
262403السبت 23 شعبان 1443 هـ  26 مارس 2022 م

11
02

04

0304

05

12

02

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل »اإلسرائيلي«، مساء الجمعة، 
الفت���اة نجوى عدنان أثناء خروجها من باب حطة أحد 

أبواب المسجد األقصى، بمدينة القدس المحتلة.
وقال ش���هود عيان إن الشرطة اقتادت الفتاة نجوى 
عدن���ان من مدينة نابلس بالضف���ة الغربية المحتلة 

بعد اعتقالها إلى مركز شرطة القشلة.
كما اعتقلت قوات االحتالل شاًبا من بلدة جبل المكبر 

بالقدس المحتلة، دون معرفة هويته.

وأضاف الشهود أن القوات اعتدت على الشاب خالل 
اعتقال���ه وطرحته أرضا، ووضع���ت القيود الحديدية 

بيديه قبل اقتياده لمركز شرطة االحتالل.
فيما أبعدت ش���رطة االحتالل أمس الشاب عمر عودة 
من مدينة قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل، 

عن المسجد األقصى لمدة 6 أشهر.
وكانت الش���رطة اعتقلت عودة بع���د ظهر أمس من 
س���احات المس���جد األقص���ى، واقتادته إل���ى مركز 

القشلة.

االحتالل يعتقل فتاة وشابًا ويبعد آخر عن األقصى 6 أشهر 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أصيب الجمعة، العشرات من الشبان الفلسطينيين 
بالرصاص المغلف بالمطاط، واالختناق بالغاز السام 
المسيل للدموع، في قمع قوات االحتالل مسيرات 

وفعاليات مناهضة لالس���تيطان "اإلسرائيلي" في 
كفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدتي  بيتا، وبيت دجن 
جنوب وش���رق نابلس. فقد أصيب أربعة مواطنين 
بالرصاص والعش���رات باالختناق، أمس، خالل قمع 

ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي لمس���يرة كفر قدوم 
السلمية األس���بوعية المناهضة لالستيطان شرق 

قلقيلية. وأف���ادت مصادر محلية أن 
الرصاص  أطلق���ت  االحت���الل  قوات 

إصابات بالرصاص واالختناق بقمع االحتالل 
مسيرات مناهضة لالستيطان بالضفة

الكشف عن بؤرة استيطانية 
رعوية على أراضي بيت جاال

طولكرم/ االستقالل:
أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التش���ريعي الفلس���طيني حسن خريشة، 

الجمعة، أن هناك مخاوف إس���رائيلية من اندالع مواجهة خالل 
شهر رمضان الفضيل.  قال خريشة في حديثه لقناة األقصى، أن 

خريشة: لقاءات السلطة مع االحتالل 
تهدف لمنع انتفاضة قادمة

بيت لحم/ االستقالل:
كش���ف معهد اأابحاث التطبيقية “أري���ج” أن قوات االحتالل ش���رعت فعليًا 

بإقام���ة بؤرة اس���تيطانية رعوية جديدة على قطع���ة أرض تابعة 
ألهالي مدينة بيت جاال. وأوضح التقرير، أنه في الثامن من ش���هر 

قيادي بالشعبية لـ »االستقالل«: االنفجار الشامل 
يقترب والعدو يعبث بـ »صواعق التفجير«

االحتالل يوقع مذكرة »تعاون 
عسكري« مع المغرب

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير 
فس���طين إّياد عوض الله، أن اإلنجاز الذي حققته الحركة 
الوطنية األس���يرة على إدارة قوات سجون االحتالل؛ ُيعّد 

حلقة في سلس���لة ممتدة من اإلنج���ازات التي انتصرت 
فيها إرادة األس���رى على الس���ّجان وسياساته العدوانية 

وإجراءات���ه الممنهجة بحّقهم. وقال عوض 
الله ف���ي مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن الجيش "اإلس���رائيلي"، الجمعة، التوقيع على مذكرة "تعاون عس���كري"، 

مع المغرب خالل أول زيارة عس���كرية رس���مية "إسرائيلية" إلى 
المغرب. وأش���ار الجيش في بيان صحفي إل���ى أن التوقيع، جاء 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة معاريف العبرية، الجمعة، أن االحتالل قرر إبقاء 
حالة التأهب اس���تعدادًا إلمكانية التصعيد في أعقاب عملية بئر 

معاريف: االحتالل قرر إبقاء حالة التأهب 
استعدادًا للتصعيد بعد عملية بئر السبع

أسرى »عوفر« يرجعون وجبات الطعام 
احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون بحقهم

رام الله/ االستقالل:
أرجع األس���رى في معتقل »عوفر« وجبات الطعام الجمعة، 
كما قرروا إرجاعها السبت، احتجاجا على سياسة التصنيف 
الت���ي تفرضها إدارة معتقالت االحت���الل بحّقهم. وأوضح 

نادي األس���ير، في بيان صحفي، الجمعة، أّن أسرى »عوفر« 
يواجهون مش���كلة كبيرة ومس���تمرة تتمث���ل في نقص 

االحتياجات األساس���ية )األغطية والمالبس 
والكانتين���ا(، خاص���ة أن ج���زءا كبي���را م���ن 

بلدية االحتالل تنظم ماراثونًا تهويديًا 
بالقدس يعيق حركة المقدسيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
نظمت بلدية االحتالل »اإلس���رائيلي« الجمعة، ماراثوًنا تهويدًيا 
بمحيط س���ور البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، للسنة ال� 

استطالع للرأي: غالبية الفلسطينيين 
يدعمون استقالة »عباس«

رام الله/ االستقالل:
أظهر اس���تطالع حديث للرأي قام به المركز الفلس���طيني للبحوث السياسية 

والمسحية بإجراء اس���تطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة وذلك ف���ي الفترة ما بين 16-20 آذار )مارس( 

االحتالل يقر بناء »أعلى برج استيطاني« 
على أراضي الثوري في القدس
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بيت لحم/ االستقالل:
كشف معهد االبحاث التطبيقية “أريج” 
ان ق���وات االحتالل ش���رعت فعليا بإقامة 
بؤرة استيطانية رعوية جديدة على قطعة 

أرض تابعة ألهالي مدينة بيت جاال.
وأوضح التقرير، أنه في الثامن من ش���هر 
آذار الجاري أصدرت ما يس���مى “بسلطة 
التنفي���ذ العقاري اإلس���رائيلية” التابعة 
لوزارة داخلية االحتالل "اإلس���رائيلي" أمر 
هدم إداري بحق مستوطن إسرائيلي قام 
بتنفيذ “عمل ممنوع” )بحسب ما ورد في 
أمر اله���دم( على قطعة أرض إلى الجنوب 
من مستوطنة جيلو اإلسرائيلية والمقامة 
بشكل غير قانوني على أراضي مدينة بيت 

جاال.
ونص األمر العس���كري بأنه س���وف يتم 
هدم وإزالة العمل الممنوع وأيضا التوقف 
عن االس���تخدام الممنوع لألرض والمرافق 

التي أقامها المستوطن في المنطقة.
وحسب التقرير فإن ما يتم وصفه بالعمل 
الممن���وع في أم���ر الهدم، ه���و عبارة عن 
بؤرة اس���تيطانية رعوية جدي���دة أقامها 
المس���توطن على أراضي تع���ود ألھالي 

مدين���ة بيت جاال ولكن ت���م )أوال( ضمها 
بش���كل غير قانون���ي واح���ادي الجانب 
إلى ح���دود بلدية الق���دس عقب احتالل 
األراضي الفلس���طينية في العام 1967, 

و)ثانيا( أصبحت ھذه األراضي بمعزل عن 
بفعل  الفلسطينيين  وأصحابها  المدينة 
االنتهاء من بن���اء جدار الفصل العنصري 
اإلسرائيلي في المنطقة األمر الذي سهل 

على المس���توطن اإلس���رائيلي االستيالء 
على األرض والبناء عليها.

وق���ال التقرير من هنا تظه���ر ازدواجية 
المعايي���ر م���ن قب���ل دول���ة االحت���الل 

اإلس���رائيلي ف���ي التعامل م���ع ما تطلق 
علي���ه “بالبناء الغير قانون���ي” أو مخالفة 
ما يس���مى “بقان���ون البن���اء والتخطيط 
اإلسرائيلي للعام 1965 “في جميع انحاء 
الضفة الغربية المحتلة، إذ ما زالت سلطات 
االحتالل تماطل حتى تاريخ ھذا التقرير 
في عملية الهدم للبؤرة غير القانونية من 
"اإلسرائيلي"  للمس���توطن  السماح  خالل 
باالعتراض عل���ى أمر الھدم والدخول في 
إجراءات المحاكم والت���ي قد تأخذ أعواما 
حتى يتم البت فيه���ا، تكون بذلك البؤرة 
االس���تيطانية قد أخذت ش���كال ومساحة 

أكبر.
أم���ا عل���ى الصعي���د اآلخر، فيم���ا يخص 
الفلس���طينيين، فخالل األع���وام القليلة 
الماضي���ة س���خرت حكوم���ة االحت���الل 
اإلس���رائيلي األوامر والقوانين العنصرية 
من أجل محاربة م���ا تعتبره “بالبناء الغير 
قانوني للفلسطينيين” في المناطق التي 
ما زالت تعتبرھا تحت سيطرتها )منطقة 
“ج” ف���ي الضفة الغربي���ة المحتلة على 
سبيل المثال وش���رقي القدس المحتلة(, 

ونخص بالذكر األمر العسكري.

الكشف عن بؤرة استيطانية رعوية على أراضي بيت جاال

طولكرم/ االستقالل:
أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
حسن خريش���ة، الجمعة، أن هناك مخاوف إسرائيلية من 

اندالع مواجهة خالل شهر رمضان الفضيل. 
وق���ال خريش���ة في حديث���ه لقن���اة األقص���ى، أن الوضع 
الفلس���طيني مهيئ لمواجهة مع االحتالل السيما في ظل 
الجرأة الكبيرة لدى الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة 

بمواجهة قوات االحتالل من نقطة صفر.
وأش���ار إلى أن عملية بئر الس���بع البطولي���ة ُتعبر عن حالة 
الغضب التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب االحتالل، 

الذي يخشى اندالع انتفاضة فلسطينية جديدة. 

وتابع خريشة: " االحتالل يعتقل الفلسطينيين المؤثرين 
في الضف���ة والقدس ألنه يعلم أنهم وق���ود أي انتفاضة 

قادمة". 
ولفت إلى أن هناك التفافًا ش���عبيًا فلسطينيًا حول قضية 

األسرى، واالحتالل رضح لمطالبهم.   
وحول وضع السلطة برام الله، أكد خريشة أنها تعيش في 
عزلة عن الش���عب والمقاومة، واالحتالل يقدم لها رشاوي 
اقتصادية لتس���اعده ف���ي منع أي انتفاضة فلس���طينية 
قادمة.  وش���دد خريش���ة على أن لقاءات السلطة مع قادة 
االحتالل تأتي لتعزيز التنس���يق األمن���ي في تعزيز ذات 

الهدف ولمنع اندالع أي انتفاضة قادمة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش����ارك العش����رات، الجمعة، في المس����يرة األس����بوعية 
التضامنية مع أهالي حي الش����يخ جراح بالقدس المحتلة، 

رغم تضييقات قوات االحتالل والمستوطنين.
وانطلقت المسيرة من الشارع الرئيس في الشيخ جراح نحو 
الشطر الغربي منه، تضامنًا مع العائالت المهددة باإلخالء 

بقرار من محاكم االحتالل.
وحمل المشاركون صورًا لعائلة »سالم«، ويافطات تطالب 

بانته����اء االحت����الل واالس����تيطان، ورددوا هتافات نصرة 
لسكان حي الشيخ جراح.

ونصبت قوات االحت����الل حواجز حديدية في محيط منزل 
عائلة س����الم بالحي، للحيلولة دون وص����ول المتضامنين 

للعائلة.
وواصلت المسيرة التضامنية سيرها إلى الجانب الشرقي 
من حي الش����يخ ج����راح، وس����ط مالحقة جن����ود االحتالل 

وتصويرهم.

غزة/ االستقالل:
التق���ى القي���ادي في حرك���ة حماس محم���ود الزهار، 
الجمع���ة، مع الس���فير القطري محم���د العمادي الذي 

وصل غزة منذ أيام.
وتن���اول الجانبان خ���الل اللقاء في من���زل الزهار، آخر 

التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أقرت بلدية االحتالل بالق���دس ولجان التخطيط 
قرار اللجنة المحلية لبناء األبراج األولى في مدخل 
ح���ي الثوري ضمن المنطقة الصناعية )تالبيوت ( 

من 30 طابًقا على أرض مطعم األوكالبتوس.
وقالت بلدية االحت���الل واللوائية الجمعة: إن هذا 
البرج سيش���رف على البلدة القديمة بإطالله على 
القدس بش���طريها بارتفاع 30 طابًقا، ويستوعب 
149 وحدة اس���تيطانية ومراك���ز تجارية، ومراكز 
مختلفة بش���أن االس���تخدامات المختلطة للبناء، 
يضم )مجدال بارديس- برج الجنة( أيًضا مجموعة 
متنوعة من االس���تخدامات، م���ع واجهة تجارية 
لش���ارع بيير كونيج تش���مل المح���الت التجارية 

والمناطق التجارية وأبرز المعالم- س���احة حضرية 
واسعة ومظللة وواقية.

وأضافت البلدية: إن )مجدال بارديس- برج الجنة( 
الذي س���مي على اس���م كلية بارديس للدراسات 
اليهودي���ة، والذي يقع بجوار البرج االس���تيطاني 
الذي س���ُيبنى، هو جزء من عملي���ة التجديد التي 
من المتوقع أن تمر عب���ر مدخل القدس الجنوبي 
-المنطقة الصناعية تلبيوت التي ستغير وجهها 

تماًما، وفق ما نقلته القدس.
وتابعت "س���يكون التغيير الرئيس في الش���ارع 
الرئيس- حيث من المخط���ط أن يمر الخط األزرق 
للس���كك الحديدية الخفيفة، وإلى جانب السكك 
الحديدي���ة الخفيفة، يت���م التخطيط للعديد من 

ا  المشاريع الس���كنية والتجارية والتوظيفية، جزًء
من الخطة الرئيس���ة التي وضعته���ا البلدية في 
األش���هر األخيرة، لمدخل المدينة من الجنوب مع 

مدينة بيت لحم والخليل".
وأكدت أن العمل في المشروع بدأ بالفعل ويجرى 
���ا تنفيذ أعم���ال الحفر والمس���تودعات في  حالّيً
 NBS �المنطقة التي تتجاوز 2000 متر مربع، وفقا ل
ISRAEL، الجهة المسؤولة عن المشروع، فإن تاريخ 
االنتهاء من بناء هذا البرج االس���تيطاني الضخم 

يقدر بحوالي أربع سنوات؛ خالل عام 2026.
ا ننفذ أعم���ال الحفر  وقال���ت تلك الش���ركة: حالّيً
والنش���ر لمش���روع )مجدال بارديس- برج الجنة(، 
الذي يحتوي على 144 وحدة استيطانية، وموقف 

س���يارات تح���ت األرض، وواجهة تجارية لش���ارع 
بيير كوني���ج وأكثر من ذلك عل���ى أراضي مطعم 
األوكالبتوس األس���طوري، ومن المتوقع أن يكون 
هذا البرج أحد أول أب���راج تالبيوت العمالقة- على 

.NBS ISRAEL يد
وفي التفاصيل القليلة التي نشرت عن المشروع 
مس���اء أمس: “المشروع هو لبناء برج من 30 طابًقا 
على 5 طوابق من موقف الس���يارات تحت األرض 

)حوالي 250 مكاًنا لوقوف السيارات(".
في البرج، س���تبنى 144 وحدة سكنية؛ 114 شقة 
عادية و30 شقة طالبية أخرى، وتراوح الشقق من 
غرفتين )للطالب( وما يصل إلى 6 غرف في مناطق 

مختلفة، وتبلغ مساحة المشروع 2.7 دونم.

االحتالل يقر بناء »أعلى برج استيطاني« على أراضي الثوري في القدس

مخاوف »إسرائيلية« من اندالع مواجهة خالل رمضان

خريشة: لقاءات السلطة مع االحتالل 
تهدف لمنع انتفاضة قادمة

متضامنون يشاركون بالمسيرة األسبوعية في »الشيخ جراح«

الزهار والعمادي يبحثان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
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وأوضح أن األس���رى الفلسطينيين هم في 
خندق االشتباك األول والمباشر؛ دفاًعا عن 
قضية ش���عبنا وحقوقه الوطنية العادلة؛ 
»لذا ال يمكن أن يقبلوا بالهزيمة، أو يمنحوا 
االحتالل وق���ّوات إدارة س���جونه الفرصة 

لفرض إرادته وسياساته عليهم«.
وأض���اف: "انتص���ار األس���رى كان حتميًا 
ومؤك���دًا، ومهم���ا طال أمّد االش���تباك مع 
االحتالل؛ سيسجّلون )األسرى( المزيد من 
اإلنج���ازات واالنتصارات في معارك فرض 
اإلرادات القادم���ة، الت���ي ل���ن تنتهي إاّل 
بنيل حريته���م، ودحر االحتالل عن أرضنا 
ومقدساتنا واس���ترداد كل حقوق شعبنا 

المغتصبة". 
وأش����ار إل����ى أن االحتالل لطالم����ا تعّمد 
 تعم����ل الحركة 

ّ
انت����زاع كل إنج����از وحق

األس����يرة عل����ى تحقيق����ه، ف����ي محاولة 
الصلبة،  إرادتهم  يائسة وواهمة؛ لكسر 
وحلقات بطوالته����م الممتدة، على مدار 
عقود طويلة من النض����ال ضد االحتالل 

الصهيوني. 
ف���ي الس���ياق ذات���ه، لفت عض���و اللجنة 
المركزية العامة للجبهة الشعبية إلى أنه 
ومنذ معركة "س���يف القدس" بمايو/ أّيار 
الماض���ي، وما عكس���ته من حال���ة الوحدة 
والتكامل بالمقاومة واالشتباك، بين شعبنا 
الفلس���طيني في كل جغرافيا فلس���طين 

التاريخي���ة؛ أثبتت هزيم���ة االحتالل في 
صراع الوجود والبقاء على األرض.  

