353 مهندس���ًا، و5.632 
عامل مطبخ وتنظيف و897 من بناة المنازل والطبقات الخرسانية، و3444 سائق 

حافالت وشاحنات، و4189 حارس أمن.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتص���اد الوطني في قطاع غزة، أمس الخمي���س، إصدارها قرارًا 

يقضي بمنع مراكز التدريب من عقد دورات في مجال تداول العمالت الرقمية.
وقال���ت الوزارة في بيان صحفي لها، إن القرار ال���ذي أصدره وكيل الوزارة ينص 
على منع مراكز التدريب التعليمية من عقد أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها 

عالقة في مجال تداول العمالت الرقمية.
وأكدت، أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفس���ه للمس���اءلة وتتخذ 

بحقه اإلجراءات القانونية المشددة.

االقتصاد بغزة تصدر قراًرا بمنع 
التدريب على تداول العمالت الرقمية

فلسطين.. ال تغيير على أسعار المحروقات حتى نهاية الشهر

أكثر من 150 ألفًا عدد الوظائف 
الشاغرة في االقتصاد »اإلسرائيلي«
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االستقالل/ وكاالت: 
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، 
أمس الخميس، إن الغ���رب دفع أوكرانيا إلى 

حل مسألة دونباس بالقوة.
وأضاف في كلمة خ���الل ندوة نظمها معهد 
تابع للخارجية الروس���ية، أن ال���دول الغربية 

تقوم بتوجيه أوكرانيا خالل الحرب الحالية.
وأوض���ح أن البل���دان الغربي���ة قام���ت طوال 
الس���نوات ال� 8 األخيرة بدعم كييف في عدم 

االلتزام باتفاقية مينسك.
وتاب���ع: »الغ���رب دف���ع كييف لحل مس���ألة 
دونب���اس بالق���وة، أوكراني���ا كان���ت تق���وم 
بتحضيرات لش���ن ح���رب على دونيتس���ك 

ولوغانسك«.
كما اتهمت الخارجية الروسية كييف بإطالة 
أمد محادثات السالم. وقالت المتحدثة باسم 
الوزارة ماريا زاخاروفا - في إفادة أس���بوعية - 
إن المحادثات مع األوكرانيين مس���تمرة عبر 

اإلنترنت.
واس���تبعد األمي���ن الع���ام لألم���م المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إمكانية وقف إطالق النار 
حاليا في أوكرانيا، وطالب الرئيس الروس���ي 

بمفاوضات »جادة تفضي إلى سالم«.
وبررت وزارة الخارجية األميركية االتهام الذي 
وّجهه الرئيس جو بايدن إلى روسيا بارتكاب 
»إب���ادة جماعية« ف���ي أوكرانيا ب���أن القوات 
الروسية تريد فعال »تدمير أوكرانيا وسكانها 

المدنيين«.
فيم���ا، أعلن���ت وزارة الدفاع الروس���ية، أمس 
الخميس، باليوم ال����50 للحرب على أوكرانيا، 
س���يطرتها عل���ى ميناء ماريوب���ول، وهددت 
باس���تهداف مراكز صنع الق���رار في كييف، 
بينما أعلن البي���ت األبيض األميركي تقديم 
مساعدات عسكرية إضافية ألوكرانيا بقيمة 

800 مليون دوالر.
وأظهرت صور أقم���ار صناعية تواصل إعادة 
انتشار القوات الروس���ية في مناطق شرقي 
أوكرانيا اس���تعدادا لعملي���ات محتملة في 

دونباس. 
وأوضح���ت الص���ور التي نش���رتها ش���ركة 
والمع���دات  اآللي���ات  عش���رات  »ماكس���ار« 
والتمركزات العسكرية على بعد 8 كيلومترات 

شرقي الحدود األوكرانية.
فيما، حذرت كييف من أنش���طة عس���كرية 
مكثفة للقوات الروس���ية في جنوب أوكرانيا 
وشرقها، مع سعيها لبسط سيطرتها الكاملة 
على ماريوبول، التي إن س���قطت ستكون أول 

مدينة أوكرانية كبرى تسيطر عليها روسيا.
وقالت وزارة الدفاع األوكرانية أمس الخميس 
إن الجي���ش الروس���ي يعمل عل���ى بناء مطار 

عسكري على الحدود الشرقية ألوكرانيا.
وعل���ى عك���س المرحل���ة األولى م���ن الحرب 
المس���تمرة منذ ش���هر ونصف الشهر، فإن 
إعادة االنتش���ار الروس���ية تجبر أوكرانيا على 
خوض معارك تقليدية تشارك فيها دبابات 
ومدفعية وطائرات على تضاريس مس���توية 

وقاحلة.
كم���ا أك���دت وزارة الدف���اع الروس���ية، أمس، 
قائ���د  »موس���كفا«،  الط���راد  أن  الخمي���س، 

أس���طول البحر األسود الروس���ي، الذي تضرر 
خالل الهج���وم على أوكرانيا، ل���م يغرق وأن 

االنفجارات على متنه توقفت.
وقالت ال���وزارة »تم احتواء ب���ؤرة الحريق، لم 
تعد هناك ألس���نة له���ب. توقفت انفجارات 

الذخيرة. الطراد موسكفا ال يزال عائما«.
وأعلنت موس���كو أنها تحقق في أس���باب ما 
وقع، في حين أك���دت أوكرانيا أنها هاجمت 

الطراد.
وتابعت أنه »يتم اتخاذ تدابير لسحب الطراد 
إل���ى الميناء«. ل���م تعط الوزارة الروس���ية أي 

إشارة حول أسباب الحريق واالنفجارات.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا 
عملية عس���كرية في أوكرانيا، تبعتها ردود 
فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية 

ومالية »مشددة« على موسكو.
وتشترط روسيا إلنهاء العملية تخلي أوكرانيا 
عن أي خطط لالنضمام إلى كيانات عسكرية 
بينها حلف ش���مال األطلسي »ناتو«، والتزام 
الحياد التام، وهو م���ا تعتبره كييف »تدخال 

في سيادتها«.

   كييف تحذر من هجمات روسية جديدة شرقًا
موسكو: الغرب دفع أوكرانيا إلى حل مسألة دونباس بالقوة 

طهران/ االستقالل: 
حذر قائ����د فيل����ق الق����دس التاب����ع 
للح����رس الثوري اإليراني إس����ماعيل 
قاآن����ي، امس الخميس، »إس����رائيل« 
من اإلقدام على أي خطوة عس����كرية 

ضدها.
ونقل����ت وكالة األنباء اإليرانية ش����به 
الرس����مية »ن����ور ني����وز« ع����ن  قاآني 
قوله: إن »إيران س����تواجه إس����رائيل 

بضراوة كلما شعرت بضرورة ذلك«.
وأض����اف، »أينم����ا نرص����د تهدي����دا 
صهيونيا، س����نواجهه بضراوة، فهم 

أصغر من أن يواجهونا«.
في س����ياق آخر، جدد »الح����رس الثوري« اإليراني 
عزم����ه الثأر لمقت����ل قائد فيلق القدس قاس����م 
سليماني، بضربة جوية أميركية مطلع عام 2020.

