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القدس المحتلة/ االستقالل:

نظم���ت حرك���ة الجه���اد اإلس���المي وقف���ة تضامني���ة م���ع 
األس���يرين خلي���ل ع���واودة ورائ���د ري���ان، المضربي���ن ع���ن 
الطع���ام ف���ي س���جون االحت���الل، بع���د أداء ص���الة التراويح 
األقص���ى.  المس���جد  س���احات  ف���ي  الخمي���س   أم���س 
وش���ارك في الوقفة، أبناء وأنصار حركة الجهاد اإلسالمي إلى 
جانب جماهير شعبنا والمرابطين في ساحات وباحات المسجد 

األقصى، وذلك إس���نادًا ودعمًا لألس���يرين خليل عواودة ورائد 
 ريان المضربين عن الطعام رفضًا لسياس���ة االعتقال اإلداري.

وهتف المشاركون بش���عارات الدعم لألس���رى والوقوف إلى 
جانبهم، والمطالبة بضرورة التضامن معهم، مرددين هتافات 
ضد االحتالل، والتأييد للمقاومة وقادتها واستمرار العمليات 
البطولي���ة داخل األراضي المحتلة، ومس���تحضرين الش���هيد 

القائد جميل العموري مفجر ثورة االشتباكات المسلحة.

»الجهاد« تنظم وقفة لألسيرين 
عواودة وريان في ساحات األقصى

رام الله/ االستقالل:
صادقت م���ا تس���مى المحكم���ة العليا 
»اإلس���رائيلية«، الخمي���س، على بناء 31 

وحدة اس���تيطانية في البل���دة القديمة 
من مدين���ة الخليل. ورفض���ت المحكمة 
التماًس���ا تقدمت به حركة »السالم اآلن« 

»اإلس���رائيلية« وبلدي���ة الخلي���ل، لمنع 
إنش���اء مبنيين يضمان 31 
استيطانية،  سكنية  وحدة 

مستوطنون يجرفون أراضي بنابلس 
االحتالل يصادق على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة 

في الخليل ويعتدي على المصلين في األقصى

م�ستهى: �سريى 
العدو ما مل 

يتخيله حال 
غزة/ خالد اشتيوي:ارتكب اأي حماقة

أك���د محل���الن سياس���يان عل���ى أن ما 
تم الكش���ف عن���ه في خط���اب الناطق 

ال���ذراع  الق���دس  لس���رايا  العس���كري 
الجهاد  لحركة  العس���كري 
فلس���طين  في  اإلس���المي 

رة »جنين«.. تطور نوعي في  تحليل: مسيَّ
أداء المقاومة وتأكيد على وحدة الساحات

اللواء سالمي: المقاومة غّيرت 
المعادالت وميزان القوى في المنطقة

غزة/ االستقالل:
أكد قائد الحرس الثوري اللواء حسين 
سالمي أن أحداث الساحة الفلسطينية 

الكيان  األخيرة بينت حجم وحش����ية 
الباس����لة،  المقاومة  وقوة 
»عناص����ر  أن  موضح����ًا 

القائد النخالة: قوى المقاومة فرضت على 
العدو قواعد اشتباك جديدة

غزة/ االستقالل:
قال القائد زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين الخميس، أن 
القدس هي عن���وان هويتنا وديننا 
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غزة/ االستقالل:
ق����ال القائد زياد النخال����ة األمين الع����ام لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين الخميس، أن القدس هي عنوان 
هويتنا ودينن����ا وتاريخنا ودونها أرواحن����ا وعليه يجب 
الجه����اد والقت����ال لتحريرها من االحت����الل الصهيوني، 
وأن تدنيس اليهود اليومي للمس����جد األقصى يجب أن 
نقاوم����ه بكل ما نملك من قوة، وأن يبق����ى حافًزا ومحرًكا 

لطاقات شعبنا ونضاالته على كل المستويات.
وأك����د القائد النخالة، في كلمٍة ل����ه خالل احتفال مركزي 
عقد بغزة بمناس����بة يوم القدس العالمي أمس، أن وحدة 
الش����عب الفلس����طيني في كافة أماكن تواجده أساس 
انتصارنا في معركتنا مع الع����دو، وأن الحفاظ على هذه 
الوحدة يعتبر أولوية قصوى، ويجب أن نس����عى جميًعا 

لحمايتها وتعزيزها.
وشدد على أن وحدة قوى المقاومة العربية واإلسالمية في 
مواجهة المشروع الصهيوني، والتعاون والتكامل معها 
إلى أبعد مدى ممكن، ركيزة مهمة لهزيمة هذا المشروع.

وأك����د، أن وحدة ق����وى المقاومة الفلس����طينية ضرورة، 
والتواف����ق على برنام����ج كفاحي ثابت وواضح س����يكون 

ا. ا وعسكرّيً ضمانة أكيدة لوحدة الفعل سياسّيً
وحيا القائد النخالة، الش����هداء الذي����ن يمنحوننا القوة 
والق����درة على القت����ال والجهاد حتى النصر، واألس����رى 
أيقون����ة الصبر وصّن����اع الكرامة، والجرح����ى أهل الصبر 
وأهل االبتالء، والقدس التي تنزف دًما كّل يوم على وقع 
االعت����داءات الصهيونية اليومية بحق أبنائها وأحيائها 
ومس����جدها األقصى المبارك، والشعب العظيم الُمرابط 

في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
وقال القائد النخالة:« إن يوم  القدس الذي اختاره اإلمام 
الخميني رضوان الله علي����ه، يأتي هذا العام، متزامًنا مع 
الذكرى السنوية األولى لمعركة سيف القدس التي أبلى 
فيها ش����عبنا ومقاتلونا األبطال بالء عظيًما، ومتزامًنا مع 
ليالي القدر العظيمة من ش����هر رمضان المبارك، ليكون 

يوم يقظة لجميع الشعوب اإلس����المية، ولتبقى مشاعر 
الرفض للكيان الصهيوني حية في نفوس المس����لمين، 
ومن أج����ل رفع مس����توى الوعي بمس����ؤولية األمة تجاه 
فلس����طين، وليذكرنا جميًعا بطبيعة العدو الذي نقاتله، 

وبخطر المشروع الصهيوني الذي نواجهه«.
وبين، أن هذا الكيان الذي نشأ على أنقاض شعبنا، بالقتل 
والتدمي����ر وارتكاب المذابح، وش����رد الماليي����ن من أبناء 
شعبنا على بقاع األرض، واستولى على مقدساتنا، وما زال 
يمارس جرائمه على نحو يومي بحق الشعب الفلسطيني، 
على قاعدة نظرته الدونية للبش����ر، ومشروعية استباحة 

الدم والمال واألرض من أجل سيادة العرق اليهودي.
وتابع: »هذه هي الحقائق التي نعيش����ها، ويعاني منها 
ش����عبنا على مدار الوقت، ويؤكده����ا الواقع كل يوم على 
امتداد الوطن، ونزيف ال����دم ال يتوقف، وعمليات القتل 
اليومي، وتدمير البيوت، واالس����تيالء على األرض وإقامة 
المس����توطنات عليها. ورغم ذلك، فشعبنا ما زال يواجه 

ويتص����دى ويثبت بإرادت����ه الحية أننا لن ننكس����ر ولن 
نستسلم، وسنبقى نقاوم ونقاتل وندافع عن مقدساتنا 
وأرضنا، فإما نحن وإم����ا هم في هذه البالد، ولن نتركهم 
يجعلون منا عبيًدا في بالدنا. فلنشحذ الهمم، ونبني على 
تاريخنا، وعلى س����يرة نبينا األكرم عليه الصالة والسالم 
وه����و يحرض المؤمنين على القتال، فهذا الذي يجب أن 

يسكننا جميًعا.
واس����تطرد القائد النخالة:« لقد كان رس����ول الله ينتقل 
بالمس����لمين من معركة إلى أخرى رغم قل����ة اإلمكانات، 
ومعية الله تحف ب����ه وبالمؤمنين المجاهدين من حوله، 
فكان����ت االنتص����ارات تأت����ي باإلخالص، وباالس����تعداد 
للتضحي����ة، حتى أنه ف����ي كثير من المع����ارك، حين لم 
يجد ما يحمل المس����لمين عليه، كانوا يتوّلون [َوَأْعُيُنُهْم 
ْمِع]. هذه هي الروح التي توقع الرعب في  َتِفيُض ِمَن الدَّ
قلوب األعداء. ورغم تباعد األزمان تتشابه األحوال، وحال 
شعبنا اليوم هو ذاك الحال الذي كان يعيشه المسلمون. 