وأردف: "س���يف القدس، جّددت التأكيد 
عل���ى وحداني���ة وتكاملي���ة ش���عبنا في 
نضاله واش���تباكه ضد االحتالل، وما جرى 
خالل وبع���د المعركة، خصوًص���ا بالداخل 
الفلس���طيني المحت���ل منذ النكبة س���نة 
1948، يؤك���د لالحت���الل، بأن ش���عبنا لن 
يتوقف عن خوض مع���ارك مفتوحة معه 
في كل الميادين، ال س���ّيما مع قرب ذكرى 
ي���وم األرض الخال���د، وقرب حلول ش���هر 

رمضان".
وفي هذا الصدد، نّبه إلى "خشية االحتالل 
م���ن تصاعد األوض���اع الميدانية بالداخل 
المحتلتين  والضف���ة  والقدس  المحت���ل، 
وغزة؛ لذلك نرى مساعيه ومحاوالته لجهة 
تبريد المي���دان؛ منًعا من انفجار ش���امل 

ومتعدد الساحات".
ولم يس���تبعد عوض الله "قرب انفجار 
األوضاع، على وقع إجراءات وسياس���ات 
االحتالل االس���تيطانية واإلجرامية ضد 
بأرض  المتمسك  الفلس���طيني  شعبنا 
وحقوقه"، مضيًفا أن "ش���عبنا سيبعث 
برسالة واضحة لالحتالل في ذكرى يوم 
األرض المواف���ق يوم 30 م���ارس/ آذار 
الج���اري، مفادها بأنه ش���عب ال يمكن 
أن يستس���لم، أو يتنازل ويس���اوم على 

ثوابته وحقوقه". 
وقال: "هذه الذكرى، التي يحييها شعبنا 
في كل م���كان، كونها حلق���ة من حلقات 
النضال والتضحية، ستشهد اشتباًكا ضد 
االحتالل، ونأمل أن تتسع دائرة االشتباك 

لتطال كل األرض المحتلة".  
وحّذر االحتالل م���ن عواقب العبث مجّدًدا 
بصواع���ق تفجي���ر المي���دان، عل���ى وقع 
تحضيرات���ه وإعطائ���ه الض���وء األخض���ر 
لقطعان المستوطنين الصهاينة لتجديد 
األقصى، خالل ش���هر  المس���جد  اقتحام 

رمضان المبارك. 
الدقيق���ة  قراءتن���ا  ض���وء  "ف���ي  وزاد: 
للمعطي���ات؛ نح���ن مقبل���ون عل���ى حالة 
اشتباك مع االحتالل؛ ستفضي إلى لجمه 
وصد سياس���اته ومخّططات���ه العدوانية، 

الت���ي يحيكه���ا ض���د ش���عبنا بالمدينة 
المقدس���ة، والداخ���ل المحت���ل، والضفة 

المحتلة، وقطاع غزة".
ووص���ف عضو اللجن���ة المركزي���ة العامة 
المعلنة  للجبهة الشعبية مزاعم االحتالل 
لتقديم "تس���هيالت" لش���عبنا في هذه 
ب���� "المضّلل���ة والمخادع���ة، في  اآلون���ة، 
وقٍت يم���ارس فيه اإلجرام والسياس���ات 
والمخطط���ات العدوانّية ومحاوالت فرض 

الوقائع على األرض".
وف���ي وقت س���ابق، زعمت وس���ائل إعالم 
عبرّية اعت���زام حكومة االحت���الل، تقديم 
للفلسطينيين من غزة قبيل  "تسهيالت" 
حلول ش���هر رمضان، اس���تجابة لتوصية 
لتفادي  بالكي���ان،  المس���توى األمني  من 
توترات ميدانية يتوقعها، إذ ُتعّد األولى 
من نوعها منذ س���نة 2007. واّدعت إذاعة 
جي���ش االحتالل أن ما ُيس���مى "بمنس���ق 
الجيش  مع  وبالتنس���يق  الحكومة،  أعمال 
والش���اباك رف���ع توصية أمني���ة للحكومة 
بمنح اآلالف من عم���ال قطاع غزة تصاريح 
للعمل بالكيان في مجاالت عدة"، وستعمل 
الحكومة على مناقش���تها خالل جلستها 

األسبوعية يوم غٍد األحد.
وذكرت اإلذاع���ة أن "التوصية جاءت عقب 
نقاش مطول بأروقة المس���تويات األمنية، 
لما س���يكون له انعكاس���ات مباشرة على 

األوضاع، مش���يرًة إلى أن ذل���ك "ليس من 
قبيل الصدفة أن تصدر هكذا توصية قبل 

حلول شهر رمضان".
وأشارت إلى أن "التوصية تقضي بالسماح 
بالمبيت ل� 20 ألف عامل فلس���طيني في 
مج���االت عمل عدة، كما تس���مح بمنح 12 
ألف عام���ل آخرين تصاري���ح عمل بمجال 
البناء، و8 آالف عامل تصاريح عمل بمجال 
الصناعة  بمج���ال  الزراع���ة، و50 تصريحًا 

والخدمات على المعابر بين غزة والكيان.

القّمة اخلما�سية 
أم���ا بش���أن "القم���ة الخماس���ّية" المقررة 
انعقاده���ا يوم غ���ٍد األحد، وتض���م وزراء 
واإلم���ارات  وأمري���كا  الكي���ان،  خارجي���ة 
والبحرين والمغرب ف���ي القدس المحتلة؛ 
فقد عّده���ا عوض الله، كغيرها من القمم، 
التي تبحث "في دعم مشاريع ومخّططات 
الع���دو الصهيون���ي، الت���ي تس���تهدف 

تصفية القضية الوطنية الفلسطينية". 
وذك���ر أن القم���ة تأتي في ض���وء "توّجه 
اإلدارة األمريكي���ة لتبري���د المنطقة، على 
عبر  واإلقليمي،  الفلس���طيني  الصعيدين 
أدوات واشنطن وأدوات االحتالل بالمنطقة، 
التي ت���دور في الفلك ذات���ه لضمان أمن 
الكيان والحفاظ على مكتس���بات التطبيع 
معه، ال سيّما مع االنشغال الدولي بالحرب 

الجارية في أوكرانيا". 

األسرى في خندق االشتباك األول والمباشر
قيادي بالشعبية لـ »االستقالل«: االنفجار الشامل يقترب والعدو يعبث بـ »صواعق التفجير«

غزة/ قا�سم الأغا: 
اأّك��د ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة العامة للجبهة ال�س��عبية 
لتحري��ر ف�س��طني اإّي��اد عو���ض اهلل، اأن الإجن��از ال��ذي 
حققت��ه احلرك��ة الوطني��ة الأ�س��رة عل��ى اإدارة ق��وات 

�س��جون الحت��ال؛ ُيع��ّد حلق��ة يف �سل�س��لة ممت��دة م��ن 
الإجنازات التي انت�سرت فيها اإرادة الأ�سرى على ال�سّجان 
و�سيا�س��اته العدواني��ة واإجراءات��ه املمنهج��ة بحّقهم. 
وق��ال عو���ض اهلل يف مقابلة مع �س��حيفة »ال�س��تقال« 

اجُلمع��ة، »اإن انت�س��ار الأ�س��رى يف معركته��م البطولي��ة 
الأخرة، يوؤكد مدى بطولتهم و�س��ابة عزائهم، التي لن 
تنك�سر اأمام �سيا�سات وظلم واإرهاب الحتال، وممار�سات 

اإدارة �سجونه العدوانّية«.

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت القناة )12( العبرية، الجمعة، أن الجمعية العامة لألمم المتحدة، اش���ترطت 
إزالة اإلش���ارات إلى القدس كعاصمة ل�"إس���رائيل"، مقابل إجابة طلب األخيرة إقامة 

معرض في المقرر األممي بنيويورك.
وقالت القناة: إن الوفد "اإلس���رائيلي" لدى األمم المتحدة، طلب إقامة معرض يحمل 
عنوان "الكنيس���ت يحتفل بعامه الس���بعين- البرلمان يصوغ المجتمع اإلسرائيلي"، 

ُعرض سابقا في مطار بن غوريون في عام 2019.
وج���اء في رد األم���م المتحدة على الطلب: "ُيرجى محو الص���ورة رقم 43 وفقا لقرارات 
الجمعية العامة ومجلس األمن ذات الصلة، فإن القانون األساس���ي اإلسرائيلي الذي 
مرر في عام 1980، والذي اعتمد أن القدس عاصمة إس���رائيل، غير صالح من وجهة 

نظرنا".
وأضافت: "هذه قضية حساسة، والمعلومات الواردة تتعارض مع القانون الدولي".

وأف���ادت القن���اة العبرية أن "األمم المتحدة طلبت من إس���رائيل أيض���ًا؛ إزالة النص 
المصاحب لصورة الكنيس���ت الذي يصف القدس بأنها العاصمة األبدية للش���عب 

اليهودي ومدينتهم المقدسة".
وقالت األمم المتحدة: "هذا االقتباس ال صلة له بالصورة، وسيس���اعد محوه على منع 

التناقضات مع القانون الدولي والحساسيات السياسية".
ا على هذه الطلبات؛ قدم س���فير "إس���رائيل" لدى األمم المتح���دة جلعاد أردان،  ورّدً
احتجاجا إل���ى األمين العام لألم���م المتحدة أنطونيو غوتيري���ش، وطلب منه عرض 

المعرض دون تعديالت.
وقال أردان: إن "المطلب الوقح لألمم المتحدة بفرض رقابة على المعرض، وإزالة الصور 
التي تعكس تاريخنا الوطني؛ هو في الواقع طلب إلعادة كتابة تاريخ "إسرائيل"، ولن 

نوافق على ذلك بأي شكل من األشكال".

األمم المتحدة تشترط إزالة »القدس 
عاصمة إسرائيل« إلقامة معرض في مقرها

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن الجي����ش "اإلس����رائيلي"، الجمعة، 
التوقيع على مذكرة "تعاون عسكري"، مع 
المغرب خالل أول زيارة عسكرية رسمية 

"إسرائيلية" إلى المغرب.
وأش����ار الجيش ف����ي بي����ان صحفي إلى 
أن التوقي����ع، ج����اء خ����الل زي����ارة كل من 
رئي����س هيئ����ة االس����تراتيجية والدائرة 
الثالثة بالجي����ش، تال كالمان، وقائد لواء 
آف����ي دافرين، وقائد  الخارجية  العالقات 
لواء التفعيل في هيئة االستخبارات )لم 

يكشف هويته( إلى المغرب".
وقال البيان: "خالل الزيارة التي جرت في 
مدينة الرباط، التقى الق����ادة مع الجنرال 
دوك����ور دارمي بلخير الف����اروق، المفتش 
العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، 
وقادة األركان العام����ة، بما فيهم رئيس 
هيئ����ة االس����تخبارات ورئي����س هيئ����ة 

العمليات".
وأض����اف بي����ان الجي����ش اإلس����رائيلي: 
"خ����الل االجتماع����ات اس����تعرض ق����ادة 
الجي����ش المغربي هيكلية ق����وات األمن 
المغربي����ة، والتحديات الت����ي تواجهها، 

بين  والثقافية  التاريخية  الروابط  وبحثوا 
الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة 
الشرق األوس����ط، حيث أبدوا رغبتهم في 

تطوير التعاون العسكري".
وتابع : "اس����تعرض تال كالمان هيكلية 
الجيش اإلسرائيلي والتحديات اإلقليمية 
والدولي����ة باإلضافة إلى المج����االت التي 
اكتس����ب فيها الجيش خبرة عس����كرية 
كبي����رة، حي����ث بح����ث ف����رص التع����اون 
العسكري في مجاالت التدريب والتأهيل 
باإلضاف����ة ال����ى المج����االت العملياتي����ة 

واالستخباراتية".
ولفت إلى أن الجانبي����ن وّقعا على مذكرة 
تعاون عس����كري، واتفقا على "عقد لجنة 
عس����كرية مش����تركة للتوقيع على خطة 
عم����ل مش����تركة؛ كم����ا تم بح����ث فرص 

المشاركة في تمارين دولية مشتركة".
وأش����ار بي����ان الجي����ش إل����ى أن الزيارة 
العس����كرية اإلس����رائيلية الرسمية، هي 
األولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، 

دون أن يذكر متى بدأت.
ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية 

عن هذه الزيارة.

ووّقعت إس����رائيل والمغرب، نهاية العام 
2021، مذك����رة تفاه����م تطبي����ع أمنية، 
خالل زي����ارة وزير الحرب بين����ي غانتس 
إل����ى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون 
األمني����ة  والمش����تريات  االس����تخباراتي 

والتدريب المشترك.
الح����رب  وزارة  قال����ت  حين����ه،  وف����ي 
"اإلس����رائيلية"، ف����ي بي����ان، إن غانتس 
والوزي����ر المغربي المنت����دب لدى رئيس 
الحكوم����ة المكلف بالدف����اع الوطني، عبد 
اللطيف لودي����ي، وّقعا "مذك����رة تفاهم 

دفاعية رائدة".
وكانت "إس����رائيل" والمغرب ق����د أعلنتا 
نهاي����ة الع����ام 2020 ع����ن اس����تئناف 
التطبيعي����ة  الدبلوماس����ية  العالق����ات 
بي����ن البلدي����ن بعد توقفها ع����ام 2002، 
ومن����ذ ذلك الحي����ن، تم افتتاح س����فارة 
ل�"إسرائيل" بالمغرب خالل زيارة قام بها 
وزي����ر الخارجية يائير البيد إلى الرباط في 

أغسطس/ آب الماضي.
كما ُأعيد افتتاح مكتب االتصال المغربي 
في تل أبيب، وتدشين خط طيران مباشر 

بين البلدين.

استمرارًا للعالقات التطبيعية

االحتالل يوقع مذكرة »تعاون عسكري« مع المغرب
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ظه���ر  ص���الة  اآلالف  عش���رات  أدى 
الجمعة في المسجد األقصى المبارك، 
رغ���م تضييق���ات ق���وات االحت���الل 
الباردة وغزارة  "اإلس���رائيلية" واألجواء 

األمطار.
وانتش���رت ق���وات االحتالل بش���وارع 
المدين���ة بكثاف���ة، ونصبت عش���رات 
الحواجز الحديدية في شارع رقم واحد 
المدينة،  لمداخ���ل  المؤدية  والط���رق 
تزامن���ا مع تنظي���م بلدي���ة االحتالل 
ماراث���ون الق���دس للعام ال���� 11 على 

التوالي. 
وأغلقت قوات االحتالل بعض ش���وارع 
اإلس���رائيلية،  بالحاف���الت  المدين���ة 
والحواجز الحديدية واألشرطة الحمراء، 
ما اضطر الوافدين إلى القدس لتأدية 
الصالة بالمس���جد األقصى إلى سلوك 

طرق التفافية. 
االحتالل تضييقات  ش���رطة  وفرضت 

على بوابات البلدة القديمة والمس���جد 
األقصى، وحررت هوي���ات عدد منهم 

وفحصتها وأغراضهم. 
وذكرت دائرة األوقاف االس���المية أن 
30 أل���ف مصل أدوا ص���الة ظهر أمس 
الجمعة في المسجد األقصى المبارك. 

وأكد خطيب المسجد األقصى الشيخ 
مح���اوالت  أن  نواهض���ة  اس���ماعيل 
المس���اس   إل���ى  الرامي���ة  االحت���الل 
بإس���المية المس���جد األقصى ستبوء 
بالفش���ل.  وق���ال" المس���جد األقصى 
إس���المي مهما ح���اول البعض حجب 

ضوء الشمس وإخفاء معالم الحقيقة". 
وأض���اف" لم ولن يس���تطيع االحتالل 
المساس بإس���المية األقصى، وستبوء 
الذريع،  بالفش���ل  محاوالتهم  جمي���ع 
في ظل ثبات أمتنا وأهلنا وتمسكهم 

بحقوقهم وعدم التنازل عنها". 

رغم تضييقات االحتالل
30  ألف مصٍل يؤدون الجمعة بالمسجد األقصى

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت األم���م المتحدة، الجمع���ة، أن أعداد المس���توطنين 
اإلس���رائيليين في الضفة الغربية المحتلة زادت بنسبة 23 
بالمئة منذ عام 2014. وق���ال المقرر األممي الخاص المعني 
بحالة حقوق اإلنس���ان في األراضي الفلس���طينية المحتلة 
ماي���كل لينك، إن أعداد المس���توطنين اإلس���رائيليين في 

الضفة الغربية بلغت حوالي 370 ألًفا في العام 2014.
وأوض���ح لينك في جلس���ة خالل ال���دورة 49 لمجلس حقوق 
اإلنس���ان في جنيف، أن أع���داد المس���توطنين زادت حاليا 

بنسبة 23 بالمئة وبلغ 480 ألفا.

وبين أن إجمالي أعداد المس���توطنين "اإلس���رائيليين" في 
األراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 710 آالف.

وقال إن احتالل "إسرائيل" لفلسطين يرقى إلى "األبارتايد" ) 
نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا(.

وأضاف لينك: "تواصل "إس���رائيل" أم���ام المجتمع الدولي 
فرض سياس���ة التمييز العنصري ضد فلس���طين في عالم 
انتهى فيه األبارتاي���د". وتؤكد قرارات مجلس األمن الدولي 
والجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة، على أن المس���توطنات 
اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة "غير 

شرعية، وغير قانونية، وجريمة حرب".

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة معاريف العبري���ة، الجمعة، أن االحتالل 
قرر إبقاء حالة التأهب اس���تعداًدا إلمكانية التصعيد في 
أعقاب عملية بئر الس���بع. وبحسب الصحيفة العبرية فإنه 
وفي أعقاب عملية بئر الس���بع تقرر تعزيز انتش���ار شرطة 
االحت���الل، وإبق���اء حالة التأهب خش���ية تكرار س���يناريو 
العملية مجدًدا، واالستعداد إلمكانية التصعيد في النقب 

وجنوب فلسطين المحتلة.
والثالثاء الماضي، نفذ شاب عملية دهس وطعن قرب مجمع 
تجاري وسط مدينة بئر السبع أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين 

وإصابة آخرين، قبل أن يعلن عن استشهاد المنفذ.
وتشير تقديرات الشرطة اإلسرائيلية إلى أن األيام المقبلة 
قد تش���هد المزيد م���ن العمليات، إذ ذك���رت هيئة البث 
اإلس���رائيلي )"كان 11"( أن المخاوف لدى األجهزة األمنية 

من وقوع عمليات تتصاعد مع اقتراب شهر رمضان.
ولفتت القناة إلى أن هذه التقديرات عرضت خالل عدد من 
الم���داوالت التي عقدت اليوم )امس( لتقييم األوضاع لدى 
جهاز الش���رطة وأجهزة األمن اإلس���رائيلية، التي شهدت 
"أكبر عدد من العمليات خالل الش���هر الماضي"، بحس���ب 

"كان 11".

رام الله/ االستقالل:
واصل الجمعة، نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل 
"اإلسرائيلي" تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم ال� 84 على التوالي، في 

إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس���رى اإلداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي 
موقف���ا جماعيا يتمثل بإع���الن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل 
إجراءات القض���اء المتعلق���ة باالعتق���ال اإلداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
واالعتق���ال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح 
للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح 
وصريح لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون إسرائيل هي الجهة 

الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين 
لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل 

مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالب���ا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجدي���د 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 الجّمال.
يذكر أن عدد األسرى في سجون االحتالل بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 

31 أسيرة، وقرابة 180 طفال.