وقال قائ����د الق����وات البرية ف����ي الحرس محمد 
باكبور: »حت����ى إذا ُقتل كل الق����ادة األميركيين، 

فإن ذلك لن يكفي للثأر لدماء سليماني. علينا أن 
نتبع خطا سليماني ونثأر لمقتله بأساليب أخرى«، 
متحدثًا عن بلوغ ب����الده »نقطة الردع« بعد مقتل 
أبرز قادتها العسكريين، حس����بما نقلت وسائل 

إعالم إيرانية.
وجاءت تصريحات باكبور بعد نحو شهر من تعثر 

وطهران،  واش����نطن  بين  المحادثات 
وإحدى القضايا العالقة تتعلق حول 
ما إذا كان����ت إدارة الرئيس جو بايدن 
س����ترضخ لطلب طهران بش����أن إزالة 
الحرس الثوري من القائمة األميركية 

للمنظمات اإلرهابية األجنبية.
وقالت مصادر عديدة خالل األسابيع 
األخيرة، إن واشنطن اشترطت خفض 
التصعي����د اإلقليمي لرف����ع »الحرس 
الثوري« من قائم����ة اإلرهاب، وهو ما 
رفضت����ه طه����ران. وتحدث����ت بعض 
المص����ادر عن ض����رورة تخلي طهران 
عن أي محاوالت مس����تقبلية للثأر من 
مقتل سليماني الذي قضى بضربة جوية أمر بها 
الرئيس األميركي دونالد ترمب في يناير )كانون 
الثاني( 2020. وتقول طهران إنها لن تتراجع عن 
»الخطوط الحم����راء« في القضايا التي تحول دون 
إنجاز المفاوضات بش����أن إحي����اء االتفاق النووي 

لعام 2015.

قائد فيلق القدس: »إسرائيل« أصغر من مواجهتنا

صنعاء/ االستقالل: 
غادر المبعوث األممي إلى اليمن هانس غروندبرغ صنعاء بعد زيارة استغرقت 
3 أيام التقى خاللها قيادة المجلس السياس���ي لجماعة أنصار الله الحوثيين 

وبحث تنفيذ وتثبيت الهدنة.
وكان المبعوث األممي إلى اليمن قد أعلن السبت الماضي هدنة لمدة شهرين 
بموافق���ة أط���راف النزاع تتوقف فيه���ا كافة العملي���ات القتالية، وتتضمن 
تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين 

جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.
من جهته، كان منس���ق الشؤون اإلنس���انية لألمم المتحدة في اليمن ديفيد 
غريس���لي قد قال إن الهدنة المعلنة ستسّهل التحركات المدنية والتجارية 

وستعزز وصول المساعدات اإلنسانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان إن بالده ترحب 
بوق���ف إطالق النار ف���ي اليمن وتؤكد على ضرورة رف���ع الحصار عن اليمنيين 

وإطالق حوار يمني يمني بعيدا عن التدخالت األجنبية.
وأض���اف وزير الخارجية اإليراني -في مؤتم���ر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد 

حسين- أن بالده تؤكد أهمية إجراء الحوار اإلقليمي بين دول المنطقة.

المبعوث األممي يغادر صنعاء 
بعد زيارة استغرقت 3 أيام

إسالم أباد/ االستقالل: 
نظم آالف من مؤيدي حزب اإلنصاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الس����ابق 
عمران خان، مظاهرة حاشدة في بيشاور ضد ما سموها التدخالت الخارجية 
في الش����ؤون الداخلية الباكستانية بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عن 
حكومة زعيمهم، في وقت هنأت فيه الواليات المتحدة ش����هباز ش����ريف 

الختياره رئيسا للوزراء، مشيرة إلى »قيمة العالقة بين البلدين«.
وانطلق����ت مظاهرات ع����دة في مدينة بيش����اور، المعقل الرئيس����ي لحزب 
اإلنصاف، في حملة ش����عبية ينوي الحزب التمدد بها إلى مدن باكستانية 
عدة، رفضا لما يرى أنها مؤامرة على حكومة زعيم الحزب، في حين قال خان 

في إحدى المظاهرات إن معركة تحرير باكستان قد بدأت.
م����ن جهة أخرى، جدد الجيش الباكس����تاني التأكيد عل����ى حياديته حيال 
األزمة وتمسكه بالدس����تور. وكان غياب قائد الجيش عن حفل أداء شهباز 
ش����ريف القسم رئيس����ا للوزراء قد أثار جدال بشأن موقف الجيش من نظام 

الحكم الجديد.
وكان أعضاء البرلمان الباكستاني قد صوتوا -مساء السبت الماضي- لصالح 
حجب الثقة عن حكومة عمران خان، في جلس����ة استمرت حوالي 14 ساعة، 

واستقال خاللها رئيس البرلمان ونائبه.
وأعلنت المحكمة العليا في باكستان أن تحركات خان غير دستورية، وأمرت 

بإجراء التصويت. وأيدت أغلبية أعضاء مجلس النواب عزله من منصبه.
ويته����م خان الوالي����ات المتح����دة بالتآمر علي����ه واإلطاحة ب����ه، وقال إنه 
سيكش����ف النقاب عن الرسالة السرية التي قال إنها تظهر تآمر الواليات 
المتحدة على باكس����تان وحكومته، وأضاف أنه س����يقدم نسخا منها إلى 

المحكمة العليا وقيادة الجيش.
من جهة أخرى، هن����أ وزير الخارجية األميركي أنتون����ي بلينكن اول أمس 
األربعاء ش����هباز شريف الختياره رئيس����ا لوزراء باكستان، وقال -في بيان- 
»كانت باكس����تان شريكا مهما في مجموعة واسعة من المصالح المتبادلة 

لما يقرب من 75 عاما ونقدر عالقتنا«.
وأض����اف أن الوالي����ات المتحدة تتطلع لمواصلة التع����اون القائم منذ مدة 

طويلة مع باكستان.
وانتخ����ب نواب البرلمان الباكس����تاني ش����هباز ش����ريف زعيم����ا لألغلبية 
البرلماني����ة ليتولى منصب رئيس الوزراء ويش����كل الحقا حكومة جديدة، 
في حين قّدم نواب حزب عمران خان »اإلنصاف« اس����تقالة جماعية قبيل 

التصويت.
ولم يكمل أي رئيس وزراء منتخب والية كاملة منذ استقالل باكستان عن 
بريطاني����ا في 1947، وإن كان عمران خان ه����و أول من تتم اإلطاحة به من 

خالل تصويت لحجب الثقة.