فلننهض بهذه الروح، وسيكون انتصارنا أقرب بإذن الله، 
ْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن«. »َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَ

وأكد القائد النخالة، أن منطقتنا دخلت منذ س����نوات في 
مرحلة مختلف����ة تماًما، وازداد المحور الذي يس����تهدف 
قضيتنا ومق����درات أمتنا وضوًحا، وأصب����ح ُمحرم األمس 
حالل الي����وم، وما كان ُيحاك في الخف����اء وُيخطط له في 
الغرف المغلقة »نراه ونسمعه دون خجٍل من فاعليه على 
الهواء مباش����رًة، وما مؤتمر النق����ب وغيره من المؤتمرات 
واللقاءات المش����تركة، وحمالت التطبيع بالجملة، إال أكبر 

دليل على ذلك.«.
واعتب����ر القائ����د النخالة، أن  هذا مفص����ٌل تاريخٌي قاٍس 
وصع����ب ومح����زن ومؤل����م، فيه الكثي����ر م����ن المخاطر 
والتحدي����ات والتهدي����دات، حي����ث تت����م تهيئ����ة كل 
المناخات السياسية والرس����مية والشعبية والوجدانية 
والعاطفي����ة والعملية لتحقيق اله����دف المركزي، وهو 
تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء األمل الفلسطيني 

بالتحرير والعودة.
واس����تطرد القائد النخالة: »رغم ذلك، فإن قوى المقاومة 
ت����زداد يقيًنا بالنصر، ويش����تد عوده����ا. والمعارك التي 
خاضتها ضد العدو على مدار السنوات الماضية، وآخرها 
معركة س����يف القدس، تثبت أنها عصية على الهزيمة، 
وأنه����ا أقدر على الصمود ومقارع����ة العدو، وتخلق وقائع 
جديدة على األرض، وتفرض قواعد اشتباك تجعل العدو 

يحسب ألف حساب لكسرها.
واستدرك األمين العام لحركة الجهاد قائاًل: »لكنني أحذر 
هنا من الركون لذلك، وتجاهل ما يخططه العدو لها. لقد 
قلت س����ابًقا، وأقول اآلن: إن الع����دو ودواًل كثيرة ينظرون 
لغزة أنها قنبلة موقوتة، ويجب تفكيكها بكل الوسائل 
الممكنة، وتبذل جهود حثيثة من أجل ذلك. وما الضغوط 
االقتصادية من قبل العدو، والتهديد بإغالق المعابر، إال 
أحد مظاهر ه����ذه الضغوط، وهذا م����ا يتحدث به العدو 

صراحة على لسان قادته العسكريين والسياسيين.«

وحدتها ركيزة مهمة لهزيمة المشروع الصهيوني
القائد النخالة: قوى المقاومة فرضت على العدو قواعد اشتباك جديدة

غزة/ االستقالل:
أك���د قائد الح���رس الثوري اللواء حس���ين 
س���المي أن أحداث الس���احة الفلسطينية 
األخيرة بينت حجم وحش���ية الكيان وقوة 
المقاوم���ة الباس���لة، موضًح���ا أن »عناصر 
المقاوم���ة حول���وا األم���ة إلى أم���ة صامدة 
ومقتدرة ومغيرة للمعادالت وميزان القوى 

في المنطقة«.
جاء ذلك خالل حفل إفطار جماعي لعوائل 
ش���هداء معركة »س���يف القدس« نظمته 
اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي 
بمدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل 

ووجهاء ومخاتير.
وأوضح س���المي أن األحداث أثبتت أن كل 
مفاوضات التس���وية مثل كام���ب ديفيد 
وأوسلو وشرم الشيخ وغيرها لم ولن تؤدي 

أبدًا إلى تحرير فلسطين.
وأشار إلى أن »كل اتفاقيات 
التس���وية التي سعى اليها 
رؤس���اء أميركي���ون وأولمرت 
ونتنياه���و وش���امير ورابين 
وصواًل إل���ى صفقة القرن لم 

تكن سوى خدعة«.
وأضاف »اتفاقيات التسوية 
ه���ي مؤامرة هدف���ت إلعاقة 
ق���وى  وإضع���اف  الجه���اد 
الوق���ت  وش���راء  المقاوم���ة 
وحرف الوعي، وان الش���عب 
الفلسطيني أدرك أن تحقيق 
أهدافه ال يتم إال عبر الجهاد«.

وأكد س���المي أن معركة س���يف القدس 
أثبت���ت أن هذا الس���يف حقيقي وواقعي 

حت���ى أن القبة الحديدية ل���م تتمكن من 
اعت���راض صواري���خ المقاوم���ة، موضًحا أن 
»األنظم���ة األمنية بهذا الكيان باتت تدرك 

نقاط ضعفها أكثر من أي وقت مضى«.

للفلسطينيين  وقال: »نقول 
إن  المقاوم���ة  وفصائ���ل 
س���بيل التحرير هو الجهاد 
الذي يحت���اج التحاد وإدراك 
أنن���ا ركاب س���فينة واحدة؛ 
فالنص���ر بمتن���اول اليد عبر 
الوحدة والتآلف في صفوف 

المسلمين«.
وأك���د س���المي أن هزيم���ة 
قريبة وحتمية  الكيان  »هذا 
وأرضي���ة س���قوطه متوفرة، 
اعتداءاته لن تبقى دون رد، 
أن منظومة االحتالل  موضًحا 
األمنية انهارت بمجاهد واحد وهو ما يثبت 

قرب انهياره.
وش���دد عل���ى أن دع���م إي���ران الفعل���ي 

لفلس���طين هو من أس���اس تعاليمنا وهو 
لالنتفاضة والقضية الفلسطينية، مضيًفا 
»نقول للفلس���طينيين إن قلوب أبناء األمة 
اإلس���المية تهفو نحو فلسطين وندعوكم 

لمواصلة الجهاد«.
وأوض���ح أن الكيان الصهيون���ي »اليوم ال 
يس���تطيع أن يقرر مكانته لق���وة مقاومة 
الشعب الفلسطيني«، وتابع بالقول: »سيف 
القدس أثبتت قدرة الش���عب الفلسطيني 
ورج���ال المقاومة وحتى القبة الحديدية لم 

تتمكن من إيقاف صواريخ المقاومة«.
وأض���اف قائ���د الحرس الثورة اإلس���المية 
في إي���ران: »نعيش اليوم ذكرى حلول يوم 
القدس العالم���ي حيث جعل اإلمام الراحل 
الخميني األمة تتح���د في هذا اليوم تحت 

راية دعم فلسطين«.

»مفاوضات التسوية لن تؤدي أبدًا إلى تحرير فلسطين«
اللواء سالمي: المقاومة غّيرت المعادالت وميزان القوى في المنطقة
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غزة/ االستقالل:
أعلنت س����رايا الق����دس الجناح العس����كري لحركة 
الجهاد اإلسالمي الخميس، عن دخول طائرة مسيرة 
باسم »جنين« إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، 

ضمن »الميدان العملياتي في القوة الجوية«.
وكش����ف أبو حمزة في ظهور إعالمي له بمناس����بة 
ي����وم القدس العالمي، عن تنفيذ طائَراُت الس����رايا 
المس����يرة لعملي����ة اس����تهداف جي����ب عس����كري 

»إسرائيلي« عام 2019.
وق����ال إن »طائ����رات جنين المس����يرة دكت حصون 
العدو عند الس����اعِة الحاديَة عش����َر م����ن صباح يوم 

الس����بت 7 س����بتمبر 2019، وعادت إل����ى قواعدها 
بسالم«.

وأك����د أبو حم����زة أن االحتالل اإلس����رائيلي عليه أن 
يحسب حساباته جيًدا ويتفكر كيف هي مسيراتنا 
اليوم وما هي قدراتها بعد 3 س����نوات من العملية 

وما سبقها من عمليات مماثلة.
ونشر موقع س����رايا القدس صورا حديثة ل�«مسيرة 
جنين التي قالت إنها تعمل في القوة الجوية على 

تعزيزها داخل قطاع غزة المحاصر«
وأشار إلى أن »السرايا س����تبقى على العهد والوعد 
وصواًل إلى الي����وم الموعود بتحرير فلس����طين كل 

فلسطين«.
في س����ياق متصل، أش����ار أبو حمزة إل����ى أن كتيبة 
جنين ت����زداد مقاومته����ا يوًما بعد ي����وم كنموذج 
يحت����ذى به وينتش����ر بعنفوانه وقوت����ه في أنحاء 

الضفة الغربية المحتلة.
وش����دد على أن المعادلة الثابتة بأن المس����اس في 
المس����جد األقصى والمقدس����ات اإلس����المية فإنه 

سيفتح معركة تجتاز حدود فلسطين.
وق����ال: »نحيا ف����ي تجليات يوم الق����دس الذي دعا 
إلي����ه اإلم����ام الخميني كعن����وان لتحري����ر القدس 
التي على طريقها ارتقى آالف الش����هداء وعشرات 

آالف الجرحى والمعتقلي����ن، وهذا إيمان واضح بأن 
التضحية ستثمر بنهاية الدرب نصرًا مؤزرًا«.

ونبه إلى أن أهم ما يميز يوم القدس هذا العام هو 
الوضوح التام لمعسكر العدوان واالستكبار.

وذكر أن »الصم����ود والصالبة الت����ي ُيبديها محور 
القدس والمقاوم����ة في خياراته ومنطلقاته مرتكزة 
على أن فلس����طين للفلس����طينيين وال بقاء للغرباء 

العابرين فيها«.
وش����دد أبو حمزة على أن »معس����كر العدوان اختار 
الع����داء مع األمة وش����عوبها الحرة ف����ي احتضانها 

للقضية الفلسطينية«.