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الـ84

مسؤول أممي: أعداد المستوطنين 
بالضفة ازدادت بنسبة 23 بالمئة

معاريف: االحتالل قرر إبقاء حالة التأهب 
استعدادًا للتصعيد بعد عملية بئر السبع

رام الله/ االستقالل:
أرجع األس���رى ف���ي معتق���ل "عوفر" 
وجبات الطع���ام الجمعة، كم���ا قرروا 
إرجاعه���ا الس���بت، احتجاج���ا عل���ى 
سياس���ة التصنيف الت���ي تفرضها 

إدارة معتقالت االحتالل بحّقهم.
وأوضح نادي األسير، في بيان صحفي، 
الجمعة، أّن أس���رى "عوفر" يواجهون 
مش���كلة كبي���رة ومس���تمرة تتمثل 
في نق���ص االحتياجات األساس���ية 
)األغطي���ة والمالب���س والكانتين���ا(، 
خاصة أن ج���زءا كبيرا من المعتقلين 
الجدد الموقوفين يت���م نقلهم إلّيه، 
األم���ر الذي يفرض أعب���اء كبيرة على 
األسرى لتوفير هذه االحتياجات، بدال 
من قي���ام اإلدارة بذل���ك، وهو ما كان 
سببا في اتخاذهم لقرار إرجاع وجبات 

الطعام.
وأوض���ح أن إدارة معتقالت االحتالل، 
وخ���الل جلس���ات الح���وار التي جرت 
الخمي���س، تعم���دت ع���دم مراع���اة 
خصوصية المعتقل الذي يس���تقبل 
العش���رات من األس���رى الموقوفين، 
المعتق���الت األخرى، رغم  مقارنة مع 

تأكيد لجنة الطوارئ العليا لألس���رى 
على ذلك.

وأكد نادي األس���ير أن لجنة الطوارئ 
الوطنية العليا لألسرى تتابع عن كثب 
القضية إلى حين االستجابة للمطالب 
الخاصة بمعتقل "عوفر"، الفتا إلى أن 
اإلنجاز الذي حققه األس���رى باألمس 

بما فيه من استعادة للروح الجماعية 
والوحدوية، ال يعن���ي أن المعركة مع 
الّس���جان قد انتهت، وهذا ما أثبتته 

التجربة على مدار عقود طويلة.
ويعتبر معتقل "عوفر" من المعتقالت 
المركزية، إذ يقبع فيه نحو 900 أسير.

أّن سياس���ة  الجدي���ر ذك���ره  وم���ن 

التصنيف تش���ّكل أبرز السياس���ات 
الت���ي تس���تخدمها إدارة معتقالت 
االحت���الل بحق األس���رى، م���ن خالل 
ف���رض ظ���روف حياتي���ة متفاوت���ة 
بي���ن المعتقالت، ف���ي محاولة منها 
لمواجه���ة الحالة الجماعية والتعامل 

مع قضايا كل معتقل على حدة.

أسرى »عوفر« يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون بحقهم

االستقالل/ وكاالت:
قدمت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه، تقريرها السنوي 
حول حالة حقوق اإلنس���ان في فلسطين المحتلة، وكذلك تقريرها حول االستيطان، إلى 
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف. ويغطي التقريران الوضع العام لحقوق اإلنسان، واآلثار 

الحقوقية المترتبة على االستيطان اإلسرائيلي.
ولفتت باش���ليه في تقريرها إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تستمر في استخدامها 

القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقال���ت في بيان صحفي صدر عنها، الجمعة، "مؤخ���را كانت هناك زيادة كبيرة في عدد 
الفلس���طينيين الذين قتلوا على أيدي القوات اإلس���رائيلية بسبب االستخدام المفرط 
للقوة، حيث قتلت القوات اإلس���رائيلية 74 فلس���طينيا، من بينه���م 17 طفال و54 رجال 
وثالث نساء". وأشارت إلى أنه في الغالبية العظمى من الحاالت التي رصدها مكتبها، كان 

لجوء قوات االحتالل للقوة المفرطة غير مبررا.
وأضافت: "تناولت المفوضة األممية انتهاكات القانون اإلنس���اني الدولي خالل العدوان 
اإلس���رائيلي على غزة، وسياسة العقاب الجماعي، واالعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، 

والقيود المفروضة على حرية التنقل والمساحة المدنية".
وحول عنف المستوطنين، قالت باشيليت: "يمارس المستوطنون العنف بشكل ممنهج 
ومتزايد بموافقة وحماية القوات اإلسرائيلية التي تقّدم لهم الدعم، األمر الذي يساهم 
في تفاقم حالة االضطهاد التي يعيش���ها الفلسطينيون". ويسّلط التقرير الضوء على 
الوضع في قرية حمصة البقيعة باألغوار التي تتعرض لحملة قمعية إسرائيلية متواصلة 

أّدت إلى تشريد 98 شخصا على األقل من منازلهم بفعل االجراءات اإلسرائيلية.

مفوضة حقوق اإلنسان: استمرار جيش االحتالل 
في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب املدين رقم 194 / 2022
يف الدعوى املدنية رقم 4 / 2017

المستدعية/ سيرين محمد سالم أبو سليم باألصالة عن نفسها وبوصايتها عن 
أبنائها القاصرين )سليم وأميرة ويعقوب أبناء محمد محمد سليمان أبو سليم( 
بموج����ب حجة وصاية رقم )68 / 2010( صادرة عن محكمة دير البلح الش����رعية 
وبواس����طة وكيلها السيد/ اياد محمد س����الم الباز بموجب وكالة عامة سجل 6 
صفحة 728 / 2011 صادرة عن س����فارة دولة فلس����طين في القاهرة ومصدقة 
حسب األصول- من غزة الرمال الجنوبي تل الهوى بجوار مفترق المالية وتحمل 
هوية رقم/ 900923715 وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيس����و وحلمي وليد 
الحايك وتامر فتحي االشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة ويوسف 
دياب قدوم ونائل إبراهيم العش����ي – غزة دوار انصار ش����ارع القدس مؤسسة 

محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595
المس���تدعى ضدهم "المدعى عليه���م 3+4+5" : -1مهرمان الحاج محمد 
س���ليمان أبو س���ليم بصفتها أحد ورثة والدتها المرحوم���ة/ أميرة محمد 
س���ليم أبو سليم- من دير البلح شارع الجس���ر البركة بيارة أبو سليم بجوار 
وداي الس���لقا بجوار محطة وقود البركة. -2أرنيب محمد سليمان أبو سليم 
بصفتها أحد ورثة والدتها المرحومة/ أميرة محمد سليم أبو سليم- من دير 
البلح شارع الجس���ر البركة بيارة أبو سليم بجوار وادي السلقا بجوار محطة 
وقود البركة. -3 ماجدولين الحاج محمد س���ليمان أبو س���ليم بصفتها أحد 
ورثة والدتها المرحومة/ أميرة محمد س���ليم أبو سليم- من دير البلح شارع 
الجسر البركة بيارة أبو سليم بجوار وادي السلقا بجوار محطة وقود البركة

نوع الدعوى: اعت���راض الغير على الحكم الصادر في الدعوى 157 / 2015 
من محكمة بداية دير البلح بتاريخ 2016/5/25

قيمة الدعوى: )50000 دينار أردني( خمسون ألف دينار أردني
في الدعوى المدنية رقم 4 / 2017 في الطلب المدني رقم 194 / 2022 

إلى المس���تدعى ضدهم- المدعى عليهم 3+4+5 المذكورين أعاله بما أن 
المس���تدعية المذكورة أعاله قد أقام عليكم الدعوى المدنية رقم 4/ 2017 
ونوعه���ا )اعتراض الغير على الحكم الص���ادر في الدعوى 157 /2015 عن 
محكمة بداية دي���ر البلح بتاريخ 2016/5/25( وفق���ًا لما تدعيه في الئحة 
دعواها فليكن بعلمكم أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة في جلسة يوم 
الثالثاء الموافق 2022/4/26م لذل���ك يقتضي منكم الحضور وأن تودعوا 
ردكم الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النشر 
وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمستدعية 

أن تسير بحقكم في الدعوى باعتباركم حاضرين. غزة في: 2022/3/23م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح / اأ. حممد عاطف غزال
 

القدس المحتلة/ االستقالل:
"اإلسرائيلي"  االحتالل  بلدية  نظمت 
بمحيط  ماراثوًن���ا تهويدًيا  الجمعة، 
سور البلدة القديمة بمدينة القدس 
المحتلة، للس���نة ال� 11 على التوالي، 
وس���ط تضيي���ق وتش���ديدات على 

المقدسيين.
وأفاد مراس���لنا بأن ق���وات االحتالل 
أغلق���ت ش���ارع رقم واحد م���ن التلة 
الفرنس���ية حت���ى ش���ارع ونفق باب 
الخلي���ل "المصرارة" وج���ورة العناب 
حتى مفرق الثوري وش���ارع "تلبيوت" 

أمام حركة السير لتأمين الماراثون.
وأشار إلى أنها قوات االحتالل نصبت 
الس���واتر الحديدية بشارع رقم واحد 
وطرق فرعي���ة مؤدية إلى القدس، ما 
والمركبات  العام���ة  الحافالت  اضطر 
إلى س���لوك طرق بديلة للوصول إلى 

القدس.
ونظم ماراثون فلس���طيني مناهض 
بمشاركة  بالقدس،  ل�"اإلس���رائيلي" 
مجموعات شبابية من أحياء مختلفة، 
األعالم  المش���اركون  خالله���ا  رف���ع 
الفلس���طينية وارتدوا قمصانا كتب 
عليها "ماراثون القدس ال�11 من أجل 
عروب���ة القدس عاصمة فلس���طين"، 

وأنقذوا حي الشيخ جراح وسلوان.
ومنعت قوات االحتالل المش���اركين 

والناشط  الفلسطيني  الماراثون  في 
أب���و الحمص من  المقدس���ي محمد 
االقتراب من شارع رقم واحد، وحالت 
الحواج���ز وإغالق���ات الش���وارع دون 

وصولهم للمكان.
واحتجزت قوات االحتالل أبو الحمص 
عند باب العمود، ومنعته من مواصلة 
س���يره إلى باب الخليل، وطلبت منه 

إزالة العلم الفلسطيني واالبتعاد عن 
المكان.

وأكد محمد أبو الحمص أن الماراثون 
بلدية  رياضًيا كم���ا تدع���ي  لي���س 
ماراثون سياس���ي،  ب���ل  االحت���الل، 

لتثبت أن القدس موحدة.
وتزام���ن الماراث���ون التهوي���دي مع 
تواف���د المصلين إلى القدس لتأدية 

ص���الة ظه���ر الجمع���ة، م���ا عرق���ل 
للمدينة وس���ط اإلغالقات  وصولهم 

والتشديدات.
يش���ار إلى أن بلدية االحتالل تنظم 
اسرائيلية  مؤسس���ات  مع  بالتعاون 
ماراثون القدس للس���نة ال� 11 على 
اليهود  عش���رات  بمشاركة  التوالي، 

واألجانب من مختلف دول العالم.

بلدية االحتالل تنظم ماراثونًا تهويديًا بالقدس يعيق حركة المقدسيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
تناقش الحكومة اإلسرائيلية خالل جلستها األسبوعية يوم غد 
األحد توصية أمني���ة بمنح اآلالف من عمال قطاع غزة تصاريح 

للعمل في الكيان بعدة مجاالت، للمرة األولى منذ سنوات.
وقالت إذاعة جيش االحتالل إن منسق أعمال حكومة االحتالل 
وبالتنس���يق مع الجي���ش والش���اباك رفع توصي���ة للحكومة 

اإلسرائيلية بالسماح بمنح حصة تصاريح كبيرة لقطاع غزة.
وأش���ارت إلى أن التوصية تقضي بالسماح بالمبيت ل�20 ألف 

عامل فلسطيني في عدة مجاالت عمل.
وتس���مح التوصية بمنح 12 ألف عامل م���ن غزة تصاريح عمل 
بمج���ال البناء، و8 آالف عام���ل تصاريح عمل بمج���ال الزراعة، 
و50 تصريح بمج���ال الصناعة والخدمات على المعابر بين غزة 

والكيان.
وذكرت اإلذاعة أن التوصي���ة جاءت عقب نقاش مطول بأروقة 
األمن اإلس���رائيلي، مبينة أن القرار س���يكون له انعكاس���ات 

مباشرة على األوضاع األمنية.
وأش���ارت إل���ى أنه ليس من قبي���ل الصدف���ة أن تصدر هكذا 

توصية قبل حلول شهر رمضان.
وتعد التوصية األولى من نوعها منذ س���يطرة حركة "حماس" 
على زمام األمور في غزة عام 2007، إذ اقتصرت التصاريح منذ 

ذلك الحين على تصاريح التجار والعالج.

بئر السبع المحتلة/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل "اإلس���رائيلية"، الجمعة، أحد أشقاء منفذ عملية الطعن 
ف���ي بئر الس���بع، محمد غالب أبو القيع���ان )34 عاما(، من قري���ة حورة بالنقب 

المحتل عام 48.
ووفقا لموقع "عرب 48" فإنه جرى إطالق سراح أبو القيعان بعد أن أنهى جهاز 
األمن العام )الش���اباك( التحقيق معه في الش���بهات المنسوبة إليه ولشقيق 

آخر على خلفية زعم تقديم المساعدة لشقيقهما منفذ العملية.
وجاء إطالق س���راح أحد أش���قاء منفذ عملية بئر الس���بع، بع���د أن اتضح أثناء 
استجوابه في الشاباك أنه ال يعلم بنّية شقيقه وأنه ليس شريكا في العملية.

وأسفرت العملية التي ُنّفذت، مساء الثالثاء الماضي، عن مقتل امرأتين طعنا 
)43 عاما و49 عاما( ورجل في الخمس���ينيات من عمره )قتل دهسا(؛ وآخر )67 
عام���ا( قتل طعنا؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوس���طة والخطيرة 

ونقلتا لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

القاهرة/ االستقالل:
أدان البرلمان العربي الجمعة قرار االحتالل 
اإلس���رائيلي بالتهديد بمص���ادرة وإغالق 
نادي ه���الل القدس، تحت حج���ج واهية، 
موكًدا أن القرار يه���دف لوقف الخدمات، 
واألنش���طة الت���ي يقدمه���ا الن���ادي على 

الصعيد الرياضي، والثقافي، واالجتماعي.
وق���ال البرلمان في بيان ل���ه إن القرار يأتي 
ضمن سياس���ة تهوي���د مدين���ة القدس 
الت���ي تتبعها قوة االحتالل بحق الش���عب 
المؤسسات  إغالق  ومحاوالت  الفلسطيني، 

الفلسطينية في مدينة القدس. 
واقتحم���ت ق���وات االحتالل ي���وم األربعاء 
الماضي مقر نادي هالل القدس، وس���ّلمت 
أحد أعضاء مجلس اإلدارة كتابًا يطلب دفع 
مبلغ 10 مليون شيقل تحت بند "الضرائب" 

أو إغ���الق مقر النادي في غض���ون 10 أيام 
فقط. 

وش���دد البرلم���ان العرب���ي عل���ى أن القوة 
)إسرائيل( مستمرة في  باالحتالل  القائمة 
ارتكاب سلس���لة من الجرائم بحق الشعب 
الفلس���طيني نتيجة الصم���ت الدولي غير 
المب���رر، ومن بينها هذه الجريمة بالتهديد 
بإغ���الق أحد أعرق أندي���ة القدس، وحرمان 
مئ���ات األطف���ال، والش���باب، واألهالي من 

االستفادة من خدمات، وبرامج النادي. 
االتح���ادات  العرب���ي  البرلم���ان  وطال���ب 
اإلقليمي���ة، والدولية، واالتحاد الدولي لكرة 
القدم بالتص���دي لهذا الق���رار العنصري، 
الت���ي  اإلجرامي���ة  السياس���ات  وه���ذه 
تستهدف الرياضة في فلسطين، والعمل 
المسؤولين  لمحاسبة  الممكنة  الطرق  بكل 

في القوة القائم���ة باالحتالل مرتكبي هذه 
الجرائ���م، ومعاقبة القوة القائمة باالحتالل 
بإيق���اف اتحادها عن العم���ل نتيجة هذه 

الجرائم. 
االحتالل  انته���اكات س���لطات  أن  وأك���د 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  اإلسرائيلي ضد 
وضد الرياضة الفلسطينية تشّكل انتهاكا 
الدولية، والمواثيق  القوانين  صارًخا لكافة 
الرياضية، ومواثيق حقوق اإلنسان، ويجب 

التصدي لها. 
كما أكد البرلم���ان العربي وقوف���ه الكامل 
م���ع إدارة نادي ه���الل الق���دس، والعبيه، 
وجماهيره في وجه هذا اإلجراء التعس���في 
الظالم، مجدًدا دعمه الكامل لنضال الشعب 
الفلس���طيني األع���زل، والتصدي للمخطط 

الخبيث لتهويد مدينة القدس.

البرلمان العربي يدين تهديد االحتالل بإغالق نادي هالل القدس

غدًا.. االحتالل يناقش 
توصية أمنية بمنح آالف 
التصاريح لعمال من غزة

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" فجر الجمعة، مواطنين من أنحاء 

متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة عس���كرية إسرائيلية اعتقلت الشاب 
عالء أبو شريفة من منزله في مخيم الجلزون بمدينة رام الله، واعتدت 

بالضرب على والدته.
وأش���ار إلى أن قوة عسكرية "إس���رائيلية" ثانية اعتقلت الشاب عبد 
الفتاح أبو س���ل عقب اقتحام منزله في مخيم العروب شمال الخليل 

جنوًبا.
وبش���كل ش���به يومي، تتعرض مناط���ق متفرقة بالضف���ة الغربية 
والقدس المحتل���ة القتحامات إس���رائيلية، يتخللها دهم وتفتيش 

منازل والعبث محتوياتها، وإرهاب ساكنيها.

االحتالل يطلق سراح شقيق 
منفذ عملية بئر السبع

االحتالل يشن حملة 
اعتقاالت بالضفة
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 2021/444 يف الطلب رقم 138| 2022

المس���تأنف: فتحي محمد سالمة الدقس - باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / محمد س���المة زريعي الدقس - جباليا - 

هوية رقم )927995233(.  وكيله المحامي / عوني عبدالله الشياح
غزة تقاطع اليرموك - عمارة الطويل واألمين )2( جوال )0599527600( 

المستأنف ضدهما: 1 - أميرة سالمة زريعي الدقس - وكيلها/ حرب سالمة 
زريعي الدقس - الفالوجا- مقابل مطعم حمدان - بالقرب من مسجد الشهيد 
ش���ادي مهنا - مجهولة محل اإلقامة . 2 -  س���لوى س���المة زريعي الدقس- 
وكيلها/ حرب س���المة زريع���ي الدقس - الفالوجا- مقاب���ل مطعم حمدان - 

بالقرب من مسجد الشهيد شادي مهنا - مجهولة محل اإلقامة .
» مذكرة حضور بالنشر المستبدل «

في االستئناف رقم 444 /2021 في الطلب رقم 138/ 2022
بما أن المس���تأنف قد أقام االس���تئناف رقم 444 /2021 استنادا إلى الئحة 
اس���تئنافه المرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي 
عليكم���ا أن تحضرا  إلى هذه المحكمة للرد على االس���تئناف في يوم االثنين 
الموافق30 ش���هر 5 سنه 2022 الساعة الثامنة والنصف صباحا كما يقتضي 
عليكما أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة والئحة االستئناف المرفقة معه ، وأن ترسل 
نسخة إلى المستأنف ضدهن حسب عنوانهن .  وليكن معلوما لديكما أنكما 

إذا تخلفتما عن ذلك ، يجوز للمحكمة أن تسير في استئنافها .