واشنطن هنأت خلفه شهباز شريف
باكستان: أنصار عمران خان 

يتظاهرون في بيشاور
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مدريد/ االستقالل:
يواجه ن����ادي أتلتيكو مدريد اإلس����باني إمكانية 
التعرض لعقوبة من قبل االتح����اد األوروبي لكرة 
القدم، بعد المش����اهد السيئة التي رافقت مباراة 
الفريق أمام ضيفه مانشس����تر سيتي اإلنجليزي 
مساء األربعاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال 

أوروبا.
وحال فرض »يويفا« عقوبة ضد أتلتيكو ستكون 
ثاني عقوب����ة تفرض بحق النادي اإلس����باني في 
غض����ون أي����ام، بعد ق����رار االتح����اد األوروبي لكرة 
القدم بغلق جزئي لمدرج����ات الفريق كعقوبة له 
على الس����لوك التمييزي لجماهيره، لكن تم إلغاء 
هذه العقوبة من قبل المحكمة الدولية للتحكيم 

الرياضي بناًء على طعن تقدم به أتلتيكو.
وفرض الس����يتي التعادل السلبي الليلة الماضية 
على مضيفه أتلتيك����و، ليحجز مقعده في المربع 
الذهبي، نظ����ًرا لتفوقه بهدف في مباراة الذهاب، 
لكن المباراة انتهت بسلس����لة من المش����اجرات 
داخل الملع����ب، وفي الممر الم����ؤدي لغرف خلع 

المالبس.
واندلع ش����جار جماعي بين العبي الفريقين داخل 

الملع����ب بعد توجيه فيليبي ركل����ة لفيل فودين، 
وتطورت المش����اكل بين العبي الفريقين، ووصلت 
إلى حد قيام ستيفان س����افيتش مدافع أتلتيكو 
بجذب جاك جريليش من شعره عقب اندالع نقاش 

ساخن بينهما، وذلك بعد طرد زميله فيليبي.

واستمرت المشاكل عقب خروج الالعبين من أرض 
الملع����ب، حيث تم فض ش����جارات أخرى بينهم 
في الممر الم����ؤدي لغرف خلع المالبس، وأظهرت 
لقطات »فيديو« إلقاء مقذوفات، وتردد أن الشرطة 

تدخلت لتهدئة األجواء.

عقوبة جديدة تنتظر األتلتيكو بعد أحداث مباراة السيتي

االستقالل/ وكاالت:
يبق���ى مصير كيلي���ان مبابي، مهاجم باريس س���ان 

جيرمان، مع ناديه الفرنسي محل غموض شديد.
وينتهي تعاقد الالعب الشاب مع بي إس جي بنهاية 
الموس���م الجاري، ولم يحس���م قراره النهائي بش���أن 

التجديد أو الرحيل.
وفي خطوة جديدة، أثار النادي الباريس���ي الش���كوك 
بش���أن إمكانية اس���تمرار هدافه األول، الذي يحظى 

باهتمام شديد من ريال مدريد اإلسباني.
وأعلن سان جيرمان الخميس توقيع عقد رعاية جديد 
مع منصة إلكترونية لبيع المالبس واألحذية الرياضية، 

لتظهر على أذرع قمصان الفريق اعتبارا من الموس���م 
الجديد.

وش���ارك ف���ي الحمل���ة الترويجية لإلع���الن عن هذه 
الصفقة 5 العبين، هم ليونيل ميسي، نيمار جونيور، 

أشرف حكيمي، ماركو فيراتي وبريسنيل كيمبيمبي.
وذكرت شبكة »راديو مونت كارلو« الفرنسية أن كيليان 
مبابي، لم يظهر في اإلعالن عن هذه الصفقة بس���بب 

عدم اليقين بشأن مستقبله داخل حديقة األمراء.
ولفتت إلى أن هذه الصفق���ة من المنتظر أن تنعش 
خزينة باريس س���ان جيرمان بمبلغ قيمته 50 مليون 

يورو على مدار 3 مواسم، مدة التعاقد.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت تقارير صحفية أن االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« قرر فرض عقوبات 
على نادى الرجاء المغربي قبل ساعات من موقعة األهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف األهلي في العاشرة مساء بعد غد السبت نادى الرجاء في ذهاب ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يس���تقبله الرجاء يوم 22 أبريل المقبل، على 

أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وأكد موقع le360 س���بور المغربي، أن »كاف« قرر تغريم الرجاء المغربي 8 آالف 

دوالر بسبب إلقاء الجماهير لأللعاب النارية والشماريخ على أرضية الملعب.
وأضاف الموقع أن العقوبة قد تتضاعف حال

»كاف« يغرم الرجاء المغربي 8 
آالف دوالر قبل مواجهة األهلي

خطوة جديدة تنذر برحيل مبابي عن باريس

مانشستر/ االستقالل:
قالت تقارير صحفي���ة الخميس إن منظمة »أنقذوا 
األطفال« تخلت عن نجم منتخب البرتغال ومانشستر 
يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم كريس���تيانو رونالدو 
عم أنه »اعتدى« على مش���جع  كس���فير لها بعد أن زُ

لفريق إيفرتون يبلغ من العمر 14 عاًما.
وكان المهاج���م البرتغالي قد ش���وهد وهو يطيح 
بهاتف أحد المتواجدين في ممر الخروج من ملعب 
»جوديسون بارك«، وذلك بعد خسارة مانشستر أمام 

مضيفه إيفرتون بهدف نظيف األسبوع الماضي.

وت���م التع���رف على المش���جع الذي اعت���دى عليه 
»الدون«، وتبين أنه مص���اب بالتوحد، فيما تحدثت 
س���ارة كيلي والدته للصحاف���ة معلنة أن ابنها كان 

مصدوًما مما حدث.
وادعت سارة كيلي أن المهاجم البرتغالي »اعتدى« 
على ابنها� وأصاب يده بكدمات بعد ضرب الهاتف 
على األرض، وأضاف���ت أن ابنها رفض دعوة رونالدو 
لحض���ور مب���اراة في »أول���د تراف���ورد«، حيث حاول 
البرتغال���ي تهدئة األوض���اع عبر دعوة المش���جع 

لمشاهدة مانشستر يونايتد في ملعبه.