أعلنت دخولها الخدمة العسكرية
»سرايا القدس« تكشف عن المسّيرة »جنين« وأولى عملياتها على حدود غزة

وكانت قد أعلنت س����رايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أمس 
الخميس، عن دخول طائرة مس����يرة باسم 
»جنين« إلى الخدمة العسكرية في قطاع 
غزة، ضمن »الميدان العملياتي في القوة 

الجوية«.
وكش����ف الناطق العس����كري باسم سرايا 
الق����دس أب����و حم����زة في ظه����ور إعالمي 
له بمناس����بة يوم الق����دس العالمي، عن 
تنفيذ طائَراُت الس����رايا المسيرة لعملية 
اس����تهداف جيب عس����كري »إسرائيلي« 

عام 2019.
وقال إن »طائرات جنين المس����يرة دكت 
حصون العدو عند الس����اعِة الحاديَة عشَر 
من صباح يوم الس����بت 7 سبتمبر 2019، 

وعادت إلى قواعدها بسالم«.
وأكد أب����و حمزة أن االحتالل اإلس����رائيلي 
عليه أن يحسب حس����اباته جيًدا ويتفكر 
كي����ف ه����ي مس����يراتنا الي����وم وما هي 
قدراته����ا بعد 3 س����نوات م����ن العملية 
وما س����بقها من عمليات مماثلة، مش����يرًا 
إلى أن »الس����رايا س����تبقى عل����ى العهد 
والوعد وص����واًل إلى اليوم الموعود بتحرير 

فلسطين كل فلسطين«.
ونشر موقع سرايا القدس مقاطع مصورة 
حديثة ل�«مس����يرة جنين التي قالت إنها 
تعمل ف����ي القوة الجوية عل����ى تعزيزها 

داخل قطاع غزة المحاصر«.
تطور نوعي

السياسي أحمد سالمة،  الكاتب والمحلل 
أكد أن خطاب الناطق العس����كري باس����م 
س����رايا القدس حمل عدة رس����ائل، كانت 
أهمه����ا لالحت����الل »اإلس����رائيلي« ب����أن 
المقاومة ليس����ت كاألمس، وأن المعركة 

القادمة ستكون بصورة مختلفة عما قبل، 
ولن تتوقف عل����ى بقعة جغرافية واحدة 
وإن »إس����رائيل« س����تواجه محورًا بأكمله 

تلقى خاللها هزيمة مدوية.
ولفت سالمة إلى أن أبو حمزة لم يتحدث 
بلغة فصي����ل بعينه، وإنم����ا كان خطابه 
بلغ����ة المحور وبلس����ان مح����ور المقاومة 
الممتد من طهران مرورًا ببغداد وصنعاء 
ودمش����ق وبيروت وصواًل إلى فلس����طين 

المحتلة.
وتاب����ع، »أبو حمزة وجه رس����الة أيضًا إلى 
كل المطبعي����ن م����ع هذا االحت����الل، بأن 
دولة االحتالل هي دولة هش����ة ليس����ت 
باس����تطاعتها أن تحمي نفسها فكيف 

لها أن تحمي تلك األنظمة المطبعة«.

وبين س����المة كذل����ك أن س����رايا القدس 
وجه����ت رس����ائل للفلس����طينيين، ب����أن 
المقاوم����ة ال زالت بخير وه����ي في تقدم 
وتطور مس����تمر، وأنها جاهزة للدفاع عن 
أكد  ما  الفلسطينيين ومقدساتهم، وهو 
عليه الناطق العسكري بأن المساس في 
اإلسالمية  والمقدسات  األقصى  المسجد 
فإن����ه س����يفتح معرك����ة تجت����از حدود 

فلسطين.
وأش����ار إلى مدل����والت تس����مية الطائرة 
المسيرة ب� »جنين«، على ترابط الساحات 
وأن غزة ل����ن تترك جنين وس����تبقى إلى 
جانبها وفي خ����ط الدفاع عن أهلها، وفي 
ترابط الس����احات أيضًا ما أعلنت عنه قبل 
أي����ام الجمهورية اإليرانية ع����ن الطائرة 

المس����يرة التي أطلق عليها اسم »غزة« ما 
يدلل على وحدة الس����احات في مواجهة 

غطرسة هذا االحتالل.
ونّوه س����المة إلى أن المعركة مع القادمة 
مع العدو ستكش����ف المزيد عما تمتلكه 
المقاومة وم����ا تمتنع عن الكش����ف عنه، 
مشيرًا إلى أن طائرة »جنين« المسيرة قد 
نفذت مهام قبل ما يق����ارب ثالث أعوام، 
فمن المؤكد أنها اليوم قد تطورت لتؤدي 
مهامه����ا بدق����ة عالية وأكب����ر تأثيرًا في 

المرحلة القادمة.
وأضاف، ب����أن أكث����ر جهة تابع����ت هذا 
الخطاب هو الع����دو الصهيوني، لتحليله 
بشكل معمق في محاولة لتقديم إجابات 
لجبهته الداخلية تخوف����ًا من أي مفاجأة 

تعدها المقاومة، الفتًا إلى أن ما تم عرضه 
ه����و الجزء اليس����ير وهو ما س����مح به كما 
ذكر الناطق العس����كري لس����رايا القدس، 
وأن المعرك����ة القادمة س����تكون مفاجئة 

للجميع.
قلق »اإ�سرائيلي«

ب����دوره، الخبي����ر والمحل����ل ف����ي الش����أن 
اللواء واصف عريق����ات، أكد  العس����كري 
مص����در  ه����ي  المس����يرة  الطائ����رات  أن 
دعم ومعلوم����ات للمقاوم����ة كونها تزود 
المقاومي����ن بمجريات الوض����ع في أرض 
الميدان، وهذا تطور كبير يقلق المستوى 

األمني »اإلسرائيلي«.
وي����رى عريقات، أن إعالن س����رايا القدس 
عن الطائرة المس����يرة »جنين« يدل على 
أن المقاوم����ة لديه����ا تطور ف����ي ذهنها 
وعقليتها، وهي بذلك تعمل على تحييد 
سالح المدفعية والبر »اإلسرائيلي« خالل 
المعرك����ة القادمة، فكم����ا واجه رعد حازم  
اس����تطاع  وإربكها،  العس����كرية  القي����اد 
المنظومة  إرب����اك  الفلس����طيني  المقاوم 

األمنية والعسكرية »اإلسرائيلية«.
وحول ظهور بعض أنواع الطائرات األخرى 
في الفيديو الذي نشرته »سرايا القدس«، 
رأى عريقات أن المقاومة ال تريد اإلفصاح 
عن المزيد من الطائ����رات وتبقيها لوقت 

آخر كي تفاجئ العدو »اإلسرائيلي«.
وأش����ار عريقات إلى أن����ه حينما تتحدث 
المقاومة في قطاع غ����زة بأن القدس هي 
العمق االستراتيجي له، فهذا تغير كبير 
في المعادالت أمام الصهاينة، موضحًا أن 
محور المقاومة اليوم ه����و محور متكامل 
ويمتلك صواريخ دقيقة قادرة على إصابة 

أهدافها بدقة.

المعركة القادمة لن تتوقف على بقعة جغرافية واحدة
رة »جنين«.. تطور نوعي في أداء المقاومة وتأكيد على وحدة الساحات تحليل: مسيَّ

غزة/ خالد ا�ستيوي:
اأكد حمل��ان �سيا�سي��ان على اأن م��ا مت الك�سف 
عن��ه يف خط��اب الناط��ق الع�سك��ري ل�سراي��ا 
اجله��اد  حلرك��ة  الع�سك��ري  ال��ذراع  القد���س 
الإ�سام��ي يف فل�سط��ن »اأب��و حم��زة«، يعك���س 

مدى تطور قدرات املقاومة القتالية، مما يهدد 
ا�ستقرار دولة الحتال يف اأي معركة قادمة.

واأ�س��ار املخت�سان يف حديثيهما ل� »ال�ستقال«، 
اإىل اأن طائرة »جنن« امل�سرية التي ك�سفت عنها 
»�سرايا القد�س« حملت عدة ر�سائل، لاحتال 

الإ�سرائيلي، باأن املقاومة الفل�سطينية يف حالة 
تط��ور وتق��دم دائ��م، واأن املعرك��ة القادمة مع 
الحت��ال �ستفاجئ الع��دو و�ستلحق به املزيد 
م��ن الهزائ��م، واأن وح��دة ال�ساح��ات �ستك��ون 

حا�سرة يف اأي مواجهة مقبلة.

