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خانيونس/ االستقالل:
أك���د عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، خالد البطش أن التهديد باغتيال القائد 

يحيى السنوار هو تهديد لكل أبناء شعبنا.
وقال البطش في كلمة له خالل مسيرة دعم للسنوار 
في خانيونس جنوب قطاع غزة مس���اء الس���بت: »إن 
اغتي���ال أي من قادة المقاومة وعلى رأس���هم القائد 
السنوار س���يفتح على العدو أبواب جهنم وستكون 

معركة مفتوحة في كل الساحات«.
وحذر من أن اإلقدام على اغتيال السنوار يعني المّس 
بحلف القدس والمّس بمحور المقاومة، مش���ددًا على 
أن دم الق���ادة لن يكون جزءًا م���ن أي عملية انتخابية 

صهيونية بل سيكون لعنة عليهم.
وأكد البطش أن المس بالس���نوار يعن���ي بركانًا من 
الغضب الفلس���طيني في وجه االحتالل وعلى العدو 

أن يتعقل ويعيد الحسابات جيدًا.

البطش: اغتيال أي من قادة المقاومة 
سيجعل المعركة مفتوحة في كل الساحات

عملية »إلعاد« الفدائية.. 
»إسرائيل« تواصل حصد العلقم

غزة/ خالد اشتيوي:
على وق���ع تصاعد جرائم االحتالل ضد المس���جد األقصى؛ ش���هدت 

األسابيع األخيرة سلسلة من العمليات الفدائية النوعية 
التي أدت إلى مقتل )19( »إسرائيليًا« على األقل، وإصابة 

تحليل: هدم منازل منفذي العمليات 
سيقابل بالمزيد من العمل المقاوم

غزة/ معتز شاهين:
تواص���ل س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
تطبيق سياس���تها به���دم من���ازل منفذي 
العمليات الفدائية بالضفة الغربية والقدس 

المحتلة، في محاولة بائس���ة منها لوأد فتيل 
العمليات الفدائية، م���ن خالل الضغط على 

الشبان الفلس���طينيين لمنع أي 
فعل يقاوم االحتالل، األمر الذي 

االحتالل يقرر 
متديد فر�ض 
االإغالق على 
ال�ضفة وغزة

نادي األسير: هدم منازل عائالت 
األسرى عقاب جماعي هدفه االنتقام

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلسطيني إن هدم منازل عائالت 
األس���رى ما ه���و إال جزء م���ن عمليات االنتق���ام التي 

غزة/ االستقالل:
حذرت كتائب القسام، مساء السبت، االحتالل »اإلسرائيلي« 
من اإلقدام على اغتيال رئيس حركة حماس في غزة أو أي 

كتائب القسام: المساس بالسنوار وقادة 
المقاومة إيذان بزلزال في المنطقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت وس���ائل إعالمية عبري���ة، الس���بت، أن المقاومة 
الفلسطينية حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية 

العدو يقّر باستهداف بطاريات »القبة 
الحديدية« خالل »سيف القدس«

الضفة الغربية/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  ق���وات  صّع���دت 
ومجموعات من المستوطنين من اعتداءاتها 

وممتلكاتهم  الفلسطينيين  المواطنين  بحق 
ف���ي مناط���ق متفرقة م���ن الضف���ة الغربية 
المحتلة، ما أس���فر ع���ن تدمير منزل أس���ير 

من س���يلة الحارثية بجني���ن، وإصابة عدد من 
المواطنين بجراح إحداها حرجة، 

وتدمير ممتلكات آخرين.

إصابات بينها حرجة خالل مواجهات بالضفة
االحتالل يدمر منزل األسير »عمر جرادات« بالسيلة 

الحارثية.. واعتداءات المستوطنين تتصاعد

)apaimages(    قوات الحتالل تفجر منزل الأ�سري عمر جرادات يف ال�سيلة احلارثية

غزة/ االستقالل:
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن التهديدات التي 
يطلقها االحت���الل باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع 

فصائل المقاومة: التهديد باغتيال القادة 
سيفتح على االحتالل بابًا من جهنم

الفصائل: استهداف منازل األسرى والشهداء 
جريمة تعكس مدى إرباك وتخبط االحتالل

غزة/ االستقالل:
نددت فصائل فلسطينية السبت، بجريمة تدمير االحتالل 
»اإلس���رائيلي« منزل األس���ير عمر أحمد جرادات في بلدة 

د. أبو شريف: هدم البيوت لن يزيد 
شعبنا إال عزيمة وإصراًرا على المقاومة

طهران/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. 
ناصر أبو شريف، أن االحتالل »اإلسرائيلي« ما يزال يمارس 

»يديعوت«: جيش االحتالل يوصي 
بعدم إصدار قرار باغتيال »السنوار«
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بيروت/ االستقالل:
قالت مص���ادر لقناة »الميادي���ن« اللبنانية إن المقاومة الفلس���طينية هددت عبر 
الوس���طاء في مصر ب�«عودة العمليات التفجيرية داخل المدن المحتلة« حال عودة 

سياسة االغتياالت التي هددت بها أوساط »إسرائيلية« مؤخًرا.
وكان أعضاء كنيس���ت وصحافيون وكّتاب »إسرائيليون« دعوا الخميس إلى اعتبار 
حركة »حماس« في قطاع غزة »المس���ئولة عن عملية »إلعاد« التي قتل فيها ثالثة 

مستوطنين وأصيب 4 آخرين.
ودعا عضو الكنيس���ت »ايتمار بن جبير« الجيش »اإلسرائيلي« إلى إلقاء قنبلة على 
منزل مسئول حركة »حماس« في القطاع يحيى السنوار بصفته »المحّرض الرئيس 

على موجة العمليات األخيرة«. على حد تعبيره.
وذك���رت مصادر للقناة اللبنانية أن اتصاالت جرت مؤخرًا بين »حماس« والوس���طاء 
لوقف االعتداءات على المس���جد األقصى، فيما طالبت حماس بتراجع االحتالل عن 

االقتحامات في المسجد المبارك وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000.
وقالت المصادر إن الحركة نقلت للوس���طاء المصريي���ن عدم اكتراثها بتهديدات 
االحت���الل باغتيال قادتها وأّن »الثمن لمثل ه���ذه الحماقة معروف لدى العدو وأن 
المقاومة س���تحرق مدن المركز وستوجه ضربات كبيرة من الصواريخ ل�«غوش دان« 

و«تل أبيب« تفوق تصور العدو إذا نفذ تهديداته«.
وقال »زيف« في مقابلة اذاعية إن السنوار حّرض على تنفيذ العمليات األخيرة ومن 
بينها الدعوة لحمل البلطات لقتل اليهود وبالتالي فقد »تحول إلى حلقة من حلقات 

تنفيذ العملية ودمه مهدور« على حد تعبيره.

المقاومة تهدد: سنحرق »تل 
غزة/ االستقالل:أبيب« حال عودة االغتياالت

حذرت كتائب القس���ام، مس���اء الس���بت، االحتالل 
»اإلس���رائيلي« من اإلقدام على اغتيال رئيس حركة 
حماس في غ���زة أو أي من ق���ادة المقاومة بأن ذلك 
س���يكون »إيذاٌن بزلزاٍل في المنطقة وسُيقابل بردٍّ 

غير مسبوق«.
وأضاف الناطق باس���م الكتاب أب���و عبيدة في بياٍن 

مقتض���ٍب له أن اإلق���دام على االغتيال »س���يجعل 
من معركة س���يف القدس حدثًا عادي���ًا مقارنًة بما 
سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد 
كتب فصاًل كارثيًا في تاريخ الكيان وارتكب حماقًة 

سيدفع ثمنها غاليًا بالدم والدمار«.
وكّت���اب  وصحافي���ون  كنيس���ت  أعض���اء  وكان 
»إس���رائيليون« دع���وا الخميس إل���ى اعتبار حركة 

»حماس« في قطاع غزة »المسئولة عن عملية إلعاد 
التي قتل فيها ثالثة مستوطنين وأصيب 4 آخرين.

ودع���ا عضو الكنيس���ت »ايتمار ب���ن جبير« الجيش 
»اإلس���رائيلي« إلى إلقاء قنبلة على منزل مس���ئول 
حركة »حماس« في القطاع يحيى الس���نوار بصفته 
»المحرض الرئيسي على موجة العمليات األخيرة«. 

على حد تعبيره.

كتائب القسام: المساس بالسنوار وقادة المقاومة إيذان بزلزال في المنطقة

غزة/ االستقالل:
نددت فصائل فلسطينية السبت، بجريمة تدمير االحتالل 
»اإلس���رائيلي« منزل األس���ير عمر أحمد ج���رادات في بلدة 
السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، 
والذي تتهمه بالمش���اركة في عملي���ة »حومش« الفدائية 
قبل عدة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وتبنتها 

حركة الجهاد اإلسالمي في حينه.
وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة أن سياسة هدم بيوت 
األسرى والشهداء، س���تزيد من إصرار شعبنا على مواصلة 
المقاومة حتى دحر االحتالل عن كامل األرض الفلسطينية.

فق���د أك���دت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أن 
اس���تهداف البيوت ااَلمنة، جريمة تعك���س مدى اإلرباك 
والتخبط األمني الذي يعيش���ه االحتالل، ومحاولة يائسة 
للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة الفلسطينية.

ودان���ت الحرك���ة، الجريم���ة الصهيوني���ة الجدي���دة في 

اس���تهداف منازل َال جرادات في السيلة الحارثية بجنين 
بالضفة المحتلة، والتي طالت اليوم منزل األسير المجاهد 

عمر جرادات.
وأك���دت الحركة، ف���ي بيان صحفي على لس���ان متحدثها 
الرسمي عن الضفة طارق عز الدين، تعقيبًا على هدم منزل 
األسير عمر جرادات في الس���يلة الحارثية بجنين، أن هذه 
الجريمة الجديدة هي استكمال لسياسة العقاب الجماعي، 
بحق شعبنا، والذي يكش���ف وحشية اإلرهاب، وهو إرهاب 
دولة منظم يستوجب محاكمته على هذه الجرائم البشعة.

وأكدت الحركة، أن إمعان االحتالل في اس���تهداف الوجود 
الفلسطيني، لن ينجح في كسر إرادة شعبنا وأهلنا، الذين 
يواصلون معرك���ة الصمود والتحدي والدفاع عن حقوقهم 
المشروعة، وسوف ستزيدهم إصرارًا على المضي قدمًا في 

مشروع المقاومة حتى دحر االحتالل.
ووجهت، التحية واإلجالل ألبناء شعبنا وأهلنا المجاهدين 

في الس���يلة الحارثية وَال جرادات الكرام ولألس���رى كافة، 
الذين يقدمون نماذج البطولة، ويضربون أروع المالحم في 

الصمود والمقاومة.
وفجرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، صباح الس���بت، منزل 
األس���ير عمر جرادات ببلدة الس���يلة الحارثية غربي مدينة 
جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة مشاركته 

في عملية »حومش« قبل أشهر.
وكان جيش االحتالل َهدم منزل والده أحمد جرادات وخاله 
محمد جرادات واألس���ير محمود جرادات قبل أش���هر على 

مرحلتين.
ب���دوره، ق���ال عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية »حم���اس« ع���زت الرش���ق، إن ه���دم االحتالل 
اإلس���رائيلي لمنازل أبناء شعبنا وآخرها هدم منزل األسير 

عمر جرادات إمعان في الجرائم اإلسرائيلية ضد شعبنا.
وأكد القيادي الرشق في تغريدة عبر »تويتر« السبت، على أن 

سياسة الهدم والتدمير لن تجلب لالحتالل ولمستوطنيه 
األمن، ولن تنهي ارتباك وأزمة حكومتهم وجيشهم.

وأضاف أن الهدم والتدمير س���يزيد شعبنا غضًبا وإصراًرا 
على المقاومة ومواجهة االحتالل في كل شبر من أرضنا.

من ناحيتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
إن هدم منازل المواطنين وترويع اآلمنين والذي كان آخرها 
هدم منزل األس���ير عمر ج���رادات ببلدة الس���يلة الحارثية 
غ���رب جنين إرهاب دولة منظم تمارس���ه حكومة االحتالل 

اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكدت الجبهة الديمقراطية الس���بت ف���ي تصريح وصل 
»صفا« على أن هذه الجريمة وغيرها لن تنال من إرادة شعبنا 

وصموده، وحقه في الدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه.
كما شددت على حق شعبنا في مواصلة نضاله وتضحياته 
ومقاومته بكل األشكال واألساليب النضالية المتاحة حتى 

كنس االحتالل واالستيطان.

أدانت تدمير منزل األسير جرادات
الفصائل: استهداف منازل األسرى والشهداء جريمة تعكس مدى إرباك وتخبط االحتالل

طهران/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
د. ناصر أبو شريف، أن االحتالل »اإلسرائيلي« ما يزال 

يمارس جرائمه وإرهابه بحق شعبنا.
واعتبر د. أبو ش���ريف، في تصريح صحفي، السبت، 
أن سياسة هدم البيوت هي عقاب جماعي وإرهاب 
دول���ة منظم ف���ي محاولة يائس���ة لردع الش���عب 

الفلسطيني. 
وأوض���ح أن هذه الممارس���ات العدواني���ة لن تزيد 
ش���عبنا إال عزيمة وإص���راًرا على مقاوم���ة المحتل 

البغيض، حتى اقتالعه من وطننا ودحره عن أرضنا،
واستنكر د. أبو ش���ريف، صمت العالم والحكومات 
واألنظمة العربية واإلس���المية وعجز المؤسس���ات 

الدولية عن مواجهة عدوان االحتالل الس���افر بحق 
الشعب الفلسطيني.

وتابع: »إنه في الوقت الذي يوس���ع فيه االحتالل من 
مس���توطناته، يمارس سياس���ة هدم البيوت ومنع 
المواطني���ن من البناء وتهجيره���م من أرضهم في 
مس���افر يطا. مش���يرًا إلى أن ذلك يتم ضمن خطة 
تَامرية كاملة بين حكوم���ة االحتالل وأجهزة األمن 

والقضاء، لشرعنة الجرائم بحق شعبنا.
وأش���اد د. أبو ش���ريف، بصمود ش���عبنا المتمسك 
بأرضه والمدافعين عنها بكل ما يملكون من إيمان 
بعدالة قضيتهم، داعًيا إلى مزيد من اإليمان والصبر 
والمقاومة على طريق النصر حتى زوال هذا الكيان 

المجرم.

د. أبو شريف: هدم البيوت لن يزيد شعبنا إال عزيمة وإصراًرا على المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مس����اء 
السبت، إن الجيش »اإلسرائيلي« أوصى المستوى 
السياس����ي بعدم إصدار قرار باغتيال قائد حركة 
»حماس« في قطاع غزة يحيى الس����نوار في هذه 

الفترة.
وأفاد مسؤولون أمنيون كبار لموقع الصحيفة، بأن 
هيئة األركان »اإلس����رائيلية« تعتقد أنه ليس من 

الصواب تنفيذ هكذا قرار اآلن.
وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام »أبو 
عبي����دة«، قد وجه أمس، تهدي����دات إلى االحتالل 
ح����ال حاول المس����اس بالس����نوار، أو أي قائد آخر 

بالمقاومة.
وقال أبو عبيدة في تصريح له: »في ضوء تهديدات 
العدو الجبان.. فإننا نح����ذر وننذر العدو وقيادته 
الفاشلة بأن المساس باألخ المجاهد القائد يحيى 
الس����نوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذاٌن بزلزاٍل 
في المنطقة وبردٍّ غير مس����بوق، وستكون معركة 
سيف القدس حدثًا عاديًا مقارنًة بما سيشاهده 
العدو، وس����يكون من يأخذ هذا الق����رار قد كتب 
فصاًل كارثي����ًا في تاريخ الكي����ان وارتكب حماقًة 

سيدفع ثمنها غاليًا بالدم والدمار.« حسب قوله.
وفي ذات الس����ياق، نقلت قن����اة كان العبرية، عن 
نائ����ب وزير االقتصاد »اإلس����رائيلي« يائير غوالن 

قوله: »اس����تهداف قادة كبار في حماس سيضر 
باستقرار الحكومة، وبش����كل ال لبس فيه سيضر 

باستقرار الجيش اإلسرائيلي«.
أما مراس����ل موقع مكور ريشون العبري، نوعم أمير 
قال: »لحظة .. قبل أن نقرر اغتيال الس����نوار، أريد 
أن أذكر فقط أن قائده »الضيف« نجح في الخروج 
بس����الم من عدة محاوالت اغتيال، لذلك من الجيد 
أن نرفع مسألة »األنا« للجيش وكأن السنوار بمجرد 
ضغطة زر س����يموت! يجب على الجميع أن يعرف 
أن هناك فج����وة بين التغريد عل����ى تويتر، وبين 
الواقع، وبين قرار تتخذه المنظومة األمنية الغتيال 
السنوار .. بين تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع«.

»يديعوت«: جيش االحتالل يوصي بعدم إصدار قرار باغتيال »السنوار«

غزة/ االستقالل:
قالت فصائل المقاومة الفلس���طينية إن التهدي���دات التي يطلقها االحتالل 
باغتي���ال رئيس حرك���ة حماس في قطاع غ���زة يحيى الس���نوار أو أٍي من قادة 

المقاومة في الداخل والخارج »ستفتح عليه بابًا من أبواب جهنم«.
وأكد بيان الفصائل السبت، أن ارتكاب مثل هكذا حماقة ستزلزل أركان الكيان 

المأزوم الذي يعيش حالة واضحة من التخبط واإلرباك.
وكانت كتائب القسام، حذرت مس���اء السبت، االحتالل من اإلقدام على اغتيال 
رئيس حركة حماس في غزة أو أي من قادة المقاومة بأن ذلك س���يكون »إيذاٌن 
بزلزاٍل في المنطقة وسُيقابل بردٍّ غير مسبوق«. وكان أعضاء كنيست وصحافيون 
وكّت���اب إس���رائيليون دعوا الخميس إلى اعتبار حركة »حم���اس« في قطاع غزة 
»المسئولة عن عملية إلعاد التي قتل فيها ثالثة مستوطنين وأصيب 4 آخرين.