وفي أح���دث صفعة لص���ورة رونال���دو العامة بعد 
الح���ادث، ذكرت صحيفة »ال جازيتا ديلو س���بورت« 
اإليطالي���ة، أن منظمة »أنق���ذوا األطفال« تخلت عن 
النجم البرتغالي بعد 10 س���نوات من عمله كسفير 
لها، ولم يعد رونالدو البالغ 37 عاًما، مدرًجا في قائمة 

السفراء على موقع المؤسسة الخيرية الدولية.
وم���ن الجدير بالذكر أن رونالدو يس���تعد مع فريقه 
مانشس���تر يونايتد لمواجهة نوريتش سيتي في 
الجولة 33 من بطولة الدوري اإلنجليزي الممتاز يوم 

السبت المقبل.

العقوبات تطال رونالدو بعد واقعة مشجع إيفرتون

غزة/ االستقالل:
أكمل فريق خدمات جباليا أضالع المربع الذهبي لبطولة الش����هيد وائل عيسى 
لكرة الس����لة، بعد فوزه على خدم����ات دير البلح )97/88( ف����ي اللقاء الذي جمع 
الفريقين عل����ى صالة الراحل خلف العجلة في البريج وس����ط قطاع غزة، ضمن 

مباريات المجموعة الثانية من المسابقة.
ورغم تقاسم الفريقين السيطرة على أرباع اللقاء، إال أن خدمات جباليا استطاع 

حسم اللقاء، بعدما جاءت النتائج على النحو التالي:
الرب����ع األول: 23/18 لصالح جباليا، والربع الثان����ي: 26/17 لصالح »الدير«، والربع 

الثالث: 31/16 لصالح جباليا، والربع الرابع: 28/26 لصالح »الدير«.
وأدار اللقاء تحكيميًا: الدولي باسل كرون، وأحمد شحادة، وموسى غنام، وسجلها 

سمير الشطلي، وميقاتي حسن الحشاش، وميقاتي »24 ثانية« مؤمن الجربة.

جباليا يكمل أضالع المربع الذهبي 
لبطولة الشهيد وائل عيسى

االستقالل/ وكاالت:
من���ح المدرب األلماني يورجن كل���وب المدير الفني لفريق 
ليفرب���ول نجمه المصري محمد صالح راحة من المش���اركة 
أساسيا أمام بنفيكا، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال مع 

6 من زمالئه فى المباراة التى أقيمت في أنفيلد.
وج���اء النجم المص���ري محمد صالح ه���داف ليفربول على 
مقاعد بدالء الفريق، حيث فضل المدرب إراحته مع عدد من 
نجوم الفريق، قبل أن يشارك من منتصف الشوط الثاني، 
وتع���ادل ليفربول مع بنفي���كا 3-3 بعد فوزه ذهابا بنتيجة 
3-1 ليتأهل الريدز بمجموع المباراتين 6-4 ويضمن التأهل 

للدور نصف النهائي ويصطدم بفريق فياريال اإلسباني.
وأج���رى المدير الفني للنادي اإلنجلي���زي 7 تغييرات على 
التش���كيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشس���تر سيتي على 
ملعب االتحاد، يوم األحد الماض���ي، في الدوري اإلنجليزي 
الممت���از، ووضع إلى ج���وار صالح على مقاع���د البدالء كل 
م���ن ترينت ألكس���ندر أرنولد وفيرجيل ف���ان ديك وآندي 

روبرتسون وفابينيو وتياجو ألكانتارا وساديو ماني.
وقال كلوب المدير الفني األلماني لمحطة BT Sport: »لقد 
شاهدت المباريات، كانت جميعها مذهلة ألسباب مختلفة، 
علينا أن نكون مستعدين لمباراة صعبة أمام السيتي، نحن 

مستعدون لخوض مباراة مناسبة«.
وأضاف كلوب »س���بب التغييرات هو أنن���ي أتوقع مباراة 
صعبة وأريد العبين جددا، أريد اإلثارة والرغبة، يجب أن أتخذ 
قرارات قبل أن أعرف النتيجة، ولكنى أحب هذه التشكيلة 

التي ستحقق ذلك«.
وواصل م���درب ليفربول »طلبت من الالعبين االس���تعداد، 
يجب أن يكون���وا جميًعا جاهزين، لدينا فرصة للتأهل إلى 
قب���ل نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا لم نقاتل من أجل ذلك، 
فإن بنفيكا يجب أن يذهب إلى قبل النهائي وليس نحن«.

ووصل الم���درب األلماني »نحن نش���ارك ف���ي 4 بطوالت، 

ولحس���ن الحظ نحن جي���دون بما يكفى ه���ذا العام لعدم 
الخ���روج مبكًرا، لكن لدينا الكثير م���ن المباريات المتتالية، 

دعونا نتغلب عليها«.
وأتم كلوب »نلعب يوم الس���بت ضد س���يتي، ثم أستون 
فيال في الدوري اإلنجليزي الممتاز، ثم نلعب مع مانشستر 

يونايتد وإيفرتون، ثم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا«.
وس���يواجه ليفربول مانشستر س���يتي مرة أخرى، يوم غد 
الس���بت، لكن هذه الم���رة في قبل نهائ���ي كأس االتحاد 
اإلنجلي���زي ال���ذى كان يدور في ذهن كل���وب بوضوح عند 

اختيار تشكيلته ضد بنفيكا.

كلوب يوضح سبب عدم مشاركة محمد صالح أساسيًا أمام بنفيكا
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رام الله/ االستقالل:
أعلن االتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية 
المحتلة مساء الخميس، عن تعليق الفعاليات 
إلعطاء فرصة للجنة المشكلة من وزارة التربية 
ومكتب رئي����س الحكومة واالتح����اد لتعديل 

طبيعة العمل لتتواءم مع القطاعات األخرى.
وكان االتحاد خاض سلس����لة إضرابات جزئية 
احتجاج����ا على ع����دم ص����رف روات����ب كاملة 
للمعلمين والمطالب����ة بتعديل طبيعة العمل، 

وحل الملفات العالقة مع وزارة التربية.

وأعلن في بيان أن تعليق الفعاليات واإلضرابات 
نظرا للظ����روف الراهنة، داعًيا الحكومة لتنفيذ 
توصي����ات اللجنة وما تم االتف����اق عليه خالل 

األسبوع الماضي.
وبين االتحاد أنه تم االتفاق على تحويل عالوة 
االتحاد في اتفاق 2011 ل����كل من يتقاضاها 
ويستحقها مستقبال بنسبة %15 تضاف إلى 
طبيعة العمل وتحتسب في الراتب التقاعدي.