ُ



 

الجمعة 28 رمضان 1443 هــ 29 أبريل 2022 م

دولة فل�سطني
 �سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة لأمالك احلكومة
اإعالن عن نقل ملكية اأر�ض حكومية لدى 

الإدارة العامة لأمالك احلكومة
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة السيد/ رامي جميل 
نمر عابد ويحمل هوية رقم/ 901005397 لنقل ملكية ما مس���احته 312 
م2 المقس���م 174 المربع 65 القسيمة 1375 من القطعة 978 حي الشيخ 
رضوان من اسم سيادة الحاكم العام إلى اسمه والتي آلت إليه بالشراء من 
والده وصواًل للس���يد/ جميل نمر إبراهيم عابد المتعاقد مع الحكومة زمن 

االحتالل عقد )اتفاق وتطوير ايجاره طويلة( مشروع الشيخ رضوان.
فمن له اعتراض في هذا الش���أن التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���طلة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ 
هذا اإلعالن وإال س���يتم السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب 

األصول التاريخ: 2022/2/13م

م. ح�سن جواد ال�سرحي
مدير عام اأمالك احلكومة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )344 /2022(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���مير إبراهيم عبد الله أبو ليله من س���كان غزة هوية رقم 910096304 
بصفته وكيال عن: حمدي »أحمد حمدي« الس���ابق باألصالة عن نفسه وعن 
أخيه غي���اث »أحمد حمدي« عبد الغني الس���ابق بموجب وكالة صادرة عن 
قنصلية الجمهورية العربية السورية في مونتريال برقم خاص 376 ورقم 
عام 1903 وس���جل 3401 بتاري���خ 2019/4/24م وباألصالة عن أخته حنان 
»أحمد حمدي« الس���ابق بموجب وكالة عامة رقم 74 صادرة من سفارة دولة 

فلسطين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2019/6/25م 
بموج���ب وكالة رق���م: 52 / 2022 والمصدقة من الخارجية الفلس���طينية 
برقم 4143 /2022 صادرة عن الجمهورية العربية الس���ورية + 53 / 2022 
والمصدقة من الخارجية الفلس���طينية برق���م 4142 / 2022 الجمهورية 

العربية السورية
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 703  القسيمة 26 + 27 المدينة غزة الدرج
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2022/4/28م     

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

 

�إعالن للعموم
نعلن نحن ورثة/ محمود عودة س���الم المصدر بأننا نحن المالكون للقسيمة 
رقم 33 من القطعة 2339 الواقعة غرب الس���كة وعلى ش���ارع صالح الدين، 
فكل من له اعتراض على ذلك مراجعة سلطة األراضي. التاريخ: 2022/4/28م

�سلطة الأرا�سي
الإدارة العامة للم�ساحة

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس لجنة الش����ئون الخارجية ورئيس لجنة 
الصداقة الفلس����طينية بمجلس الشورى اإليراني 
عباس كل����رو، أن إيران تضع دعم حقوق الش����عب 
الفلسطيني والشعوب المظلومة نصب أولوياتها، 

وهو ما ينصه الدستور اإليراني. 
وقال كلرو خالل لقاء الخميس مع رئيس المجلس 
التش����ريعي باإلنابة د. أحمد بحر عب����ر »اإلنترنت« 
بمناس����بة ي����وم الق����دس العالم����ي: »ننطلق من 
المس����ؤولية الدينية المتمثل بقدسية فلسطين 
واألقصى، والمس����ؤولية اإلنس����انية حيث يرتكب 
بحق الشعب الفلس����طيني المجازر والجرائم منذ 
أكثر من 70 عاًما، والمسؤولية الدولية حتى تنتهي 

فكرة االستعمار، وإحياء الوحدة اإلسالمية«. 
وأكد كل����رو، أن إيران س����تواصل دعم فلس����طين 
ا وغيرها، مشددًا على  ا وسياسّيً ا واقتصادّيً عسكرّيً
ضرورة التمسك بالمقاومة لتحرير فلسطين وكنس 
االحتالل، داعًيا الش����عب الفلس����طيني للتمسك 

بمقاومته والتوحد من أجل إنهاء االحتالل. 
وأش����ار إلى جملة القوانين الت����ي أصدرها مجلس 
الش����ورى اإلس����المي اإليران����ي لدع����م الش����عب 
الفلس����طيني، وعزل االحتالل ومحاسبته، موضًحا 
أن المجل����س يس����عى إلصدار قانون ش����امل حول 

فلسطين. 
ب����دوره قال بح����ر، إن االحتالل اإلس����رائيلي ال يزال 
يراه����ن على حال����ة التواط����ؤ الدول����ي وازدواجية 
المعايي����ر الدولي����ة ف����ي التعاطي م����ع القضية 
الفلسطينية، ويستخدم التطبيع كخنجر مسموم 

في ظهر قضيتنا وثوابت أمتنا. 
وثم����ن بحر مواق����ف األم����ة العربية واإلس����المية 
والمواقف الدولي����ة، التي انتفضت نصرة للقدس 
واألقصى، خصوًصا البرلماني����ة، »والتي أعلنت عن 
وقوفها وتضامنها مع ش����عبنا وقضيتنا العادلة، 
وخصوًصا الموقف اإليراني المقدر«. حشد الجهود 

وأكد ضرورة اس����تمرار حالة التضام����ن والتفاعل 
مع قضي����ة القدس واألقصى، وتحش����يد الجهود 
البرلمانية، إلدانة االحتالل ومالحقته في المحاكم 
الدولية، وسن القوانين التي تجّرم التطبيع وإقامة 
العالقات السياسية واالقتصادية والتجارية معه. 
وأشاد بقانون مواجهة اإلجراءات العدائية للكيان 
الصهيوني ضد الس����الم واألمن الذي أقره مجلس 
الش����ورى اإليراني، والذي يحظر اس����تخدام العلم 
الصهيون����ي، ويعت����رف بالقدس عاصم����ة أبدية 
لفلسطين، ويحظر أي تعاون استخباري لمصلحة 
االحتالل، ويمنع أي تعاون أو اتفاق مع األشخاص أو 

المؤسسات المرتبطة باالحتالل. 
ودع����ا بحر كاف����ة البرلمانات العربية واإلس����المية 
والدولية، للحذو حذو مجلس الشورى اإليراني، عبر 
سن قوانين وتشريعات تسهم في إدانة االحتالل 

الصهيوني وعزله ومالحقته دولًيا. 
وتطرق بح����ر لوقائع الهجمة الشرس����ة ومجريات 
العدوان الصهيوني الذي طال األقصى، واالعتداء 

الس����افر على المصلين والمرابطي����ن والمرابطات 
بباحاته، واعتقال المئ����ات منهم، في ظل مخطط 
معلن لتقس����يم األقص����ى زمانًي����ا ومكانًيا وذبح 

القرابين داخله. 
وق����ال :«االحتالل الذي أراد بإرهاب����ه وآلة حربه في 
هذا الش����هر الفضيل أن يستفرد باألقصى فوجئ 
بمالحم ش����عبنا البطولية التي سطرها، فوجد درعًا 
حاميًا بأجس����اد المرابطين والمرابطات في باحات 

األقصى«.
 وتابع »انتصرت المقاومة الفلس����طينية الباس����لة 
للق����دس واألقص����ى مج����دًدا، كما انتص����رت في 
رمض����ان الع����ام الماضي، حينما قطعت بس����يف 
القدس رأس المخط����ط الصهيوني بحق القدس 
واألقصى، تكريًس����ا لمعادلة وحدة كافة األراضي 

الفلسطينية«. 
وشدد على أن سيف القدس ما زال مشرعا أمام أي 
محاول����ة غدر أو تجاوز للخطوط الحمراء في القدس 

واألقصى.

بحر يشيد بالدعم اإليراني للقدس واألقصى
مسؤول برلماني إيراني: سنواصل دعم فلسطين عسكرًيا واقتصاديًا وسياسًيا

القدس المحتلة/ االستقالل:
صعدت قوات االحتالل الخميس، من سياس���ة اإلبعاد عن المس���جد األقصى 

بحق شبان فلسطينيين لفترات متفاوتة.
وأف���اد عدد من المحامي في القدس، بأن محاك���م االحتالل قضت باإلفراج عن 
عدد من الش���بان الفلس���طينيين شرط إبعادهم عن المس���جد األقصى ودفع 

كفالة مالية بقيمة 500 شاقل. 
وأضافوا أن الش���بان هم؛ محمد الدق���اق، محمد بزلميط، محمد مصطفى، عماد 
الزعانين، جهاد قوس، أحمد عبيد، يونس ش���طارة ، يوس���ف كاش���ور، أحمد 
حلواني، محمد حجيج، عمر اش���تي، ووائل س���بتة، حيث ت���م إبعادهم حتى 

الخامس من الشهر القادم. 
كما أفرجت المحكمة عن الش���اب إس���ماعيل محيسن ش���رط دفع مبلغ مالي 

واإلبعاد مدة شهر عن المسجد األقصى وباب العامود. 
في حين أفرجت عن الشاب يحيى جبارين من الداخل المحتل شرط اإلبعاد عن 
مدينة القدس شهرًا كاماًل وعدم النشر على مواقع التواصل االجتماعي ودفع 
كفالة بقيمة 1500 ش���اقل.  وكان���ت المحكمة قضت صباح أمس باإلفراج عن 
الش���بان الثالثة؛ حمدي كستيرو، وبراء الطويل، وحسام الزعانين بكفالة مالية 

بقيمة 500 شيقل، وإبعادهم عن المسجد األقصى لمدة شهر. 