فصائل المقاومة: التهديد باغتيال القادة 
سيفتح على االحتالل بابًا من جهنم
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وتنتهج حكومة االحتالل سياسة هدم منازل منفذي 
العمليات الفدائية منذ س���نوات، وش���ددت على هذا 
األم���ر مؤخرا بع���د تنفيذ سلس���لة عملي���ات فدائية 
بالداخ���ل المحتل أوقعت قتل���ى وجرحى في صفوف 

الجنود والمستوطنين.
ومنذ بداية العام الجاري هدمت قوات االحتالل منازل 
خمس عوائل فلس���طينية في مخيم جنين والقدس، 
كان آخرها فجر أمس الس���بت، بتدمير منزل األس���ير 
»عمر جرادات« في بلدة الس���يلة الحارثية غرب جنين 
ش���مال الضفة المحتلة، والذي تتهمه بضلوعه وأحد 
أش���قائه في عملية »حومش« منتصف كانون أول من 
العام الماضي، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 
اثنين آخري���ن، وتبنتها حركة الجهاد اإلس���المي في 

حينه.
حالة �إفال�س

وقال الكاتب والمحلل السياس���ي خليل القصاص، إن 
سياس���ة االحتالل القديمة الجدي���دة في هدم منازل 
منفذي العملي���ات الفدائية، دليل واض���ح على حالة 
اإلف���الس والعجز الذي وصل إليها المس���توى األمني 
والعس���كري والسياس���ي »اإلس���رائيلي«، الفتًا إلى أن 
حكوم���ة االحت���الل بزعام���ة »نفتالي بين���ت« تحاول 
امتصاص غضب الجمهور »اإلسرائيلي« من خالل هدم 
المنازل، خاصة بعد فشلها الذريع في اعتقال منفذي 

عملية »العاد« األخيرة.
وأض���اف القصاص ف���ي حديث مع »االس���تقالل«، أن 
االحتالل يدرك جيدًا أن هدم المنازل لم يقدم ش���يئًا 
أمام منع العمليات، مشيرًا إلى أن الكرة اآلن في الملعب 
»اإلسرائيلي«، إذا أراد الهدوء وخفض وتيرة العمليات 
الفدائي���ة، فعليه وقف اقتحاماته للمس���جد األقصى 
ووقف سياسية االغتياالت واالعتقاالت المستمرة في 

الضفة الغربية بشكل عام.

وأوضح أن سياس���ة هدم المنازل ل���ن ينجح االحتالل 
من خاللها في ردع ش���باب الضفة الثائرين أو ثنيهم 
عن االس���تمرار في مواجهة االحتالل وجرائمه، مشيرًا 
أن »ترمومت���ر« العملي���ات ازداد بحال���ة طردية نتيجة 
محاوالت االحتالل المتكررة القتحام المسجد األقصى 

واالعتداء على المصلين والمرابطين. 
وأشار القصاص، إلى أن االحتالل يحاول من خالل هدم 
المنازل كسر الروح المعنوية لدى أهالي وذوي منفذي 
العمليات، الفتًا إلى أن القاعدة الشعبية الموجودة في 
الضفة الغربية التي تتصدى وتدافع عن منازل منفذي 
العمليات تش���كل هاجس���ا كبيرا لدى االحتالل، وهي 

التي في بعض األحيان تؤجل عملية الهدم. 
ويرى المحل���ل السياس���ي، أن ارت���داد عمليات هدم 

المنازل س���ينعكس س���لبا على حكوم���ة االحتالل ما 
س���يدفع إلى ارتفاع وتيرة المقاومة، محذرًا في الوقت 
نفس���ه من إمكانية إقدام قوات االحتالل في المرحلة 
المقبلة على ارتكاب المزيد م���ن االعتداءات بما فيها 
العودة إلى سياسة االغتياالت بحق قادة المقاومة في 

قطاع غزة، أو اجتياح كامل لمخيم جنين. 
عقاب جماعي

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، 
من س���ابقه بالقول إن »حكومة االحتالل تس���عى من 
خالل هدم من���ازل منفذي العمليات إلى تفريغ غضب 
الش���ارع الصهيوني بعد الفش���ل األمني والعسكري 

الذريع في منع العمليات«.
وقال س���ويرجو في حديث ل� »االستقالل« إن سياسة 

ه���دم المنازل ليس���ت جديدة وهي ج���زء من إرهاب 
الدولة المنظم الذي تس���تخدمه دول���ة االحتالل ضد 
الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن إصرار 
دولة االحتالل المتزايد على عملية الهدم يأتي نتيجة 
للصفعات المتتالية التي تلقتها المؤسس���ة األمنية 
»اإلسرائيلية« نتيجة الفشل الذريع في مواجهة موجة 

العمليات األخيرة.
وع����ّد سياس����ة ه����دم المنازل عقاب����ًا جماعي����ًا مخالفًا 
للقواني����ن الدولي����ة واالنتقام ضمن حمل����ة التصعيد 
ها قوات االحتالل ضد أبناء شعبنا. المسعورة التي تشنُّ

وأوضح س���ويرجو، أن نجاح االختراقات الفلس���طينية 
للداخل المحتل وتنفي���ذ العمليات الفردية الفدائية، 
ش���ّكل دافعا رئيس���يًا لدى دولة االحت���الل لتكثيف 
عمليات هدم المنازل في محاولة منها لترميم صورتها 
أم���ام الجمهور »اإلس���رائيلي« الغاض���ب والناقم على 
حكومت���ه، متوقعًا بأن ترتفع وتي���رة الهدم وتصعيد 
عملي���ات القمع وتنفيذ محاوالت جدي���دة القتحامات 
المستوطنين للمس���جد األقصى من أجل تفريغ حالة 

الغضب التي انتابت الشارع »اإلسرائيلي«.
وأش���ار إلى أن دول���ة االحتالل حتى اللحظ���ة لم ُتقيم 
األحداث الجارية في الساحة الفلسطينية وهي ال تزال 
ُتلقي باللوم على الطرف الفلسطيني دون الذهاب إلى 
مربع التفكير في األس���باب السياسية الحقيقة التي 

أدت لتصاعد هذه العمليات.
وتاب���ع المحل���ل السياس���ي، أن التنك���ر الواض���ح من 
قبل حكوم���ة اليمين الصهيون���ي المتطرف للحقوق 
الفلسطينية، ستقود االحتالل إلى المزيد من البطش 
بالفلس���طينيين، ولكن في نفس الوقت س���يزيد من 
إصرار الش���عب الفلس���طيني على تنفي���ذ المزيد من 
العملي���ات ومواجهة جرائ���م االحت���الل بحقه وبحق 

مقدساته.

»سياسة تعكس حالة اإلفالس الصهيونية« 

تحليل: هدم منازل منفذي العمليات سيقابل بالمزيد من العمل المقاوم

غزة/ معتز �شاهني:
تو��شل �شلطات �لحتالل »�لإ�شر�ئيلي«، تطبيق 
�شيا�شتها بهدم منازل منفذي �لعمليات �لفد�ئية 
بال�ش��فة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة، يف حماولة 
بائ�ش��ة منها لو�أد فتيل �لعمليات �لفد�ئية، من 

خالل �ل�ش��غط على �ل�ش��بان �لفل�شطينيني ملنع 
�أي فع��ل يق��اوم �لحت��الل، �لأم��ر �ل��ذي ي��ر�ه 

خمت�شون باأنه �شينعك�س �شلبًا على �لحتالل.
ويرى خمت�ش��ان بال�شاأن �ل�شيا�ش��ي، يف �أحاديث 
مع »�ل�ش��تقالل« �أن حكوم��ة �لحتالل جتد يف 

�شيا�ش��ة هدم �ملنازل و�ش��يلة ُتخفف من خاللها 
حال��ة �ل�ش��غط �لت��ي تتعر���س له��ا م��ن قب��ل 
�ملعار�ش��ة و�جلمه��ور »�لإ�ش��ر�ئيلي«، موؤكدي��ن 
�أن �لعملي��ات �لفد�ئية �ش��تزد�د وتريتها خالل 

�لأيام �لقادمة.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلسطيني إن هدم منازل عائالت 
األس���رى ما ه���و إال جزء من عملي���ات االنتقام التي 
تتبعها سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« من األسير 
وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن 

حقه في مقاومة االحتالل ومواجهته.
وأكد النادي في بيان تعقيًبا على هدم منزل األسير 
عمر ج���رادات في بل���دة الس���يلة الحارثية بجنين 
الس���بت، أن س���لطات االحتالل تواص���ل التصعيد 
في جريم���ة العق���اب الجماعي التي تس���تهدف 
عائالت األسرى، عبر جملة من األدوات والسياسات 

الممنهجة التي تندرج في إطارها.
وأوض���ح أن أبرز ه���ذه األدوات عملي���ات االعتقال 
الت���ي يتع���رض له���ا أف���راد م���ن عائلة األس���ير، 
والتهدي���دات المتواصل���ة بحّقه���م واالقتحامات 

المتكررة واالس���تدعاءات والمالحقة بغية الحصول 
على معلوم���ات، إضافة إلى سياس���ة هدم المنازل 

الممنهجة.
وأش���ار إلى أن هذا المنزل هو الرابع لعائلة جرادات 
الذي يتعرض لله���دم منذ مطلع العام الجاري، عدا 
ع���ن أن هناك منازل أخرى تعود لعائالت ش���هداء 

محتجزة جثامينهم مهددة بالهدم.
واعتبر أن عملية هدم المنازل ُتشّكل أبرز السياسات 
الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ االحتالل في تنفيذ 

سياساته اإلحاللية على مدار العقود الماضية.
وأضاف نادي األسير أنه رغم أّن المؤسسات الدولية 
تعّد هذا اإلجراء انتهاًكا لمب���ادئ القانون الدولي، 
وجريمة حرب وعقوبة جماعية، إال أن االحتالل ماض 
ف���ي تنفيذه دون أدنى اعتبار ل���كل ما نصت عليه 

القوانين واألعراف الدولية.

نادي األسير: هدم منازل عائالت 
القدس المحتلة/ االستقالل:األسرى عقاب جماعي هدفه االنتقام

كش���فت القناة 12 العبرية، مساء السبت، عن قرار 
القيادة السياس���ية واألمنية في »إسرائيل« بشأن 

إغالق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة.
وقررت القيادة اإلس���رائيلية، ف���ي نهاية تقييم 
الوضع تمديد إغالق الضفة الغربية، ومعابر قطاع 

غزة حتى يوم غد اإلثنين.
وكانت قناة كان العبرية، قد قالت مس���اء الجمعة، 

إن »إس���رائيل« تمي���ل بالوقت الحال���ي إلى عدم 
السماح باس���تمرار دخول العمال من غزة، مشيرة 
إلى أن هذه محاولة إلرس���ال رس���الة إلى »حماس« 

ضد التحريض. 
وتابعت القناة العبرية: »بس���بب موجة العمليات، 
»إس���رائيل« تعتزم معاقبة الفلس���طينيين مثل 
تكثيف حم���الت االعتقال، وحرمان الس���كان من 

تصاريح العمل، وفتح المعابر وغيرها.

االحتالل يقرر تمديد فرض اإلغالق على الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، الهج���وم اإلرهابي، 
الذي تعرضت ل���ه إحدى محطات رفع المياه ش���رق قناة 
السويس، وأس���فر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعدد آخر 

من المصابين من الجيش المصري.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي مس���اء السبت، وقوف 

دولة فلس���طين قيادة وش���عبا إلى جانب الشقيقة مصر، 
رئيس���ًا وحكومة وش���عبا، في مواجهة مثل هذه االعمال 
االرهابي���ة، وأعربت عن ثقتها بق���درة مصر على مواجهة 

االرهاب واالنتصار عليه.
وتقدم���ت الخارجية بخالص تعازيها ألس���ر الش���هداء 

وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

»الخارجية« تدين الهجوم اإلرهابي شرق قناة السويس



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعل���ن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصف���ات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعل���ى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراس���ة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( ش���يكل غير 

مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظرف المخت���وم يوم االربع���اء الموافق 
2022/05/11 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فت���ح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يج���ب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كت���اب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوب���ة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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اسم العطاءم

إصالح خارجي لجهاز األشعة المقطعية 
في مستشفى شهداء االقصى

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

 11:00
صباحًا

2022/27 1

رام الله/ االستقالل:
واصل السبت، األس���يران خليل عواودة )40 عاما( من 
بلدة إذنا في الخلي���ل إضرابه عن الطعام لليوم ال�67، 
ورائد ريان )27 عاما( من قرية بيت دقو ش���مال مدينة 

القدس، لليوم ال�31، رفضا العتقالهما اإلداري.
وأعادت سلطات االحتالل األسير عواودة من مستشفى 
»أساف هروفيه« »اإلسرائيلي« الى عيادة سجن الرملة.

وأكدت هيئة شؤون األس���رى والمحررين في تصريح 
سابق، أن سلطات االحتالل قررت نقل األسير عواودة 
رغم حاجته الماسة إلى اإلشراف الطبي بسبب وضعه 
الصحي الخطير، مش���ددة على أن جسده يتهالك من 

شدة األوجاع.
وأضافت أن قرار النقل الى عيادة سجن الرملة هو عبارة 
عن عملية قت���ل بطيء للمعتقل الع���واودة، ومحاولة 
من س���لطات االحتالل للضغط عليه إلنه���اء اضرابه 
عن الطعام، فيما تواصل س���لطات االحتالل تعنتها 
ورفضها االس���تجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله 

اإلداري.
كان ع���واودة قد أكد في رس���الة لعائلته نقلها نادي 
األس���ير، أن األطباء في معتقل عيادة س���جن »الرملة« 
هددوه بعدم نقله إلى مستش���فى مدني إسرائيلي، 

إال إذا فقد الوعي خالل إضرابه المتواصل عن الطعام.
وتتعمد سلطات االحتالل المماطلة باالستجابة لمطلبه 
بهدف إنهاك جس���ده والتسبب له بأمراض ومشاكل 
صحية يصعب عالجها الحقا، كجزء من السياس���ات 

التي تستهدف المعتقلين جسديا.
وفي السياق ذاته، يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليوم ال����31 على التوالي، رفضا 
العتقاله اإلداري، ويعان���ي من تفاقم وضعه الصحي 
في زنازين معتقل »عوفر«، وتواصل سلطات االحتالل 

رفضها االستجابة لمطلبه.

وعل���ى مدار الس���نوات الماضية الت���ي خاض خاللها 
المئ���ات من المعتقلين إضرابات ع���ن الطعام، عملت 
س���لطات االحتالل على ترس���يخ جملة م���ن األدوات 

التنكيلية في محاولة منها لثنيهم عن هذه الخطوة.
يشار إلى أن س���لطات االحتالل اعتقلت عواودة في 
27 كانون األول/ ديس���مبر 2021، وصدر بحقه أمر 
اعتق���ال إداري مدته 6 أش���هر، وس���بق أن تعرض 
لالعتقال عدة م���رات منذ عام 2002، وهذا االعتقال 
الخامس، منها ثالثة ره���ن اإلداري، علما أنه متزوج 

وأب ألربعة أطفال.
يذكر أن قوات االحتالل اعتقل���ت ريان في ال�3 من 
تش���رين الثاني/ نوفمب���ر 2021، وحولته لالعتقال 
اإلداري لم���دة 6 أش���هر، وعند اقت���راب انتهاء مدة 
االعتقال، تم تجديده لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن 
إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق 
أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن اإلداري وبعد اإلفراج 

عنه بفترة وجيزة، أعيد اعتقاله مرة أخرى.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الس���ماح للمعتق���ل أو لمحامي���ه بمعاين���ة 
الم���واد الخاصة باألدل���ة، في خ���رق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون إس���رائيل 
هي الجهة الوحيدة ف���ي العالم التي تمارس هذه 

السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات المعتقالت، بأن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات س���رية ال يمكن 
الكش���ف عنها مطلق���ا، فال يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا م���ا يتعرض المعتق���ل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو س���تة 
أش���هر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في 

حالة المناضل علي الجمال.

رام الله/ االستقالل:
الس���بت،  إداري  معتق���ل   500 نح���و  واص���ل 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل »اإلسرائيلي« لليوم 
ال�127 عل���ى التوالي، للمطالبة بإنهاء سياس���ة 

االعتقال اإلداري.
وتش���كل مقاطعة محاكم االحت���الل إرباكا لدى 
إدارة سجون االحتالل، حيث يصبح هناك انقطاع 
بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود 
األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضية 
االعتق���ال اإلداري، وبالتالي تداولها وتس���ليط 

الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات االحتالل إجراءات عقابية 
ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان 

من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.

وكان المعتقلون اإلداريون اتخذوا موقفا جماعيا 
يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية لكل 
إجراءات القض���اء المتعلقة باالعتق���ال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
وأعلنت الحركة األس���يرة في معتقالت االحتالل 
المعتقلين  لق���رار  الكام���ل  دعمه���ا وتأييدها 
للمحاك���م  الش���املة  بالمقاطع���ة  اإلداريي���ن 
العس���كرية، موضحة أن هيئاته���ا التنظيمية 

ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع المعتقلي����ن اإلداريين في مختلف 
المعتق����الت إلى االلتزام الكام����ل بهذه الخطوة، 
والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق 
األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.