وأش����ار إلى تش����كيل لجنة م����ن وزارة التربية 
واالتحاد لدراسة عالوة طبيعة العمل الممنوحة 

للمعلمين ومواءمتها مع القطاعات األخرى.
وقال االتح����اد إنه ت����م االتفاق عل����ى تثبيت 
معلمي عام 2019 ودفع مستحقاتهم البالغة 

15 مليون شيقل.
 كما ج����رى االتف����اق على دفع المس����تحقات 
العالقة مثل النش����اط الحر ومراقبة وتصحيح 
امتحانات الثانوي����ة العامة ومراقبة امتحانات 

التوظيف.
وأعل����ن عن االتفاق على صرف راتب كامل قبل 

عيد الفطر.

»االتفاق على صرف راتب كامل قبل العيد«
اتحاد المعلمين يعلن تعليق الفعاليات وإعطاء فرصة لتعديل طبيعة العمل

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، مس����اء الخميس، طفاًل في محيط باب 

العمود بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الفتى محمد طه )14 عاما( 

من محيط باب العمود.
كم����ا اعتقلت قوات االحتالل، الش����اب يحي����ى جبارين، ف����ي مدينة القدس 

المحتلة.
وأف����ادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الش����اب جبارين، وهو من 
أراضي عام 48، خالل تواجده قرب باب حطة، شمال المسجد األقصى المبارك.

االحتالل يعتقل طفال 
وشابًا من القدس

ً

جنوب نابلس ش����مال الضف����ة الغربية المحتل����ة، متأثرا 
بإصابته برصاص االحتالل »اإلسرائيلي«.

وأصيب حمايل برصاص االحتالل بالصدر خالل مواجهات 
عنيفة شهدتها بلدة بيتا صباح األربعاء، ونقل على إثرها 

إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس.
وخضع حمايل لعدة عمليات جراحية إلنقاذ حياته قبل أن 

يعلن عن استشهاده متأثًرا بإصابته.
كما استش����هد، صباح أمس الخميس، مواطنان وأصيب 
ستة آخرون أحدهم بحالة حرجة، برصاص قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، خالل اقتحامها بلدت����ي اليامون وكفردان، 

غرب جنين.
وقالت مص����ادر أمنية، إن قوات االحت����الل اقتحمت فجر 
الخميس بلدتي اليامون وكف����ردان في جنين، واندلعت 
مواجهات عنيفة، أدت إلصابة س����تة مواطنين بالرصاص 
الح����ي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطي����رة، قبل ان يعلن 
عن استشهاد ش����أس كممجي وهو شقيق األسير أيهم 
كممجي، ومصطف����ى فيصل أبو الرب من قرية مس����لية، 
الذي ارتقى على مدخل جنين الغربي عند حرش السعادة.

وأوضح ش����هود عيان أن جنود االحتالل اطلقوا النار على 
الشاب أبو الرب، اثناء تواجده على الشارع الرئيسي قرب 
حرش الس����عادة المؤدي إلى كفردان، دون ان يشكل أي 

خطر عليهم، وتركوه ينزف على األرض.
وبذلك ارتفع عدد الش����هداء الذين ارتقوا برصاص قوات 
االحت����الل خالل أقل من 48 س����اعة ف����ي الضفة المحتلة 
إلى س����تة ش����هداء، بالتزام����ن مع التصعيد العس����كري 
»اإلس����رائيلي« الذي يعتبر األعنف منذ س����نوات طويلة 
في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن استشهاد وإصابة 

عشرات المواطنين خالل األيام الماضية.
وف����ي وق����ت الحق، ش����ّيعت جماهي����ر غفي����رة جثامين 
الشهداء: شأس كممجي، ومصطفى فيصل أبو الرب من 
جني����ن، وفواز أحمد حمايل، في بل����دة بيتا جنوب مدينة 
نابلس )شمال( الضفة الغربية المحتلة، وعمر عليان برام 
الله )وسط(، وقصي حمامرة في بيت لحم )جنوب(، وسط 
دعوات لتصعيد المقاومة والثأر للش����هداء الذين ارتقوا 

بنيران االحتالل.
فف����ي جنين انطلقت جنازة الش����هيدين »كممجي« و«أبو 
الرب« من مستش����فى جني����ن الحكومي، باتج����اه بلدتي 
كفردان مس����قط رأس الشهيد كممجي، ومسلية مسقط 

رأس الشهيد ابو الرب، ليواريا الثرى هناك.
وألقت عائلتا الش����هيدين نظرة الوداع على جثمانيهما، 
قب����ل أن تق����ام صالة الجن����ازة عليهما، فيم����ا عمت حالة 
من الغضب أوس����اط المواطنين، الذي����ن حملوا جثماني 
الش����هيدين على األكت����اف، ورددوا الهتافات الغاضبة 
والمن����ددة بجرائ����م االحت����الل اإلس����رائيلي، والداعم����ة 

للمقاومة.
فيما ش����يعت حش����ود كبيرة مس����اء الخمي����س، جثمان 
الشهيد فواز أحمد حمايل )40 عاما( في بلدة بيتا جنوب 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وانطلق موكب التش����ييع من أمام المستش����فى العربي 
بمدينة نابلس ونقل إلى مسقط رأس الشهيد ببلدة بيتا.

ووقعت مواجهات بين المشيعين وقوات االحتالل أثناء 
مرور الموكب على معبر عورتا جنوب نابلس.

وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاههم، وتمكن 
شبان من إحراق غرف لقوات االحتالل قرب المعبر.

كما ش����يع آالف المواطنين بعد ظه����ر الخميس جثمان 
الش����هيد عمر محمد عليان )20 عاما( ببلدة س����لواد شرق 

مدينة رام الله.
وانطلقت جنازة حاشدة شارك فيها آالف المواطنين من 
البلدة والبلدات المجاورة، رفع خاللها المش����اركون األعالم 
الفلس����طينية ورايات الفصائل، وس����ط هتافات تحيي 

الشهيد وتشيد بمناقبه.
وهتف المشيعون بعبارات تدعو لالنتقام لدماء الشهداء 
وتصعيد المقاومة في وج����ه االحتالل والرد على الجرائم 

التي يرتكبها بشكل يومي.
وأكد المش����اركون على الوح����دة الوطني����ة والوحدة بين 
جميع الفصائل في س����بيل مواجهة االحتالل وممارساته 

القمعية المستمرة والقتل المتصاعد.
ودعا المش����اركون إلى مواجهة االحتالل في كل المواقع، 

وتصاعد المقاومة المسلحة.
وخالل التش����ييع أطلق مس����لحون ملثمون من حركة فتح 

النار في الهواء من أسلحة رشاشة.
وفي حوس����ان غرب����ي بيت لحم، ش����يعت جماهير غفيرة 
م����ن أهالي بي����ت لحم جثمان الش����هيد قص����ي حمامرة 
الذي ارتق����ى برصاص االحتالل خالل مواجهات في قرية 