خالل ساعات.. االحتالل يصدر 17 
قرار إبعاد عن المسجد األقصى

رام الله/ االستقالل:
أفاد نادي األسير الفلسطيني، الخميس، أن إدارة سجن »عوفر«، نقلت 52 أسيرًا 

من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الزنازين.
وذكر النادي، أن نقلهم إل���ى الزنازين جاء على خلفية احتجاجهم على تجديد 

االعتقال اإلداري لألسير بشير الخيري البالغ من العمر 80 عاما.
وفي وقت س���ابق، أفاد مركز حنظلة لألسرى والمحررين، أن عددا كبيرا من أسرى 
الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين في س���جون االحتالل، سيخوضون إضراًبا 

مفتوحًا عن الطعام تضامًنا مع األسير بشير الخيري.
وأوضحت مصادر من الحركة األسيرة، أن االحتالل مدد االعتقال اإلداري لألسير 

بشير الخيري مرتين متتاليتين بالرغم من قرار محكمة االحتالل باإلفراج عنه.
ووجهت النيابة العامة، لألس���ير الخيري، تهما بالعضوية في مجلس مؤسسة 

لجان العمل الزراعي، ومن المتوقع اإلفراج عنه في 28 نيسان الجاري. 

إدارة سجن »عوفر« تنقل 52 
من أسرى »الشعبية« للزنازين

طهران/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية في 
حركة »حماس« د. خليل الحية، أن المقاومة الفلس���طينية المسلحة أقوى من 
أي وقت مضى، مش���يًرا إلى أنها تمتلك الي���وم أوراق قوة تجعلها في موقف 

أقوى مما كانت عليه سابًقا.
 وقال الحية خالل كلمة له في مؤتمر حول »آخر أوضاع المقاومة الفلس���طينية 
الباس���لة« بطهران، إن االحتالل يس���عى إلى حس���م معركة القدس لصالحه 
لينهي بذلك الحضور الفلس���طيني واإلس���المي في المدين���ة، ويخليها من 

سكانها األصليين، ويغير معالمها اإلسالمية والمسيحية.
 ودعا أبناء األمة اإلسالمية وأحراء العالم إلى المشاركة بكثافة في مناسبة يوم 
القدس العالمي، الجمعة، مقدما الشكر إليران وشعبها وقيادتها وحكومتها 

على دعمهم المستمر لصمود ونضال الفلسطينيين.
 وأش���ار الحية إلى أن االحتالل أداة المش���روع الصهيوني، مبيًنا أن الصهاينة 
استغلوا ضعف األمة اإلس���المية، وأرادوا شطب القضية الفلسطينية، لكنها 
ظلت حية إلى اليوم بصمود أهلها وأصحابها ودعم األحرار من األمة والعالم. 

وأوضح عضو المكتب السياس���ي أن عملية التس���وية التي يريدها االحتالل 
تس���عى إلى تصفية القضية الفلس���طينية، مش���يًرا إلى أن منظمة التحرير 
الفلس���طينية تخوض هذه العملية منذ أكثر من 3 عقود، لكنها لم تحقق أي 

نتيجة وكانت نتائجها عكسية.

أشاد بدعم طهران لنضال شعبنا

الحية: المقاومة الفلسطينية 
أقوى من أي وقت مضى
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دولة فل�سطني

املجل�س الأعلى للق�ساء
دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح

املو�سوع ن�سر اأمر بيع )حجارة ( باملزاد العلني
بناًء للقرار ال�سادر تاريخ 12/4/2022 ذمة الق�سية 

التنفيذية رقم 1120/ 2022
المتكونة بين طالب التنفيذ / نعمة العبد محمد زهد

والمنفذ ضده / محمد حمدان حمد أبوعواد
والقاض���ي بنش���ر أمر بي���ع على صفح���ات القضي���ة التنفيذية رقم 
۱۱۲۰/۲۰۲۲ ، لحج���ارة من ن���وع ) حجر ري���س ۱۷ و حجر مقاس ۲۰ 
وحجارة مق���اس 15 ( وهي في وضع جيد وصالح���ة للبناء ومصنوعة 
من - حصة كس���ارة ) من بقايا المبان���ي المهدومة ( مخلوطة بحصمة 
اس���رائلية ، تموين اسمنت ۲ كيس ونص على كل كيس ۱۰۰ حجر . 

وقد قدرت اثمان الحجارة كاألتي:
حجر وپس ۱۷ بسعر )1٫۸ شيكل ( لكل حجر على ارضه .
حجر مقاس ۲۰ بسعر )۱٫۷ شيكل( لكل حجر على ارضه.

- حجر مقاس 15 بسعر )1٫4 شيكل( لكل حجر على ارضه
، وقد حددت جلسة يوم الخميس الموافق 5/5/2022م للمزايدة لدي 
ل���ذا على من يرغب بالدخ���ول للمزايدة مراجعة دائ���رة التنفيذ خالل 
الدوام اليومي قبل موعد البيع ان يدفع المش���ترك تأمينا قدره ۱۰% 

من قيمة التثمين .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2022/246 
يف الطلب رقم 2022/923 

المس���تدعي / مصطفى فخري عبد الرحمن أبو حصيرة – من سكان غزة – 
فندق االمل – هوية رقم 802196741

وكيله المحامي / محمد زياد خالد عياد – جوال رقم 0598194150
المس���تدعى ضده / محمد احمد محمد األش���قر – من سكان غزة – الشيخ 

رضوان – مقابل منزل الشهيد /إسماعيل أبو شنب - خارج البالد
نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى /) 15000 شيكل(    خمسة عشر ألف شيكل فقط
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2022/246 في الطلب رقم 2022/923
الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعى المذكور أعاله قد 
اق���ام القضية المرقومة أعاله الى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه ونظرا النك 
خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة صلح غ���زة في نظر هذه القضية 
والطل���ب وعمال بالمادة 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار سيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب 
رقم 2022/923 بالس���ماح لنا بتبلغك عن طريق النش���ر المستبدل وذلك 

حسب األصول .
لذل���ك يقتضي علي���ك ان تحضر له���ذه المحكمة ي���وم االثنين بتاريخ 
2022/5/23 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم 
خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا 

تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين .
حرر في / 2022/4/27م 

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح غزة 
اأكرم اأبو ال�سبح 

   دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

حمكمة �سلح خانيون�س
إلى المدعى عليه / محمد محمود أحمد جرغون

س���كان خانيون���س - قاع القري���ن - الرابط���ة المصنع األفغان���ي منطقة 
الحدايدية خارج البالد حاليا. بما أن المدعيين/ 

س���عيد عايش عبد أبو طحلة من س���كان رفح - حي الجنينة - مقابل محطة 
أبو طه للبترول 

عايش سعيد عايش أبو طحلة من سكان رفح - حي الجنينة - مقابل محطة 
أبو طه للبترول

وكيلتهما المحامية / هالة محمد مرجونة 
نوع الدعوى / حقوق مطالبة مالية ) تعويض(. 

قيمة الدعوى / 4.۰۰ دوالر أمريكي + ۱۲۷۰ دينارًا أردنيًا.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم: 2022/315
في الطلب الحقوقي رقم: 2022/508

لق���د أقيمت عليك دع���وی حقوق مطالبة مالية )تعوي���ض( يطالبك فيها 
إس���تنادا إلى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه المرفقة لكم نس���خة منها ومن 
مرفقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة 
لل���رد على الدعوى ي���وم الخميس الموافق 2022/5/19م الس���اعة الثامنة 
صباحا كما يقتضى عليك أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ استالمك هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة 

معها وأن ترسل نسخة عنها إلى المدعيين المذكورين حسب األصول.
وليك���ن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعيان أن يس���يرا 
ف���ي دعواهما وفق القان���ون ويجوز إصدار الحكم بحقك حس���ب األصول 

القانونية. تحريرا في 2022/4/27م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأحمد جالل مهدي

رام الله/ االستقالل:
أكد محامي هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين في 
تقريره الخميس، أن األس����ير شادي موسى يواجه 
أوضاع����ًا صحية صعبة حيث يعاني من مش����اكل 
بالقلب إلى جانب مشاكل صحية أخرى، وهو بحاجة 

ماس����ة إلى إجراء فحوصات طبية سريعة حسب ما 
أوصى به أختصاصي القلب في عيادة السجن. 

أما فيما يخص األس����ير اياد عمر والمتواجد حاليا 
في سجن عس����قالن، فإنه يعاني من دوخة وتقيؤ 
وعدم توازن، ويش����عر بتدهور في وضعه الصحي، 

وهو بانتظار إجراء فحوصات عديدة ولكن بس����بب 
المماطلة المستمرة من قبل عيادة السجن لم يتم 
اجراء إال فحص واحد، فقد خضع لصورة   CT للرأس 
والرقب����ة، ولكن لم يت����م إعطاؤه ال����رد على نتيجة 

الفحوصات.