واالعتق���ال اإلداري ه���و اعتق���ال دون تهمة أو 

محاكمة، ودون الس���ماح للمعتق���ل أو لمحاميه 
بمعاينة الم���واد الخاصة باألدلة، في خرق واضح 
وصريح لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون 
إس���رائيل هي الجهة الوحيدة ف���ي العالم التي 

تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات المعتقالت، 
ب���أن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات س���رية ال 
يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل 

مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو ستة 
أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما 

في حالة المناضل علي الجمال.

رفضًا العتقالهما اإلداري
األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام

المعتقلون اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ127

القدس المحتلة/ االستقالل:
مددت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي«، السبت، اعتقال شاب مقدسي، وأفرجت 

عن آخر بشروط. 
وأفادت مصادر مقدس���ية، بأن ق���وات االحتالل مددت اعتقال الش���اب محمد 
البيروتي من مخيم ش���عفاط حتى غد اإلثنين، وكان���ت قد اعتقلته من باحات 

المسجد األقصى المبارك. 
وأضافت أن شرطة االحتالل أفرجت عن الشاب أحمد ركن عقب اعتقاله من منزله 

في حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد األقصى الجمعة بشروط. 
وتابعت، أن الشروط تش���مل »منع التواصل مع أي شاب ممن اعتقلوا الخميس 
من المس���جد األقصى، ومنعه من المشاركة في إس���عاف المصابين والتواجد 
مع الطواقم الطبي���ة تحت أي ظرف كان ولفترة مح���ددة، كما أن عليه الحضور 
للتحقيق في أي وقت تقوم خالله شرطة االحتالل باستدعائه على الملف ذاته«.

غزة/ االستقالل:
 مصادقة االحتالل على بناء 

َّ
قالت حركة »حماس« إن

4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية 
المحتلة، وقراره الذي يس���مح به���دم نحو 12 قرية 
فلسطينية في منطقة يّطا جنوب الخليل، وتهجيره 
آلالف الفلسطينيين منها، هو تصعيٌد خطير، وتعدٍّ 

سافر على أراضينا المحتلة.
 تل���ك الجرائم 

َّ
وأك���د بي���ان الحرك���ة الس���بت، أن

والسياس���ات االحتاللي���ة ض���ّد ش���عبنا وأرضن���ا 

ومقدساتنا، لن تمنح االحتالل شرعية موهومة على 
أرضنا التاريخية، ولن تجلب له أمنًا مزعومًا عليها.

وقال���ت حماس إن تل���ك الخطوات »اإلس���رائيلية« 
جريمة تطهير عرقي وتهجير قس���ري ألبناء شعبنا 
عن أرضهم وممتلكاته���م لصالح تمكين االحتالل 
واالس���تيطان ولن ُتفلح في ثني شعبنا عن مواصلة 
تمّس���كه بأرضه ومقدس���اته والدف���اع عنها بكل 
الوس���ائل المتاحة، وس���ُتقابل بمزيد من الصمود 
والمواجهة المفتوحة والّشاملة، حّتى انتزاع حقوقنا 

الوطني���ة وتحقيق تطّلعات ش���عبنا ف���ي التحرير 
والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 استهتار االحتالل الصهيوني 
َّ

وأشار البيان إلى أن
الّرافضة لالس���تيطان  الدولية  بالقوانين واألعراف 
والمطالب���ة بإزالت���ه، يض���ع المجتم���ع الدولي أمام 
مس���ؤوليته التاريخية باالنتص���ار لعدالة القضية 
الفلس���طينية، وبإنه���اء االحت���الل الذي يش���ّكل 
اس���تمراره خطرًا عل���ى المنطقة، وتهديدًا للس���لم 

واألمن الدوليين.

االحتالل يمدد اعتقال مقدسي 
ويفرج عن آخر بشروط

»حماس«: االستيطان والتهجير بالضفة سيقابل بمزيد من الصمود

رام الله/ االستقالل:
دخل األسير رياض العمور )53 عاما( من بيت لحم، السبت، عامه ال�21 في سجون 

االحتالل »اإلسرائيلي«.
وأوضح نادي األسير، في بيان، أن األسير العمور يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا منذ 
اعتقاله في شهر أيار عام 2002، حيث يعاني من مشاكل حادة في القلب، وهو 
بحاجة منذ سنوات إلى إجراء عملية لتغيير جهاز الخاص بتنظيم دقات القلب، 
حي���ث تواصل إدارة س���جون االحتالل مماطلتها المتعمدة ف���ي توفير العالج، 

والمتابعة الصحية الالزمة له.
وأش���ار إلى أن العمور تعرض قبل اعتقاله عام 2002، لالعتقال عدة مرات، كما 
تعرض للمطاردة، والحقا واجه تحقيقا قاسيا وطويال تخلله تعذيب شديد، حّتى 

أنه فقد السمع في إحدى أذنيه، والحًقا حكم عليه االحتالل بالسجن 11 مؤبدا.

األسير المريض رياض العمور 
يدخل عامه الـ21 في األسر



األحد 7 شوال 1443 هـ 8 مايو 2022 م

دولة فل�سطني   
حمكمة �سلح غزة

يف الق�سية احلقوقية رقم: 2021/1692
يف الطلب احلقوقي :2022/880

المدعي / بسام صقر إسماعيل عابد - من سكان غزة الشجاعية
المدعى عليه / 

سعدي عبد الرؤوف عبد الهادي منصور -  )مجهول محل اإلقامة(
نوع الدعوى / أتعاب محاماة 

قيمة الدعوى )۸۷4۰( ثمانية آالف وسبعمائة وأربعون دينارًا أردنيًا .
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2021/1692 في الطلب رقم 2022/880
إل���ى المدع���ى عليه المذك���ور أعاله بم���ا أن المدعي قد أق���ام القضية 
الحقوقية المذكورة أعاله وقد استحصل على قرار بتاريخ )2022/4/10( 
في القضي���ة رق���م )2021/1692م( وموضوعها أتع���اب محاماة ، وتم 
تعيين جلس���ة بتاريخ )2022/6/19م ( لدي محكم���ة صلح غزة ، لذلك 
تعتب���ر مبلغًا في هذه القضية بعد مرور خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 

تبلغكم في هذه المذكرة حسب األصول. تحريرا في : 2022/4/23م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ / اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

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

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/13109
إلى المنفذ ضده / عبد السالم محمد خليل شملخ

 طبق���ا للحك���م الص���ادر ضدك م���ن محكمة بداي���ة غزة ف���ي الكمبيالة 
المس���تحقة الدفع والصادرة لصالح طالب التنفيذ/ح���ازم علي محمد أبو 
عيس���ى والبالغ قيمتها 100000 $)مائ���ة ألف دوالر أمريكي فقط ال غير( 
والقاضي بالزامك بدفع قيمة الكمبيالة الصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 
$100000 باإلضافة إلي رسوم ومصاريف القضية وعليه تم ايقاع الحجز 
التنفيذي على قطعة األرض الواقعة في القسيمة رقم 1 من القطعة رقم 
676 من اراضي الشيخ عجلين شارع الرشيد مقابل الوكالة المحروسة ومن 

ثم احالتها احالة قطعية لطالب التنفيذ.
لذلك علي���ك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في : 2022/5/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 2021/6022

نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية 2021/6022 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ 
هي���ام دياب حس���ن الجمال والمنف���ذ ضدهم/ جبر دي���اب حن الجمال 
واخرين لبيع العقار الكائن بغزة حي الش���جاعية المنطقة رقم )6۰( على 
الشارع )۷۱66( قس���يمه )7/3( قطعة )۸۸۷( وهو عبارة عن طابق أرضي 
قديم بمس���احة حوالي )۱۸۰م۲( وشقة س���كنية فوق األرضي مشطبة 
ومس���كونة مس���احتها )۱۸۰م۲( وبناؤها جديد + ثالثة طوابق بمساحة 
كل طابق) ۱۵۰م۲( مش���طبة ومس���كونة مبنية في المنطقة الش���رقية 
من المقس���م فعلى من يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور إلى دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد 
دفع قيمة التأمين بواقع %۱۰ من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة 
واالنتقال علي نفقة المشتري علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة 

صباحا من يوم االثنين بتاريخ 2022/6/6 . حرر في : 2022/5/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

ففي أقل من 7 أسابيع فقط )22 مارس- 6 مايو( ُنفذت 
7 عمليات بطولية كانت كفيلة بهدم بنيان إمبراطورية 
األمن »اإلس����رائيلي« المزيف، وأس����فرت عن مقتل 19 

ا وإصابة عشرات آخرين. صهيونًيّ
ووقعت العملية مساء الخميس الماضي في مستوطنة 
»إلعاد« إلى الش����رق م����ن العاصمة السياس����ية لكيان 
االحتالل الذي يحتفل بذكرى قيامه ال� 74، حيث نفذها 

شابان باستخدام »فأس« وسكين.
وأقيمت مس����توطنة »إلعاد« على أنقاض قرية المزيرعة 
المهجرة، وهي واحدة من أبرز تجمعات التحريض على 
زيادة وتيرة االستفزاز الديني للفلسطينيين، إذ يغلب 

على سكانها الصبغة الدينية المتطرفة.
خيبة اأمل »اإ�سرائيلية«

ليالخ ش����وفال الخبيرة العسكرية »اإلسرائيلية« ذكرت 
في مقال لها بصحيفة »إس����رائيل الي����وم«، أن »عملية 
إلع����اد ج����اءت هذه المرة عل����ى غرار هج����وم الخضيرة، 
وبدت أنها مخططة نسبًيا، صحيح أن اإلجراءات األمنية 
الت����ي يبذله����ا الجي����ش والمخابرات لن تحق����ق نتائج 
مائة بالمائة أبًدا، لكن هذا الفش����ل األمني يتطلب من 
جهاز األمن العام- الش����اباك أن يتعمق بش����كل واضح 
في كيفية تس����لل منفذي العملية تحت راداره األمني 

بسهولة هكذا، دون أن يضع يده عليهما«.
وأضافت، »المش����كلة أن إس����رائيل قد اتخ����ذت مؤخًرا 
أس����لوًبا تكتيكًي����ا للغاية، وحتى صغي����ًرا في مواجهة 
موجة العمليات األخيرة، حيث تأمل كبار المس����ؤولين 
في المؤسس����ة السياس����ية واألمنية أنه إذا نجحت في 
تمرير ش����هر رمضان بهدوء نس����بي، بجانب جملة من 
األعي����اد والتواري����خ األخرى، فهناك احتم����ال كبير بأن 
التصعي����د الذي بدأ في بئر الس����بع ف����ي منتصف آذار 

سيموت ببطء«.
وتابعت: »لذل����ك اختارت إس����رائيل التعامل مع موجة 
العملي����ات الحالي����ة فق����ط من خ����الل االس����تخبارات 
واالغتياالت والردود الفورية واإلجراءات االستباقية في 
أعماق األراضي الفلسطينية، لكن الحقيقة أنه ال يمكن 
التعامل مع الهجمات بشكل تكتيكي فقط، ونقطة تلو 

األخرى«.
وتوج����ه األوس����اط العس����كرية واألمنية اإلس����رائيلية 
انتقادات حادة إلى دوائ����ر صنع القرار في وزارة الحرب 
وجهاز الش����اباك ألنهما يغضان الطرف عما تش����هده 
األراضي الفلسطينية في عمومها، خاصة في المسجد 
األقص����ى، والهجمات ف����ي مراكز المدن الفلس����طينية 
المحتل����ة 48، وفي الضفة الغربي����ة، لكنها ال تفعل ما 
هو مطلوب منها، وكان آخرها س����قوط بعض الصواريخ 
م����ن قطاع غزة، ومثله����ا من لبنان، فض����اًل عن الخطاب 
التحريضي الذي تمارس����ه الفصائل الفلسطينية بغزة، 

باتجاه تنفيذ المزيد من العمليات.
ثغرات اأمنية

الكاتب والمحلل السياس����ي حسن الفي، أكد أن عملية 
مستوطنة »إلعاد« التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين 
وإصابة آخري����ن بجراح خطيرة، ج����اءت لتظهر أن دولة 
االحت����الل لديها ثغرات كبيرة في منظومة األمن، وأنها 

غير قادرة على وأد العمليات الفدائية في مدن الداخل 
المحتل، رغ����م حالة التأهب األمني على مدار الس����اعة 

هناك.
وش����دد الفي في حديث ل����� »االس����تقالل«، على حجم 
الفش����ل الكبير في داخل منظومة االحتالل، وما يفسر 
تكرار العمليات الفدائية، وتطورها، عوضًا عن الفش����ل 
في العثور على منفذي العملية األخيرة رغم مرور ثالثة 

أيام على وقوعها.
وأوض����ح أنه في الوقت الذي يعم����ل فيه االحتالل على 
حش����د قوات����ه الجوية والبري����ة والبحرية، ف����ي محاولة 
لترميم ثقة المستوطن »اإلس����رائيلي« بها، واستعادة 
الشعور باألمن، أتت هذه العملية لتقول إن »إسرائيل« 
بعد احتاللها لفلس����طين منذ أكثر من 74 عامًا، ما زالت 
غير قادرة على توفير األمن لهؤالء المس����تعمرين على 

األراضي الفلسطينية.
ولفت الفي إلى أن توقيت عملية »إلعاد« ش����كل تحديًا 

كبي����رًا لالحتالل في ظل ما يتخذه م����ن تعزيزات أمنية 
وعسكرية واس����تخبارية، في الضفة والداخل المحتل، 
حي����ث تمكن المقاومان من الوص����ول للمكان والتنفيذ 

ومن ثّم االنسحاب.
واعتبر أن سلس����لة العملي����ات األخيرة حملت رس����الة 
واضحة لالحتالل مفادها أن القدس والمسجد األقصى 
منطقة ممنوع االقتراب منها، باعتبارهما »برميل بارود« 
أي مس����اس به يعني تفجيرًا لألوضاع، وهو ما يفّس����ر 
وق����وع عملية »إلعاد« ف����ي ذات اليوم ال����ذي تجرأ فيه 

المستوطنون على اقتحام األقصى.
وحول ما تبثه العديد من الجهات اإلسرائيلية بالمطالبة 
بش����ن هجمات على قطاع غزة عقب هذه العمليات، قال 
الفي، إن هذا أمر غير مس����تبعد وق����د يحدث وفي حال 
حدوثه ف����إن ذلك يعني الدخول في مواجهة واس����عة 
تش����ارك فيها كافة الس����احات، وهو م����ا تتخوف منه 
الحكومة اإلس����رائيلية، فإقدامه����ا على هكذا خطوة قد 
يكون محاولة لرس����م إنج����از، لكن ف����ي ذات الوقت قد 

ينعكس سلبًا عليها ويكلفها سقوطها.
وُيش����ار إلى أن وزير الحرب »اإلسرائيلي« بيني غانتس، 
اتخذ عدة قرارات عقب عملية »إلعاد«، يتصدرها تمديد 
اإلغالق في غزة ومناطق الضفة الغربية حتى اليوم األحد، 
على أن يت����م النظر مجددًا في تمدي����د اإلغالق أو رفعه 

نهاية األسبوع الحالي، وفقا لقناة »i24« اإلسرائيلية.
كم����ا قرر غانتس تعزيز قوات االحتالل بالمس����اعدة في 
عملي����ات البحث والتمش����يط، واس����تخدام كل القوات 
الالزم����ة إلغالق منطقة التم����اس والمعابر، لمنع احتمال 
انس����حاب المنفذين إلى داخل منطقة الضفة الغربية، 
فضال عن تثبيت الجهود على االس����تخبارات والعمليات 

الهجومية«.
وسبق أن نش����رت س����لطات االحتالل صورتين لشابين 
زعم����ت أنهما منف����ذا عملية »إلعاد«، التي أس����فرت عن 
مقتل ثالثة مستوطنين وإصابة 3 آخرين شرق تل أبيب.

وقالت سلطات االحتالل؛ إن الشابين هما أسعد الرفاعي 
)١٩ عام����ًا( وصبحي عماد )٢٠ عامًا( من بلدة رمانة قضاء 

جنين.

عملية »إلعاد« الفدائية.. »إسرائيل« تواصل حصد العلقم

غزة/ خالد ا�ستيوي:
عل��ى وق��ع ت�س��اعد جرائ��م الحت��الل �س��د 
امل�س��جد الأق�س��ى؛ �سهدت الأ�س��ابيع الأخرية 
�سل�س��لة من العمليات الفدائية النوعية التي 
اأدت اإىل مقتل )19( »اإ�سرائيليًا« على الأقل، 

واإ�سابة اأكرث من 31 اآخرين، �سواء يف ال�سفة 
الغربية املحتلة اأو داخل اأرا�سي 48.

و�س��كلت عملية م�س��توطنة »اإلعاد« �سرق »تل 
اأبي��ب« موؤخ��رًا �س��دمة جديدة لأجه��زة اأمن 
جدي��دًا  وف�س��اًل  الحت��الل،  وا�س��تخبارات 

للمنظوم��ة الأمني��ة »الإ�س��رائيلية«، حي��ث 
جاءت هذه العملية بالرغم من حالة التاأهب 
املعلنة منذ بداية �س��هر رم�س��ان املن�س��رم، يف 
اأعقاب ما �س��هده الداخل من عمليات فدائية 

يف عمق الكيان. 
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أعلن أنا المواطن / محمد منهل س���عد ابو كرش   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )402916191( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عبدالرحيم س���الم جبر ابو عطيوي   
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )900764119( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / حامد محم���د حامد النجار عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )903167575( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / صالح اس���عد وجيه الخور عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )801937369( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 2469 / 2022

ُنعلن للعم���وم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضي���ة التنفيذية رق���م 2469 / 2022 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ/ ش���ركة مودال لأللمنيوم واالستثمار والمنفذ ضده/ مازن محمد 
رشيد الغالييني لبيع منشار قص المنيوم صناعة غزة وهو من توع بالند 
ديامنت���ر موديل Kh450G والمنش���ار يحمل رق���م )KH 161950( لون 

المنشار برتقالي.
الدوام الرسمي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من 
قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علمًا 
بأن المزاد س���ينعقد الساعة التاس���عة صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 

2022/5/19م حرر في: 2022/4/24م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
استهدفت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، السبت، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز 

المسيل للدموع، رعاة األغنام، شمال قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا بأن جنود االحتالل المتمركزين في األبراج العس���كرية ش���مال 
القطاع أطلقوا نيران رشاش���اتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه 

رعاة األغنام شمال بلدة بيت الهيا، واجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.
يشار إلى أن قوات االحتالل تتعمد بشكل يومي إطالق النار والغاز ومالحقة رعاة 

األغنام والمزارعين على طول السياج الفاصل شرق وشمال القطاع.