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
اأ. هناء ما�سي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 90/2021
إلى المنفذ ضده / محمد عبد القادر ابو ندی.

طبق���ا للحك���م الص���ادر ضدك م���ن محكم���ة بداية غ���زة في الش���يكات 
المس���تحقة الدف���ع والص���ادرة لصال���ح طال���ب التنفي���ذ /  فاي���ز روبين 
ابراهيم ابو جهل والمس���حوبة على بنك اإلس���كان وتحمل األرقام التالية 
)30001019_30000003 _ 30000002 _ 30000001( والبال���غ قيمتهم 
44000 ش���يكل ) أربعة وأربعون ألف شيكل( والقاضي بالزامك بدفع قيمة 
الش���يكات لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 44000 ش���يكل باإلضافة إلى 
رس���وم ومصاريف القضية التنفيذ لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ 
في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا 

عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

اإعالن �صادر عن بلدية بني �صهيال 
تعلن بلدية بني س���هيال لإلخ���وة المواطنين المتصرفي���ن والمجاورين 
ألرض القس���يمة )11( من القطع���ة  رقم )224( أراضي بني س���هيال  – 
س���وق مازن ، والبالغ مس���احة القس���يمة اإلجمالية )28445م2( بأنه قد 
تقدم لها المواطن /  نضال هاش���م احمد ابو حية من سكان بني سهيال 
، وس���ند الملكية  باس���م/   حمدان محمد سرحان ابو لحية       ، من أرض 
القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء ترخيص وخدمات لبناء 
دور ارضي   على مس���احة المقسم المخصص له )152( متر ، وذلك طبقا 

للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
 فكل من لدي���ه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمس���ة عشر يوما( من 

تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـــــــالء ر�ســوان   حمدان ر�سوان
الق�سم القانوين    رئي�س البلدية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطن / سالم صابر سالم  ابو دلدول
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )408528693( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / ابراهيم محمد ابراهيم قشطه
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )915787865( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أظهر اس���تطالع حديث للرأي قام به المركز الفلس���طيني 
للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة 
ما بي���ن 16-20 آذار )م���ارس( 2022 أن غالبية مطلقة بين 
الفلسطينيين تدعم اس���تقالة الرئيس محمود عباس من 

منصبه.
وذكر المركز في اس���تطالعه أن نس���بة من 73% تريد من 
الرئيس االس���تقالة فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد 
م���ن الرئي���س البقاء في منصب���ه، في حين كانت نس���بة 
المطالبين باستقالته قبل ثالثة أشهر 74%، مشيرًا إلى أن 
نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 71% في الضفة الغربية 

و76% في قطاع غزة.
وبحس���ب االس���تطالع الذي تم فيه إجراء المقابالت وجهًا 
لوجه مع عينة عشوائية من األشخاص البالغين بلغ عددها 
1200 شخصًا في 120 موقعًا سكنيًا، فإن نسبة الرضا عن 

أداء الرئيس عباس تبلغ 27% ونسبة عدم الرضا %70.
وأضاف المركز: "نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية 
تبلغ 29% وفي قطاع غزة 25%، وبلغت نس���بة الرضا عن 
الرئيس عباس قبل ثالثة أشهر 26% وعدم الرضا %71".

أما عن االنتخابات، فأظهر االس���تطالع أن نسبة من %72 
تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية 
قريبًا في األراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من %26 

أنها ال ترغب بذلك.
وترتفع نس���بة المطالبة بإجراء االنتخاب���ات إلى 75% في 
قطاع غزة وتهبط إلى 69% في الضفة الغربية، لكن أغلبية 
من 52% )57% في قطاع غزة و48% في الضفة الغربية( 
تقول بأنها ال تعتقد بأن انتخابات تش���ريعية أو انتخابات 

تشريعية ورئاسية سُتجرى فعاًل قريبًا.
ووفقًا لالس���تطالع فإنه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة 
الي���وم وترش���ح فيه���ا اثنان فق���ط هما محم���ود عباس 
واس���ماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 51% فقط، 
ومن بين المشاركين يحصل عباس على 38% من األصوات 
ويحصل هنية عل���ى 54% )مقارنة مع 58% لهنية %35 

لعباس قبل ثالثة أشهر(.
وفي قطاع غزه، تبلغ نسبة التصويت لعباس 35% وهنية 

62%، أما في الضفة فيحصل عباس على 41% وهنية على 
47%، أما لو كانت المنافس���ة بين مروان البرغوثي وهنية 
فإن نس���بة المش���اركة ترتفع لتصل إلى 64%، ومن بين 
هؤالء يحص���ل البرغوثي على 59% وهنية على 37%، ولو 
كانت المنافسة بين محمد اش���تيه وإسماعيل هنية فإن 
نس���بة المش���اركة تهبط إلى 50% فقط، ومن بين هؤالء 

يحصل اشتية على 33% وهنية على %60.
لو لم يترشح الرئيس عباس لالنتخابات فإن مروان البرغوثي 
هو المفضل حيث اختارته نسبة من 37%، يتبعه إسماعيل 
هنية بنسبة 20%، ثم محمد دحالن )6%( ويحيى السنوار 
بنس���بة 4%، ثم خالد مشعل بنس���بة 3%، ثم مصطفى 

البرغوثي وسالم فياض بنسبة 2% لكل منهما.
لو ج���رت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمش���اركة كافة 
القوى السياس���ية التي ش���اركت في انتخابات 2006 فإن 
64% يقولون بأنهم سيش���اركون فيه���ا، ومن بين هؤالء 
المشاركين تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة 
حماس على 36%، وفتح على 42%، وتحصل كافة القوائم 
األخرى التي ش���اركت في انتخابات ع���ام 2006 مجتمعة 

على 8%، وتقول نس���بة من 14% أنه���ا لم تقرر بعد لمن 
ستصوت، قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 
38% ولفتح 35%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع 
غزة 47% )مقارنة مع 47% قبل ثالثة أشهر( ولفتح %37 
)مقارنة مع 29% قبل ثالثة أشهر(. اما في الضفة الغربية 
فتبلغ نس���بة التصويت لحم���اس 27% )مقارنة مع %30 
قبل ثالثة أشهر( ولفتح 47% )مقارنة مع 40% قبل ثالثة 

أشهر(.
وتقول النس���بة األكبر )31%( أن حماس هي األكثر جدارة 
بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة 
من 29% فقط أن حركة فت���ح بقيادة الرئيس عباس هي 
أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 33% ان االثنتين غير 
جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة 
م���ن 34% إن حماس هي األكثر جدارة، وقالت نس���بة من 
23% أن "فتح بقيادة الرئي���س عباس" هي األكثر جدارة، 
وقالت نسبة من 36% إن االثنتين غير جديرتين بالتمثيل 

والقيادة.
وعل���ى صعيد األوض���اع الداخلية وحكومة اش���تية، تقول 

أغلبي���ة م���ن 54% أن االرتف���اع الراهن في مس���توى غالء 
المعيشة يؤثر عليها بدرجة كبيرة أو بدرجة كبيرة جدًا فيما 
تقول نس���بة من 45% أنه يؤثر عليها بدرجة متوسطة أو 

ضئيلة.
وترى الغالبية العظمى )79%( أن الحكومة الفلس���طينية 
ال تقوم بم���ا يكفي للحد من الغالء فيما تقول نس���بة من 
19% أنها تقوم بذلك، في حين أن نسبة التقييم اإليجابي 
ألوض���اع قطاع غزة تبلغ 7% في هذا االس���تطالع ونس���بة 

التقييم اإليجابي ألوضاع الضفة الغربية تبلغ %25.
مع ذلك، فإن نس���بة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية 
ف���ي قطاع غزة تبلغ 73% ونس���بة اإلحس���اس باألمن في 

الضفة الغربية تبلغ %57.
تقول نس���بة تبلغ 27% من الجمهور الفلس���طيني أنها 
ترغ���ب في الهجرة بس���بب األوضاع السياس���ية واألمنية 
واالقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النس���بة 37% في قطاع 
غ���زة وتنخفض إلى 20% في الضف���ة الغربية. قبل ثالثة 
أشهر قالت نسبة من 23% من سكان الضفة الغربية أنها 
ترغب في الهجرة وقالت نسبة من 31% من سكان القطاع 

أنها ترغب في الهجرة.
نس���بة االعتقاد بوجود فس���اد في مؤسس���ات الس���لطة 
الفلسطينية تبلغ 84%. وتقول نسبة من 69% أنه يوجد 
فس���اد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. 
قبل ثالثة أش���هر قالت نس���بة من 84% بوجود فساد في 
أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 69% بوجود 

فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس.
وتقول نسبة من 35% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن 
للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف 
فيما تق���ول أغلبية من 60% أن ذلك غي���ر ممكن. أما بين 
س���كان قطاع غزة فتقول نسبة من 42% أنه يمكن انتقاد 
س���لطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 56% أن 

ذلك غير ممكن.
تقول أغلبية من 55% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت 
عبئًا على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 39% فقط 
أنها إنجاز للش���عب الفلس���طيني. قبل ثالثة أشهر قالت 
نس���بة من 56% أن الس���لطة عبء وقالت نسبة من %39 

أنها إنجاز.

55 % يرون أن السلطة أصبحت عبئًا على شعبنا

استطالع للرأي: غالبية الفلسطينيين يدعمون استقالة »عباس«
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أحدث����ت عملية بئر الس����بع البطولية حال����ة من الصدمة 
الكبرى، في األوساط األمنية اإلسرائيلية، وأعادت الخالف 
الداخلي اإلس����رائيلي إلى الواجهة مج����ددا بعدما حاول 
بيني����ت  ي اآلون����ة األخيرة صرف األنظ����ار عنه، من خالل 
تصريحات هنا وهناك، ولقاءات س����رية ووساطات دولية. 
الفدائي محمد أبو القيعان منف����ذ العملية البطولية في 
بئر الس����بع والتي أس����فرت عن مقتل 4 صهاينة وإصابة 
2 آخري����ن، والتي وصفها االحتالل باألقوى منذ س����نوات، 

كشفت عن دالئل عدة ومؤشرات مهمة. 
أول تل����ك الدالئل وأهمها هي ما أحدثته معركة س����يف 
الق����دس على الواق����ع الفلس����طيني والحال����ة النضالية 
والثورية، والتي تؤكده األح����داث يوما بعد يوم، والتي ال 
يكاد يوم يخلو من اصطدام مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 

بسبل مختلفة وأساليب متعددة.
 فمنذ انتهاء معركة س����يف القدس أظه����رت التقارير 
الفلسطينية واإلسرائيلية على حد سواء تصاعدًا ملحوظًا 
في عمليات المقاومة على الساحة الفلسطينية والداخل 
المحتل، ما أربك حس����ابات األوس����اط اإلسرائيلية وبدأت 
باختالق تهم واهية لالعتقاالت واالقتحامات والمداهمات 

واالغتياالت، والتي تؤتي نتائج عكسية.
 ثان����ي تل����ك الدالئل وهي ضع����ف المنظوم����ة األمنية 
اإلسرائيلية وسهولة اختراقها، فعلى الرغم من التباهي 
والتفاخر اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة باعتقال خاليا في 
الضفة والقدس تابعة لحركة حماس تنوي تنفيذ عمليات 
ضد االحتالل كما تزعم السلطات االسرائيلية، إال أن عملية 
السبع كشفت أن المنفذ نجح في تنفيذ عملية نوعية رغم 
المراقبة من قبل الشاباك اإلسرائيلي عليه، باإلضافة إلى 
أن المنظومة األمنية تتأهب لمثل هذه األحداث في ظل 

توتر األوضاع هناك. 
ثال����ث تلك الدالئل، هي خط����ورة العمليات الفردية على 
الكيان اإلسرائيلي المغتصب، وأن نتائج تلك العمليات 
غير مهم بالنس����بة لالحت����الل بقدر كم وع����دد وتوقيت 
ومكان تلك العمليات الغير متوقعة، فالعمليات الفردية 
يصعب تتبعه����ا أوال وتوقع حدوثها، باإلضافة لنتائجها 
الكبيرة على الساحة الفلسطينية والمتمثل في رفع الروح 
المعنوية لدى الفلس����طينيين وتنشيط الحالة النضالية 
في النفوس ونزع الخ����وف وبالتالي زيادة األعداد وتعدد 

الوسائل.
 أم����ا رابع تلك الدالئل، فهو الفش����ل الكبير اإلس����رائيلي 
في تهويد الش����خصية الفلسطينية وأسرلتها، وفصلها 
عن الجس����د الفلسطيني، وهذا ما ظهر في معركة سيف 
الق����دس من خ����الل هبة الكرام����ة، وما يزال ي����زداد عمقا 
وترابطا خالل الفترة الت����ي أعقبت المعركة، وترابط الكل 
الفلس����طيني وما يحدث فيه س����واء في الداخل أو غزة أو 

القدس أو الضفة الغربية على حد سواء. 
أما خامس تلك الدالئل، فهو فش����ل أس����اليب س����لطات 
االحتالل في اخماد ثورة الفلس����طيني الثائر، فعلى الرغم 
من الس����ماح للجنود بإطالق الرصاص خالل المواجهات، 
وعملي����ات االغتي����ال، ومش����اريع االس����تيطان، وحمل����ة 
االعتقاالت إال أن الثورة تزداد اش����تعاال وتتطور أساليبها 

وتتوسع وتمدد. 
وأخيرا فإن الس����احة الدولية وضعت الكيان اإلس����رائيلي 
في موقف صع����ب، وأصبحت تبحث عن مخ����ارج وحلول 
للتهديدات الت����ي تحيط بها من كل م����كان، والمتمثل 
في الساحة الداخلية اإلسرائيلية والساحة الفلسطينية 
وضع����ف الس����لطة الفلس����طينية والمقاوم����ة ف����ي غزة 
والعمليات في الضفة والداخ����ل، والتهديدات اإليرانية 
والضعف األمريكي في منطقة الشرق األوسط، مما يتيح 
لنا المجال كفلس����طينيين بأن نزيد ونضغط بشكل أكبر 
وأكث����ر إيالما على قوات االحتالل، فه����ي فرصة ال تتكرر 
واألدوات ف����ي أيدينا فال نفوت ه����ذه الفرصة الجوهرية. 
رحم الل����ه أبا القيعان وجعلها الله مقدمة ثورة مس����لحة 
وضاربة في العمق اإلس����رائيلي لنبدأ بشق طريق التحرير 

والنصر. 

ي����روي الباحث في العالقات الدولية الدكتور باس����م خفاجي في 
كتابه »روسيا ومواجهة الغرب« أنه عندما وصل الرئيس الروسي 
األس����بق بوريس يلتس����ين إلى البيت األبيض في زيارته األولى 
لواش����نطن بعد انهيار االتحاد السوفياتي في حزيران/يونيو في 
العام 1991م، وجد في استقباله على المدخل مستشارة الرئيس 
األميركي ج����ورج بوش األب للش����ؤون الس����وفياتية، كوندوليزا 
 البروتوكول يقتضي 

َّ
رايس، فتردد لحظات في النزول، باعتبار أن

أْن يكون نظيره األميركي ف����ي انتظاره. عندها، طلبت رايس من 
 الزيارة انتهت 

َّ
السائق أْن يأخذ يلتس����ين إلى المطار، ُمعتبرة أن

قبل أْن تبدأ، فما كان من الرئيس الروس����ي إال أْن ترّجل ونزل من 
الس����يارة. كان هذا المش����هد إيذانًا ببدء عقٍد من اإلذالل القومي 
الغربي لروس����يا، بزعامة أميركا، بوسائل عس����كرية واقتصادية 

وسياسية وإعالمية.
مش����هد البيت األبيض ببطولة كوندوليزا رايس الذي فتح عقدًا 
من محاوالت الغرب إلهانة روس����يا قوميًا، تغّير بمشهٍد آخر في 
عهد الرئيس الروس����ي فالديمير بوتين، كان����ت حبكته تتمثل 
بخطابه عشّية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، متحّديًا 
الغرب األوروبي واألميركي بكل جبروته العس����كري واالقتصادي، 
وواضع����ًا يده على س����بب عداء الغرب لروس����يا، وهو مجرد وجود 
دولة مس����تقلة خارج س����يطرة الغرب ومختلفة عنه، فقال: »ذلك 
فق����ط ألننا موج����ودون، ولمحافظتن����ا على س����يادتنا وتقاليدنا 
 هدف الغرب األساسي هو وقف تطور روسيا 

َّ
وقيمنا«، موضحًا أن

ونهضتها المعاصرة. واكتمل مش����هد الخطاب بمشهد العملية 
الروس����ية في أوكرانيا، كجزء من حرب أوسع وحلقة من مسلسل 
ممتد تاريخيًا كان الصراع بين روسيا والغرب مضمونه األساسي، 
وكان االختالف في طبيعة الصراع مضمون سؤاله المركزي: هل 
الصراع بين روس����يا والغرب هو صراع بين ش����بيهين في حضارة 

واحدة أو صراع بين نقيضين في حضارتين مخَتلفتين؟
الص����راع بين روس����يا والغ����رب يعتبره بع����ض المفكرين العرب 
والمس����لمين صراع����ًا بين ش����بيهين ف����ي الحض����ارة األوروبية 
بش����قيها الغرب����ي )األوروبي واألميركي( والش����رقي )الروس����ي(، 
اس����تنادًا إلى أّنهم����ا فرعان للحضارة المس����يحية بكنيس����تها 
الشرقية  والبروتس����تانتية( وكنيس����تها  )الكاثوليكية  الغربية 

 أصولهما الفلس����فية والفكرية واحدة منذ 
َّ

)األرثوذكس����ية(، وأن
الحضارتي����ن اليوناني����ة والرومانية، وصواًل إل����ى الفكر الليبرالي 
الرأس����مالي والفكر الماركس����ي االش����تراكي في عه����د الصراع 
بين الكتلتين الغربية والش����رقية. لذلك، هو صراع أش����به بحرب 
أهلية ُكبرى داخل البيت الغربي، كما جاء في قراءة الفيلس����وف 
اإلس����المي علي ع����زت بيجوبيت����ش للحضارة الغربية بش����قيها 
الرأسمالي واالشتراكي، إذ اعتبرهما حضارة مادية تغفل الجانب 
الروحي لإلنس����ان. ينس����جم ذلك أيضًا مع قراءة المفكر القومي 
ميش����يل عفلق الذي رفض التبعية للغرب بش����قيه الرأس����مالي 
الليبرالي واالش����تراكي الش����يوعي، وكذلك مع قراءة اإلمام الثائر 
آية الله الخميني، الذي وضع كاًل من الواليات المتحدة األميركية 
واالتح����اد الس����وفياتي في خانة االس����تكبار العالم����ي الُمعادي 
للمس����تضعفين والمس����لمين، وقراءة المفكر الشهيد الشقاقي 
الذي لم يف����ّرق بين الغرب الش����يوعي والغرب الرأس����مالي في 

محاربتهما للمد اإلسالمي.
قراءة الصراع بين روسيا والغرب كصراع بين شبيهين باعتبارهما 
فرعين لحضارة واحدة ال تعني غياب التناقض بينهما، وال تلغي 
الق����راءة اأُلخرى له كصراع بين نقيضي����ن حضاريين منذ عهدي 
الوثنية والمس����يحية، وصواًل إلى عهد الرأسمالية واالشتراكية، 
 أساس هذا 

َّ
ثم النهضة الروسية الُمعاصرة في عهد بوتين، وأن

التناقض يعود إلى طبيعة الحضارة الغربية األوروبية بعقيدتها 
العنصري����ة عرقي����ًا وثقافيًا، والتي تنفي اآلخ����ر المختلف عرقيًا 
وثقافيًا، وال تقبل منه سوى الخضوع لها واللحاق بذيلها، نتيجة 
لهيمنة فكرة تف����ّوق العرق األوروبي األبيض، وأفضلية الحضارة 
الغربية بأصولها اليونانية والرومانية، وتش����ّرب عقيدة »ش����عب 
الله المختار« بنسختها المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، 
وتلّبس روح االستكبار االس����تعمارية التوسعية... هذا كله دفع 
الغ����رب األوروبي إلى النظرة االس����تعالئية تجاه كل الش����عوب 
األخرى، ولو كانت تش����بهه، مثل الس����الف الروس����ي، م����ا لم تلِغ 
هويته����ا الحضارية وتذوب بحضارة الغ����رب. وقد يكون ذلك ما 
دفع فرنس����ا بزعامة نابلي����ون بونابرت إلى غزو روس����يا في العام 
1812م، ودف����ع ألماني����ا بزعامة أدولف هتلر إلى غزو روس����يا في 
العام 1941م، ودفع أميركا بزعامة اإلنجيليين إلى محاولة إخضاع 

روسيا وإذاللها وهزيمتها بالحرب الباردة، ثم العولمة األميركية، 
ثم العقوبات االقتصادية.