األسيران شادي موسى وإياد عمر ضحايا إضافية في مسلسل اإلهمال الطبي

غزة/ االستقالل:
ح���ذر عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة »حماس« 
روحي مشتهى االحتالل »اإلس���رائيلي« من مغبة 
ارتكاب أي حماقة، مشددًا على أن المقاومة جاهزة 

في كل الساحات.
وأكد مش���تهى ف���ي كلمة له بفعالي���ات مهرجان 
اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في قطاع 
غزة أن »صدى معركة س���يف القدس ش���مل كل 
فلسطين وال س���يما في الضفة والقدس والداخل 

المحتل الذي أراد العدو أن ينسى فلسطين«.
وقال إن »ما تحقق في عام معركة س���يف القدس 

لم يتحقق على مدى سنوات طويلة«.
وش���دد مش���تهى على أننا »لن نغف���ل عن قضية 

األسرى ولن ندخر جهدًا من أجل تحريرهم«.
وأكد أن الحل ال يك���ون إال بوحدتنا وعلينا االلتزام 
بخيار المقاومة من أجل استعادة الحقوق وتحرير 

األرض.
ولف���ت إل���ى أن أكثر ما يخش���اه الع���دو هو وحدة 

الفلسطينيين وهو ما يجب تحقيقه.
كما شدد مشتهى على أن غزة جاهزة في كل مكان 
وزمان بكل خياراتها إلس���ناد الشعب الفلسطيني 

بدءًا من القدس.
وأش���ار إلى أن أبناء الداخل الفلس���طيني المحتل 
بات���وا الرقم الصعب أمام االحتالل ويجب أن تكون 

لهم بصمتهم.
ونوه القيادي بحماس إلى أن هناك حكومات عربية 
س���عت إلى إنه���اء القضية الفلس���طينية لكنها 

تجرعت المر مرارًا ولم تفهم الدرس بعد.
وأكد على أنه »ال بد لهذه الحكومات أن تعيد النظر 
في حساباتها رغم أنه ال يمكن الرهان عليها وإنما 

على شعوبها«.
ووجه مشتهى رسالة للشعوب العربية واإلسالمية 
قائ���ال »ال تنقصن���ا اإلرادة والق���وة والعزيمة لكن 

المطل���وب منكم هو الدع���م بالس���الح أو المال أو 
غيرهما«.

وشدد على أنه »على العدو أن يعلم أنه أخذ فرصته 
طوياًل وب���ات واضحًا أن هذا الكيان جمع أس���باب 

فنائه والفرصة ضيقة أمامه وعليه الرحيل«.
وحول يوم القدس العالمي، لفت القيادي بحماس 
إلى أن »اإلمام الخميني دعا مبكرًا األمة إلى تصحيح 
البوصلة حين دعا إل���ى يوم القدس العالمي ألنها 

القضية األساسية الجامعة«.

المقاومة جاهزة للرد بكل الساحات
مشتهى: سيرى العدو ما لم يتخيله حال ارتكب أي حماقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس����رائيلي، أنه سينش����ر قوات االحتياط عند الس����لك 

الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، خشية تنفيذ عمليات مقاومة.
وذكر جيش االحتالل في بيان له الخميس، أنه س����يتم استدعاء ست كتائب 
احتياط في األس����ابيع المقبلة، مع إرسال قوات أخرى لتحل محل الوحدات في 

الشمال والجنوب.
وتأت����ي هذه الخطوة في أعقاب تقييم للوض����ع وبموافقة رئيس أركان جيش 

االحتالل »أفيف كوخافي«.
وتزايدت الدعوات إلى زيادة اإلجراءات األمنية عند الس����لك الفاصل في أعقاب 

العمليتين األخيرتين في تل أبيب.
في وقت س����ابق من هذا الش����هر، وافق مجلس ال����وزراء المصغر لدى االحتالل 
»اإلس����رائيلي« على تخصيص أكثر من 93 مليون دوالر إلصالح جزء يبلغ طوله 
25 ميال من السلك الفاصل، في محاولة لمنع تنفيذ عمليات مقاومة من خالله.

في وقت س����ابق،  وجه مس����ؤولون أمنيون »إس����رائيليون«، انتق����ادات لجهاز 
»الش����اباك« »اإلسرائيلي، بأنه لم يكن مس����تعدا بالشكل الكافي لألحداث في 
المس����جد األقصى المبارك خالل األس����ابيع األخيرة، في الوقت الذي تس����تعد 
فيه قوات االحتالل إلمكانية اندالع مواجهات خالل الجمعة األخيرة من ش����هر 
رمضان. وقال المسؤولون »اإلسرائيليون« بحسب ما نقل موقع »واينت« العبري، 
أن����ه »توجد حتى اآلن فجوة بي����ن جمع المعلوم����ات المخابراتية والمواجهات 
في المسجد األقصى، حيث إن ش����رطة االحتالل اضطرت إلى العمل في ظلمة 

مخابراتية وبالرد على األحداث بعد اندالعها فقط«.
وبحس����ب المس����ؤولين اإلس����رائيليين، فإنه »ف����ي الوقت الذي تش����ير فيه 
ش����رطة االحتالل منذ أكثر س����نة إلى وادي عارة كمكان يخ����رج منه المقاومون 
الفلس����طينيون من خالل دعوات في الش����بكات االجتماعي����ة، ال ينجحون في 
الش����اباك في توفير معلومات مخابراتية حول تنظيمات ونوايا الفلسطينيين 
بتنفيذ أعمال مقاومة أو المشاركة في المواجهات«. وأضاف »واينت«، أن وزارة 
»األمن الداخلي« لدى االحتالل قررت تشكيل غرفة قيادة مخابراتية وأن ترصد 

الشبكات االجتماعية، بادعاء وجود منشورات »تحريضية« فيها.
وتعتبر ش����رطة االحتالل أي منش����ور احتجاج����ي على قمعها أو اس����تنكاري 
القتحام����ات المس����توطنين وإعالنه����م عن »ذب����ح قرابين« ف����ي األقصى، أنه 

»تحريض«.
وقال مس����ؤول في وزارة األمن الداخلي لدى االحتالل، إن »المسؤولية تقع على 
عاتق الش����اباك، الذي يدرك أنه ملزم بتحس����ين قدراته ف����ي جمع المعلومات 
المخابراتية الس����تخدامها م����ن قبل األجهزة األخ����رى، باإلضافة إلى معلومات 
مخابراتية نوعية ستسمح لش����رطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي باالستعداد 
بشكل أفضل، وتنفيذ اعتقاالت وقائية، وإزالة مضامين تحريضية من الشبكة 

وتفكيك تنظيمات قبل وصول الفلسطينيين إلى المسجد«.

خشية تنفيذ عمليات مقاومة
االحتالل ينشر قوات االحتياط 

عند السلك الفاصل بالضفة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/557

يف طلب الن�سر امل�ستبدل 2022/990
المس���تدعي : نظمي عالء الدين نظمي دل���ول ) وآخرون ( - من غزة الرمال 
الجنوبي ش���ارع رقم ۸ ) محطة عالء الدين للبترول( مقابل مدرسة راهبات 

الوردية - ويحمل هوية رقم 901604603
وكياله / هاشم حيدر اللولو - وعالء فايز حجي - المحاميان غزة . 

المس���تدعي ضدهم : 1- محمد رمضان محمد فهيد دلول - باألصالة عن 
نفس���ه وبصفته أحد ورثة المرحومة والدته / س���امية على محمد يونس 

دلول وباالضافة لباقي ورثتها وتركتها .
غزة شارع صالح الدين قرب سوق السيارات القديم بجوار ميدان الكويت 

منزل / أيمن محمد يونس دلول 
2-  ياس���ر س���ليم محمد دلول - باالصالة عن نفسه غزة الزيتون عسقولة 

ديوان أل دلول بجوار مدرسة الحرية 
3- يحيى س���ليم محمد دلول - باالصالة عن نفس���ه غزة الزيتون عسقولة 

ديوان آل دلول بجوار مدرسة الحرية 
4-  محمد س���ليم محمد دلول - باألصالة عن نفس���ه غزة الزيتون عسقولة 

ديوان أل دلول بجوار مدرسة الحرية 
5- أس���امة س���ليم محمد دلول - باالصالة عن نفسه غزة الزيتون عسقولة 

ديوان أل دلول بجوار مدرسة الحرية 
6- أحمد س���ليم محمد دلول - باالصالة عن نفس���ه غزة الزيتون عسقولة 

ديوان أل دلول بجوار مدرسة الحرية 
7- مها س���ليم محمد دلول - باالصالة عن نفس���ها غزة الزيتون عسقولة 

ديوان آل دلول بجوار مدرسة الحرية 
8-  منى س���ليم محمد دلول- باالصالة عن نفس���ها غزة الزيتون عسقولة 

ديوان أل دلول بجوار مدرسة الحرية 
نوع الدعوى : تثبيت سند قسمة رضائية قديمة . 