رام الله/ االستقالل:
ق����ال المكتب الوطن����ي للدفاع ع����ن األرض ومقاومة 
االستيطان إن حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« تواصل 
سياس����ة التهجير والتطهير العرق����ي في أكثر من 
منطقة في الضف����ة الغربية المحتلة، وتعتبر مناطق 
جنوب الخليل من أكثر المناطق المس����تهدفة بهذه 

السياسة.
وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي وصل »االستقالل« 
نسخة عنه السبت، أن أحد أكثر قرارات التهجير تطرًفا 
منذ احتالل الضفة الغربية عام 1967، وبعد نحو 20 
عاًما من المرافعات القانونية، رفضت المحكمة العليا 
اإلسرائيلية االلتماس المقدم من أهالي مسافر يطا 
جن����وب الخليل، ضد قرار س����لطات االحت����الل إعالن 

قراهم مناطق إطالق نار.
وأش����ار إلى أن هذا الرفض يمه����د الطريق لهدم 12 
قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آالف مواطن فلسطيني 

يعيشون في المنطقة.
وكان أهالي 12 تجمًعا س����كنًيا، ه����ي )جنبا، المركز، 
الحالوة، الفخيت، التبان، المجاز، مغاير العبيد، صفى 
الفوق����ا والتحت����ا، الطوبا، خلة الضب����ع، والمفقرة(، قد 
تقدموا بالتماس للمحكمة العليا اإلس����رائيلية ضد 
ق����رار االحتالل ع����ام 1981 بإغالق منطقة المس����افر 
بش����كل كامل وإعالن ما يزيد على 30 ألف دونم من 
أراضيها مناطق إطالق نار غير مكترثة بأنها مأهولة 

بالسكان.
وبي����ن المكتب الوطني أن ذل����ك يأتي بعد عقود من 
التضييق عل����ى األهالي وهدم مس����اكنهم واقتالع 

مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية.

وأض����اف أن محكمة االحت����الل بقرارها هذا تجاهلت 
كل األدلة والبراهي����ن القانونية القاطعة التي تقدم 
بها األهالي على مدار 22 عاًما، ما يعني إعطاء الضوء 
األخض����ر لقوات االحتالل ف����ي أي لحظة، بهدم تلك 

التجمعات وتهجير سكانها.
في الوقت نفس����ه، أعلنت ما تسمى »اإلدارة المدنية« 
لالحتالل في الضفة أن اللجنة الفرعية لالستيطان في 

مجلس التخطيط األعلى س����تعقد اجتماًعا الخميس 
المقبل، بهدف اإلي����داع والمصادقة على مخططات 
اس����تيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في 

المستوطنات.
وتأتي المصادقة على هذه المش����اريع االستيطانية 
الواس����عة قبل زيارة متوقع����ة للرئيس األميركي جو 
بايدن ل�«إسرائيل«، في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات االحتالل االستيالء 
على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية 
والنبي موس����ى جنوب أريحا، تحت مس����مى »محمية 

طبيعية«.
وبحس����ب المكتب الوطني، فقد ش����رع مستوطنون 
من »جفعات س����لعيت«، األس����بوع الماضي، بتوسيع 
المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة من األراضي 
المقامة عليها في منطقة الفارسية باألغوار الشمالية.

وفي إطار توسعة »جفعات سلعيت«، تمت السيطرة 
من قبل المستوطنين على أراض جديدة وضمها إلى 
حدود المس����توطنة، والتي تصنف على أنها أراضي 
خزين����ة المملكة األردنية الهاش����مية »أمالك دولة«، 

وتقدر مساحتها بنحو 200 دونم.
وكانت س����لطات االحتالل ق����د صادقت على توصية 
مجلس المستوطنات األعلى باالعتراف ببؤرة »جفعات 
سلعيت« كمستوطنة رسمية بعد أن كانت على مدار 
أكثر من 17 عاًما بؤرة غير قانونية، في قرار يستهدف 

السطو على نحو ألفي دونم من أراضي المواطنين.
وذك����ر تقرير المكت����ب الوطن����ي أن المحكمة العليا 
اإلسرائيلية صادقت على بناء حي استيطاني جديد 
ف����ي قلب مدين����ة الخليل، س����يضم بن����اء 31 وحدة 
استيطانية في البلدة القديمة، وسيطلق عليه »مربع 
حزقياهو«، في م����كان المحطة المركزي����ة القديمة، 
وذلك بع����د أن ردت المحكمة اس����تئنافين لمنظمة 

»السالم اآلن« اإلسرائيلية وبلدية الخليل.
وبين أن المصادقة على هذه الوحدات الجديدة تأتي 
ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية 

في منطقة سوق الجملة في الخليل«.

مناطق جنوب الخليل األكثر استهدافًا
تقرير: االحتالل يواصل مشاريع التهجير والتطهير العرقي بالضفة

االحتالل يستهدف رعاة 
األغنام شمال قطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« السبت، حملة 
اعتقاالت طالت عددًا من المواطنين بمناطق متفرقة 

من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
فقد اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس شابين من 

قرية رمانة غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت الش���ابين محمد نعمان جرب���ان )22 عاما(، 
وس���ليم حس���ام عتابا )21 عاما( أثن���اء تواجدهما 

بالقرب من مدخل القرية. كما اعتقلت قوات االحتالل 
»اإلسرائيلي«، أمس، فتى من مخيم الفارعة، جنوب 

طوباس.
وقال مدير نادي األسير في طوباس كمال بني عودة، 
إن قوات االحتالل اعتقلت الفتى نسيم مروان محمد 
نبريص )17 عام���ا(، أثناء مروره عل���ى حاجز الحمرا 

العسكري.
كما اعتقلت ق���وات االحتالل أمس ثالثة أطفال من 

قرية سنجل شمال شرق رام الله.

وقال���ت مصادر أمنية، بأن ق���وات االحتالل اعتقلت 
كال من: ع���الء هيثم عصفور )11 عاما(، ومحمد ثائر 
غفري، ويوس���ف أحمد عصفور، وكالهما يبلغان من 
العمر )13 عاما(، بعد ان داهمت منازل ذويهم فجرا، 
وفتش���تها. أما في القدس المحتل���ة، فقد اعتقلت 

قوات االحتالل أمس، مواطنا من بلدة العيسوية.
وأفاد مراس���لنا نقال عن مصادر محلي���ة، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت المواطن محمود عوض الله درباس، 
بعد أن داهمت منزله في بلدة العيسوية، وفتشته.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت وسائل إعالمية عبرية، السبت، أن المقاومة 
الفلس���طينية حاولت اس���تهداف بطاريات للقبة 
الحديدية خالل معركة »س���يف القدس«، في أيار/ 

مايو 2020م.
ونقل���ت القن���اة »12« العبرية، ع���ن مجندة تعمل 

ف���ي منظومة القبة الحديدية ف���ي جيش االحتالل 
قوله���ا:« إن المقاومة أطلقت رش���قة من الصواريخ 
تجاه بطاريات للقبة الحديدية المخصصة العتراض 

الصواريخ«.
وأضافت المجندة:« إن المقاومة الفلسطينية كانت 
تعرف مواقع القب���ة الحديدية ووجهت صواريخها 

إليها، الفت���ًة أنه بدون هذه البطاري���ة ال فائدة من 
المنظومة ولن تتوفر الحماية للمستوطنين«.

جدير ذكره أن س���رايا القدس وكتائب القسام قد 
أعلنتا أنهما أطلقتا خالل معركة »س���يف القدس« 
رش���قات صاروخي���ة اس���تهدفت بطاري���ات القبة 

الحديدية في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

العدو يقّر باستهداف بطاريات »القبة الحديدية« خالل »سيف القدس«
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المكاس���ب الفلس���طينية من وراء عملية العاد البطولية والتي أدت لمقتل ثالثة 
صهاينة واصابة خمس���ة اخرين بجراح اثنان منهم���ا وصفت جراحهما بالحرجة 
,تخط���ت حدود تنفي���ذ العملية البطولية وس���قوط نظرية االم���ن الصهيونية 
لخم���س مرات متتالية في غضون ش���هر ونص���ف تقريبا ومقت���ل نحو ثمانية 
عش���ر صهيونيا خالل هذه المدة الوجيزة, المكاس���ب األخرى تمثلت في اهتزاز 
ثقة الجبهة الداخلية الصهيونية بالمنظوم���ة األمنية التي تصدعت امام إرادة 
المقاومي���ن, وعدم ق���درة حكومة نفتالي بين���ت على اإليف���اء بوعودها لليمين 
المتطرف بتمكينهم من إقامة طقوسهم التلمودية في باحات المسجد األقصى, 
وعدم قدرتهم على رفع العلم اإلس���رائيلي داخل باحات األقصى, وعدم السماح 
بوصول مسيرة االعالم الصهيونية لس���احة باب العمود وتغيير مسارها, وعدم 
السماح لغالة المستوطنين بذبح القرابين داخل األقصى, كما ان العملية البطولية 
كش���فت مدى هشاش���ة حكومة نفتالي بينت, ومدى التباين في المواقف بين 
افراد الحكومة التي باتت على وشك االنهيار, ومدى اتساع الفجوة بين الحكومة 
الصهيونية والمعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو, حتى وصل االمر بتهديد 
نفتالي بينت واس���رته مما استوجب تشديد الحراس���ة عليهم, وهناك من وجه 
انتقادات الذعة لسماح الحكومة الصهيونية باقتحام المسجد األقصى في شهر 
رمضان حيث كثافة الحضور الفلس���طيني, وان مشاهد القمع والسحل والضرب 
للمقدسيين, واالعتداء على النساء والشيوخ واألطفال, هي التي حركت المشاعر, 
وول���دت حالة الغضب والثورة, وادت لزيادة العمليات الفدائية في وجه االحتالل 
الصهيوني, وتنوع واتساع رقعة المواجهة من النقب الى الخضيرة الى تل ابيب, 

واأليام حبلى بالمفاجآت.  
حكومة نفتالي بينت الهش���ة باتت في وضع ال تحس���د عليه, وال تس���تطيع ان 
تدافع عن نفسها امام غضب اإلس���رائيليين عليها, لكن بينت وحكومته لجأت 
الى المراوغة والتس���ويف في محاولة لحفظ ماء الوجه, فتارة يتوعدون بمالحقة 
واغتيال قادة المقاومة الفلس���طينية, واعتبروا ان خطاب قائد حركة حماس في 
قطاع غزة يحيى السنوار هو الذي حرك الشبان الفلسطينيين للقيام بعملياتهم 
الفدائي���ة, فدع���وا الى قصف منزله وتصفيته وش���ن ع���دوان جديد على قطاع 
غ���زة, وتارة أخرى يتوعدون باقتحام جني���ن وتصفية المقاومة فيها, على اعتبار 
ان المنفذين من جنين حس���ب مزاعمهما, وتارة أخ���رى يحاول بينت ان يطمئن 
اإلس���رائيليين بقدرته على تخليص الجنود الصهاينة المحتجزين لدى القسام 
واعادتهم الى ذويهم, وانه ان األوان إلنهاء احتجازهم, وتارة تعلن حكومة بينت 
عن تكثيف وتسريع وتيرة االستيطان وبناء أربعة االف وحدة استيطانية جديدة 
في القدس والضفة الغربية المحتلة, وكل هذه الخيارات وغيرها لم تعد مقنعة 
لإلس���رائيليين الذين باتوا يدركون انها مجرد تهديدات, الهدف منها تهدئة 
اإلسرائيليين وتبريد األجواء الساخنة التي تهب على الكيان الصهيوني نتيجة 
العمليات الفدائية البطولية, وان الحكومة التي ال تستطيع ان تسمح لمستوطن 
برفع العلم في األقصى اضعف من ان تحقق رغبات اإلسرائيليين, كما ان نفتالي 
بينت يتحرك عبر الوس���طاء من خلف الستار, لضمان عدم الدخول في معركة مع 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, ويستجدي تخفيف ما اسماه لغة التحريض 
للمقاومة لشعبنا على االستمرار في حالة المشاغلة واالشتباك مع اإلسرائيليين, 
لوقف مخططات التقس���يم الزماني والمكاني للمسجد األقصى وتهويد القدس 

وتهجير أهلها منها.   
نفتال���ي بينت المرتبك والمهزوز والذي يبحث عن صورة نصر مزيفة ليس���وقها 
على اإلس���رائيليين, لتعينه في الفوز باي انتخابات قادمة بعد يقينه بس���قوط 
حكومته, بدأ يسوق إلدانة وزير الخارجية اإلماراتي بشدة لعملية إلعاد قرب , وانه 
تقدم بخالص التعازي وصادق المواس���اة إلى أس���ر من اسماهم »بالضحايا« وانه 
خالل االتصال الهاتفي بينه وبين وزير الخارجية االماراتي عبدالله بن زايد »بحث 
الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المش���ترك اإلماراتي اإلس���رائيلي على مختلف 
األصع���دة في ظل العالقات الثنائية التي تربط بي���ن الجانبين«, وأن عبد الله بن 
زايد آل نهيان أكد أن »العالقات الثنائية اإلماراتية اإلسرائيلية تمضي قدما نحو 
آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات، كما تم التسويق الستنكار 
السلطة الفلسطينية على لسان رئيس���ها محمود عباس لعملية العاد، واتصال 
زعماء عرب به لتعزيته بالقتلى, وكأن هؤالء الزعماء لم يروا ماذا فعل بينت وجنوده 
الصهاينة في األقصى من تدنيس للمسجد وقتل واستباحة للمقدسات, نفتالي 
بين���ت الذي ال زال يبحث ع���ن صورة نصر يحرك الوس���طاء للتواصل مع فصائل 
المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة, ويعد بوقف االقتحامات اليومية للمسجد 
األقصى والحد منها, وفتح المعاب���ر مع قطاع غز, وإلغاء اإلجراءات العقابية بحق 
الفلسطينيين, في مقابل وقف ما اسماها بلغة التحريض التي تمارسها المقاومة 
للتصدي لمخططات االحتالل, وال يدرك بينت وحكومته ان لغة المقاومة ال تتغير 
وال تتب���دل اال بزوال االحتالل ع���ن كامل ارضنا المغتصبة, وان سياس���ة العصا 
والجزرة التي يستخدمها االحتالل لم تعد تنطلي على احد, فالمقاومة متمسكة 

بخياراتها ألفشال مخططات االحتالل ودحره عن ارضنا.   

عملية »إلعاد« دالالت وأبعاد

رأي

جاءت موجة العمليات الفدائية الفلس����طينية األخيرة، 
ا عل����ى سياس����ات التصعيد اإلس����رائيلي الممنهج  رّدً
ف����ي الضفة الغربية والقدس، التي تزامنت مع نش����اط 
الدبلوماس����ية اإلس����رائيلية في توظيف االنعكاسات 
الدولي����ة واإلقليمي����ة لألزم����ة األوكرانية، ف����ي تفعيل 
»اس����تراتيجية التطبيع اإلقليمي« )م����ع مصر واإلمارات 

والبحرين والمغرب وتركيا(.
وعل����ى الرغم من هذه الس����ياقات الدولي����ة واإلقليمية 
والعربية، المواتية، في ظاهرها، لسياس����ات التصعيد 
اإلس����رائيلية، فقد جاءت العملي����ات الفدائية، لتؤكد 
صعوبة تهميش قضية فلس����طين، وفش����ل أطروحات 

»الحل اإلقليمي«، سيما في صيغة »صفقة القرن«.
وال ش����ك أن تنفيذ شباب فلس����طينيين )أغلبهم ولدوا 
بعد اتفاق أوس����لو 1993( عملي����اٍت جريئة في العمق 
اإلس����رائيلي، تحمل مؤشراٍت واضحة على دور متصاعد 
للجيل الشاب في اس����تعادة زمام المبادرة، والرغبة في 
تحدي سياس����ات االحتالل، باس����تخدام ما تيّس����ر من 
أدوات الطع����ن والده����س والهجوم وإط����الق النار على 

الجنود والشرطة والمستوطنين اإلسرائيليين.
ر، محمد أبو  ولي����س مصادفًة أن تنفيذ األس����ير المح����رَّ
القيعان، عملية دهس وطعن، في بئر السبع بالنقب 22 
مارس/آذار الماضي، )تسببت في مقتل 4 إسرائيليين(، 
قد ج����اءت بعد ثالثة تطورات مفصلي����ة؛ أولها تظاهر 
مئات المواطنين العرب بالنقب )هّبة النقب( في يناير/

كانون الثان����ي 2022؛ احتجاًجا على تجريف أراضيهم، 
وزراعته����ا باألش����جار، توطئ����ًة لمصادرتها، م����ن ِقبل 
الصندوق القومي اليهودي »كاكال«، الذي ينش����ط في 
االستيالء على األمالك الفلسطينية. وثانيها مصادقة 
رئيس الوزراء اإلس����رائيلي، نفتال����ي بينت، على الخطة 
الخمس����ية الخاص����ة بالنقب، بادعاء »تنمي����ة المجتمع 
الب����دوي«، بميزاني����ة تقدر بحوالي 5 مليارات ش����يكل، 
وتش����مل إقامة مدينتْين يهوديتي����ن جديدتين في 
النقب، واحدة للحريديم وأخ����رى للعلمانيين. وثالثها 
قّمة شرم الشيخ التي جمعت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بينت، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي 

عهد أبو ظبي محمد بن زايد )22 مارس/آذار(.
ويب����دو الفًتا ق����درة عمليات المقاومة على إعادة رس����م 
»خريط����ة االحتجاج/الغض����ب المتنق����ل« بي����ن النقب 
والق����دس ومدن الضف����ة الغربية وتل أبي����ب، على نحو 
ُيظهر وحدة الش����عب الفلس����طيني ف����ي نضاله ضد 
االحت����الل، فضاًل ع����ن نجاح العمليات ف����ي إبراز صالبة 

اإلرادة السياسية وتصميم الشباب على إرغام الحكومة 
اإلس����رائيلية على التراجع ع����ن إجراءاتها التصعيدية، 
ضمن ما سّمي حملة »كاسر األمواج« في الضفة الغربية.