معاداة الغرب األوروبي واألميركي لروس����يا تأتي بسبب رفضها 
الدخ����ول في بي����ت الطاع����ة الغرب����ي كثقافة وحض����ارة ُملحقة 
بالغ����رب، وإصرارها على تميزه����ا واس����تقاللها وخصوصيتها، 
وأن يكون لها روايتها الروس����ية الخاصة، وقوميتها الس����الفية 
المتمي����زة، وكنيس����تها األرثوذكس����ية المنفصل����ة، وثورته����ا 
البلشفية المختلفة، ومش����روعها القومي المستقبلي، وأن يكون 
لديها من اتس����اع الجغرافيا، وامتداد التاري����خ، وتعدد الثروات، 
وعمق الفلس����فة، وعالمية األدب، وخصوصي����ة الفن، ما يؤهلها 
لالس����تمرارية وتطوير حض����ارة تتحدى رواية الغ����رب األوروبي 
األميرك����ي المعتمدة عل����ى فكرة تفّوق الغ����رب عرقيًا وحضاريًا، 
وُتبط����ل نظرية »نهاي����ة التاريخ واإلنس����ان األخي����ر« لألميركي 
فرانس����يس فوكوياما، والتي توقف مس����ار التاريخ اإلنس����اني 
عند حضارة الرجل األبي����ض الغربي بنموذجها األميركي المادي 
وفكره����ا الرأس����مالي الليبرال����ي، والت����ي يراد له����ا أن تبتلع كل 
الحض����ارات البش����رية األخرى وتس����حقها بواس����طة العولمة أو 
األمركة، بما فيها الحضارات الش����بيهة لها، كالحضارة الروسية 
األرثوذكس����ية، أو الحض����ارات النقيض����ة، كالحض����ارة العربية 
اإلسالمية. الصراع بين روسيا والغرب ال يمكن اعتباره صراعًا بين 
شبيهين أو نقيضين بش����كل كامل. هو صراع له أبعاد حضارية 
واس����تعمارية ومصلحية، ولم ينتِه بانته����اء الحرب الباردة التي 
كان العرب وال يزالون وقودها. وس����واء كان الصراع بين شبيهين 
أو نقيضين، فلن تكون نتيجته في كل األحوال لمصلحة العرب.

 نهضة روس����يا وغيرها كقوة ُكبرى س����تحد من عربدة 
َّ

صحيح أن
أمي����ركا كزعيمة للغرب األوروبي، وتكس����ر روحها االس����تعمارية 
االس����تكبارية، وتزي����د ق����وة روس����يا وغيرها ونفوذه����ا العالمي 
وقدرتها على تحقيق مصالحها، ولكنها لن تغير كثيرًا في واقع 
العرب الس����يئ، فقوة العرب كأمة في تحقيق وحدتهم، وإنجاز 
نهضتهم، وانتزاع اس����تقاللهم، لن تتحقق إال بقوتهم الذاتية 
وإمكانياتهم الخاصة، وقبل كل ش����يء باس����تعادة رس����التهم 
الحضارية للبش����رية، وهي رسالة اإلسالم كدين وحضارة وثقافة 

وهوية وروح وثورة.

ال تبدو عملية بئر السبع ُمناِظرة لغيرها من العمليات، وتحديدًا على 
مستوى النتائج التي جاءت قاسية على العدو، حكومًة ومؤّسسات 
ورأيًا عامًا. ولعّل أكثر ما يثير قلق س���لطات االحتالل هو أن العملية 
ليس���ت حدثًا يتيمًا، وإنما حلقة في سلس���لة متواصلة، وانعكاس 
إلرادة الفلس���طينيين مقاومة االحتالل باإلمكانات المتوافرة، على 
رغ���م كّل الظروف الصعب���ة المحيطة بهم. ولذا، تخش���ى القيادة 
»اإلس���رائيلية« من أن يش���ّكل الهجوم فتياًل النفجار أوسع، أو في 
الح���ّد األدنى عامل تحفيز على محاكات���ه في الداخل المحتّل وفي 
الضف���ة الغربية، من أج���ل أن يتكامل ذلك مع ضرب���ات المقاومة 

انطالقًا من غزة.
ويتجّلى أحد أوجه تمايز هذه العملية وخطورتها، في أنها، بحسب 
التقاري���ر اإلعالمية العبرية، »أحد أقس���ى الهجم���ات التي عرفتها 
إس���رائيل في الس���نوات الخمس األخي���رة، إْن لم تكن أقس���اها«، 
فض���اًل عن أن تنفيذها جرى في عمق الكيان، وانطالقًا من األراضي 
المحتل���ة عام 1948، حي���ث ُيعّد منفّذها، وف���ق قوانين االحتالل، 
»مواطنًا إس���رائيليًا«، وهو ما يش���ّكل دلياًل إضافيًا وحّيًا على فشل 

سياسة التجزئة التي حاول العدو فرضها على الفلسطينيين.
كذلك، أظهرت العملية فش���ل األجهزة األمنية »اإلسرائيلية« في 
إحباطه���ا مس���بقًا، ال لتقصير أو خل���ل أو نقص - بالض���رورة - في 
إمكانات هذه األخيرة التي تتمّتع بالخبرة ولديها كّل عناصر القّوة 
والتف���ّوق المطلوبة، بل لكون هذا النم���ط من العمليات عصّيًا على 
ط  ر والمخطِّ الكش���ف؛ لكون المقاوم نفس���ه يؤّدي فيه دور المق���رِّ
والمستطِلع والمنّفذ، سواًء كان منتميًا تنظيميًا إلى أحد الفصائل 

أم ال.
 وبحس���ب التقدير الس���ائد لدى األجهزة األمنية والعسكرية، فإن 
ر، محمد أبو القيعان، ش���ّن الهجوم من تلقاء نفسه،  األس���ير المحرَّ
لدواف���ع أيديولوجي���ة، وهو ما ُيصّع���ب على الجه���ات المختّصة 
مهّمتها. وكانت أجهزة أمن الكيان تتوّقع وتتخّوف من أن تشهد 

األسابيع المقبلة جولة تصعيد خطيرة.
وعلى ه���ذه الخلفية، زار رئيس »الش���اباك،« رونين ب���ار، قبل نحو 
أس���بوعين، واشنطن، حيث بحث س���يناريو نشوب مواجهات خالل 
شهر رمضان المقبل، ال سيما في ضوء تزامن عيد الفصح اليهودي، 
الذي ُيرّجح أن تتصاعد فيه استفزازات المستوطنين، مع بدء شهر 

رمضان، وقريبًا منهما أيضًا مناسبتا يوَمي النكبة والنكسة.
على أن العملية انطوت على قْدٍر من المفاجأة بالنسبة إلى األجهزة 
األمنية، إذ كش���فت تقارير إعالمية عبرية أن���ه »في كل تقديرات 
الوض���ع التي ُأجريت، رّكزت المؤسس���ة األمنية والعس���كرية على 
إمكانية تده���ور الوضع في الضف���ة والقدس، وبنس���بٍة أقّل على 

إمكانية أن يقّرر أحد من األقلية تنفيذ هجوم فّتاك«.
ق، هو األقّل رجحانًا بالنس���بة إلى هؤالء.  لكن الس���يناريو الذي تحقَّ
ويتع���ّزز عنصر المفاج���أة أيضًا، في كون الش���هيد أبو القيعان »ال 
يستجيب للبروفيل المتوّسط للمقاومين«، وفق عّدة معايير، أبرزها 
أن »عمره 34 سنة، كبير نس���بيًا، وأب لخمسة أوالد وأستاذ سابقًا... 
وهو ش���خص كان معروفًا للمؤسسة األمنية والعسكرية، بل وحتى 
دخل الس���جن »اإلس���رائيلي« حيث اعتقل لمّدة أربع سنوات«. ومن 
هنا، س���يكون على »الش���اباك« إجراء مراجعة جّدية لفهم األخطاء 

التي أّدت إلى ما حدث.
في التوقيت السياس���ي، تأتي العملية لُتعيد قضية فلس���طين، 
ولو مؤقتًا، إلى صدارة المش���هد اإلقليمي، على رغم تسارع مشاريع 
التطبيع. كما تشّكل رسالة إلى كّل المطّبعين بأن لشعب فلسطين 
خياراته، في وقت يس���ّرع فيه ه���ؤالء »تعاونهم« من أجل حمايته 
من مخاطر الصواريخ والمس���ّيرات، عبر تقدي���م منّصات جغرافية 
متقّدمة »لإلس���رائيليين«، تمّكنه���م من الدف���اع والهجوم. وفي 
الدالئل أيضًا، تثبت العملية، مجّددًا، قدرة الش���عب الفلس���طيني 
على تغيير المعادلة في المنطق���ة، في ما لو توافرت له اإلمكانات 
الت���ي يحول دونها الطوق العربي. وهو ما أش���ار إليه قائد ش���عبة 

العمليات الس���ابق في الجيش اإلس���رائيلي، اللواء إسرائيل زيف، 
عندما قال: »لو كان لدى هذا المقاوم س���الح رش���اش، لكان س���قط 
عش���رات المصابين«. ويبرز هنا فارق أساس���ي بين عمليات فردية 
وبين عمليات تس���تند إلى بنية تحتية؛ إذ على رغم أن النمط األّول 
يتمّتع بحصانة أكبر إزاء الكشف واإلحباط، إاّل أن النمط الثاني أقدر 

على إلحاق خسائر أشّد وضغوط أقسى على كيان العدو.
له���ذا، تتذّكر إس���رائيل وأجهزتها، مع كّل عملي���ة فردية، فضل 
األنظم���ة العربية وأجهزة الس���لطة التي تلع���ب دورًا جوهريًا في 

»حمايتها«.
ف���ي البع���د »اإلس���رائيلي« الداخلي، م���ن المتوّقع - كم���ا في كل 
محطة مش���ابهة - أن تتحّول العملية إلى مناس���بة للتصويب على 
حكوم���ة نفتالي بينيت، وعلى سياس���اته، ومن ضمن ذلك ما صدر 
حت���ى اآلن من أنه في الوقت الذي ينش���غل في���ه بالتقاط الصور 
م���ع الزعماء العرب، يغفل عن التهديد الداخلي. مع هذا، تس���اهم 
مجموع���ة عوامل في تقيي���د خيارات حكومة الع���دو. فهي، وعلى 
رغ���م كّل المزايدات، س���تعمل على احتواء العملي���ة بأقّل رد فعل 
ممكن، خصوصًا أنها معنّية بتجاوز المناس���بات الدينية اليهودية 
واإلسالمية بأقّل األضرار، على اعتبار أن أّي إجراء ستّتخذه من شأنه 
أن يحّفز المزيد من العمليات الفردية. إال أن هوية المنّفذ، وتحديدًا 
كونه بدويًا، ستدفع اليمين المتطّرف إلى تصعيد استفزازاته، كما 
س���تحمل األجهزة األمنية والسياسية، الحقًا، على مواصلة سياسة 
تهوي���د النقب واقتالع س���كانه منه، أو تحجيم وج���وده بعناوين 

مغّلفة.
وفي الخالص���ة، يّتضح أن حكومة العدو وأجهزت���ه األمنية تواجه 
معضلة جدية؛ فهي مقّيدة عن تصعيد إجراءاتها التي تدرك أنها 
س���تحّفز المزيد من العمليات المشابهة. وفي المقابل، ال تستطيع 
أن تب���دو كابحة لليمين المتطّرف ال���ذي يتعّمد إحراجها من خالل 

تصعيد استفزازاته في المناسبات المقبلة.

روسيا والغرب.. صراع بين شبيهين أو نقيضين؟

»إسرائيل« أمام السيناريو المرعب: بئر السبع تلهم أخواتها

عملية السبع.. استهداف 
بقلم/ د. وليد القططيرغم التشديدات 

بقلم: علي حيدر
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االستقالل/ وكاالت:
إقص���اء روس���يا من نظ���ام التج���ارة والتموي���ل العالمي 
بالعقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية، بدأ يشّكل 
فجوة كبيرة في االقتصاد العالمي بسبب ريادة موسكو في 
إنتاج الطاقة والسلع الزراعية والمعادن، ما يؤدي إلى ارتفاع 

كبير في األسعار.
وتعتبر روس���يا من أهم المصدرين في العالم للعديد من 
السلع والمنتجات، فلم يكن لالتحاد السوفيتي وضع مهم 
في التجارة العالمية في تلك الفترة. ففي عام 1985، كانت 
التجارة الدولية - معظمها مع دول ش���رق أوروبا - تش���كل 

4% فقط من الناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد السوفيتي.
في المقابل، كانت التجارة الدولية تشكل حوالى 17% من 
الناتج المحلي للواليات المتحدة في الفترة نفس���ها. ومع 
تولي ميخائيل غورباتشوف زعامة االتحاد السوفيتي عام 

1985 قام بفتح أبواب األسواق العالمية أمام الدولة.
ووفقًا لبيانات مؤتم���ر األمم المتحدة للتج���ارة والتنمية، 
فإّن روس���يا أصبحت عقب تفكك االتحاد الس���وفيتي عام 
1991 ضمن أكبر 25 دولة في العالم في التجارة الخارجية، 
وأصبح���ت صادراته���ا تمثل 1% من إجمال���ي الصادرات 

العالمية.
بعد ذل���ك ارتفعت حصتها في الص���ادرات العالمية إلى 

حوالى %3.

توريد القمح
تأتي ألمانيا والوالي���ات المتحدة وإيطاليا على رأس الدول 
المس���توردة من روسيا، ويش���ّكل الغاز الطبيعي والبترول 

أغلب واردات هذه الدول من موسكو.
ووفقًا لبيان���ات مركز التعقي���د االقتصادي، فإّن روس���يا 
أصبح���ت اعتب���ارًا من ع���ام 2002 من أهم م���وردي القمح 

لألس���واق العالمي���ة، وتش���ّكل صادراتها نح���و 6% من 
الص���ادرات العالمية للقمح. وفي ع���ام 2016 أصبحت أكبر 
مص���در للقمح في العالم. ووفقًا لمعطي���ات البنك الدولي، 
فإّن التجارة الخارجية شكلت نحو 46% من إجمالي الناتج 

المحلي الروسي حتى عام 2020.
ويأت���ي أكثر من نص���ف عائدات الصادرات الروس���ية من 
البترول والغ���از الطبيعي، بينما تبلغ حص���ة المعادن من 
الصادرات الروسية 11%، والمواد الكيماوية 8%، في حين 

تبلغ حصة األغذية من إجمالي الصادرات نحو %7.

ت�آكل العوملة
أعلنت دول مثل الواليات المتحدة وبريطانيا أّنها ستوقف 

استيراد البترول الروسي، وبدأت الشركات والدول تتجنب 
استيراد المنتجات الروس���ية بسبب العقوبات المفروضة، 
والصعوبات في طرق الدفع. في مقابل ذلك، فرض الرئيس 
الروس���ي فالديمي���ر بوتين قي���ودًا عل���ى تصدير بعض 

المنتجات، في محاولة للرد على الدول األوروبية.
وأعلن الكرملين، األس���بوع الماضي، إيقاف الصادرات في 
بعض القطاعات منها الزراعة وقطاع السيارات والمنتجات 

الطبية حتى نهاية العام الجاري.
ومع اس���تمرار األزمة وازدياد العقوبات على روسيا، يستمر 
ارتفاع األسعار في الس���لع، كون روسيا من أهم المنتجين 
والمصدرين في قطاع الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية.

وبالرغم من العقوبات المفروضة، ال تزال بعض الدول مثل 
الصين التي تعد الهدف األكبر للتجارة الروسية راغبة في 
مواصلة تجارتها مع موسكو، في حين أعلنت الهند أّنها قد 
تس���تورد البترول الروسي ومنتجات أخرى بشرط الحصول 

على أسعار مخفضة.
وال تزال دول تش���كل 35% من أسواق الصادرات الروسية 
محافظة على عالقاتها االقتصادية معها، ولم تعلن فرض 
عقوبات عليها، إال أّن بعض هذه الدول تواجه صعوبة في 

نقل بضائعها عبر البحر األسود.
ويؤدي إقصاء الدول الغربية روس���يا من االقتصاد العالمي 
إل���ى تكثيف الجه���ود العالمي���ة إليجاد بدائ���ل لتوريد 
العديد من المنتجات والس���لع. وقد بدأ الموردون اآلخرون 

يستفيدون من االرتفاع الذي طرأ على األسعار.
وأوضح رئيس »معهد بيترس���ون لالقتص���اد الدولي« أّن 
العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا تسببت 
في هبوط قيمة الروبل، وعّمقت من األزمات التي يواجهها 
اقتصاد البالد، وجعلت الحكومة الروس���ية قريبة من إعالن 

عجزها عن سداد الديون.
وأفاد بوس���ن ب���أّن قطع روس���يا إمدادات الغ���از الطبيعي 
والبترول س���يترتب عليه كلفة باهظة على أوروبا، ويمكن 
أن يدفع الحكومات إلى محاولة االنغالق واالكتفاء بنفسها، 

وقطع الروابط االقتصادية مع الدول األخرى.
وأش���ار إلى أّن الحرب والعقوبات لن يتسببا في تغييرات 
مالية ضخمة في االقتصاد العالمي، إال أّنها ستس���رع من 

تآكل العولمة المستمر منذ فترة.
وذكر أّن العالم سيشهد ترابطًا اقتصاديًا أقل، ونسب نمو 
أقل، وتراجعًا في االهتمام باالبتكار والتجديد، الفتًا إلى أّن 

تآكل العولمة سيكون له آثار سلبية على التكنولوجيا.      