قيمة الدعوى : تزيد عن )۱۰۰۰۰۰ دينار أردني ( مائة ألف دينار اردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل لدى محكمة بداية غزة الموقرة

في القضية رقم 2019/557 في طلب النشر المستبدل 2022/990
إلى المستدعى ضدهم بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية غ���زة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها ) تثبيت س���ند قس���مة 
رضائية قديمة( اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المعدلة وحسب 
اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة )۲۰( من 
قانون اصول حاكمات المدنية والتجارية رقم )۲( لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 2022/990بالسماح 
لن���ا بتبليغكم عن طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتض���ي عليكم أن 
تحضروا لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ2022/5/31 الساعة التاسعة 
صباحا كما يقتضي عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم أنك���م إذا تخلفتم عن ذلك 

سينظر في القضية باعتباركم حاضرين . حرر في : 2022/4/28م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة  
الأ�ستاذ عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 

يف الق�سية املدنية رقم 2021/2133
يف الطلب رقم 2022/951 )ن�سر م�ستبدل(

المدعي : بش���ير حمدي شاكر البيطار من سكان غزة الشيخ رضوان بطاقة 
تعريف رقم )701011215 (   وكيله المحامي / أسامة هشام العشي 

المدعى عليه: أش���رف ش���عبان حسن يوسف )الش���نطي( من سكان غزة 
الشيخ رضوان الشارع األول مفترق الس���وق بجوار محالت البابا هوية رقم 

900583568.      )مجهول محل اإلقامة حاليا(. 
نوع الدعوى: اخالء ماجور للتمنع عن دفع األجرة وانتهاء عقد االيجار. 

قيمة الدعوى: )2500 $( ألفان وخمسمائة دوالر امريكي.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية المدنية رقم 2021/2133
في الطلب رقم 2022/951)نشر مستبدل(

إل���ى المدعى عليه المذك���ور اعاله بما أن المدعي المذك���ور قد تقدم لدى 
محكمة الصلح بغ���زة بالقضية المرقومة اع���اله وموضوعها ) إخالء مأجور 
للتمن���ع عن دفع األج���رة وانتهاء عقد اإليجار( اس���تنادا إلى ما يدعيه في 
الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
الصل���ح بغزة ف���ي نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة )20( م���ن قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001م وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم ) 2022/951( بالسماح لنا بتبليغك 

عن طريق النشر المستبدل. 
لذل���ك يقتض���ي عليك أن تحضر له���ذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 
2022/6/27م التاسعة صباحا، كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك اذا تخلفت 
عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا.  تحريرا في 2022/4/28م

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

لندن/ االستقالل:
أعلن���ت منظمات دولي���ة، مقرها لن���دن، في بيان 
مشترك، تس���لم محكمة الجنايات الدولية شكوى 
تهدف لمحاكم���ة االحتالل »اإلس���رائيلي« بتهم 

ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين.
وق���ال البي���ان المش���ترك الخمي���س، إن القضايا 
المرفوعة أمام المحكم���ة الجنائية الدولية تتهم 
االحت���الل اإلس���رائيلي بارت���كاب جرائ���م حرب؛ 
بسبب اس���تهدافه للصحفيين الذين يعملون في 
فلس���طين، وتقاعس���ه عن التحقيق في عمليات 
القت���ل التي يتع���رض لها العاملون في وس���ائل 

اإلعالم.
وأك���دت المنظم���ات الدولية، الت���ي تضم كال من 
الدول���ي للصحفيين ونقاب���ة الصحفيين  االتحاد 
الفلس���طينيين والمرك���ز الدول���ي للعدال���ة م���ن 
أج���ل الفلس���طينيين، بالتنس���يق م���ع محامين 
م���ن مؤسس���تي »بيندم���ان« و«دافتي س���تريت« 
القانونيتين، أن الش���كوى رفعت أم���ام المحكمة 
الجنائي���ة الدولي���ة، مطلع ش���هر نيس���ان/ أبريل 

الجاري.
من جانب���ه، أعلن مكتب المدع���ي العام بالمحكمة 
الجنائية الدولية تس���لمه الش���كوى رس���ميا يوم 

الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري.
وذكر البيان المشترك، أن »إسرائيل تتصرف كما 
لو كانت فوق المساءلة والمحاسبة لتستمر عمليات 
االس���تهداف، حيث قصفت في أيار/ مايو 2021، 
مرافق إعالمي���ة داخل غزة، بينم���ا قتل صحفيان 
على األقل، وجرح مئة آخرون في حوادث منفصلة«. 
وأوضح����ت المنظمات أنها تقدم����ت بالنيابة عن 
أربع ضحايا، وهم أحمد أبو حس����ين وياسر مرتجى 
ومع����اذ عمارنة ونضال اش����تية، الذي����ن قتلوا أو 

أصيبوا من قبل قناصة إسرائيليين. 
ولفت����ت المنظمات الدولية إل����ى أن »جميع هؤالء 
الضحايا كان����وا يرتدون س����ترات مكتوب عليها 

صحافة حينما تعرضوا إلطالق النار«.
كم����ا تطرقت الش����كوى ل�«اس����تهداف وس����ائل 
اإلع����الم، وقصف برج����ي الش����روق والجوهرة في 
مدين����ة غزة في أي����ار/ مايو 2021، بم����ا في ذلك 
قضاي����ا تتعلق بأخب����ار العالم وصحيف����ة الحياة 
والميادين اإلعالمية والبوابة 24 وغيرها«، وكذلك 
لما يعانيه الصحفيون الفلس����طينيون من تمييز 
وانتهاكات لحرية الحرك����ة، وما يفرض من قيود 

على اعتمادهم كصحفيين.
ومطلع تش����رين الثان����ي/ نوفمب����ر الماضي، أعلن 
 ،)ICJP( المركز الدول����ي للعدالة للفلس����طينيين
ومق����ره لن����دن، أن����ه أب����رم ش����راكة م����ع االتحاد 
الدول����ي للصحفيي����ن )IFJ( ونقاب����ة الصحفيين 

الفلس����طينيين، وأن هذا التحالف بدأ باإلجراءات 
الالزم����ة م����ن أجل رف����ع دع����اوى ض����د االحتالل 
اإلس����رائيلي أم����ام المحكمة الجنائي����ة الدولية؛ 
لمعاقبتها على اس����تهدافها للصحافيين خالل 
مس����يرات العودة ف����ي غزة وخالل الح����روب التي 

شنتها على قطاع غزة.
للصحفيي����ن  الدول����ي  االتح����اد  ن����دد  وس����ابقا، 
باالس����تهداف المتعم����د للصحفيين ولوس����ائل 
اإلعالم من قبل »إس����رائيل«، حيث قتل ما ال يقل 
ع����ن 46 صحفيًا من����ذ عام 2000، دون محاس����بة 

تذكر.
تق����دم   ،2020 ديس����مبر  األول/  كان����ون  وف����ي 
االتح����اد الدولي للصحفيي����ن ونقابة الصحفيين 
الفلس����طينيين بش����كاوى إل����ى مكت����ب المقرر 
الخاص لألمم المتحدة، حول االستهداف المنظم 

للصحفيين الذين يعملون في فلسطين.

الرتكابه جرائم حرب ضد الصحفيين
منظمات دولية تشكو كيان االحتالل في الجنايات الدولية

رام الله/ االستقالل:
ذكر نادي األسير أن إدارة معتقالت االحتالل اإلسرائيلي نقلت المعتقل 
المص���اب بالس���رطان ناصر أبو حميد م���ن عيادة »معتق���ل الرملة« إلى 

مستشفى »تل هشومير« إثر تدهور حالته.
وأوض���ح النادي في بيان مقتضب الخمي���س أن تدهوًرا جديًدا طرأ على 

حالته الصحية حيث يواجه وضًعا صحًيا خطيًرا.
والمعتق���ل أبو حميد من مخيم األمعري بمحافظ���ة رام الله والبيرة، وهو 

معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و)50 عاما(.
ومنذ أغسطس 2021 بدأت الحالة الصحية للمعتقل أبو حميد بالتدهور 
بش���كل واضح، حيث بدأ يعاني من آالم ف���ي صدره إلى أن تبين إصابته 

بورم على الرئة.
وحينها تمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله  إلى معتقل 

»عسقالن« قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.
والحقا وبع���د إقرار األطباء بضرورة أخذ العالج الكيميائي تعرض مجددا 

لمماطلة متعمدة في تقديم العالج الالزم له، إلى أن بدأ بتلقيها.

نقل األسير المريض أبو حميد 
للمشفى إثر تدهور حالته

غزة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، الليلة  قب���ل الماضية، مواطنا من 

قطاع غزة، أثناء مروره على حاجز بيت حانون )ايريز( شمال القطاع.
وأفاد مراس���لنا، بأن جن���ود االحتالل الموجودين عل���ى حاجز بيت حانون 
)ايري���ز( اعتقلوا المواطن أحم���د جودت الدلو، من محافظ���ة غزة ويحمل 

تصريح تاجر، أثناء مروره عبر المعبر.
يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت العش���رات م���ن المواطنين أثناء مرورهم 

عبر معبر بيت حانون خالل الفترة الماضية.