والمالحظ في هذا الس����ياق، اس����تمرار مدينة القدس 
)خصوًصا المس����جد األقصى(، ب����ؤرًة ملتهبة في صراع 
الفلسطينيين مع االحتالل، على الرغم من بروز مركزية 
جنين، في المسار الراهن لتصاعد المقاومة؛ إذ ينتمي 
 من ضياء حمارش����ة منف����ذ عملية »بني براك« 

ٌّ
إليها كل

)موالي����د يعبد، ع����ام 1995(، ورعد ح����ازم منفذ عملية 
»ديزنغوف« )مواليد مخيم جنين، عام 1993(.

إضاف����ًة إل����ى تحّمل مدين����ة جنين ومخيمه����ا، فاتورة 
باهظة م����ن االعتقاالت واالقتحامات والش����هداء، جّراء 
االش����تباكات المتكررة مع قوات االحت����الل، وتلميحات 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بإمكانية شّن عملية بّرية في 
جنين، في إطار محاوالته المستميتة، الستعادة/ترميم 
»الردع اإلسرائيلي«، والتغطية على الفشل االستخباري 
المتكّرر، والرد على معس����كر المعارضة بزعامة بنيامين 

نتنياهو، في انتقاداته ألداء الحكومة الراهنة.
ويبدو من س����ياق التصعيد اإلس����رائيلي ضد المسجد 
األقص����ى، وتكثي����ف اقتحام����ات أعض����اء الكنيس����ت 
والمستوطنين لباحاته، سيما في عيد الفصح اليهودي، 
أن ثم����ة احتمااًل لتوّس����ع المواجه����ات وامتدادها نحو 
»انفجار ش����عبي فلس����طيني«، قد يتش����ابه في بعض 
الوج����وه، مع ما ح����دث إبان حرب غزة الرابع����ة مايو/أيار 
الماضي، بس����بب إصرار إسرائيل على المضي قدًما في 
تنفيذ مخططاتها، بش����أن التقسيم الزماني والمكاني 
لألقصى، وإغالق س����لطات االحت����الل الحرم اإلبراهيمي 
في الخليل، أمام الفلس����طينيين 18 و19 إبريل/نيسان 

الجاري.
هذا الوض���ع الملتهب قد يقود إلى مس���ار تصادمي، 
بس���بب عدة عوام���ل؛ أولها تمادي حكوم���ة بينت في 
الفلس���طيني  للش���عب  الجماعي  العقاب  سياس���ات 
بأكمل���ه، على الرغم من ارتباك الحكومة وهشاش���تها 
وفقدانها األغلبية في الكنيس���ت، بعد استقالة عضو 
الكنيس���ت من حزب »يمينا«، عيديت سيلمان. ثانيها 
ضعف قدرة الس���لطة الفلس���طينية على االس���تمرار 
في الس���يطرة على األوضاع في الضف���ة الغربية، في 
ظ���ل التصعي���د اإلس���رائيلي المتواص���ل، وغياب أي 
أفق للحل السياس���ي. ثالثها رغب���ة فصائل المقاومة 
ف���ي غزة، باس���تثمار ضعف حكومة بينت، لتس���جيل 
نقاط إضافية لمصلحة مش���روع المقاومة على حساب 

االحت���الل. ورابعه���ا س���وء تقدي���ر إس���رائيل لحدود 
توظيف تفاقم الضعف الرسمي العربي، خصوًصا بعد 
األزم���ة األوكرانية، لإلجهاز على م���ا تبقى من القضية 
الفلس���طينية، التي تثبت مجدًدا اس���تعصاءها على 
خصومه���ا، كلما تزايد االعتماد على الذات وإبداع طرق 
وأساليب جديدة تناسب متغيرات المرحلة الراهنة من 

النضال الفلسطيني.
وعل���ى الرغم م���ن أن إدان���ات النظم العربية لس���لوك 
إس���رائيل العدواني، تبقى »خجول���ة ومراوغة«، فإنها 
قد تش���ّكل تالقًيا مع مواقف دول أخرى تخش���ى من 
تداعي���ات السياس���ات اإلس���رائيلية تج���اه القدس، 

واحتمال إشعالها حرًبا جديدة على قطاع غزة.
وفي هذا الس���ياق، طلبت فرنس���ا وأيرلن���دا والصين 
والنرويج واإلمارات، عقد جلس���ة مغلقة لمجلس األمن 
الدول���ي، ف���ي 19 إبريل/نيس���ان الج���اري، للبحث في 
تصاعد حّدة التوترات ف���ي القدس، علًما بأنه يصعب 
على واش���نطن، في ظل األزم���ة األوكرانية، أن تواصل 
توظيفها مجلس األمن، الذي تتمتع فيه كل من روسيا 

والصي���ن بح���ق النق���ض »الفيت���و«.
وعلى صعيد متصل، ثمة اتصاالت سياس���ية وحراك 
دبلوماس���ي تقوم به دول )مثل األردن والمغرب وقطر 
وماليزيا( لكبح جماح التصعيد اإلسرائيلي في المسجد 
األقصى، باإلضافة إلى دعوة بابا الفاتيكان، فرنسيس، 
خالل قداس عيد الفصح 17 إبريل/نيسان الجاري، إلى 
»ضمان تعايش اإلسرائيليين والفلسطينيين وجميع 
س���كان القدس، والدخول بحرية إلى األماكن المقدسة 

في القدس، في احترام متبادل لحقوق كل منهم«.
ويمكن القول إجمااًل، إن موجة العمليات الفلسطينية 
تضغط على الش���ارع العربي لنص���رة قضية القدس، 
على نحو يزيد الهوة، الواس���عة أص���اًل، بين توجهات 
الش���ارع والنخب الرس���مية، بم���ا يعنيه م���ن احتمال 
خلخلة »االس���تقرار الهش« للنظم العربية المطّبعة مع 

إسرائيل.
باختصار، أطلقت العمليات الفدائية، »هّبة ش����عبية«، 
تتجّل����ى فيه����ا إرادة المقاومة لدى الش����باب، ما يؤكد 
أمري����ن؛ أحدهم����ا فش����ل االحتالل ف����ي »ك����ّي الوعي 
الفلس����طيني«، ناهيك ع����ن منع تنفي����ذ عمليات في 
العمق اإلس����رائيلي. واآلخر بداية تضعضع »الس����ردية 
الصهيوني����ة«، وانتص����ار »الس����ردية الفلس����طينية«، 
وتأكيد عدالتها، على نحو يماثل ما حدث في انتفاضة 

الحجارة عام 1987.

المعلومات الواردة من أخبار العدو الصهيوني خصوصا ما 
تسمى بنجمة داوود تؤكد بأن جميع المستوطنين الذين 
أصيبوا في العملية كانوا م����ا بين قتيل او إصابة خطيرة 
ول����م يكن من بينهم اصابات متوس����طة أو طفيفة، وهذا 

مؤكد له دالالت، منها:
- االس����تخدام المحترف للفأس، وكأن الفدائي خبير في 
علوم تشريح جس����د اإلنس����ان، واالصابة الخطيرة تعني 
اختيار المكان االخطر في جسد االنسان، والضرب بالفأس 

ليس كإطالق النار.
- اختي����ار مكان تنفي����ذ العملية بدقة عالي����ة، بحيث أن 
مهاجمة ع����دد كهذا وبف����أس بالتأكي����د رافقها هروب 
وصراخ ومحاوالت تطويق لهروب المستوطنين، ما يشير 
ألن م����كان العملية كان مناس����با وبعيدا عن وصول جنود 
االحتالل بس����رعة إلى منطقة تنفيذ العملية ولو بهامش 

وقتي محدود.
- عندم����ا تكون كل اإلصاب����ات الخطيرة ه����ذا يعني بأن 
الفدائي كان مرتاح في وقت التنفيذ لبضع دقائق زيادة، 
ما يش����ير ألن اختفاؤه أيضا سيطول وربما لن يتم العثور 

عليه كسابقيه من الفدائيين األبطال.
- ه����ذا الهامش من الوقت س����يعطي المنف����ذ قدرة على 
تنفيذ خطة االنس����حاب الذي أعّدها مسبقا أو للتخطيط 

لتنفيذ عملية جديدة.

- ل����ن تخل����و العملية الفدائي����ة من ال����دروس االخالقية 
كتجنب النس����اء واالطفال وكبار الس����ن كس����ابقيها من 
العمليات الفدائية، لكن بات واضحا أن العدو الصهيوني 
استخلص العبر مما س����بق من عمليات وسيمنع نشر أي 
شيء ممكن أن يش����ير لذلك منعا من زيادة التعاطف مع 

الفدائي على األقل في الرأي العام الدولي.
����ر عليه  - لم يس����تخدم الفدائي أس����لحة نارية وهذا يسَّ
المرور من عش����رات الحواجز وماكين����ات التفتيش وقلل 
م����ن فرصة القبض عليه قبل تنفيذه للعملية، وبتقديري 
أن ه����ذا كان ج����زءا م����ن الخط����ة، وربما اش����ترى الفأس 
بالمواصف����ات المطلوبة قبل التنفيذ بوقت قصير، وبرأيي 
أن الفدائي كان يعرف من أين سيش����تري الفأس أو ممن 

سيستلمه.
- التعام����ل مع ف����أس أكثر صعوبة بعش����رات المرات من 
التعامل مع سالح ناري، فهو بحاجة إلى قوة ولياقة بدنية 
عالية، باإلضافة إلى س����رعة غير عادية، فتخيلوا معي أن 
الفدائي أصاب ثمانية مس����توطنين ما بين قتيل وإصابة 
خطيرة، تخيل عندما بدأ باألول، بالتأكيد صرخ االول، فبدأ 
الجميع بالهروب واالختب����اء، إذن كيف لهذا الفدائي أن 
يلحق بهم جميعا ويصيبهم في مقتل، ما هذه الس����رعة 
غير العادية؟ والسؤال ألم يكن أحد منهم يحمل سالحا؟ 
فحكومة العدو الصهيوني س����محت لكل المس����توطنين 

بحمل السالح؟ اصال هم يحملون اسلحتهم سواء سمحت 
أو لم تس����مح لهم حكومتهم بذلك، وواض����ح أنه لو كان 
أحدهم يحمل س����الحا لم يستطع اس����تخدامه من سرعة 

تنفيذ الفدائي للعملية.
- العدو الصهيوني حتى اللحظة يتحفظ عن نشر فيديو 
واضح للعملية وهو بالتأكي����د يمتلك ذلك، لكن يبدو أن 
طبيع����ة تنفيذ العملية وس����رعتها وحرفية اس����تخدام 
الفأس وطريقة محاصرة المس����توطنين ستكون صادمة 

للراي العام لديه وللعالم أجمع.
- يب����دو أننا ام����ام عملي����ة فدائية ل����ن ينس����اها العدو 
الصهيون����ي ابدا، وس����تحدث زلزاال معنوي����ا داخليا لدى 
جبهته الداخلية، س����يتبعه زالزال سياس����ي قريب، مما 
س����يجعل من حكومة العدو بالتفكير لعمل »ما« س����ريع 
يرمم ولو جزءا مما أحدثته هذه العملية من هزات كبيرة.

- العدو االن يركز على البحث عن الفدائي، وبتقديري أنه 
لن ُيقدم على أي عمل عسكري سواء بالضفة أو بغزة قبل 

العثور على الفدائي »ال سمح الله«.
- بعد العثور على الفدائي »ال س����مح الل����ه« بتقديري أن 
الهدف والقرار تم اتخاذه في اجتماع الكابينيت باألمس 

وسيتم تنفيذه مباشرة بعد االنتهاء من عملية البحث.
- حف����ظ الل����ه الفدائ����ي أو الفدائيين، وس����لمت األيادي 

الطاهرة.

عن سياق العمليات الفدائية وتداعياتها

دالالت عملية »إلعاد« واإلصابات الخطيرة

بقلم: أمجد أحمد جبريل

بقلم: د. محمد مشتهى
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طهران/ االستقالل:
وع����دت إي����ران نيكاراغ����وا بإمداده����ا بالوق����ود، 
والمش����اركة ف����ي عملي����ات تنقيب ع����ن النفط، 
ودرس إمكانية االس����تثمار ف����ي مصفاة، من أجل 
»إبطال مفاعيل التعديات والعقوبات« األميركية 

واألوروبية، في ختام زيارة لوفد حكومي إيراني.
وقال وزير النفط اإليراني جواد أوجي خالل مراسم 
ُبثت مباش����رًة الس����بت: »س����نبذل كل ما بوسعنا 

لضمان تسليم الوقود إلى نيكاراغوا«.
وأوضح الوزير اإليراني أّن المشاريع تتضمن إمكان 
االس����تثمار في مصفاة تابع����ة للمجمع الصناعي 
»حل����م بوليفار األس����مى« الذي أطلقت����ه حكومة 
أورتيغ����ا في الع����ام 2007 ويتضمن اس����تثمارًا 
فنزويلي����ًا، غير أّنه توقف ف����ي منتصف الطريق 
بس����بب الصعوبات االقتصادي����ة التي تواجهها 

كراكاس.
وأعرب أوجي عن أمله في مواصلة هذا المش����روع 
بواسطة »استثمار مشترك بين إيران ونيكاراغوا 
وفنزويال«، من����ددًا ب�«التعديات« والعقوبات التي 
يواجهها أورتيغا من قبل »ق����وى« مثل الواليات 

المتحدة واالتحاد األوروبي.
كذلك، قال أوجي الذي وص����ل إلى نيكاراغوا آتيًا 
من فنزويال: »معًا يمكننا إبطال مفاعيل التعديات 

والعقوبات«. م����ن جهته، قال رئي����س نيكاراغوا 
دانيال أورتيغا إّنه ت����م خالل زيارة الوفد اإليراني 
»بح����ث مواضيع جوهرية عل����ى ارتباط بالنفط مع 
طرح مش����اريع بتروكيمائي����ة ونفطية، فضاًل عن 
تحس����ين وتحديث مصاف وتطوي����ر اإلنتاج في 

حقول نفط وغاز«.
ووقع����ت الحكومت����ان اتفاقًا لتطوي����ر المبادالت 
النفطي����ة، وعق����دًا لتوفير منتجات مش����تقة من 

النفط لم تحدد قيمته.

وأوضحت حكومة نيكاراغ����وا أّن المجمع يتضمن 
منش����أة لتخزين وتوزيع الوقود أنجزت باستثمار 
ق����دره 432 مليون دوالر، أما المرحل����ة الثانية من 
المش����روع فتنص على إنش����اء مصف����اة تتطلب 

استثمارًا يفوق 3,6 مليارات دوالر.
وأجرى وزير النفط اإليراني منذ أيام زيارة رسمية 
إل����ى فنزويال، والتقى خالله����ا الرئيس نيكوالس 
مادورو، وناقشا سبل »تجاوز« تداعيات العقوبات 
األميركية على البلدين، بحسب ما أعلن مسؤولون.

غزة/ االستقالل:
كش����ف رئيس جمعية أصحاب ش����ركات البترول 
بغزة أحمد لبيب الحلو، السبت، عن تفاصيل وجود 

أزمة غاز في القطاع.
وق����ال الحلو في تصريحات صحفي����ة أمس: »إنه ال 
توج����د أزمة غاز طهي في قطاع غزة، وال حديث عن 
أزمة«، مؤكدًا أن النقص الموجود الذي يعاني منه 
القطاع حاليا بس����بب األعياد عند الجانب المصري 

واالحتالل »اإلسرائيلي«.
وأفاد بأنه، س����يدخل غاز الطهي لقطاع غزة األحد، 

وسيتوفر بكميات تغطي احتياجات المواطنين.
وحول تس����بب أزمات غ����از الطهي، بّي����ن الحلو أن 
المتس����بب بنقص كميات الغاز َم����ن يعمل على 
تخزين الغاز في بيته؛ لمجرد التوقع بحدوث أزمة، 

دون االكتفاء بحاجته الطبيعية.
وأش����ار الحلو إلى أن الس����ائقين لديهم دور كبير 
في التسبب بأزمة غاز الطهي؛ الستخدامهم الغاز 
ب����داًل عن الوقود في الس����يارات؛ م����ا يؤدي لنقص 
كميات الغاز التي يحتاجها المواطن الستخداماته 

المنزلية.
وتاب����ع: »س����عر توزيع الغ����از بقيمة 66 ش����يكاًل 

لألسطوانة التي تحتوي على 12 كيلو جرامًا، وسعر 
لتر البنزين 6.59 شيكل، والسوالر5.99 شواكل.