محاولة إقصاء روسيا من االقتصاد العالمي يسبب فجوة تجارية دولية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس����لطات السويس����رية تجميد أموال 
وأصول روس����ية لها عالقة بالحرب الدائرة في 
أوكرانيا بقيمة 75.5 ملي����ار فرنك )6.5 مليار 

يورو(.
أعلن ذلك المس����ؤول بأمانة الدولة للش����ؤون 

االقتصادية، إروين بولينجر.
يذكر أن سويس����را ليس����ت عضوا في االتحاد 
األوروبي لكنه����ا تؤيد عقوب����ات التكتل على 

روسيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال بولينجر، المختص بالعالقات االقتصادية 
الثنائية، إن المبلغ الذي جرى تجميده ال يمكن 
أن يعادل جميع األصول الروسية في سويسرا، 
مشيرا إلى أن جميع األشخاص المطبق عليهم 

العقوبات ال يمتلكون أصوال في سويس����را من 
ناحية، كما أن هناك أشخاصا يمتلكون أصوال 
في سويس����را وليس����وا مدرجين عل����ى قائمة 

العقوبات من ناحية أخرى.
يشار إلى أن قائمة العقوبات تنطبق في الوقت 
الراهن على 874 ش����خصا روس����يا و62 كيانا 

روسيا في سويسرا.
ولم يقتصر التجميد حتى اآلن على الحسابات 
فقط بل ش����مل كذلك الممتلكات، كما يمكن 
للدولة السويس����رية الوصول إلى أعمال فنية 

ومعادن ثمينة في المستودعات الجمركية.
وأوض����ح بولينجر أن العقوب����ات قيدت وصول 

المالكين الروس إلى هذه الممتلكات.
وال تش����مل العقوبات مصادرة األصول أي نقل 

ملكيتها إلى الدولة، وأش����ار بولينجر إلى أنه ال 
يوجد أساس قانوني لهذا اإلجراء في سويسرا.

كانت الحكومة السويس����رية تلقت إخطارا بأن 
قيمة أصول األف����راد الروس المفروض عليهم 
عقوب����ات تبلغ 75ر5 مليار فرانك سويس����ري، 

بحسب ما أعلن بولينجر في وقت سابق.
وكان����ت وكال����ة بلومب����رج لألنب����اء ذك����رت أن 
األرقام تش����مل قيمة الممتلكات في المناطق 

السياحية.
ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل بشأن 

األفراد المعنيين.
يش����ار إلى أن البنوك السويسرية ملزمة بإبالغ 
الحكوم����ة عن األصول الت����ي يمتلكها األفراد 

الواقعة عليهم عقوبات.

االستقالل/ وكاالت:
 أقال مصرف دويش���ته بنك األلماني أربع���ة مصرفيين أمريكيين على خلفية 

انتهاك قواعد االلتزام، وفقا لمصادر مطلعة.
وأقال البنك األلماني بين دارس���ني، رئيس أسواق رأس المال في األمريكتين، 
وراف���ي راجوناث���ان، وهو مدير إداري، بحس���ب ما ذكرته وكال���ة بلومبرج لألنباء 
الجمعة. كما أقال البنك براندون سان، وهو مدير، ودانيل جاونا المقرب منه، وفق 

ما ورد على حسابه بموقع “لينكد إن”.
ولم يسن معرفة تفاصيل خرق االلتزام المزعوم على الفور. وذكر مصدر مطلع أنه 

ال يتعلق بأنشطة خدمات العمالء.
ورفض راجوناثان ومتحدث باسم دويشته بنك التعليق. ولم يستجب دارسني 

وسان وجاونا على الفور لطلبات اإلدالء بتصريح.

ألمانيا: دويتشه بنك يقيل 
4 مصرفيين أمريكيين

سويسرا تعلن تجميد أموال وأصول روسية بقيمة 5,6 مليار يورو

االستقالل/ وكاالت:
اس���تقرت أس���عار الذهب قرب أعلى مس���توى في 
اس���بوع، الجمعة، مع تزايد المخ���اوف من الضغوط 
التضخمي���ة والغموض بش���أن األزم���ة األوكرانية، 
رغم توجه البن���ك المركزي األمريكي نحو المزيد من 

التشدد في السياسة النقدية.
وبحل���ول الس���اعة 8:15)ت.غ(، جرى ت���داول الذهب 
في التعامالت الفورية عن���د 1958.1 دوالر لألوقية، 
بارتفاع طفيف بمقدار 36 س���نتا أو بنس���بة 0.02 

بالمئة.
وس���جلت العقود األمريكية اآلجلة للذهب انخفاضا 
طفيفا أيض���ا، بمقدار 3.6 دوالرات أو بنس���بة 0.18 

بالمئة، ليجري تداولها عند 1958.6 دوالر لألوقية.
ويتجه المعدن األصفر لتس���جيل مكسب أسبوعي 

بنحو 1.5 بالمئة.

وارتفعت جاذبية الذهب لدى المستثمرين باعتباره 
م���الذا آمنا، في وقت ت���راوح المفاوضات الروس���ية 
األوكرانية مكانها دون أحراز تقدم يعطي أمال بوقف 

قريب للحرب.
ويزيد م���ن جاذبية المعدن النفيس ايضا، اتس���اع 
المخاوف من تتس���ارع وتيرة التضخم على مستوى 
العالم، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ 
عقود، وهو مرش���ح لمزيد من االرتف���اع جراء ارتباك 

سالسل التوريد مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
ويستخدم الذهب أداة للتحوط من التضخم.

وتأتي مكاس���ب الذهب رغم التصريحات المتوالية 
عن مسؤولين في مجلس االحتياطي الفدرالي )البنك 
المركزي األمريكي( بش���أن تشدد أكبر في السياسة 
النقدية تس���ريع رفع الفائ���دة، لمواجهة الضغوط 

التضخمية.

االستقالل/ وكاالت:
انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية، الجمعة، بعد 
فش���ل االتحاد األوروبي في االتف���اق على حظر الخام 
الروس���ي، وتقارير تفيد أن الواليات المتحدة تدرس 
مع حلفائها سحب المزيد من المخزون االستراتيجي.

وبحلول الساعة 7:45)ت.غ(، تراجعت عقود خام برنت 
القياسي، تسليم مايو/أيار، 97 سنتا أو بنسبة 0.81 
بالمئة، ليجري تداولها عن���د 118.06 دوالرا للبرميل. 
ونزلت عقود خام غرب تكس���اس الوسيط األمريكي، 
تس���ليم مايو/ايار أيضا، 1.04 دوالر أو بنس���بة 0.93 
بالمئ���ة، إلى 11.3 دوالر للبرمي���ل. والخميس، أغلقت 
عقود الخام الت���داوالت بانخف���اض 2 بالمئة، بعدما 
انته���ت قمة لق���ادة االتح���اد األوروب���ي عقدت في 
بروكس���ل بمش���اركة الرئيس األمريكي ج���و بايدن، 
دون اتف���اق على حظ���ر واردات الطاقة الروس���ية، ما 

س���اهم في تهدئة مخاوف األسواق بش���أن المزيد 
من النقص في اإلمدادات. لكن الخامين القياس���يين 
يتجهان لتس���جيل أكبر مكسب أسبوعي منذ ثالثة 
أس���ابيع، بحوالي 10 بالمئة لمزيج برن���ت و7 بالمئة 
للخام األمريكي. وس���اهم في تهدئة األسواق أيضا 
تصريحات مس���ؤولين أمريكيين رافق���وا بايدن إلى 
بروكس���ل، أفادت بأن الواليات المتح���دة تدرس مع 
حلفائه���ا ضخ المزيد من الخام في األس���واق عبر من 
المخزون االستراتيجي. وفي حال تم ذلك، فستكون 
المرة الثالثة التي تسحب هذه الدول من مخزونها في 
غضون أقل من نصف عام لتعويض نقص اإلمدادات 

وكبح ارتفاع األسعار.
ففي نوفمبر/تش���رين الثاني الماضي، قررت الواليات 
المتحدة وحلفائه���ا ضخ حوالي 80 مليون برميل من 

مخزونها مع تعافي االقتصاد من جائحة كورونا.

النفط يهبط بعد فشل قمة أوروبية 
في اتفاق لحظر الخام الروسي

الذهب مستقر قرب أعلى مستوى 
في أسبوع مع تزايد مخاوف التضخم
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة الدف���اع الروس���ية أّن 
قواته���ا ش���ّنت ضرب���ات بصواريخ 
مجنحة من طراز "كاليبر" على قاعدة 
وقود كبيرة تابعة للجيش األوكراني 

قرب العاصمة كييف.
وقال المتحدث باس���م ال���وزارة إيغور 
"صواريخ  إّن  الجمعة،  كوناشينكوف، 
الدق���ة  العالي���ة  المجّنح���ة  كاليب���ر 
دمرت، مس���اء الخمي���س، أكبر قاعدة 
وقود متبقية لدى القوات المس���لحة 
األوكرانية، استخدمت إلمداد الوحدات 
العس���كرية وس���ط الب���الد بالوقود". 
وأضاف كوناش���ينكوف أّن "مجموعة 
القوات الروس���ية أح���رزت، خالل ليل 
أول أمس الخميس، تقدمًا لمسافة 4 
على  وأحكمت سيطرتها  كيلومترات، 
وكراسني  وميخايلوفكا  باتمانكا  قرى 
بارتيزان وس���تافكي وترويتسكوييه، 
وال تزال تواص���ل تقدمها على مواقع 
وح���دات اللواء ال����25 لإلن���زال التابع 

للجيش األوكراني".
وأش���ار المتح���دث الروس���ي إلى أّن 
"سالح الجو الروسي استهدف، خالل 
الليلة األخيرة، 51 موقعًا عسكريًا في 
أراض���ي أوكرانيا، منها مق���را قيادة، 

ومس���تودعان لألس���لحة والذخائ���ر 
الصاروخية والمدفعية، و26 حش���دًا 
آلليات حربي���ة، و3 راجمات صواريخ، 
ومنظومت���ان للدف���اع الج���وي م���ن 
طراز ب���وك إم1-، و3 مدافع من طراز 
دي30-، إضاف���ًة إل���ى رادار إض���اءة 
بمنظومة إس300-  خ���اص  وتوجيه 

الصاروخية".
وتاب���ع: "مجموعة صيادي الليل التي 
تض���م مروحي���ات كا52- وم���ي28- 

إن، دّمرت بغاراته���ا الليلية 24 آلية 
حربية أوكراني���ة، منها 7 دبابات و5 
ناقالت  و3  قتالي���ة  مركبات مش���اة 
جن���ود مدرعة"، وأك���د أّن "الدفاعات 
الجوية الروس���ية أسقطت 4 طائرات 

مسّيرة أوكرانية".
ووفقًا للمتحدث باس���م وزارة الدفاع 
الروس���ية، بلغت خسائر كييف منذ 
الروس���ية  العس���كرية  العملية  بدء 
261 طائرة مسيرة، و204 منظومات 

و1587  للطائرات،  مضادة  صاروخية 
دبابة، و163 راجم���ة صواريخ، و636 
مدفع���ًا ومدفع ه���اون، إضاف���ًة إلى 

1397 مركبة عسكرية.
وأف���ادت وزارة الدفاع الروس���ية في 
بي���ان، في وقت س���ابق الجمعة، بأّن 
العس���كريين الروس س���لموا سكان 
مقاطعة خيرس���ون جن���وب أوكرانيا 
دفع���ة جدي���دة م���ن المس���اعدات 

اإلنسانية، يتجاوز وزنها 20 طنًا.

تدمير أكبر قاعدة وقود للجيش األوكراني بصواريخ »كاليبر« الروسية

االستقالل/ وكاالت:
عقد العاه���ل األردني، الملك عبد الله الثاني، الجمعة، 
لقاء تشاوريًا رباعيًا ضّم الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيس���ي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
وولي عهد أبو ظبي الش���يخ محم���د بن زايد آل نهيان، 

في العقبة جنوب المملكة األردنية. 
وفي بيان للديوان الملكي األردني، أش���ار إلى أن اللقاء 
تناول »س���بل تطوي���ر العالقات األخوي���ة بين الدول 
الشقيقة«، وحضره ولي عهد األردن األمير الحسين بن 
عبد الله الثاني، ووزير الدولة الس���عودي األمير تركي 
بن محمد، ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون 

الرئاسة اإلماراتية محمد بن حمد بن طحنون.
وانطلقت الخميس، جولة جديدة من مبادرة اجتماعات 
»العقبة« األمني���ة، للمرة الخامس���ة، لبحث »التصدي 

للتهديدات المستجدة لإلرهاب«.
ويأت���ي اللقاء قبي���ل جول���ة يبدأها وزي���ر الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، اليوم الس���بت، في المنطقة 
وتشمل »إسرائيل«، الضفة الغربية المحتلة، المغرب 

والجزائر.
كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثالثي جمع السيسي 
واب���ن زايد، مع رئي���س وزراء االحتالل »اإلس���رائيلي«، 

نفتالي بينيت، في شرم الشيخ.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت اليابان وكوري���ا الجنوبية، الجمعة، أّنهما س���تردان بحزم على 

إطالق كوريا الشمالية صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات.
وق���ال وزير الخارجية الياباني هاياش���ي يوشيماس���ا، خالل اتصال مع 
نظي���ره الكوري الجنوب���ي جيونغ وي يون���غ، إّن التجرب���ة الصاروخية 

الجديدة تعدُّ "تهديدًا واضحًا وخطرًا".
وأضاف أّن البلدي���ن "اتفقا على الرد بحزم" إزاء التجربة، مش���ددًا على 
أهمية التعاون القائم مع الواليات المتحدة بش���أن "إخالء شبه الجزيرة 

الكورية من األسلحة النووية".
م���ن جانب آخ���ر، أكد وزي���ر الدفاع الياباني كيش���ي نوب���و أّن التجربة 

الصاروخية الجديدة "زادت من التهديدات األمنية في المنطقة".
م���ن جهتها، حث���ت وزارة الخارجي���ة الصينية "جمي���ع األطراف" على 
ممارسة ضبط النفس في ما يتعلق بتجارب كوريا الشمالية للصواريخ 

البعيدة المدى.
وأطلقت كوريا الش���مالية، الخميس، أول صاروخ بالس���تي عابر للقارات 
منذ العام 2017، حس���بما ذكرت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية 

واليابان.
واختبر الجيش الكوري الجنوبي إطالق صواريخ أرضية وبحرية وجوية، 

ردًا على إطالق كوريا الشمالية الصاروخ العابر للقارات.

اليابان وكوريا الجنوبية 
تتوعدان »برد حازم« على تجارب 

كوريا الشمالية الصاروخية

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن كي���ان االحت���الل »اإلس���رائيلي«، الجمع���ة، أّنه���ا 
ستس���تضيف لق���اء »تاريخي���ًا«، يوم���ي األح���د واإلثنين، 
يجم���ع وزراء خارجية الواليات المتح���دة واإلمارات والمغرب 

والبحرين، بالتزامن مع زيارة الوزير أنتوني بلينكن.
وقالت الخارجية »اإلسرائيلية« إّن »قمة دبلوماسية تاريخية 
س���تعقد يوم���ي األحد واإلثني���ن المقبلين في إس���رائيل. 
وس���يصل وزير الخارجية األميرك���ي ووزراء خارجية اإلمارات 
والمغرب والبحرين لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، 

بناًء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد«. 
ومن المق���رر أن يبدأ وزير الخارجية األميركي جولة إقليمية، 

اليوم السبت، تشمل الجزائر ومناطق السلطة الفلسطينية 
والمغرب وكيان االحتالل »اإلسرائيلي«. 

وقال���ت وزارة الخارجي���ة األميركية، الخمي���س، إّن بلينكن 
س���يناقش خالل هذه الجولة »الحرب التي تشنها الحكومة 
الروس���ية على أوكرانيا، وما أسمتها »أنشطة إيران المزعزعة 
لالس���تقرار«، واتفاقي���ات أبراهام، والعالقات اإلس���رائيلية 
الفلسطينية«. وس���يبدأ بلينكن جولته في »إسرائيل« بلقاء 
رئي���س وزراء االحت���الل نفتال���ي بينيت، ووزي���ر الخارجية 
يائير البي���د، ووزير األمن بيني غانتس، والرئيس إس���حاق 
هرتسوغ، ثم سيتوجه إلى رام الله، حيث سيجتمع بالرئيس 

الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن المجتمع المدني.

العاهل األردني يلتقي السيسي 
والكاظمي وابن زايد في العقبة

وزراء خارجية البحرين والمغرب واإلمارات 
سيلتقون نظيرهم األمريكي في القدس المحتلة

طهران/ االستقالل:
قال وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمي���ر عبد اللهيان، إّن 
»كل األطراف في المنطقة س���تربح« ف���ي حال التوصل إلى 

اتفاق في فيينا.
وأض���اف أمي���ر عب���د اللهيان، خ���الل حوار خاص م���ع قناة 
الميادين اللبنانية ُبّث مس���اء الخميس، أّن بالده اقتربت من 
نقط���ة التوافق في المفاوضات النووي���ة، لكن »ما هو مهم 

بالنسبة إلينا هو كيفية رفع العقوبات والضمانات«.
وأض���اف أّن الوالي���ات المتح���دة حاولت مرات ع���دة، خالل 
األس���ابيع األخيرة، البدء بتفاوض مباش���ر م���ع طهران حول 
المواضيع العالقة، معّقبًا: »إذا كانت إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن جدية، فعليها أن تظهر حسن النية قبل التفكير 

في التفاوض المباشر«.
وفي سياق متصل، أعلن أمير عبد اللهيان أّن طهران أبلغت 
الجانب الغربي بأّن على األميركيين »إثبات حس���ن النية من 

خالل إلغاء إحدى العقوبات المفروضة« على إيران.