حوسان غربي المحافظة.
وانطلق موكب الش����هيد من مش����فى بيت جاال الحكومي 

إلى قرية حوسان، وس����ط انتشار مكثف لقوات االحتالل 
على مداخل القرية وش����وارعها، وأدى المش����يعون صالة 

الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد الزاوية بالبلدة.
وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم االحتالل، مشيدًة 
بالمقاومة وسط مطالبات بتصعيد المواجهة مع االحتالل 

والثأر لدماء الشهداء.
اإ�صابات واعتقاالت 

إلى ذلك، أصيب ش����اب بالرصاص الحي مساء الخميس، 
خالل مواجهات عنيفة اندلعت بقرية النبي صالح شمال 

غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بتجدد المواجهات خالل س����اعات 
المس����اء، ما دفع عش����رات الشبان لرش����ق قوات االحتالل 
بالحجارة بمحيط البرج العس����كري المقام شرقي القرية، 
ما دفع لتعزيزات عس����كرية إلى المكان والشروع بإطالق 

الرصاص الحي والقنابل الغازي بكثافة.
وأشار إلى أن الش����بان أشعلوا اإلطارات المطاطية وأغلقوا 
الطرقات بالمتاريس، إذ دارت مواجهات عنيفة استمرت 
لساعات، علًما أن مواجهات اندلعت خالل ساعات الصباح 

أصيب خاللها شاب بالرصاص الحي باألطراف.
وفي س����ياق متص����ل، اعتقلت قوات االحت����الل 5 أطفال 
وش����ابين خالل مواجه����ات مع قوات االحت����الل في قرية 

بدرس غرب رام الله.
وتوجه عش����رات الشبان إلى منطقة الجدار الفاصل غربي 
القرية ورش����قوا قوات االحتالل بالحجارة، إذ أقدم الجنود 
عل����ى اقتح����ام القرية، واعتق����ال 5 أطفال من س����احات 

المدرسة.
وأصي����ب خالل المواجهات ش����اب بالرص����اص الحي في 

القدم جرى نقله للمستشفى للعالج.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلس����طينية في رام الله، مساء 
الخمي����س، عن إصاب����ة 3 مواطنين ف����ي مدينتي جنين 
وطولكرم في الضفة الفلسطينية المحتلة جراح أحدهم 
وصفت بالخطيرة إثر اصابته برصاص االحتالل في مدينة 

جنين.
وقالت ال����وزارة في تصريح صحفي، إن إصابة متوس����طة 
بالرصاص الحي في الفخ����ذ، وأخرى بالرصاص المطاطي، 
وصلتا مستش����فى طولكرم الحكومي من منطقة جامعة 

خضوري«.
وأضافت:« ال تزال حالة مص����اب )١٧ عامًا(، حرجة للغاية، 

بعد إصابته أصيب صباح الخميس برصاص االحتالل في 
جنين«.

حملة اعتقاالت وا�صعة
وفي ذات الس����ياق، ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
الخمي����س، حملة اعتقاالت واس����عة طالت 33 مواطنا من 

محافظات الضفة.
فف����ي طولكرم، اعتقل����ت قوات االحت����الل 13 مواطنا من 
مخيم نور شمس، وهم: نعمان مغير بردويل، وإسماعيل 
عزت جابر، وس����عيد ع����زت جابر، وعايد أب����و حرب، وعدي 
شعبان، وإسالم خالد فودة، وإيهاب األشقر، وهيثم مرعي 
ش����حادة، وعلي جابر، وأنس محمود جابر، موس����ى المشة، 

وأحمد المشة، وحسن المشة.
ومن رام الله، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر حمزة 

صالح العطعوط من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
وم����ن بيت لح����م، اعتقلت ق����وات االحتالل، الش����اب عمر 
إبراهيم موسى )20 عاما(، بعد أن داهمت منزل والده في 

بلدة الخض.
ومن نابل����س، اعتقلت قوات االحت����الل، ثالثة مواطنين، 
وهم: بالل اشتية من قرية تل، وأمير اشتية من منزله في 

رفيديا، وحمدي دويكات من بالطة البلد شرقي المدينة.
ومن جنين، اعتقلت قوات االحتالل األش����قاء مجد ومحرم 
وعماد كممج����ي من بلدة كفردان، قب����ل أن تعاود إطالق 
س����راحهم،  إضاف����ة إلى اعتقال األس����ير المح����رر زكي 
مرعي، وشقيقيه عدنان وايهاب، والمواطن محمد حافظ 

صعايدة من بلدة اليامون.
ومن الخلي����ل، اعتقلت قوات االحتالل، عش����رة مواطنين، 
وه����م: أبي يوس����ف ابو ماري����ة، ومهدي مرش����د عوض، 
وعمرو عالء أبو عياش، من بلدة بيت أمر، واألس����ير المحرر 
جبريل شاهر األطرش من مدينة الخليل، وجميل زماعرة، 
ومحمد زماعرة من بلدة حلحول، ونس����يم تيسير الطيطي 

من مخيم العروب.
كم����ا اعتقلت الش����ابين محمد فضل محف����وظ وعبد الله 
جهاد القواس����مة، عقب اقتحام منازلهم في الخليل كما 
اعتقلت قوات االحتالل الش����اب وسيم اسعّيد )34 عامًا( 
م����ن الخليل، بزعم تنفيذه عملية في القدس أدت لمقتل 

مستوطنين وإصابة آخر قبل ثالث سنوات.
ومن القدس، اعتقلت قوات االحتالل داوود أبو س����بيتان 

بعد ان داهمت منزله في بلدة الطور شرق القدس.

االحتالل يقرر..

العدوان  يت�صاعد..

إغالق الضفة الغربية وإغالق المعابر إلى قطاع غزة ابتداًء من الس���اعة الرابعة 
من عصر الجمعة حتى فجر األحد.

وأضاف أنه س���يجري اجتماع تقييم إضافي لتحديد اإلجراءات األمنية خالل 
أسبوع عيد الفصح اليهودي.

وأعلن منس���ق أعمال الحكومة »اإلس���رائيلية« وعمليات االحتالل اللواء غسان 
علي���ان، أن وزي���ر الجيش قرر إع���ادة فتح معب���ري الجلمة والريح���ان لدخول 
فلس���طيني 1948 إلى منطقة جني���ن، وذلك ابتداًء من الس���بت المقبل، كما 
سيتم السماح مجددا للتجار ورجال األعمال البارزين بالخروج من منطقة جنين 

وفقًا إلجراءات اإلغالق العسكرية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت مصادر ف���ي األوقاف اإلس���المية 
إن ح���راس المس���جد األقص���ى ضبطوا 
3 مس���توطنين تنك���روا بلب���اس عربي، 
ومنعوه���م من دخول المس���جد األقصى 
عبر بوابة باب المجلس في البلدة القديمة 

مساء الخميس.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الش���رطة 
»اإلسرائيلية« أنها أوقفت 6 مستوطنين 
من جماعة »عائ���دون إلى جبل الهيكل«، 
المس���جد  القتح���ام  يخطط���ون  كان���وا 

األقصى.
وتوقعت مصادر األوقاف اإلس���المية أن 
محاوالتها  اليمينية  المجموعات  تواصل 

دخول ساحات المسجد األقصى لتقديم 
ما وصفتها بالقرابين، بينما أعلن رئيس 
أن���ه يتعهد  »اإلس���رائيلية«  الحكوم���ة 
بالحفاظ على الوضع القائم في األقصى.