وتعم����ل آالف المركب����ات في قطاع غ����زة على غاز 
الطه����ي؛ إذ يت����م تحويل المركب����ات للعمل على 
الغاز بداًل من البنزين، وذلك كونه أقل تكلفة على 

السائقين.
وكانت الجه����ات الحكومية تمنع الس����ائقين من 
تحويل مركباتهم على الغ����از، إال أنها وخالل هذه 
األزم����ة ال تقوم بأي حمالت لضبط مركبات الغاز؛ ما 

يخفف استهالك الكميات ومنع احتكارها.

الحلو: ال توجد أزمة غاز طهي في قطاع غزة

تعاون بين إيران ونيكاراغوا لتخطي العقوبات األميركية واألوروبية

برلين/ االستقالل:
حذرت منظمة »دياكوني ألمانيا« البروتس���تانتية الخيرية من ارتفاع حاد للفقر 

في ألمانيا وطالبت بتقديم مساعدات طوارئ جديدة.
وفي تصريحات لصحيفة »اوجسبورجر الجماينه« األلمانية الصادرة السبت، قالت 
ماريا لوهايده، عضو مجلس إدارة المنظمة المختصة بالسياس���ة االجتماعية:« 

سيكون لدينا فقراء أكثر كثيرا مما كنا نعتقد حتى اآلن«.
وأضافت لوهاي���ده أن الرواتب لن تكفي مع الكثير من الناس في ظل التضخم 
وأس���عار الطاقة المرتفعة مشيرة إلى أن المنظمة تالحظ ذلك بالفعل من خالل 
ارتفاع عروضها العديدة للمساعدة »فنحن نالحظ هذا في كل مركز استشاري 
وفي مراكز استشارات الديون ومراكز االستشارات االجتماعية وكذلك في مراكز 

األسرة«.
وطالبت لوهاي���ده من الحكومة االتحادية األلمانية بإص���الح الدعم االجتماعي 
في األزمات العامة بدال من صرف مس���اعدات لمرة واح���دة وتابعت منتقدة أن 
»الع���الوات والمدفوع���ات التي يتم صرفه���ا دائما لمرة واح���دة هي من قبيل 

الصدقات«.
وأضاف���ت:« اقتراحن���ا هو وض���ع الئحة طوارئ يتم ترس���يخها ف���ي القوانين 
االجتماعية، تنص على صرف ما ال يقل عن 100 يورو شهريا لمدة ستة أشهر«، 
كما طالبت بزيادة مخصصات إعانة البطالة في ظل التضخم المرتفع مع صرف 

مساعدات مستهدفة ترتبط باألزمات.

مسقط/ االستقالل:
ارتفع إنتاج سلطنة ُعمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 
7. 8 % بنهاية آذار/ م���ارس الماضي ليبلغ 93 مليوًنا و304 ألًفا و400 
برمي���ل مقارنة ب� 85 مليوًنا و825 ألًفا و800 برميل في الفترة نفس���ها 

عام 2021.
وذكرت بيانات صادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، نشرتها 
وكالة األنباء العمانية السبت، أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاًعا 
بنسبة 2. 12% خالل هذه الفترة فيما انخفض إنتاج سلطنة ُعمان من 
المكثفات النفطية بنسبة 7. 2 % بنهاية آذار/ مارس الماضي مقارنة 

بنهاية نفس الشهر من العام الماضي.
كما سّجل متوسط سعر النفط الخام العماني ارتفاًعا بنسبة 5. 59 % 
ليصل إلى 79 دوالًرا أمريكًيا للبرميل الش���هر قبل الماضي، مقارنة ب� 5. 
49 دوالرًا أمريكيًا للبرميل في الفترة نفسها العام الماضي، كما ارتفع 
متوس���ط سعر النفط بنسبة 3. 14 % في ش���هر آذار/ مارس الماضي 

مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.
وشهدت إجمالي صادرات سلطنة ُعمان من النفط الخام ارتفاًعا بنسبة 

18 % الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عمان: 8.7 بالمائة زيادة بإنتاج 
النفط في نهاية مارس الماضي

تحذير من ارتفاع حاد 
للفقر في ألمانيا

موسكو/ االستقالل:
قال مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية 
ي���ان جاجي���ن، في مقابل���ة مع وكال���ة »ريا نوفوس���تي«، إّن 
الجمهورية ستعرض العديد من المشاريع االستثمارية على 

الشركات والبنوك الروسية بعد »التحرير«.
وقال جاجين: »بالنس���بة إلى المفاوضات مع البنوك الروسية، 
فقد تم إجراؤها حتى قبل االعتراف بجمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك من قبل موسكو في 21 شباط/فبراير. كانت هناك 
محاوالت من قبل البنوك الروسية لدخول أراضي الجمهورية... 
ولكن قبل االعت���راف، كانت هذه المح���اوالت غير فعالة، لم 

تكن كاملة«. وتابع: »تعاونت الجمهورية مع بنوك أوس���يتيا 
الجنوبية، ألّنها اعترفت بدونيتس���ك، ولكن في ضوء العدد 
الكبير من المشاريع االستثمارية والتنموية وفي مجال تطوير 
المشاريع والقطاع السكني، أنا متأكد أّن هذه السوق ستكون 
مثي���رة لالهتمام للغاية للبنوك الروس���ية التي س���تدخلها 

بالتأكيد بعد انتصارنا«.
يذك���ر أّن الرئيس الروس���ي فالديمير بوتي���ن أعلن، في 21 
ش���باط/فبراير الماضي، االعتراف بجمهوريتي دونيتس���ك 
ولوغانس���ك، وذلك قب���ل 3 أيام م���ن بدء روس���يا عمليتها 

العسكرية في أوكرانيا.

دونيتسك تعرض على الشركات 
والبنوك الروسية مشروعات استثمارية

بكين/ االستقالل:
أظهرت بيانات بنك الش���عب الصيني )البنك المركزي( أن 
مط���وري العقارات في البالد اقترضوا المزيد من األموال من 

البنوك خالل الربع األول من عام .2022
وبحس���ب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( 
الس���بت، نقال عن البنك، بل���غ إجمالي الق���روض الجديدة 
للمطورين العقاريين الصينيي���ن 290 مليار يوان )حوالي 
72.43 مليار دوالر أمريكي( خالل األشهر الثالثة األولى من 
2022، في تغير لمنحى االنخف���اض خالل الربع األخير من 

.2021

وأظهرت البيانات أن قروض التطوير العقاري غير المسددة 
بلغت 56.12 تريليون يوان بنهاية آذار/مارس الماضي.

وقال البنك المركزي إن قروض اإلس���كان الش���خصية غير 
المسددة نمت بنسبة 9ر8 في المائة على أساس سنوي إلى 
84.38 تريلي���ون يوان بنهاية مارس، بانخفاض 3.2 نقطة 
مئوي���ة في معدل النمو عن نهاية كانون األول/ ديس���مبر 
2021. كم���ا أظه���رت البيان���ات التي ص���درت الجمعة أن 
القروض العقارية غير المسددة بالرنمينبي ارتفعت بنسبة 
6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.53 تريليون 

يوان بنهاية الربع األول من العام.

72.43 مليار دوالر قروض جديدة للمطورين 
العقاريين في الصين خالل الربع األول من 2022
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طهران/ االستقالل:
أكدت وزارة الخارجية اإليرانية، أّن »النضال الفلسطيني ضد مغتصبي القدس 

 طبيعيٌّ ومشروٌع للشعب الفلسطيني«. 
ٌّ

حق
وقال المتحدث باس���م الخارجية، س���عيد خطيب زادة، ف���ي تصريح صحفي، 
الس���بت، إّن: »تطبيع العالقات مع الكيان العنصري ُيعدُّ من العوامل المؤدية 
إلى تش���جيع وتصعيد العنف من ِقبل الصهاينة في األراضي الفلس���طينية 

المحتلة«. 
وش���ّدد زادة على أّن »االحت���الل آيل لل���زوال«، داعًيا »الش���عوب والحكومات 
والمحافل اإلقليمية والدولية لدعم الش���عب الفلس���طيني للدفاع عن نفسه 
ومواجهة المحتلين«، ُمنّبًها إلى ضرورة وحدة العالم اإلسالمي إلنقاذ المسجد 

األقصى. 
ُيش���ار إل���ى أّن »األقصى« يتعرض بش���كل يومي، لالعت���داءات واالقتحامات 

المتكررة من ِقبل المستوطنين وقوات االحتالل.

إيران: نضال الفلسطينيين ضد 
مغتصبي القدس حق مشروع

السويس/ االستقالل:
أعلن الجيش المصري الس����بت، استشهاد 11 
عس����كرًيا من جنوده خالل إحب����اط هجوم على 
إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة 

شمال الجمهورية.
المسلحة  للقوات  العسكري  المتحدث  وأوضح 

العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بياٍن 
للجيش أن مجموعة م����ن العناصر التكفيرية 
قام����ت بالهجوم عل����ى نقطة رفع مياه ش����رق 
القن����اة، وت����م االش����تباك والتص����دي لها من 
العناص����ر المكلف����ة بالعمل ف����ي النقطة، مما 
أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 

5 أفراد.
وأضاف عب����د الحاف����ظ أن مط����اردة العناصر 
اإلرهابي����ة ومحاصرتهم في إح����دى المناطق 

المنعزلة في سيناء ال زالت جارية.
وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها في 

»القضاء على اإلرهاب واقتالع جذوره«.

عّمان/ االستقالل:
بحث العاهل األردني المل����ك عبد الله الثاني، 
مع مس����ؤولين أمريكيين، التعاون العس����كري 
والدفاعي بين البلدين، وجهود محاربة اإلرهاب.

وأف����اد بيان للديوان الملك����ي األردني الجمعة، 
بأن الملك عبد الل����ه، »التقى في والية فلوريدا 
قائدي القيادتين المركزية والعمليات الخاصة 
األمريكيي����ن، الفري����ق أول ماي����كل كوري����ال، 

والفريق أول ريتشارد كالرك«.
ولفت البيان، أن »اللقاءين يأتيان في مستهل 
زي����ارة عم����ل، يجريها المل����ك إل����ى الواليات 

المتحدة األمريكية«.
وج����رى، خ����الل اللقاءي����ن المنفصلي����ن، بحث 

التعاون بي����ن األردن والوالي����ات المتحدة في 
المج����االت العس����كرية والدفاعي����ة، بحس����ب 

المصدر ذاته.
كما تم »استعراض الجهود اإلقليمية والدولية 

في الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شمولي«.
واألردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده 
الوالي����ات المتحدة لمحارب����ة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، في الجارتين سوريا والعراق، وترتبط 

عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.
وف����ي 28 أبريل/نيس����ان الماضي، ب����دأ عاهل 
األردن زيارة إلى الواليات المتحدة، غير محددة 
المدة، يلتق����ي خاللها عددا من المس����ؤولين 

األمريكيين.

ملك األردن يبحث التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

القاهرة/ االستقالل:
أعرب����ت الخارجية المصرية، عن قلقها من اعتزام 
»إس����رائيل« هدم عدد من القرى الفلس����طينية 
في »مس����افر يطا«، وما س����يتتبعه ذلك من خطر 

تهجير اآلالف من مواطني تلك القرى.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية 
الس����فير أحمد حافظ في بيان له السبت، رفضه 
أيض����ا حول ما تردد من مخط����ط لبناء نحو أربعة 
آالف وح����دة اس����تيطانية جديدة ف����ي األراضي 
الفلس����طينية المحتلة، مشددا على أن هذا خرق 
صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الش����رعية 

الدولية.
وأدانت الخارجية المصرية، سياس����ة االستيطان 
في األراضي الفلس����طينية س����واء من خالل بناء 
مس����توطنات جديدة أو توس����يع القائ����م منها، 
إضاف����ة إلى االس����تيالء على األراض����ي وتهجير 

الفلس����طينيين، مش����ددة على أن االستمرار في 
مث����ل تلك اإلجراءات األحادية ي����ؤدي إلى زيادة 
االحتق����ان والتوتر ويس����هم ف����ي تغذية دائرة 

العن����ف، ويقوض م����ن فرص التوص����ل إلى حل 
الدولتين وإقامة الس����الم الش����امل والعادل في 

المنطقة.

دمشق/ االستقالل:
أفادت وكالة »س���انا« السورية، الس���بت، بأّن اعتداًء جويًا اس���تهدف حويجة كاطع قرب الجسر 

المعلق في مدينة دير الزور. 
وأف���ادت مصادر ميدانية أّن طائرات حربية مجهولة الهوية اس���تهدفت منطقة حويجة كاطع، 

مضيفًة أّن الغارة استهدفت محيط مزرعة، وال وجود ألي موقع عسكري في المنطقة.
وحويجة كاطع هي جزيرة تقع وسط نهر الفرات الذي يمر في مدينة دير الزور، وتبعد نحو 100 
متر عن قرية الحس���ينية ش���مااًل، وعن الجس���ر المعلق غربًا، وجنوبًا حي الحويقة، وتبلغ مساحة 

الجزيرة نحو 2 كلم فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.
وكانت وكالة »س���انا« قد أفادت باستش���هاد 4 جنود س���وريين وجرح 3 آخرين، من جّراء اعتداء 
»إسرائيلي« على محيط دمشق فجر ال�27 من نيسان/أبريل الماضي. وقالت وزارة الدفاع السورية 
إّن »العدو اإلسرائيلي نّفذ اعتداءه برشقاٍت صاروخيٍة من اّتجاه طبريا، مستهدفًا محيط دمشق«، 

مؤّكدًة أّن »وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ«.
وفي ال� 9 من نيس���ان/أبريل، تصّدت »الدفاعات الجوية الس���ورية العتداٍء إسرائيليٍّ على منطقة 

مصياف، الواقعة غربي محافظة حماه«.

مصر تعرب عن قلقها من سياسة االستيطان والتهجير بحق الفلسطينيين

اعتداء جوي يستهدف 
دير الزور في سوريا

صنعاء/ االستقالل:
قال المتحدث باس����م القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع إن 
»ش����عبنا أمام لحظات فارقة في التاريخ فإّما أن يظهر العدو جديته في 

الهدنة، أو أن ينكث كما هي عادته«.
وأض����اف العميد س����ريع، خ����الل زيارته الس����بت، لقيادات عس����كرية 
للمرابطي����ن في جبهات الجوبة والبل����ق، والخطوط األمامية في مأرب أّن 
»تحال����ف العدوان ب����دأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بش����كلها المطلوب، 

وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والمكر والخداع واإلجرام«. 
وتاب����ع: »نحّذر العدو من مغّبة خروقات����ه المتواصلة وعدم التعاطي مع 

الهدنة بمسؤولية«.
وتخ����رق قوى التحالف الس����عودي، بص����ورة متكررة، الهدن����ة المعَلنة 
في اليمن، إنس����انيًا وعس����كريًا، والتي دخلت في ال�2 من نيسان/أبريل 

الماضي حّيز التنفيذ، بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء. 
وأّكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، 
الجمع����ة، أّن القوات المس����ّلحة، »من موقع القوة والمس����ؤولية«، ال تزال 
حريصة على ضبط النفس والتمّس����ك بالهدن����ة المعَلنة برعاية األمم 

المتحدة.

العميد سريع يحذر التحالف 
من استمرار خروقاته وعدم 

التقيد بالهدنة

مصر: استشهاد 11 عسكرًيا بإحباط هجوم »إرهابي« شرق السويس

لندن/ االستقالل:
ذك���رت صحيف���ة »فايننش���ال تايم���ز« 
البريطانية، الس���بت، أّن »االتحاد األوروبي 
يقوم بمحاولة أخي���رة إلنقاذ اتفاق إيران 

النووي وإنهاء حالة الجمود«.
وق���ال مس���ؤول السياس���ة الخارجية في 
االتح���اد األوروبي جوزي���ب بوريل، خالل 
مقابلٍة مع الصحيفة، إّنه يسعى إلى »حل 
وس���ط إلنهاء األزمة التي تنذر بتقويض 
أكثر  أوروبية استمرت  جهود دبلوماسية 

من عام للتوصل إلى اتفاق«.
وأض���اف بوريل للصحيفة أن���ه »يريد أن 
إنريكي  األوروبي  االتح���اد  يقوم مفاوض 
مورا بزي���ارة طهران لمناقش���ة القضية«، 
واصفًا الدفعة الدبلوماس���ية بأّنها بمنزلة 

»الرصاصة األخيرة«.

وذك���رت »فايننش���ال تايم���ز« أّن »بوريل 
يفكر ف���ي س���يناريو يت���م بموجبه رفع 
التعيين عن ح���رس الثورة اإليراني، فيما 
يت���م االحتفاظ به ف���ي األذرع األخرى من 

المنظمة«.
وتابع���ت الصحيف���ة: »اقت���رح المحللون 
أن أحد خيارات التس���وية بالنس���بة إلى 
الوالي���ات المتح���دة هو رف���ع التصنيف 
اإلرهابي ع���ن الحرس وإبقائ���ه على قوة 

القدس«. 
ولفت المحللون في السياق إلى أّن »إدارة 
باي���دن كانت مترددة ف���ي رفع تصنيف 
الح���رس ألّنها س���تواجه رد فعل عنيف 
محليًا، وكذلك من حلفاء الواليات المتحدة 

في الشرق األوسط«.
 ف���ي حي���ن »أوض���ح مس���ؤول كبير في 

اإلدارة األميركية أّن واشنطن ال تتفق مع 
إي���ران في وجوب رب���ط تصنيف اإلرهاب 

بالمحادثات النووية«، وفق الصحيفة. 
يه���م  كان  »إذا  المس���ؤول:  وأض���اف 
اإليرانيي���ن أن نرفع تصني���ف اإلرهاب، 
فسنحتاج إلى ش���يء يعالج مخاوفنا غير 
النووية ف���ي المقاب���ل«، مش���يرًا إلى أّن 
إيران  المحادثات س���تنهار »إذا أص���رت 
على وجوب رفع التصنيف ورفضت جميع 

األفكار التي طرحتها واشنطن«.
وذك���رت الصحيف���ة أّن »المحللين قلقون 
بش���أن إثارة أزمة منفصلة مع إيران، وهم 
حريصون على إبرام صفقة تمكن طهران 
من زيادة صادراتها النفطية للمس���اعدة 
في وقف ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال 

الخام الروسي«.