وقال الوزير اإليراني إّنه س���افر إلى موس���كو، والتقى نظيره 
الروسي س���يرغي الفروف، بهدف الحصول على توضيحات 
بخص���وص المطالب الروس���ية المتعلقة باالتف���اق النووي، 
موضحًا أّن موس���كو أبلغ���ت بالده بأّنها »س���تدعم االتفاق 

النووي لحظة الوصول إليه«.
وأك���د أّن إيران تعمل على الوص���ول إلى اتفاق »جيد وثابت 
ومستقر، ش���رط عدم تجاوز الخطوط الحمر«، مشددًا على أّن 

»الكرة اآلن في ملعب األميركيين«.
كذلك، أش���ار إل���ى أّن الط���رف األميركي كان »متعطش���ًا« 
للتوصل إلى اتف���اق إقليمي في الع���ام 2015، بعد توقيع 
االتفاق النووي، إال أّن طهران »عارضت قيام الطرف األميركي 
بتقرير مصير المنطقة«. وأكد الوزير اإليراني أّن السياس���ة 
الخارجية إليران »ثابتة لجهة اس���تقاللها السياسي وعدم 
التبعية للغرب والش���رق«، قائاًل إّن حكومة الرئيس اإليراني 
إبراهيم رئيس���ي »تنتهج الدبلوماس���ية الذكية واالنفتاح 

والتعاون الفعال مع الدول كافة«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أّن القوات الروسية حاصرت 
كييف وخاركيف وتش����رنيغيف وسومي وميكوالييف 

وسيطرت على خيرسون.
ولفتت وزارة الدفاع إلى أّن القوات الروس����ية س����يطرت 
على ٪93 من أراضي لوغانسك وعلى ٪54 من أراضي 

دونيتسك واالشتباكات مستمرة في ماريوبل.
وكش����فت أّن خس����ائر القوات األوكرانية خالل العملية 
العس����كرية منذ قرابة ش����هر بلغت نحو 30 ألف قتيل 
وجريح، وأّن 3825 جنديًا روس����يًا أصيبوا و1351 جنديًا 

روسيًا قتلوا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي وقت س����ابق م����ن الجمع����ة، أعلن����ت وزارة الدفاع 
الروس����ية أّن قواتها ش����ّنت ضربات بصواريخ  مجنحة 
م����ن طراز "كاليبر" على قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش 

األوكراني قرب العاصمة كييف.
بالتزامن، أعل����ن رئيس إدارة العمليات الرئيس����ية في 

هيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي 
رودسكوي، عن رغبة أكثر من 23 ألف أجنبي للقتال إلى 

جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال رودوس����كوي: "نتلقى عددًا كبيرًا من الطلبات من 
المواطنين الروس الذين يريدون المش����اركة في عملية 

عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من النازية".
وتابع: "باإلضافة إلى ذلك، أعرب أكثر من 23 ألف مواطن 
أجنبي من 37 دولة عن اس����تعدادهم للقتال إلى جانب 
الجمهوريتين. وقد عرضنا ذلك على قيادة لوغانس����ك 
ودونيتسك، لكنهم قالوا إنهم سيدافعون عن أرضهم 

بأنفسهم، ولديهم ما يكفي من القوى والوسائل".
كما أعلنت هيئة األركان العامة الروسية تدمير القوات 
الجوي����ة األوكرانية ونظام الدفاع الجوي بش����كل ش����به 
كامل نتيجة للعملية الروس����ية�، مشيرًا إلى أّن القوات 
البحري����ة األوكراني����ة لم تعد موج����ودة نتيجة للعملية 

الروسية.

القوات الروسية تحاصر كييف 
وخاركيف وتسيطر على خيرسون

طهران: لن نتقبل أي نفوذ 
»إسرائيلي« في الخليج
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غزة/ االستقالل:
ُتفتتح منافس���ات الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة 
الممتازة، اليوم الس���بت، بمباراة واحدة فقط، ومباراتين في 

دوري الدرجة األولى لكرة القدم.
يس���تقبل اتحاد خانيونس "الطواحي���ن" نظيره الصداقة 

اليوم على أرضية استاد خانيونس البلدي جنوب القطاع.
ويتواج���د اتحاد خانيونس في المرك���ز الثاني على جدول 
الترتيب برصيد 25 نقط���ة وبفارق نقطتين عن المتصدر 
اتح���اد خانيونس، بينم���ا الصداقة يحت���ل المركز الثامن 

برصيد 16 نقطة.
ويس���تهدف الطواحين الذي اس���تعد لهذه المباراة بكل 
قوة وتركيز عاٍل تحقيق الف���وز والتربع على صدارة جدول 
الترتيب، واالستمرار بقوة في المنافسة على اللقب، بينما 
يتطلع الصداقة لتصحي���ح األوضاع والقتال بأقصى جهد 
ممك���ن لنيل العالمة الكاملة لله���روب إلى المناطق اآلمنة 

واالبتعاد عن الخطر.
وف���ي دوري الدرجة األولى، يح���ل فريق خدمات خانيونس 
الذئاب" ضيًفا ثقياًل على نظيره األقصى، مساء اليوم، في 

المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الشهيد محمد الدرة 
بالجولة ال� 15 من المسابقة.

واس���تعد الذئاب لهذه المباراة وه���و بمعنويات مرتفعة 
وثقة عالية، حيث يرغب في االس���تمرار بسكة االنتصارات 

لمواصل���ة المنافس���ة عل���ى اللقب، فهو يرغ���ب في هذه 
المعركة بأن يقدم مستوى مميزًا يليق به يسعى من خالله 

بخطف النقاط الكاملة القتحام المربع الذهبي.
بينم���ا األقصى الجريح فهو في مهمة خطيرة اليوم، حيث 

يحتل الفريق المركز العاش���ر على جدول الترتيب برصيد 
13 نقطة، وهذا ما س���يجعله يقات���ل بأقصى جهد ممكن 
واس���تغالل عامل األرض والجمهور لتحقيق الفوز للهروب 
م���ن القاع والخطر ال���ذي يلتف حول رقبت���ه والتقدم نحو 

األمام.
وفي لقاء آخر، يحتضن ملعب فلس���طين مباراة قوية تجمع 
بين المجمع اإلسالمي الذي يحتل المركز الرابع على جدول 
الترتي���ب برصيد 22 نقط���ة بنظيره الجالء الحادي عش���ر 

برصيد 11 نقطة.
لقاء غاية في األهمية بالنس���بة للفريقين، فالمجمع يريد 
ب���أن يحقق االنتصار من أجل التعم���ق في المربع الذهبي 
والبقاء منافًس���ا بقوة على إحدى بطاقت���ي الصعود، كونه 
يتأخ���ر بفارق 7 نقاط عن الثاني خدمات النصيرات و8 عن 

المتصدر شباب الزوايدة.
بينما الجالء ال���ذي قام بتعيين المدي���ر الفني عالء علون 
لتولي المهمة الجديدة، يس���تهدف الفوز اليوم لمحاولة 
العودة من الكبوة التي لحقت به للزحف نحو المراكز اآلمنة 

والفرار من الصراع على الهبوط للمناطق اآلمنة.

»الطواحين« يسعى للتربع على صدارة الممتازة.. وصراع »شرس« في األولى للتقدم نحو األمام

الضفة الغربية/ االستقالل:
قررت اللجنة المنبثقة من االتحادين األردني والفلسطيني 
لكرة الق���دم المنظمة لبطولة الق���دس والكرامة، أن تجمع 
مباراة الدور نصف النهائي األولى ناديي ش���باب رفح ضد 
جبل المكبر، فيما تجمع المب���اراة الثانية ناديي الفيصلي 

ضد الوحدات.
ويأتي ه���ذا القرار لتعزيز رمزية البطول���ة وهويتها التي 
تجذرت من خالل اس���مها )القدس والكرام���ة( وما يحمله 
هذا االس���م م���ن دالالت عميق���ة لدى الش���عبين األردني 
والفلسطيني، وذلك لضمان أن تجمع المباراة النهائية بين 

ناديين أردني وآخر فلسطيني.
وبذلك س���تقام مباراتا الدور نصف النهائي اليوم السبت، 
حيث يلعب جبل المكبر ضد شباب رفح على ستاد فيصل 

الحسيني في تمام الرابعة مساًء بتوقيت القدس.
ويلتقي الفيصلي مع نظيره الوحدات على س���تاد فيصل 
الحس���يني، في تمام الس���ابعة والنصف مس���اًء بتوقيت 
الق���دس. وتقام مب���اراة المركز الثالث ُمك���رر يوم اإلثنين 
المقبل، على س���تاد الجامعة العربية األمريكية في جنين، 
بينما يحتضن س���تاد فيصل الحسيني المباراة النهائية 

يوم الثالثاء المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
رغم س���عيه الجاد لالنتقال إلى أحد كبار أوروبا في 
الصيف المقبل، رفض إيرلينج هاالند نجم بوروسيا 
دورتمون���د عرض���ا ماليا ضخم���ا من أح���د عمالقة 

البريميرليج.
وس���يكون هاالن���د متاحا ف���ي س���وق االنتقاالت 
الصيفية المقبلة مقابل 64 مليون جنيه استرليني 
تمثل قيمة الش���رط الجزائي ف���ي عقده مع النادي 
األلماني، مما يغري كل األندي���ة الكبرى في القارة 

العجوز لضمه.
وذكرت صحيفة »آس« اإلس���بانية إن مانشس���تر 
سيتي عرض راتبا أسبوعيا لهاالند قيمته 500 ألف 

جنيه استرليني، لكن الالعب النرويجي رفضه.
وأضافت الصحيفة أن السيتي قدم العرض الضخم 
لوكيل الالعب، مينو رايوال، ووالده آلف إنجه، مؤكدة 
في الوقت نفس���ه أن رفض هاالند »ليس نهائًيا« 
وم���ن الممكن أن ينض���م الالعب إل���ى فريق بيب 

جوارديوال.
وأش���ارت إلى أن »ريال مدريد ما ي���زال الوجهة 
المفضلة لهاالند، حيث ينتظر الالعب النرويجي 
من النادي اإلس���باني اتخاذ خط���وة جدية ألنه 
يريد التوقيع لناديه الجديد في نهاية الموسم 

الجاري«.

هاالند يتجاهل عرضًا ضخمًا من أجل ريال مدريدنهائي أردني فلسطيني في ختام بطولة القدس والكرامة

االستقالل/ وكاالت:
قال تقرير صحفي، إن الدولي المصري محمد صالح نجم ليفربول، من أبرز المرشحين 

لالنتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحس���ب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يستهدف ضم إيرلينج هاالند 
مهاجم بوروسيا دورتموند، وحال فشلت الصفقة، سيكون االتجاه للخيارات األخرى 

مثل صالح.
وأضافت "صالح هو البديل الذي يحبه تشافي، بجانب ليفاندوفسكي الذي ينتهي 
عق���ده مع باي���رن ميونخ في 2023، ولوكاكو الذي يعد مس���تقبله غي���ر واضح نظًرا 

للعقوبات على تشيلسي".
وتابعت الصحيفة "تش���افي مغرم بطريقة لعب صالح، ورغ���م أنه ليس بالمهاجم 
الصريح مثل هاالند، لكنه سجل 153 هدًفا في 239 مباراة مع الريدز، ويلعب كجناح 

أيمن، ويمكن أن يلعب كمهاجم وهمي".
وأف���ادت أن صالح مختلف ومميز ولديه ش���خصية كافية ليك���ون قائًدا أو من قادة 
مش���روع كما يحدث في ليفربول حالًيا، ويمكنه التعامل مع أجواء الكامب نو، بجانب 
جاذبيت���ه التجارية في الس���وق األفريقي ومصر، وهي دول���ة بهامش كبير يمكن 

استغالله على مستوى الرعاة.
وأش���ار التقرير إلى أن برش���لونة ليس في عجلة من أمره، وينتظر موقف صالح في 
الصيف، ويعتمد التحرك لحس���م الصفقة على اللع���ب النظيف، واالتفاق المتوقع 

.CVC مع بنك

االستقالل/ وكاالت:
بقي منتخب إيطاليا ومدربه روبرتو مانش���يني أمام 3 مس���ارات محتملة، بعد الفشل في 

التأهل لكأس العالم، بخسارة صادمة أمام مقدونيا الشمالية.
ويرتبط مانش���يني بتعاقد يمتد حتى مونديال 2026، ويتمنى رئيس االتحاد اإليطالي، 
جابريل���ي جرافين���ا، أن يبقى روبرتو بعدما حقق طفرة، وفاز بلق���ب يورو 2020 عكس كل 

التوقعات.
وأش���ارت صحيفة "ال جازيتا ديلو سبورت" اإليطالية، إلى أن مانشيني قد يستكمل عقده 

بشرط الحصول على ضمانات لتنفيذ مشروعه مع األتزوري.
وأضافت: "في حالة مغادرة روبرتو مانشيني، فإن هناك أسماء مرشحة لخالفته مثل فابيو 

كانافارو، ومعه المخضرم مارتشيلو ليبي كمستشار فني".
وذك���رت أن االتج���اه الثاني، هو التعاقد م���ع مدير فني بخبرات كبيرة، وهن���ا يبرز، كارلو 
أنش���يلوتي، مدرب ريال مدريد الذي بقى مس���تقبله غامضا بعد الخس���ارة أمام برشلونة 

برباعية في الكالسيكو.
أما المس���ار الثالث فهو تعيين مدير فني بقدرات تش���به مانشيني، ومعه العب بالفريق 

الستكمال المشروع الذي بدأه روبرتو قبل 4 سنوات.

إيطاليا تحدد 3 سيناريوهات 
تحسبًا لرحيل مانشيني

تشافي مغرم بطريقة لعب صالح
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المعدن���ي المغل���ف بالمطاط وقنابل الص���وت والغاز المس���يل للدموع تجاه 
المش���اركين في المس���يرة، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني 

والعشرات باالختناق، جرى عالجهم ميدانًيا.
كما أصيب خمس���ة مواطنين بالرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط بينهم 
صحفي، أمس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" في بلدة بيتا 

جنوب نابلس.
وأف���اد مدير اإلس���عاف والطوارئ في اله���الل األحمر بنابل���س أحمد جبريل، 
ب���أن خمس���ة مواطنين أصيب���وا بالرص���اص المعدن���ي المغل���ف بالمطاط، 
بينهم صحفي أصيب بقدمه، فيما أصيب عشرات المواطنين باالختناق جراء 

الغاز المسيل للدموع، جرى عالجهم ميدانيا.
وفي الس���ياق ذاته، اندلعت مواجهات مع االحتالل في قرية بيت دجن شرق 
نابلس. وأش���ار جبريل إلى أن 11 مواطًنا أصيبوا باالختناق جراء الغاز المسيل 
للدموع، كما اعت���دى جنود االحتالل على مواطن بالض���رب، خالل المواجهات 

في بيت دجن.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم أكثر من ألف مس���توطن 
األقص���ى  المس���جد  متط���رف 
المحتلة،  الق���دس  ف���ي  المبارك 
بحماي���ة ومش���اركة م���ن عناصر 
األسبوع  خالل  االحتالل،  ش���رطة 

المنصرم. 
"القس����طل"  ش����بكة  وذك����رت 
اإلخبارية في تقريرها األسبوعي 
الصادر الجمع����ة، أن عناصر من 
شرطة االحتالل والقوات الخاصة 
التابعة لها س����محت ل����� 1004 
المسجد  باقتحام  مس����توطنين 
األقص����ى، م����ن األح����د الماضي 
آذار/  24-20( الخمي����س  وحتى 

مارس(. 
طقوس���ًا  المس���توطنون  وأدى 
تلمودية عند المنطقة الش���رقية 
قرب مصلى ب���اب الرحمة، ونّفذوا 
جوالٍت اس���تفزازية في الباحات، 
كما التقط���وا صورًا تذكارية لهم 
خالل االقتحام، تزامنًا مع انتشار 

القوات المسلحة حولهم.
ه���ذه  أن  الش���بكة  وبّين���ت   
االقتحامات كان���ت تتم من "باب 
المغاربة" الخاضع لسيطرة شرطة 
االحتالل بشكل كامل، وحتى "باب 

الذي يشهد طقوسًا  السلس���لة" 
للمس���توطنين والغناء، وانتهاكًا 

لحرمة المسجد األقصى. 
وأوضح���ت أنه ف���ي الوقت الذي 
نش���رت فيه الش���رطة عناصرها 
وأّمن���ت الحماية ألكث���ر من ألف 
مس���توطن بينهم طالب معاهد 
وجنود  وضباط  يهودي���ة  دينية 
وموظفون ف���ي حكومة االحتالل، 

تفرض تشديداتها  كانت  فإنها 
على المصلين والوافدين.

 وخالل األسبوع الماضي، فّتشت 
أثناء  ُش���ّبانًا  االحت���الل  ش���رطة 
تواجده���م في البل���دة القديمة، 
وضّيقت على المصلين والوافدين 
أثناء دخوله���م من خالل احتجاز 

هوياتهم وتفّتيش حقائبهم. 
"القس���طل" تجديد  وّثق���ت  كما 

سلطات االحتالل إبعاد المقدسي 
جمي���ل العباس���ي عن المس���جد 

األقصى، لمدة 3 أشهر. 
وكانت شرطة االحتالل قد أبعدت 
العباسي قبل نحو أسبوعين، عن 
المس���جد األقصى لمدة أس���بوع، 
عق���ب اعتقال���ه فجرًا عن���د أحد 
أبواب���ه، واقتي���اده للتحقيق في 

أحد مراكزها.

بحماية ومشاركة من شرطة االحتالل

تقرير: أكثر من ألف مستوطن اقتحموا »األقصى« األسبوع الماضي

غزة/ االستقالل:
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالش����رطة، محاولة تهريب 
كمي����ة من الحبوب المخدرة عبر معبر كرم أبو س����الم جنوبي 

قطاع غزة.
وأف����اد تقري����ر لدائ����رة مراقبة المعاب����ر والموانئ بش����رطة 
المكافح����ة أنه ت����م ضبط كمية من الحب����وب المخدرة،  قبل 
محاول����ة تهريبها عب����ر معبر كرم أبو س����الم ضمن حاويات 

بضائع تجارية.
وأوض����ح التقرير، أنه وأثناء عمل الدائرة ومتابعتها الحثيثة 
بمعبر كرم أبو س����الم، تمكنت من ضب����ط كمية من الحبوب 
المخدرة م����ن نوع "روتان����ا"، أثناء محاول����ة تهريبها، ويبلغ 

عددها 6500 حبة مخدرة، مخبأة ضمن ُشحنة مالبس. 
وبي����ن أنه تم����ت متابعة المهم����ة لمدة تقارب 72 س����اعة 
الماضية؛ من أجل ضبط صاح����ب المادة المخدرة، وعليه تم 
توقيف المدعو )م، ف( خالل كمين أثناء حضوره الس����تالم 

الشحنة وبداخلها المادة المخدرة.
ولف����ت إلى أنه وبالتحقيق األولي مع المذكور اعترف أنه تم 
إرس����اله من قبل أحد مروجي المخدرات، وهو هارب ومطلوب 

على عدة قضايا سابقة للقضاء العسكري. 
وأك����د التقرير اس����تمرار عمل ش����رطة المكافح����ة الدؤوب 
وتكثيف جهودهم لمن����ع عمليات التهري����ب عبر المعابر 
وسائر الوسائل األخرى، ووقوفهم بالمرصاد لتجار ومروجي 
المخدرات والس����موم، حفاظًا على أبناء شعبنا من هذه اآلفة 

الخطيرة.