المس���توطنين صباح  عش���رات  واقتحم 
بحراسة  األقصى  المس���جد  باحات  أمس 

مشددة من قوات االحتالل.

ضبط 3 مستوطنين متنكرين في المسجد األقصى
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لندن/ االستقالل: 
ُفِرضت غرامة قياس����ية على امرأة هاجمت طاقم طائرة تابعة لش����ركة 
»أمي����ركان إيرالينز«، وحاولت فت����ح باب المقصورة، حس����ب ما ذكرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
 وق����ال المصدر إن إدارة الطيران الفيدرالية، فرضت غرامة مالية كبيرة 
تناه����ز 82 ألف دوالر على امرأة مجهولة الهوية، كانت على متن رحلة 

طيران من داالس فورت وورث، إلى شارلوت، في يوليو الماضي.
وبدأت المش����كلة، حين س����قطت المرأة في الممر، ثم حاولت مضيفة 
طيران مس����اعدتها، لكنها رفضت وهددت بإيذائها. وبعد مش����ادات 
كالمي����ة، دفعتها جانب����ًا، وحاولت فتح باب مقصورة القيادة، حس����ب 

»سكاي نيوز«.
وذكر ش����هود آنذاك، أن المرأة ضربت »مرارًا وتك����رارًا« المضيفة، األمر 
الذي اس����تدعى تدخل طاقم الحماية في الطائرة لتقييدها باألصفاد 

والشريط الالصق، لمنعها من الحركة، خالل ما تبقى من الرحلة.
وذكرت »ديلي مي����ل«، أن الغرامة التي تم فرضه����ا على الراكبة، هي 

األكبر حتى اآلن في تاريخ إدارة الطيران الفيدرالية. 

28 ألف دوالر عقوبة 
على مسافرة مشاغبة

)apaimages(    الإ�شراب ال�شامل يعم حمافظة رام اهلل والبرية حدادًا على اأرواح ال�شهداء

كانبرا/ االستقالل: 
نجحت امرأة أس���ترالية  بخسارة 35 كيلو غرامًا خالل 
عدة أشهر، قبل موعد زفافها، بفضل االقتصار على 

تناول البسكويت وبعض األطعمة الصحية.
بعد أن أفرطت في تناول الوجبات الخفيفة السكرية 
والمش���روبات الغازية وكميات كبي���رة من الطعام، 
وصل وزن تارا سلوبودويك إلى 92 كيلوغرامًا، حيث 
اعتادت أن تتناول طبقين أو ثالثة من اإلسباجيتي 
والرقائ���ق الس���اخنة وفطيرة من اللحم في جلس���ة 
واحدة. وبعد أن وصل وزنها إلى هذا الحد، قررت تارا 
إنقاص وزنها قبل حلول موعد زفافها، حيث اقتصرت 
على نظام تناول البسكويت للدكتور شيغيل، والذي 

عثرت علي���ه على صفحة صحية عل���ى فيس بوك. 
تعتمد الحمي���ة على تناول البس���كويت منخفض 
السعرات الحرارية، والذي يحتوي على كميات جيدة 

من البروتين إلطالة فترة الشعور بالشبع.
خالل األس���بوع األول من رحلة إنقاص الوزن شجعت 
تارا نفس���ها على عدم العودة إلى العادات القديمة 
مثل تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية. 
وفوجئت بأنه���ا فقدت كيلو غرامين خالل س���بعة 
أيام فقط. في الش���هر األول نجحت تارا في خسارة 
10 كيلوغرام���ات من وزنها دون الحاجة لممارس���ة 
الرياضة، وفي الشهر الثاني فقدت 6 كيلو غرامات، 
واستمرت بعد ذلك في خسارة الوزن بشكل منتظم 

حتى نجحت بفقدان 35 كيلو غرامًا.
وقالت ت���ارا متحدثة عن تجربته���ا: “ بدأت بتناول 
البس���كويت، كان ذلك مناسبًا حقًا ألسلوب حياتي. 
كنت أقس���م البس���كويت إلى مجموع���ات، وأضبط 

رسائل التذكير على هاتفي كل ساعتين.”
وأضاف���ت: “على الرغم من أنني أبل���غ من العمر 35 
عامًا إال أنني أشعر بأنني أصغر بخمس سنوات. أحب 
لقاء األصدقاء القدامى الذين لم أرهم منذ ش���هور 

واالستماع إلى تعليقاتهم حول خسارة وزني”
وللحفاظ عل���ى التوازن، م���ا تزال ت���ارا تحافظ على 
المش���ي لمس���افة 5 كيلومترات كل صباح، وفق ما 

أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

واشنطن/ االستقالل: 
حطمت عائلة من العمالقة من مدينة دولوث في 
والية مناس����وتا األميركية لق����ب غينيس لألرقام 
القياس����ية ألطول عائلة في العال����م. وبلغ معدل 
طول أفرادها 203.29 س����م )أي ما يعادل 6 أقدام 

و8.03 إنش(.
وبلغ طول أفراد عائلة »تراب« األمريكية: كريستين 
تراب، األم: 191.2 سم. سكوت تراب، األب: 202.7 
سم، سافانا تراب، ابنة: 203.6 سم. مولي ستيد، 
االبنة: 197.26 سم. آدم تراب، االبن: 221.71 سم.

وقالت األم: »يسعدني إعالمكم بأنني أقصر أفراد 
أطول عائلة في العالم وطولي هو 191.2 سم«.

وتجد العائلة الكثير من المرح خالل إرشاد الناس 
لمكانهم، حيث جل ما يقولونه لهم أن »انظروا إلى 

األعلى وستجدونني«.
ويقول األب س����كوت واألم كريستين بأن جينات 
الطول موج����ودة في العائلة بش����كل واضح، وأن 
أوالدهم أط����ول من باقي أف����راد العائلة اآلخرين. 
وتجد أفراد العائلة األخرى من عائلة »تراب« مالذًا 
لمس����اعدتهم في إصالح معظم من����ازل العائلة 

حيث ليس عليهم استخدام أية ساللم.
من جهتها تقول االبنة مولي: »من الجيد أن يكون 
هناك شخص يحس بما تحس به لكونك طوياًل«.