االتحاد األوروبي يطلق »رصاصة أخيرة« إلنقاذ االتفاق النووي
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غزة/ االستقالل:
فش���ل اتحاد بيت حان���ون الرياضي وش���باب رفح، 
الس���بت، ف���ي تحقيق الف���وز، واكتفي���ا بالتعادل 
اإليجاب���ي )1/1(، في قمة لق���اءات الجولة ال�16 من 

دوري أوريدو الممتاز ألندية قطاع غزة.
وبهذا التع���ادل، رفع بيت حان���ون رصيده إلى 27 
نقطة، في المركز الرابع، بينما اس���تفاد شباب رفح 
من النقطة، وقفز للمركز الثاني برصيد 28 نقطة وله 
مباراة مؤجلة سُتلعب يوم األربعاء القادم، أمام اتحاد 

الشجاعية على ملعب اليرموك بمدينة غزة.
وجاءت المباراة حماس���ية للغاية من الفريقين، في 

ظل حضور جماهيري كبير.
ودانت األفضلية خالل الشوط األول ألصحاب األرض 
والجمهور، بيت حانون، حيث حاول عبر عبد الرحمن 
وش���اح ومحمد س���لمان ومحمود عطي���ة، لكن تألق 
الحارس عبد الله ش���قفة ودفاع ش���باب رفح، جعل 

الشوط األول ينتهي بالتعادل السلبي.
ونجح بيت حانون خالل الشوط الثاني في الحصول 

على ركلة جزاء، انبرى لها عبد الرحمن وشاح، وسجل 
منها هدف التقدم.

ورد شباب رفح بهجوم متواصل، ليدرك التعادل عبر 

الهداف طارق أبو غنيمة، الذي اس���تغل كرة داخل 
الصندوق وسددها في مرمى الحارس عطايا جودة، 

لينتهي اللقاء بالتعادل )1/1(.

دوري غزة الممتاز.. التعادل يحسم قمة الحوانين وشباب رفح

غزة/ االستقالل:
خطف شباب الزوايدة فوًزا غالًيا من »أنياب« نظيره 
األقصى بهدف نظيف في ملعب الش���هيد محمد 
الدرة وس���ط القط���اع، وذلك في اختت���ام مباريات 
األسبوع 16 من دوري الدرجة األولى لكرة القدم في 

قطاع غزة.
ويدين الزوايدة بانتصاره الثمين لنجمه خالد السيد 
الذي أحرز هدف المب���اراة الوحيد في الدقيقة 61، 
ليرتف���ع رصيده إل���ى 34 نقطة ف���ي المركز األول 
»مؤقًت���ا«، ويتجمد رصيد األقصى عن���د 16 نقطة 

بالمركز التاسع »مؤقًتا«.
تعادل التفاح والجالء

وتعادل التفاح مع ج���اره الجالء بهدف لهدف في 
ملعب اليرموك بمدينة غزة، وبادر التفاح بالتسجيل 
عبر أحمد أبو بالل بالدقيقة العاشرة، وتعادل الجالء 

عن طريق محمود أبو عيادة في الدقيقة 77.
وبهذه النتيجة، رفع التفاح رصيده إلى 9 نقاط في 
المركز الثاني عش���ر، واألخير، وأضحى رصيد الجالء 
14 نقطة بالمركز الحادي عشر، وقبل األخير، وبفارق 

األهداف خلف خدمات جباليا.
وتتواص���ل مباريات المرحلة 16 م���ن الدرجة األولى 
األح���د، حيث يلع���ب المجمع اإلس���المي مع أهلي 

النصيرات في ملعب فلس���طين بمدينة غزة، ونماء 
م���ع خدمات النصيرات بملعب بيت حانون ش���مال 

القطاع.

شباب الزوايدة يخطف فوزًا غاليًا من »أنياب« األقصى.. والتفاح يتعادل مع جاره الجالء

بكين/ االستقالل:
قال���ت تقاري���ر صحفية ف���ي الصي���ن الجمعة، إن 
األلعاب اآلس���يوية لهذا العام تم تأجيلها بس���بب 
المخاوف من انتش���ار متحور »أوميكرون« لفيروس 

»كوفيد-19« في البالد.
وجاء ذلك بعد أقل من 3 أشهر على استضافة بكين 

لدورتي األلعاب األولمبية الشتوية، والبارالمبية.
وأعلن التلفزيون الحكومي الصيني عن التأجيل في 
بيان مقتضب، لكنه لم يحدد أي ش���يء بشأن إعادة 
الجدولة. ونقل النبأ عن المجلس األولمبي اآلسيوي 

مرة أخرى دون تفاصيل.
كما يمكن تأجيل دورة األلعاب الجامعية العالمية، 
وهي حدث كبي���ر آخر متعدد الرياض���ات كان من 
المقرر عقده���ا العام الماضي، ولك���ن تم تأجيلها 

حتى عام 2022.
وكان من المقرر أن تقام دورة األلعاب اآلسيوية في 
الفترة من العاش���ر إلى 25 سبتمبر المقبل بمدينة 
هانجتشو، ش���رق الصين، وسيش���ارك فيها أكثر 
من 11 أل���ف رياضي– أكثر من األلع���اب األولمبية 

الصيفية.
وكان م���ن المتوق���ع أن يتم انعق���اد كال الحدثين 

باستخدام نظام »الحلقة المغلقة« الذي كان معمواًل 
به في األلعاب األولمبية، والبارالمبية في بيكين.

وأبق���ى هذا النظ���ام الرياضيين وممثلي وس���ائل 
اإلع���الم معزولين عن عامة س���كان بيكين، وتطلب 
اختبارات يومية وفحوصات متكررة لدرجات الحرارة 

لجميع المعنيين.
ويبدو أن انتش���ار متح���ور »أوميك���رون« وعمليات 
اإلغ���الق ف���ي ش���نجهاي وبيكين جع���ال عقد كال 
الحدثين مس���تحياًل، رغ���م أن المنظمين قالوا قبل 

أسابيع قليلة فقط إن خطط كال الحدثين مستمرة.

تأجيل دورة األلعاب اآلسيوية بالصين بسبب انتشار »كوفيد_19«

مدريد/ االستقالل:
توج الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال 
مدريد اإلس����باني البال����غ »34 عاًما« بجائزة 
أفضل العب في »الليجا« عن ش����هر أبريل 

الماضي.
وتألق النجم الفرنس����ي مع الفريق الملكي 
خالل شهر أبريل، حيث نجح في تسجيل 4 

أهداف خالل 5 مباريات في الدوري.
وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها 
بنزيم����ا جائزة العب الش����هر ف����ي الدوري 
اإلسباني بالموسم الجاري، بعد تتويجه بها 

عن شهر سبتمبر الماضي.
ويتصدر بنزيما قائمة هدافي »الليجا« هذا 
الموس����م برصيد 26 هدًف����ا قبل 4 جوالت 
على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد 

مبكًرا وتوج بلقبه للمرة 35 في تاريخه.

دورتموند/ االستقالل:
أعلن نادي بوروس���يا دورتموند األلماني إلغاء زيارة لفريقه األول بكرة القدم إلى 

»إسرائيل«، والتي كانت مقررة منتصف شهر مايو الجاري.
وقالت صحيفة »kicker« األلمانية، إن صاحب المركز الثاني في »البوندسليجا« 

اتخذ هذا القرار بسبب الظروف األمنية التي تشهدها األراضي الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أنه ال تزال هناك مشاكل تتعلق بالناحية التنظيمية للزيارة، 

مشيرة إلى أنه ال يمكن تجاوزها قبل الموعد المحدد للزيارة.
وكان م���ن المقرر أن يلع���ب دورتموند مب���اراة ودية ضد فري���ق مكابي نتانيا 
»اإلسرائيلي«، الذي توج بلقب الدوري »اإلسرائيلي« في خمس مناسبات سابقة، 
يوم 17 مايو الحالي، لكن الصحيفة األلمانية عادت وأكدت أن بوروسيا دورتموند 

يبحث في إمكانية تحديد موعد جديد للقيام بالزيارة.
وتش���هد األراضي الفلس���طينية حالة من التوتر في ظل إصرار مجموعات من 
اليهود المتطرفين على اقتحام باحات المس���جد األقصى المبارك، حيث دعت 
جماعات اس���تيطانية إس���رائيلية لتنفيذ اقتحامات بمناسبة ذكرى تأسيس 

»إسرائيل«.

بوروسيا دورتموند يلغي زيارته 
لـ »إسرائيل« بسبب الظروف األمنية

لندن/ االستقالل:
أعلن نادي تشيلس���ي اإلنجليزي الس���بت، عن انتقال ملكيته من رجل األعمال 

الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.
وقال »البلوز« في بيان رس���مي: »يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية 
إل���ى مجموعة جدي���دة بقيادة تود بوهل���ي، وكليرليك كابيتال، وم���ارك والتر، 

وهانسجورج ويس«.
وأضاف: »س���يتم دفع 2.5 مليار جنيه إس���ترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع 
هذه العائدات في حس���اب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع 

بنسبة 100% لألعمال الخيرية كما أكد رومان أبراموفيتش«.
وتابع: »يحتاج تشيلس���ي لموافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات 

من الحساب المصرفي البريطاني المجمد«.
وواصل: »س���يلتزم الم���الك الجدد بتخصي���ص 1.75 مليار جنيه إس���ترليني 
لالس���تثمار في النادي، ويشمل ذلك االس���تثمار في ملعب ستامفورد بريدج، 

واألكاديمية، والفريق النسائي«.
واختتم: »من المتوقع أن يكتمل البيع في أواخر مايو الحالي بمجرد الحصول على 

الموافقات التنظيمية الالزمة«.

نادي تشيلسي اإلنجليزي 
يعلن انتقاله لمالك جدد

بنزيما يحصد جائزة جديدة 
في الدوري اإلسباني
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غزة/ االستقالل:
أطلقت الرابطة اإلسالمية اإلطار الطالبي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين السبت، وللعام 
الثالث على التوالي، حمل���ة خدماتية بعنوان 
»نجاحك بهمن���ا3«، وذلك في مس���جد أرض 

الرباط شرق مدينة غزة.
وتس���تهدف الحملة طلبة الثانوية العامة في 
كافة محافظات قطاع غزة وتتضمن ملخصات 
دراسية وتوقعات ألسئلة االمتحانات النهائية 
للمنهج الدراس���ي المقرر في 2021_2022م، 
وحل أسئلة الكتاب الوزاري، ونماذج لالمتحانات 
السابقة والتجريبية وحلولها، وكذلك الخريطة 
الصماء في مبح���ث الجغرافيا للف���رع األدبي، 
ونشر رابط الكتروني لالستفادة من محتويات 

الحملة.
وقال الموجه العام للرابطة اإلس���المية سامي 
البس���يوني إن الحملة ج���اءت للتخفيف عن 
كاه���ل الطلبة وأولياء األم���ور في ظل الظروف 

المعيشية والبيئة الصعبة.
وأكد البسيوني على استمرار الرابطة اإلسالمية 
بواجباتها التي انطلقت من أجلها وهي خدمة 
الطالب الفلسطيني في كافة مراحله الدراسية.

وأفاد البس���يوني أن الحملة تس���تمر لعامها 

الثالث عل���ى التوالي، للتس���هيل على الطلبة 
م���ن خالل توفير الوقت والجهد في البحث عن 
اإلجابة الصحيحة ألسئلة االمتحانات النهائية، 

وتحفيزهم على حصد أعلى درجات التفوق.
وأوضح مس���ؤول ملف المدارس في قطاع غزة 
ج���الل بص���ل أن حملة نجاح���ك بهمنا 3 هي 
اس���تكمااًل للحمالت الخدماتية التي تقدمها 
الرابطة اإلسالمية لطلبة الثانوية العامة ضمن 
برامجها لهذا العام حيث كان أبرزها دفع رسوم 
االستمارة للمئات من الطلبة، ودروس التقوية 

لطلبة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة، 
وحملة نجاحك بهمنا 3 انطلقت صباح السبت 
وه���ي األكبر على مس���توى قطاع غ���زة التي 

تتضمن توفير الحقائب التعليمية.
وأش���ار بصل إلى أن هذه الحملة تس���تهدف 
أكثر من عش���رة آالف من طلبة الثانوية العامة 
موزعين على كافة محافظ���ات قطاع غزة، كما 
نوه أن جميع الطلبة لهم الحق في االس���تفادة 
من الحملة عن طريق الدخول عبر موقع الرابطة 

اإلسالمية والحصول عليها.

الرابطة اإلسالمية تطلق حملة »نجاحك بهمنا 3« لطلبة الثانوية العامة بغزة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / شعبان نجيب شعبان ابوخاطر عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )903502243( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

صيدا/ االستقالل:
نّظمت مؤسس���ة »الع���ودة« )منظم���ة أهلية 
فلسطينية تنش���ط في لبنان( مساء السبت، 
حف���اًل فّنّي���ًا تراثّيًا تح���ت عنوان »ف���ي ُحبِّ 

فلسطين«، في مدينة صيدا )جنوب لبنان(.
 وتضّم���ن الحفل، فقرات فني���ة وفولوكلورية 
وثقافية فلس���طينية، ُتحاك���ي ذكرى النكبة 

الفلسطينية وحكايا اللجوء في لبنان.
 وقال مدير مؤسس���ة العودة الفلس���طينية، 
ياسر علي، إن »هذه الفعالية نحييها في لبنان 

بمناسبة مرور 74 عامًا على النكبة«.
 وأوض���ح عل���ي، أن »الش���عب الفلس���طيني، 

يتعرض العتداءات المستوطنين التي ترَتِكب 
بش���كل يومي أبش���ع الجرائم بحق شعبنا في 

كافة األراضي الفلسطينية المحتلة«.
من جهته، أش���اد منس���ق »الحمل���ة الدولية 
للحفاظ عل���ى الهوية الفلس���طينية - انتماء، 
ياس���ر قدورة، ب� »اهتمام الحفل بفقرة التاريخ 
الشفوي، باعتبار أنه كان مصدرًا مهمًا لكشف 
الكثير من الحقائق التي لم تتطرق لها الوثائق 

والسجالت التاريخية للقضية الفلسطينية«.
 وأوض���ح ق���دورة أن »الت���راث الفلس���طيني، 
جزٌء أصي���ٌل ومهٌم في الحف���اظ على القضية 

الفلسطينية«.

من جانبها، قالت عضو رابطة المرأة الفلسطينية 
في الخارج، دينا آغا، إن »الش���عب الفلسطيني 
في المخيمات والتجمعات الفلس���طينية في 
لبنان يحي���ي ذكرى النكبة في كل عام، ليؤكد 

تمسكه بأرضه ويرفض التنازل عنها«.
 ويحيي الفلس���طينيون في 15 أيار/مايو من 
كل ع���ام، الذكرى الس���نوية لنكبة الش���عب 
نفذته���ا  الت���ي  ع���ام 1948،  الفلس���طيني 
العصاب���ات الصهيوني���ة بمس���اعدة القوات 
البريطانية؛ حيث قامت بأعمال تطهير عرقي 
وطردت كامل الش���عب الفلسطيني من دياره 

وقراه.

حفل فني تراثي إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية في لبنان

فقد فجرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، صباح الس���بت، منزل األسير عمر جرادات 
ببلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة 
مش���اركته في عملية »حومش« قبل أشهر والتي أس���فرت عن مقتل مستوطنن 

وتبنتها حركة الجهاد اإلسالمي في حينه.
وأف���ادت مصادر محلية بأن قوات معززة من جي���ش االحتالل اقتحمت البلدة قبل 
فجر اليوم وأغلقت جميع مداخلها، وطوقت حي الجرادات وداهمت منزل األس���ير 

عمر جرادات ومنازل ذويه وأشقائه وأخرجتهم منها.
وأوضح���ت أن ق���وات االحتالل أجرت أعم���ال حفر داخل جدران المنزل اس���تمرت 

لساعات؛ لزرع المتفجرات، قبل أن تفجره صباح السبت.
وأشارت المصادر الندالع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل في البلدة؛ 

أدت لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وكان جيش االحتالل هدم منزل والده أحمد جرادات وخاله محمد جرادات واألسير 

محمود جرادات قبل أشهر على مرحلتين.
ويتهم االحتالل عمر ووالدته األس���يرة عطاف وشقيقه األسير غيث وخاله محمد 
وآخرين بالمشاركة في عملية »حومش« قرب قرية برقة شمال غربي نابلس في 16 

ديسمبر/ كانون األول الماضي، والتي قتل فيها مستوطن.
مواجهات وإصابات 

كما أصيب مواطنان مس���اء الس���بت، بالرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط، إلى 
جانب العش���رات بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 

في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وقال مراسلنا إن المواجهات اندلعت عقب هجوم لمستوطني »بيت عين« المقامة 
على أراضي المواطنين ش���مال الخليل، بحماية جنود االحت���الل، على المواطنين 

العزل في منطقة »صافا« ببلدة بيت أمر.
كما أصيب شاب فلس���طيني بجراح حرجة برصاص جيش االحتالل »اإلسرائيلي« 

قبل ظهر السبت في قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة في تصريح مقتضب عن »وصول شاب 21 عامًا إلى مستشفى 
درويش نزال الحكومي في قلقيلية مصابًا برصاصة في الكتف أطلقها عليه جنود 

االحتالل، أدت إلى نزيف حاد وحالته حرجة«.
وصعد االحتالل اإلس���رائيلي مؤخرا من اعتداءات وانتهاكاته بحق الفلسطينيين 
في الضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

فيم���ا اعتدت قوات االحتالل، على مواطن عل���ى مدخل بلدة دير بلوط غرب مدينة 
سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير بلوط س���مير نمر، إن ق���وات االحتالل اعتدت بالضرب على 
مواطن لم تعرف هويته أثناء مروره عن الحاجز العسكري الذي نصبته على مدخل 

البلدة منذ ثالثة أيام.
اعتداءات امل�ستوطنني

أما على صعيد اعتداءات وجرائم المستوطنين المتصاعدة بالضفة المحتلة، فقد 
اعتدى مستوطنون، أمس على مواطن من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة، غس���ان دغلس، إن مجموعة من 
المستوطنين هاجمت المواطن جمال برهم حمايل، واعتدت عليه بالضرب، خالل 
تواجده في منطقة عين أم الجرب شمال شرق بيتا، ما أدى إلى اصابته برضوض.
كما هاجم مستوطنون مساء أمس، منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مس���توطني مستوطنة »براخا« هاجموا منازل 
المواطنين في بورين، وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاهها، وتصدى أهالي البلدة لهم.