أريحا/ االستقالل:
أعلنت الشرطة، مساء الجمعة، عن العثور على 
جثة ش���اب وجد متوفيًا ق���رب منزله بمحافظة 

أريحا.
وقالت الش����رطة في بيان لها، إن "النيابة العامة 
بمحافظ����ة اريحا واالغوار، باش����رت مس����اء أمس 

إجراءات التحقيق بواقعة وفاة ش����اب من مدينة 
أريحا يبلغ من العمر 20 عاما وجد متوفيا بالقرب 

من منزله".
وأوضح الناطق االعالمي باس����م الش����رطة العقيد 
لؤي ارزيق����ات، أن غرف����ة العمليات في ش����رطة 
المحافظ����ة تلقت بالغ����ا بالحادث����ة حيث تحرك 

رئيس النيابة العامة على رأس قوة من الش����رطة 
وإدارات المباح����ث العام����ة والتحقيق����ات برفقة 

الطبيب الشرعي للمكان.
وأم����رت النياب����ة العام����ة بالتحفظ عل����ى الجثة 
وإحالته����ا لمعهد الطب العدل����ي إلجراء الصفة 

التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

جنين/ االستقالل:
واصلت فعالي���ات وقوى جنين ومخيمه���ا، اعتصامها داخل الخيمة، مس���اء 
الجمعة، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي، ودعما وإسنادا لألسرى المرضى  والحركة األسيرة.
وش���دد المتحدثون على أهمية الوحدة الوطنية التي هي السالح األقوى في 
التصدي لالحتالل وعدوانه المس���تمر على ش���عبنا، والذي تجس���د بانتصار 
الحركة األسيرة على الس���جان، مشيدين بإصرار وتصميم الحركة األسيرة من 

خالل نضالها داخل سجون االحتالل من أجل نيل حقوقهم المشروعة.
وطالبوا أحرار العالم والمؤسس���ات الدولية واإلنس���انية، وعلى رأسها منظمة 
الصلي���ب األحمر بالضغط على س���لطات االحتالل من أجل تس���ليم جثامين 
الشهداء المحتجزة في ما يس���مى »مقابر األرقام« وثالجات االحتالل، والعمل 

على إنقاذ حياة األسرى المرضى والحركة األسيرة.

جنين: استمرار وقفات 
المطالبة باسترداد جثامين 

الشهداء وإسنادًا لألسرى

إحباط محاولة تهريب 
حبوب مخدرة عبر معبر 

كرم أبو سالم

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة "هآرتس" العبرية الجمعة، 
أن جنود االحتالل قاموا بتصوير النش���طاء 
األجان���ب في الضف���ة الغربية وتس���جيل 
تفاصيله���م لمنعهم في المس���تقبل من 
الدخول ل�"إسرائيل"، بناء على تعليمات من 

وحدة "الذئب األزرق".  
وكشف ش���ريط تم تصويره من قبل "مركز 
األم���ن" ف���ي المس���توطنات المقامة على 
أراضي المواطني���ن في محافظة الخليل، أن 
قائد الجيش في المنطقة أعطى تعليمات 
بتصوير األجانب الناشطين في الدفاع عن 
بيوتهم  تتع���رض  الذين  الفلس���طينيين 

للهدم.
ويظهر الش���ريط الذي وصل إلى "المنظمة 
اليهودي���ة ضد العن���ف" أن الجنود صوروا 
كاميرات  بواس���طة  األجان���ب  الناش���طين 
حديثة ج���دا من أجل تحويله���ا إلى وحدة 
"الذئ���ب األزرق" الت���ي تعم���ل يوميا على 

الفلسطينيين،  تفاصيل  وتسجيل  تصوير 
والتي كش���ف النقاب عنها قبل أشهر في 

صحيفة "الواشنطن بوست" األميركية.  
ويقول "مركز أمن المستوطنات" للجنود، كما 
يظهر في الشريط، "قائد الوحدة قال لي إنه 
مهم جدا تصوير وجوه الناش���طين األجانب 

لمنعهم من دخول إسرائيل مستقبال".  
الجنود  ف���إن  وحس���ب صحيفة "هآرتس"، 
حاول���وا تصوير وج���وه النش���طاء األجانب 
الذي���ن وقفوا إل���ى جانب س���كان منطقة 
سوسيا بجبال الخليل، وحاولوا إخراجهم من 
األرض الزراعي���ة التي دافع عنها النش���طاء 

األجانب مع أصحابها.   
وبحسب شريط الفيديو، فإن الجنود تحدثوا 
م���ع وحدة "الذئ���ب األزرق" بأن الناش���طين 
األجانب يرفضون التقاط صورهم ويخافون 

من الكاميرا.  
وقالت الناش���طة اليهودية م���ن "المنظمة 
اليهودي���ة ض���د العنف" مايا بي���كل إنها 

وصل���ت إلى المنطقة بعدما تبين أن الجنود 
يطردون راعي أغن���ام وزوجته من أرضهما، 
وأضافت: "عندما وصلت اتصلت بالش���رطة 
وأبلغتهم أن الجن���ود يطردون الراعي دون 
أمر عس���كري، فانتبهت أن الجنود يصرون 
على تصوي���ر وجهي، لكنهم ل���م ينجحوا، 
لكن أف���راد الش���رطة قام���وا بتصوير جواز 
س���فري األميركي، وبعد عدة أيام أدركت أن 
الهدف من تصوي���ري هو منعي من دخول 
إس���رائيل". ونظ���ام "الذئ���ب األزرق"، الذي 
يستخدمه جيش االحتالل اإلسرائيلي منذ 
سنتين ونصف، عبارة عن مخزون معلومات 
حول تفاصيل وصور مواطنين فلسطينيين 
به���دف متابع���ة تحركاته���م. وتش���مل 
التفاصي���ل رق���م بطاقة الهوية، والس���ن، 
والجنس، وعنوان الس���كن، ورقم الس���يارة، 
وتقري���ر ح���ول "انطب���اع س���يئ" لتصرف 
فلسطيني أثناء لقائه مع الجندي الذي زود 

تفاصيله للنظام.

وفاة شاب في أريحا والشرطة تفتح تحقيقًا

جيش االحتالل يصور وجوه المتضامنين 
األجانب لمنعهم من دخول »إسرائيل«

�إ�صابات بالر�صا�ص ..
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االستقالل/ وكاالت:
تحول صبي في الثانية عش���رة من عمره إلى حارس مرمى شهير في بريطانيا، رغم 

أنه ولد مع تشوه خلقي يتمثل في فقدان ساعده األيسر.
ولد وايد درو بدون ذراع أيسر بعدما أصيبت والدته بأنفلونزا الخنازير أثناء حملها به، 
ولكن مع تقدمه في السن، لم يدع وايد هذا األمر يقف حجر عثرة في طريقه، وكان 

مصممًا دائمًا على لعب كرة القدم.
وعند بلوغه الثانية عشرة من عمره، أصبح وايد العبًا نجمًا في فريقه المحلي في ليدز، 

وأظهر بأنه يجيد اللعب في موقعه كحارس مرمى كأي العب آخر.
وتقول والدة وايد، كيرس���تي نورمان، إنها مس���رورة ألن طفلها يتحلى بالشجاعة 
واإلرادة لتحقيق ما يريد، ورغم فقدانه أحد ذراعيه، إال أنه اختار موقع حارس المرمى 
الذي يحتاج فيه الالعب لكلتا يديه لينجح في مهامه في صد الكرات واإلمساك بها.

وأضافت: “ ومع ذلك حقق وايد نجاحًا يحسده عليه الكثير من أقرانه، بعد أن ظهر 
في أول تدريب له مع فريق ساكس���تون إف س���ي، ومنذ ذلك الحين برز نجمه في 

الفريق بشكل ملحوظ”.
ويعمل فريق ساكس���تون إف س���ي، على مس���اعدة وايد في جمع تبرعات بقيمة 
14000 دوالر أمريكي للحصول على ذراع آلية جديدة ستساعده أكثر على اإلمساك 

باألشياء الصغيرة، وفق مأ ورد موقع “ميترو” اإللكتروني.      

صبي مبتور الذراع يتحول 
إلى حارس مرمى شهير

�أجو�ء ماطرة يف �مل�صجد �لأق�صى �أم�س   

االستقالل/ وكاالت:
ش����كاوى كثيرة تتلقاها أقسام الشرطة في بلدان 
العالم من مواطنيه����ا يحتجون فيها على أمور قد 
يبدو بعض منها بس����يطا ال يستدعي التدخل من 
األمن، ومن أغرب هذه الوقائع ما تلقاه مركز شرطة 

في والية أوهايو األمريكية.
ف����ي اتصال غريب وش����كوى جمعت بي����ن الحدة 
واالندفاع، تلقى مركز الش����رطة ف����ي والية أوهايو 
األمريكي����ة مكالم����ة هاتفي����ة على خ����ط الحاالت 
الطارئة 911، من سيدة ينتابها غضب شديد وهي 
تش����تكي من مطعم دجاج »KFC كنتاكي«، بسبب 
أن وجبتها التي طلبتها أتت إليها ناقصة، بحسب 

شبكة »سكاي نيوز«.
سبب تلك الثورة العارمة من السيدة األمريكية، هو 

أنها بعد دفعها ثمن وجبة دجاج »KFC« المكونة 
من 8 قط����ع، حصلت عل����ى الوجب����ة األصغر التي 
تحتوي على 4 قطع فقط، وفقا لما ورد في شكواها 
بحسب ش����رطة أوهايو التي وصفت السيدة بأنها 

كانت غاضبة للغاية.
وقال الش����رطي ال����ذي تلقى المكالم����ة على خط 
الحاالت الطارئة 911: »لقد كانت الس����يدة غاضبة 
جدا، واشتكت لنا من أنها دفعت ثمن وجبة دجاج 
كنتاكي مكونة من 8 قطع بينما حصلت على 4 قطع 

فقط، وأكملت حديثها بأنها تريد باقي الدجاج«.
حاول����ت الش����رطة امتصاص غضب الس����يدة - لم 
يكش����ف عن اس����مها - وإخبارها بأن ش����كواها ال 
ُتصنف ضم����ن الحاالت الطارئة وأنها يجب عليها 
أن تتق����دم ب� ش����كوى مدنية، إال أنه����ا لم تتفهم 

ذلك وأصرت على أن يأتي فرد الشرطة إلى منزلها 
للتحقيق: »أمام إصرارها الش����ديد وغضبها العارم 
ال����ذي تملكها، قررنا أن نرس����ل لها فرد ش����رطة، 
وبالفعل ذه����ب إليها وامتص غضبه����ا وأخبرها 
به����دوء أن ليس����ت كل الش����كاوى ُتصنف ضمن 
الحاالت الطارئة، وأنها عليها بأن تتقدم بش����كوى 
أخ����رى للمنازع����ات المدني����ة، وبالفع����ل اقتنعت 

السيدة«، وفًقا لشرطة أوهايو.
رغم الجانب الُمضحك في هذه الواقعة، إال أن على 
إثرها، صدر بيان عن ش����رطة أوهايو طلبت فيه من 
مواطنيها عدم التس����رع واالتص����ال بخط الحاالت 
الطارئ����ة إال في الح����االت التي تس����تدعي تدخل 
عناصر الشرطة فقط، بحسب وكالة أنباء »يونايتد 

برس إنترناشونال« األمريكية.

سيدة تتصل بالطوارئ .. بسبب وجبة كنتاكي 4 قطع

االستقالل/ وكاالت:
رصدت شرطة لوس أنجلوس مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لتوقيف 
شخص قاد سيارة "تسال" بشكل متهور ما أدى إلى طيرانها في الهواء، وحدوث 

أضرار في الممتلكات.
ووثق مقطع فيديو للحادثة التي نشرتها شرطة المقاطعة، السيارة وهي تقفز 
بارتف���اع كبير في اله���واء وتمر فوق تقاطع مروري ث���م تتدحرج على عجالتها 

األمامية وتصطدم بسيارتين كانتا متوقفتين وحاويات قمامة، وفقا للحرة.
وتبحث الش���رطة حاليا عن سائق السيارة المستأجرة وهي من نوع تسال "أس"، 

بعد أن تركها وفر هاربا.
وقالت إنه س���يواجه تهمة "االصطدام والف���رار"، أي الهروب من مكان الحادثة، 

ورصدت ألف دوالر لمن يساعد في القبض عليه.

سيارة طائرة ومكافأة 
للعثور على السائق

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن أطباء أمريكي���ون الخميس أنه���م نجحوا في 
إجراء عملية زرع مزدوجة لرئتين لدى مريض مصاب 
بس���رطان رئوي في مراحله األخي���رة، ما يبعث األمل 

لدى مرضى آخرين في الحالة عينها.
وقد أمضى المريض ألبرت خوري البالغ 54 عاما وغير 
المدخن، سبع ساعات على طاولة العمليات للحصول 
على رئتيه الجديدتين في مستشفى "نورث وسترن 

ميديسن" في شيكاغو في 25 سبتمبر 2021.
وبعد س���تة أش���هر على العملي���ة، ال ت���زال رئتاه 
الجديدتان تعمالن بش���كل جيد ول���م ُيرصد أي أثر 

للخاليا السرطانية في جسمه.
وق���ال كبير جراح���ي الصدر في مستش���فى "نورث 
وسترن ميديسن" أنكيت بهارات في بيان "عمليات 
زرع الرئة نادرة للغاية في حاالت س���رطان الرئة، مع 

وجود عدد قليل جدا من األمثلة المعروفة".
بالس���رطان  المصابين  للمرضى  "بالنس���بة  وأضاف 
في المرحلة الرابعة، ُيعتب���ر زرع الرئة غير وارد على 
اإلطالق، ولكن بما أن سرطان ألبرت كان محصورًا في 
صدره، كنا واثقين من قدرتنا على تخليصه من جميع 

الخاليا السرطانية في العملية وإنقاذ حياته".
ُيحج���م الجراحون عمومًا عن إجراء مثل عمليات الزرع 
هذه بسبب وجود خطر كبير لالنتكاس لدى المرضى 
الذين يتعين عليهم تناول عقاقير مثبطة للمناعة 
لمنع رفض ال���زرع، حتى لو كان هناك عدد قليل من 

الخاليا السرطانية في الجسم.
وب���اءت العمليات الجراحية القليل���ة األولى من هذا 
القبيل بالفشل، لكّن األطباء باتوا يعرفون المزيد عن 

كيفية انتشار السرطان.
ظهرت أعراض ألبرت خوري مطلع عام 2020، وبينها 

آالم في الظهر وعطس وقشعريرة وسعال.
وظّن خوري الذي يعمل في قطاع البناء في شيكاغو 
في ب���ادئ األمر أنه مصاب بكوفيد-19، لكن مخاوفه 
ب���دأت تزداد حي���ن الحظ وجود دم في الس���عال ما 
دفع���ه إلى االتصال بالطبيب. وكش���فت االختبارات 
التي خضع لها عن إصابته بالس���رطان في المرحلة 
األولى. لكن "بسبب موجة كوفيد -19، لم أتمكن من 

بدء العالج على الفور"، وفق ما ذكر خوري في بيان.
وفي يولي���و 2020، تطورت إصابته بالس���رطان إلى 
المرحلة الثانية. كم���ا أن العالج الكيميائي لم يمنع 

حالته من التفاقم إلى المرحلتين الثالثة والرابعة.
وبعدما أبلغته شقيقته بإمكان الخضوع لعملية لزرع 
رئة في مستشفى نورث وسترن ميديسن، وهو صرح 
طب���ي رائد في هذا المجال، قيل أللبرت خوري إنه لن 

ينجو من هكذا عملية.
وكان فريق بقيادة الجراح أنكيت بهارات أجرى سنة 
2020 عملية زرع مزدوجة المرأة شابة تعرضت رئتاها 

للتلف بسبب كوفيد-19.

عودة �لبت�صامة
وبعد محاوالت أخرى للعالج، اعُتبر ألبرت خوري الذي 

كانت حالته الصحية تتده���ور، مؤهاًل لعملية الزرع 
هذه ألن مرض الس���رطان الذي أصيب به، على الرغم 
من أنه في المرحلة الرابعة، لم يتمدد إلى أي أعضاء 

أخرى.
واضُط���ر الفريق الذي أج���رى الجراحة له في غضون 
ست س���اعات، إلى إزالة "آالف المليارات" من الخاليا 
السرطانية من رئتيه، مع الحرص على عدم مالمستها 

لصدره أو مجرى دمه.
ولخ���ص أنكيت بهارات العملي���ة بأنها "كانت ليلة 

مثيرة".
وبات في اس���تطاعة ألبرت خ���وري أن يعيش حياة 
طبيعية، ويعمل أو يمارس الرياضة من دون مساعدة 

في التنفس.
وهو قال "لم أبتس���م منذ أكثر من عام، لكنني اآلن ال 

أستطيع التوقف عن ذلك".
بعد نجاحه، شرع فريق أنكيت بهارات في تطوير 
بروتوكوالت جديدة لتحديد األشخاص اآلخرين 

الذين قد يكونون مؤهلين لمثل هذه العملية.
وق���ال الطبي���ب الج���ّراح "نحن مقتنع���ون اآلن 
بإمكانية إجراء عملية زرع في حالة السرطان. أظن 
أن ذلك س���يكون له آثار أكبر مما يمكننا تصوره 

حاليا".
ُيعّد سرطان الرئة األكثر فتكا في الواليات المتحدة 
وهو مسؤول عن نحو ربع الوفيات جراء السرطان في 

البالد.

في حالة فريدة .. عملية زرع رئتين تنقذ مصابًا بالسرطان

االستقالل/ وكاالت:
نج����ح رجل م����ن كوينبيان، نيو س����اوث ويلز 
بأس����تراليا في الحصول على أكث����ر من 5.5 
مليون دوالر في فوز هائل بأوز لوتو بعد لعب 

نفس األرقام لمدة 30 عامًا.
وقال الفائز لصحيفة The Lott: “لقد لعبت 
نفس األرقام لمدة 30 عامًا ولم أفز بأي شيء«.

لكن هذه الم����رة حصل عل����ى الدرجة األولى 
 ،1466  Oz Lotto قرع����ة  ف����ي  الفائ����زة 
الت����ي أقيمت ي����وم الثالثاء الماض����ي، وربح 

5543173.97 دوالر.
وق����ال الفائ����ز إنه ال ين����وي تغيي����ر عاداته 
وس����يواصل الذهاب إل����ى العم����ل، كما انه 

سيسرع في تكوين عائلة.
كما وعد أصدقاءه بدعوتهم لالحتفال بفوزه 

على بعض الوجبات الجاهزة الصينية.
 ،9 Oz Lotto وكانت األرقام الفائزة في سحب
ه����ي 27 و 2 و 16 و 7 و 22 و 12 ، بينما كانت 

األرقام التكميلية 8.

يفوز بـ 5.5 مليون دوالر في 
سحب بعد اختياره لنفس 

األرقام لمدة 30 عامًا