ولكل فرد من أفراد هذه العائلة تجربة ش����خصية 
فريدة إال أن جميعهم يعانون من مشاكل ارتطام 
الس����قف،  األب����واب، ومراوح  رؤوس����هم بمداخل 
واألضواء المعلقة. كم����ا يتوافقون باإلجماع على 
صعوبة إيجاد المالبس، خاصة البناطيل واألحذية. 

من جهت����ه يقول أط����ول أفراد العائل����ة آدم: »ال 
يختلف روتيني اليومي عما يقوم به الش����خص 
المعت����دل الطول. نعم أدخل قدم����اي واحدة تلو 
األخ����رى داخل البنطال، إال أنه بنطالي طويل جدًا. 

هذا كل ما في األمر«.
وتفّوق أبناء العائلة الثالثة س����افانا ومولي وآدم 
في مجاالت الرياضة. حيث حصلت س����افانا على 
فرصة عمل في قس����م كرة الس����لة ف����ي جامعة 
كاليفورني����ا. في حين لعبت مولي ك����رة الطائرة 
ف����ي الجامعة، بينما كان آدم نجم كرة س����لة في 

المدرسة الثانوية.
وعبرت االبنة س����افانا عن أملها ب����أن يلهم لقب 
غينيس لألرقام القياسية اآلخرين من حولها من 

الذين لديهم خصائص فريدة أو مختلفة.

فوق المترين.. »غينيس« يوثق أطول عائلة في العالم

روما/ االستقالل: 
عادت س���يدة إيطالية في التس���عين من عمرها للمدرس���ة مرة أخرى، بعد أن 
أجبرته���ا الحرب العالمية الثانية على ترك التعليم وحرمتها من الحصول على 

شهادة دراسية.
 وقالت السيدة، التي تدعى أنوزياتا مورغيا لصحيفة »إل ماسيجيرو« اإليطالية 
إنها تذهب يوميًا إلى مدرس���ة مس���ائية بالقرب من منزلها في بلدة دوليانوفا 
بسردينيا. وأضافت مورغيا: »أحب الدراسة، لطالما أحببتها. لكن عندما اندلعت 
الحرب، تغير كل ش���يء بالنس���بة لي. كان على أن أتركها وأبحث عن عمل. فقد 

كانت عائلتي تكافح وكان علي أن أساعدها لتخطي األزمة«.
وتابعت: »في ذلك الوقت، كان أولئك الذين لديهم المال هم فقط من يمكنهم 
الدراسة«. وأشارت مورغيا إلى أنها تعلمت الخياطة بعد تركها للمدرسة وعملت 
ف���ي هذا المجال، لكنها قرأت الكثير من الكتب، مضيفة: »كنت أدرس بمفردي 
كلما استطعت«. وتقول مورغيا إنها تعشق كتب التاريخ نظرًا ألنها »عاشت جزءًا 
كبيرًا من التاريخ المكتوب عنه في الكتب«. وأوضحت قائلة: »لقد رأيت عواقب 

الحرب العالمية األولى وعشت أحداث الحرب العالمية الثانية«.
 وتستعد مورغيا المتحان دبلوم المدرسة اإلعدادية، الذي يتضمن اختبارات في 
القراءة والكتابة والرياضيات. وإذا اجتازت االمتحان بنجاح ستتمكن من التقدم 
إلى التعليم الثانوي العالي. ووصفت مارينا بيليا، معلمة األدب في المدرس���ة، 

مورغيا بأنها تلميذة شغوفة ومتفاعلة للغاية.
وأضافت بيليا: »رغم أنها تواجه بعض الصعوبات في الس���مع، إال أنها تشارك 

بنشاط في الفصول الدراسية«.
وقالت مورغي���ا إن معلميها »رائعون« وأنها تعتبر زمالءها في الدراس���ة »مثل 
أحفادها«، مشيرة إلى أنهم يصحبونها إلى المنزل في المساء ليطمئنوا عليها.

تحضر الدروس يوميًا.. عجوز تعود 
إلى المدرسة في سن التسعين

برلين/ االستقالل: 
اكتشف علماء آثار قبرًا قديمًا يحوي رفات العديد 
من األش���خاص بالقرب من مدينة فوس���ترمارك 

بوالية براندنبورغ شرقي ألمانيا. 
وأعل���ن مكتب والي���ة براندنب���ورغ للحفاظ على 
المعالم والمتحف األث���ري المحلي أول من أمس 
أن هؤالء األشخاص تم دفنهم حسب الشواهد 

الحالية ف���ي أواخر العصر الحج���ري الحديث أو 
أوائ���ل العصر البرون���زي في الفت���رة بين عامي 
2200 و1800 قب���ل المي���الد. وكان الخبراء عثروا 
على االكتشاف النادر للغاية قبل بضعة أسابيع. 
وأوضح المكتب أنه ما يزال من غير المعروف بعد 
لماذا تم دفن هؤالء األش���خاص معًا، وما السبب 

في وفاتهم.

وأش���ار المكتب إلى أنه س���يتم انتشال المدفن 
مجمعًا لضمان نقله بدون حدوث تلفيات، مشيرًا 
إلى أنه س���يتم دفع لوح فوالذي كبير تحت القبر 
من أجل انتشاله. ومن المنتظر مواصلة الفحوص 
على القبر، وذلك بعد نقل كامل كتلته التي يقدر 
وزنها بما يتراوح بين 3 و4 طن على متن شاحنة 
إلى مكتب والية براندنبورغ للحفاظ على المعالم.

وفاة باحث كولومبي 
بعدما دهسه فيل

قبر عمره آالف السنين شرقي ألمانيا

كامباال/ االستقالل: 
في حادث مأس���اوي، لقي الباحث الكولومبي »سيباستيان راميريز أمايا« حتفه 

بينما كان يعمل لصالح إحدى الجامعات األميركية.
وفي التفاصيل، أعلنت الهيئة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية في أوغندا، أن 

الحادث وقع في متنزه كيبالي الوطني غربي أوغندا.
وأوضح���ت الهيئة في بيان، أن أفراد المجموع���ة »صادفوا فيال كان بمفرده ثم 
هاجمهم، ما دفعهم للركض في اتجاهات مختلفة. وطارد الفيل سيباس���تيان 

ودهسه، ما أدى إلى وفاته«.
وأضافت: »لم نش���هد حوادث مماثلة طوال السنوات الخمسين الماضية التي 

تخللتها أبحاث عن الغابات في متنزه كيبالي الوطني«.

تخسر 35 كغم قبل زفافها بفضل تناول البسكويت