فيما أقدم مس���توطنون، على اقتالع وتكسير ما يقارب 30 شجرة زيتون في بلدة 
كفر الديك غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن مس���توطني مس���توطنة »بروخين« المقامة على أراضي 
مواطن���ي بلدتي بروقي���ن وكفر الديك غرب س���لفيت، اقتلعوا عددا من أش���جار 
الزيتون، وقاموا بتكس���ير نحو 30 شجرة في المنطقة المسماة »قساريه« و«عرارة« 
شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطنين: عماد اسماعيل عثمان علي أحمد، وناصر 

محمد عثمان علي أحمد، وعزيز يوسف قصول.
وفي ذات الس���ياق، أصيب مسن فلس���طيني في الثمانيات من العمر إثر اعتداء 

مستوطنين في بلدة صوريف غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على المواطن عبد الله 

غنيمات )81 عامًا(، أثناء عمله في أرضه شرقي بلدة صوريف.
وأضافت أن الحاج غنيمات أصيب بكس���ور ورضوض، نقل على إثرها إلى المشفى 
لتلقي العالج. كما اقتحم مستوطنون، أمس، أراضي خربة حراشة في قرية المزرعة 

الغربية شمال غرب رام الله.
وأف���ادت مصادر أمني���ة، بأن 15 مس���توطنا بحماية قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

اقتحموا الخربة، وحاولوا استفزاز المواطنين المتواجدين في أراضيهم.

ً

االحتال يدمر..

غزة/ االستقالل:
دانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، مساء الس���بت، بأشد العبارات 
الهج���وم اإلرهاب���ي الذي اس���تهدف موقعًا للجي���ش المصري، ش���رق قناة 

السويس؛ وأّدى الستشهاد وجرح عدٍد من الجنود والضباط.
واعتبرت الحركة ف���ي بيان لها، أنه جاء هذا االعتداء االرهابي في الوقت الذي 
تتعرض فيه مدينة القدس والمس���جد األقصى لعدوان واسع يستهدف كل 
أمتنا، موضحًة أن ه���ذه األعمال هدفها حرف االنظار عن االرهاب الصهيوني 

وتمزيق وحدة شعوب األمة واغراقها في أتون الفتن والصراعات الداخلية. 
 وعبرت عن بالغ تضامنها مع الش���قيقة مصر في مواجهة كل محاوالت العبث 

بأمنها والنيل من استقرارها لخدمة العدو الصهيوني.

»الجهاد« تدين الهجوم »اإلرهابي« 
الذي استهدف موقعًا للجيش المصري

القدس المحتلة/ االستقالل:
أخطرت سلطات االحتالل مساء السبت، بهدم منزلْي منفذْي عملية »أريئيل«، 

يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت.
وزعم االحتالل أنه أبلغ العائلتين بهذا الش����أن، فيما جرى منحهما الفرصة 

لتقديم اعتراض على اإلخطار، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع.
ونس����ب االحتالل إلى الش����ابين عاصي ومرعي الضلوع في عملية »أريئيل«، 
التي أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل المستوطنة نهاية 

األسبوع الماضي.
وعقب العملية بس����اعات، اعتقلت وحدات خاص����ة تابعة لجيش االحتالل، 
الش����ابين فيما زعم جهاز األمن العام )الشاباك( أنه تمت مصادرة قطعتي 

سالح بحوزتهما خالل عملية االعتقال.
وهدمت قوات االحتالل فجر السبت، منزل األسير عمر جرادات ببلدة السيلة 
الحارثية قضاء جنين، فيما أصيب 3 أشخاص برصاص جنود االحتالل خالل 

المواجهات التي اندلعت في البلدة.
وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قد صادقت على قرار هدم منزل األسير 
عم����ر جرادات بدع����وى ضلوعه مع أفراد م����ن عائلته ف����ي عملية »حومش« 
منتص����ف كانون األول/ديس����مبر، من الع����ام الماضي ما أس����فر عن مقتل 

مستوطن.
وتعتقل سلطات االحتالل الشقيقين عمر وغيث جرادات، ووالدتهما عطاف 
جرادات إلى جان����ب خالهم محمد وقريبهم محمود، بادعاء المش����اركة في 

عملية مستوطنة »حومش« المخالة.

االحتالل يخطر بهدم منزلْي 
منفذي عملية »أريئيل«
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االستقالل/ وكاالت:
تنظم دار كريس���تيز في جينيف األسبوع المقبل مزادًا علنيًا لبيع أكبر ألماسة 
بيضاء اش���تهرت باس���م» الصخرة«، وهي أحد أندر األحجار الكريمة التي ُتطرح 

في مزاد على اإلطالق.
وقالت دار كريس���تيز إن األلماس���ة على ش���كل كمثرى وفي حجم كرة الغولف 

تقريبا، تزن 228.31 قيراطًا، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دوالر.
وقال ماكس فوس���يت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف: »غالبا 
مع هذه األحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على 
الوزن. وأضاف ماكس في تصريحات إعالمية، نقلتها سكاي نيوز عربية، أن هذه 
األلماسة على »شكل كمثرى متناسق تماما، وهي أحد أندر األحجار الكريمة التي 

ُتطرح في مزاد على اإلطالق«.
وتم اس���تخراج األلماس���ة )الصخرة( وصقلها في جنوب إفريقي���ا، وكان الرقم 
القياسي السابق في مزاد أللماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراطًا بيعت 

في عام 2017
وُتطرح األلماس���ة الصخرة للبيع بالمزاد العلن���ي ، ضمن عملية بيع تنفذها دار 

كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.
وتبيع دار كريس���تيز أيضا جوهرة صفراء اللون تزن 205.07 قيراطًا على شكل 
وسادة تحمل اسم )ألماسة الصليب األحمر( نظرا ألن جزءا غير محدد من عائدات 

المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف.

االستقالل/ وكاالت:
اعتقلت الش���رطة األمريكية في مدينة ش���يكاغو 
مسافرا فتح باب الطوارئ في طائرة كان على متنها 
وصعد إلى جناحها وس���ار علي���ه قبل توقفها على 

المدرج.
وادعى المس���افر أن صبره نفد عن���د هبوط الطائرة 

التابعة لشركة »يونايتد إيرالينز« في مطار أوهيرو 
بمدينة شيكاغو.  وقالت الشرطة إن رجال )57 عاما( 
فتح مخرج طوارئ الطائرة وسار على إحدى جناحيها 
بينما كانت تتهيأ للوقوف في مطار أوهير الدولي 

بشيكاغو وقفز على مدرج المطار.
وأفادت ش���رطة ش���يكاغو بأن راك���ب الرحلة 2478 

اعتق���ل واحتج���ز، ووجه���ت إليه تهمة الس���لوك 
المتهور. وصرحت الش���رطة بأن الح���ادث وقع في 
حوالي الس���اعة 4:31 صباح الخميس عندما كانت 
الطائرة تقترب من البوابة في المبنى رقم 1، مشيرة 
إلى أنه إن���ه عندما قفز على الم���درج حاول توجيه 

الطائرة إلى البوابة.

االستقالل/ وكاالت:
حذر خبراء الصحة في بريطانيا مؤخرا، من أن المعيشة مع »كلب أليف«، أو تناول 
عقار »الباراسيتامول«، قد يؤدي إلى حاالت غامضة من التهاب الكبد لدى األطفال.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في 3 مايو، أنها ُتواصل َتَلقي عش���رات 
البالغ���ات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم ُيحدد س���ببها بعد، مقّدرة 
عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم، ولم ُيعرف بعد سبب هذه االلتهابات 
الش���ديدة في الكبد. وس���جلت غالبية هذه الحاالت في أوروب���ا، وكان أولها في 
بريطانيا. وقالت منظمة الصحة العالمي���ة إنها تبلغت في 5 أبريل ب�10 حاالت 
من التهاب الكبد الحاد مجهولة الس���بب لدى أطفال دون العاش���رة في وسط 
اس���كتلندا. فيما بلغ عدد الحاالت المسجلة في بريطانيا كلها 74 حتى 8 أبريل 
الماضي. وكانت 64 حالة في األطفال من عائالت تملك كالبا أو تعرضوا للكالب، 
من ضمن 92 حالة في جميع أنحاء بريطانيا، بحسب سكاي نيوز عربية، نقال عن 

وكالة األمن الصحي في بريطانيا.
ويستكش���ف خبراء الصحة اآلن هذا الرابط، مما يعني أن انتشار التهاب الكبد 

بين األطفال قد يكون بسبب المستويات العالية من ملكية الكالب في البالد.
كما وجد أن ثالثة أرباع الصابين، ذكروا استخدام عقار »الباراسيتامول«، بينما لم 

يتم اإلبالغ عن استخدام »أألسبرين«.
وقال الخبراء إن انتش���ار استخدام الباراس���يتامول يعتبر متسقا مع اإلرشادات 

الخاصة بإدارة المرض الحاد عند األطفال.
ويصيب التهاب الكبد هذا بش���كل رئيسي األطفال دون العاشرة، ومن أعراضه 
اليرقان واإلس���هال والتقيؤ وآالم البطن. واس���تلزم عدد من الحاالت إجراء زراعة 

للكبد. وتوفي على األقل واحد من األطفال الذين أصيبوا به.

أندر األحجار الكريمة.. األلماسة 
»الصخرة« للبيع في مزاد علني

تحذير .. الكالب األليفة قد تكون 
سببًا بالتهاب الكبد لدى األطفال

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف بحث جديد في مياه المحيطات ع���ن مفاجأة غير 
متوقع���ة، والذي أك���د أن ق���اع المحيطات تحت���وى على 
احتياطيات هائلة من الس���كر لم نكن على علم بها، حيث 
اكتشف العلماء أن مروج األعشاب البحرية في قاع المحيط 
يمكن أن تخزن كميات هائلة من المواد السكرية، الفتين 
إلى أن هناك آثار كبيرة على تخزين الكربون وتغير المناخ.

 Nature Ecology &« وق���ال البحث المنش���ور في مجل���ة
Evolution«، »يأتي الس���كر على شكل س���كروز )المكون 
الرئيس للس���كر المستخدم في المطبخ(، ويتم إطالقه من 
األعش���اب البحرية إلى التربة تحته���ا، وهى منطقة تتأثر 
مباش���رة بالجذور، وهذا يعنى أن تركيزات الس���كر في قاع 
البحر أعلى بنحو 80 مرة مما كانت عليه في المعتاد«، وذلك 

وفًقا لما نقلته شبكة »روسيا اليوم« اإلخبارية.
وأش���ار التقرير إلى أن فريق البحث، يقول في جميع أنحاء 
العالم، »يمكن أن تحتوى األعش���اب البحرية على ما يصل 
إلى 1.3 مليون طن من السكروز، وبعبارة أخرى، هذا يكفى 
لحوالي 32 مليار علبة من المياه الغازية، لذلك نحن نتحدث 

عن اكتشاف كبير للسكر المخفي«.
فيما تقول عالمة األحياء الدقيقة البحرية نيكول دوبيلييه، 
من معه���د ماكس بالن���ك لألحياء الدقيق���ة البحرية في 
ألمانيا: »تنتج األعشاب البحرية السكر أثناء عملية التمثيل 
الضوئي، وفى ظل ظروف اإلضاءة المتوس���طة، تستخدم 
ه���ذه النباتات معظم الس���كريات الت���ي تنتجها لعملية 
التمثيل الغذائ���ي والنمو، ولكن في ظ���ل ظروف اإلضاءة 
العالية، على س���بيل المثال في منتص���ف النهار أو خالل 

الصيف، تنتج النباتات كمية من السكر أكثر مما يمكنها 
اس���تخدامه أو تخزينه، وتطلق السكروز الزائد في منطقة 

الجذور الخاصة بها«.
تابع التقرير »األمر المثير للدهشة هو أن هذا السكر الزائد 
ال تلتهمه الكائنات الحية الدقيق���ة في البيئة المحيطة، 
ولوق���ف هذا، يبدو أن األعش���اب البحرية ترس���ل مركبات 
فينولي���ة بنف���س الطريقة التي ترس���ل به���ا العديد من 
النباتات األخرى«، مشيًرا إلى أن »هذه المركبات الكيميائية 
- الموج���ودة في النبيذ األحمر والقهوة والفواكه، باإلضافة 
إلى العديد من األماكن األخرى في الطبيعة - هي مضادات 
للميكروبات تمنع عملية التمثيل الغذائي لمعظم الكائنات 

الحية الدقيقة، ما يؤدى إلى إبطائها«.
واختب���ر الباحثون فرضيته���م في حقل أعش���اب بحرية 

حقيقي تحت الماء لتأكي���د أن هذا ما كان يحدث بالفعل، 
عب���ر تقنية قياس الطي���ف الكتلي، ويق���ول عالم األحياء 
الدقيقة البحرية ماجي س���وجين، من معهد ماكس بالنك 
لألحياء الدقيقة البحرية، »ف���ي تجاربنا، أضفنا الفينوالت 
المعزولة من األعشاب البحرية إلى الكائنات الحية الدقيقة 

في الغالف الجوي لألعشاب البحرية«.
ولف���ت إلى أن »مجموعة صغيرة م���ن الميكروبات ازدهرت 
بالفعل على السكروز على الرغم من وجود الفينول«، موضًحا 
أنه من أهم أحواض الكوكب للكربون األزرق )الكربون الذى 
تلتقطه المحيطات والنظم البيئية الس���احلية في العالم(، 
يمكن أن تمتص مس���احة من األعش���اب البحرية ضعف 
كمية الكربون التي تمتصها غاب���ة من نفس الحجم على 

األرض، وبسرعة 35 مرة.

علماء يكتشفون »جباال من السكر« بقاع المحيطات

االستقالل/ وكاالت:
اشترت امرأة تمثاال من الرخام األبيض لرأس إنسان 
في أحد المتاج���ر الخيرية في الوالي���ات المتحدة، 
لتكتشف في وقت الحق أنها اقتنت تحفة تاريخية 

عمرها يتجاوز 2000 عام، وال تقدر بثمن.
واش���ترت لورا يونغ وهي تاجرة تحف من أوس���تن 
بوالية تكس���اس، تمثاال نصفيا يبلغ وزنه 50 رطال 
في عام 2018 بسعر لم يتجاوز 35 دوالرا وحزمتها 

في سيارتها بحزام أمان وأخذتها إلى المنزل.
وتواصلت لورا يونغ مع دار مزادات في لندن لعرض 
منحوتها ليأتيها الجواب الصادم، أن المنحوتة هي 

على األرج���ح تمثال نصفي بمثابة ص���ورة للجنرال 
الروماني Drusus Germanicus، وأن تاريخ نحتها 

يمكن أن يعود أللفي عام.
وفقا لمعلوم���ات الدار فإن آخر موق���ع معروف لها 
كان في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي في 
متحف في مدينة أشافنبورغ األلمانية تم بناؤه في 
أربعينيات القرن التاسع عشر وتعرض ألضرار كبيرة 

في الحرب العالمية الثانية.
ورجحت س���تيفيني مولدر، أستاذة تاريخ الفن في 
جامعة أوس���تن أن يكون جندي���ا أمريكيا قد نهب 
التمثال النصفي بنفس���ه أو اش���تراه من ش���خص 

آخر س���بقه إليه. وظل مكان وجود التمثال النصفي 
لغزا منذ ذلك الحين حتى ظهر بش���كل عش���وائي 
في متجر خيري في أوس���تن. وباكتشاف مصدره، 
وأصله المسروق، بات يتعين على يونغ إعادته إلى 
ألماني���ا، حيث يش���رف عل���ى ه���ذا اآلن محام في 

نيويورك متخصص في قانون الفن الدولي.
جدير بالذكر أنه س���يتم عرض التمثال في متحف 
س���ان أنطونيو للفن الحديث في الواليات المتحدة 
لمدة عام قبل أن يعود إلى ألمانيا عام 2023، حيث 
ستس���تلمه اإلدارة البافاري���ة للقص���ور والحدائق 

والبحيرات المملوكة للدولة.

عمره يتجاوز 2000 عام
اشترت رأس تمثال بـ35 دوالرًا واكتشفت أنه يعود لقائد روماني كبير

فتح باب الطائرة وسار على جناحها قبل توقفها على المدرج

)apaimages(      مو�سم قطف ثمار اخلوخ  يف خانيون�س جنوب قطاع غزة

ً