االحتالل يعتقل مواطنًا من 
غزة على معبر بيت حانون

الخليل/ االستقالل:
لقي شاب، مساء الخميس، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي على طريق 

»وادي عزاز« غرب الخليل.
وأوضح الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشاب )35 عاًما( 
قد تعرض لحادث س���ير ذاتي بعد أن فقد الس���يطرة على المركبة، ما أدى إلى 

انقالبها بجانب الطريق األمر الذي تسبب بمصرعه.
وأضاف ارزيقات بأنه تم إبالغ النيابة العامة ومباش���رة التحقيق في الحادث من 

قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

مصرع شاب بحادث سير 
ذاتي غرب الخليل



الجمعة 28 رمضان 1443 هــ 29 أبريل 2022 م

س���ألني السائق الذي كنت الراكب الوحيد معه: ” الغربية ؟!، يقصد الطريق 
الغربية المؤدية إلى مدينة خانيونس من جهتها الشمالية، وتقابلها حكما 
الطريق الش���رقية. أجبته موافق���ا. كلما اقتربنا من قل���ب المدينة يتكاثف 
الناس من الجنسين ومن كل األعمار. نزلت عند المدخل الغربي لشارع جالل. 
كثاف���ة الزحام تصعب الس���ير. وجالل جندي مصري قت���ل حين انقلبت به 
سيارته العسكرية في الشارع في خمسينات القرن الماضي، فسموه باسمه.

 الس���لع من كل صنف ولون، باعتها اس���تولوا على رصيفي الشارع المقاطع 
لشارع جالل والمفضي إلى قلب المدينة، وتركوا أمام كل محل مدخال يسهل 
المرور إليه. الس���يارات والدراجات النارية تس���ير حذرة متبطئة بين الناس. 

زينات األضواء الملونة في واجهات المحالت ترسم لوحات خالبة فتانة. 
اقتربت من المدخل الشرقي لشارع البحر. سرت فيه بمشقة يخالطها انفعال 
مبتهج. بدل خطين م���ن الباعة المؤقتين، هنا أربعة خطوط، والزحام أكثف، 
والجميل أن الجميع يتحركون هادئين منظمين تلقائيا، وما من تحرش بأيما 

فتاة أو امرأة. 
أدب خلقي عرفي يضبط الحركات والكلمات والنظرات، اعتززت به مستيقنا 
نبل الشعب الفلسطيني الذي لم توهن مآسيه القاسية الدامية المتالحقة، 
ومشقات عيشه قيمه الخلقية القويمة، وفي لبها احترام اآلخرين، وتقديس 

حرمة المرأة.
الس���ماء ربيعية محسوس���ة الحرارة، وفي أفقها الغربي غيوم رقيقة ال تلمح 
إلى مطر. وقفت عند بس���طة صغيرة لغذائيات متنوعة، منها شبسي سوري 
أدخل إلى غزة منذ أربعة أش���هر، متعدد األش���كال والطع���وم، بطعم الجبنة 
والخضراوات وصلصة البندورة وصلصة الفلفل، وأقبل الناس عليه مستلذين 
له. قلت للشاب صاحب البسطة:” هذه صناعة سورية.”، فأدهشني وسرني 
م���ا في نغمة صوته من حزن واعتزاز:” نعم س���ورية. “، وأدخل إلى غزة زيت 

سوري لقي رضا من اشتروه. 
إنها نفحات ش���ذية ندية تس���ري إلينا من س���وريا الحبيبة نافذة من أسوار 
حصار غزة العالية التي تمنع إسرائيل وصول أربعمائة سلعة إليها تصنفها 
ثنائية االس���تعمال، مدني وعس���كري، والخوف بداهة من العسكري الذي 

يجني على المدني الذي يحتاجه الناس، وتتضرر الصناعة المحلية لفقده.
 ومص���در الزحام ف���ي خانيونس حتى في غير عصري���ات رمضان أنها مركز 
التسوق لعدة بلدات قريبة منها، هي خزاعة وبني سهيال والقرارة والفخاري، 
وإضافة إلى هذه البلدات يأتيها متس���وقون م���ن رفح ودير البلح وجوارهما. 
إنها مدينة جاذبة لوفرة مزاياها المكاني���ة ولدماثة أهلها الخلقية واقتناع 
من يقصدها أنه س���يجد فيها ما يريد ش���راءه، ودائما في بال من يقصدها 
لمحات وومضات من تاريخها بما فيه م���ن بطوالت ومحزنات يختلف العلم 

بها باختالف ثقافة القاصدين. 
ف���ي ميدانه���ا قلعة بناها األمي���ر المملوكي يونس الذي س���ميت المدينة 
تسمية مركبة من اسمه واس���م خانه في القلعة التي تحمل اسم السلطان 
برقوق الذي أمره ببنائها في 1387 لحماية التجار والمس���افرين على الطريق 

بين مصر والشام.
وم���ن بطوالت خانيونس أنها طردت القوات اإلس���رائيلية التي دخلتها أول 
أيام حرب 1967 ثالث مرات، وكاد وزير الحرب اإلس���رائيلي إسحاق رابين أن 
يقتل فيها في االنتفاضة األولى عندما أس���قط مواطن من سطح بيت حجرا 
ثقي���ال نحوه أثناء وقوفه مع عدد من جنوده إال أنه تحاش���اه بين صرخاتهم 

المحذرة الفزعة. 
ومن محزناته���ا الكبرى المذبحة التي قتلت فيها القوات اإلس���رائيلية في 
12 نوفمب���ر 1956 في العدوان الثالث���ي على مصر وقطاع غزة أكثر من 250 
ش���خصا في مخيم الالجئين غربيها، واقترفت تلك القوات مذبحة أخرى في 
رفح في ذلك العدوان، ونجا مخيم دير البلح من مذبحة ثالثة روى عبد الباري 
عطوان في كتابه” وطن من كلمات” سبب النجاة منها، وترجمت منذ سنوات 
قصة النجاة عن النص اإلنجليزي األصلي للكتاب بعنوان ” ُقباسة من كتاب 
عبد الباري عطوان وطن من كلمات “. أش���عر بس���رعة مض���ي الوقت وأزوف 

الغروب.
قادتني خطاي إلى موقف الس���يارات الميممة الش���مال. سارت بنا السيارة 
إلى ش���ارع صالح الدين أو الطريق الش���رقية. يتحدث ال���ركاب عن احتمال 
حرب خامس���ة امتدادا القتحام���ات رعاع المس���توطنين لألقصى. ال يجتمع 

فلسطينيان إال وحديث السياسة والحرب ثالثهما. 
نزلت على مدخل الش���ارع الذي ينساب نحو بيتي وفي بالي وسمعي وعيني 
أفكار وأصوات ومش���اهد عصرية رمضانية في خانيونس األبية يوم السبت، 
الثانَي والعشرين من ش���هر القرآن واإلحسان والغفران وصفاء الروح. كانت 
ظالل الغروب تبسط جناحيها حولي تستعجل خطاي. سمعت خلفي صوت 
سيارة. توقفْت جنبي، وقال سائقها مبتسما: اركب! أعرف أنك تحب المشي، 

قلت : ليس في هذا الوقت.

ع�ضرية رم�ضانية يف 
خانيون�س الأبية

بعد أن كس����ر س����تة من أبناء الجهاد اإلسالمي قيدهم 
بهروبهم من سجن غزة المركزي بتاريخ 1987/05/18م، 
انطلق المجاهدون األبطال الس����تة لتنفيذ مجموعة من 
العملي����ات الجهادي����ة، كان أبرزها قتل قائد الش����رطة 
العسكرية في قطاع غزة رون طال في يوم األحد الموافق 
1987/08/02م على يد الش����هيد المجاهد سامي الشيخ 
خليل. خّلف����ت عملية مقتل رون طال فرحًة كبيرة وعارمة 
بي����ن أبناء قطاع غزة، ال س����يما أن مقت����ل رون جاء عقب 
إجرامه وعدوانه بحق المواطنين وأبناء شعبنا وخاصًة في 

معتقل سجن أنصار 2 آنذاك.
وأوردت جريدة حدش����وت العبرية بتاريخ 1987/08/03م 
عنواًنا مف����اده »رون طال ُقتل بطلق����ات وهو في طريقه 

للعطل����ة«، كم����ا أوردت عنواًنا آخًرا »إغالق غ����زة – رابين: 
سيكون الجواب صعًبا«.

وقالت حدش����وت حول تفاصي����ل العملية: »رون طال 22 
س����نة، قتل أمس بعد الظهر برصاص مس����دس في أحد 
أهم ش����وارع غزة )ش����ارع الوحدة(، وعقب القتل قرر وزير 

الدفاع إسحاق رابين إغالق غزة«.
وأفادت الصحيفة أن »رون طال قائد الشرطة العسكرية 
يعم����ل في معتقل أنصار 2 لألس����رى األمنيين في غزة، 
وباألمس بع����د الظهر كان في طريقه للبي����ت إاّل أنه تم 
إط����الق الرصاص عليه من مس����دس عي����ار 9 ملم خالل 
سيره بش����ارع الوحدة حيث كان يقود سيارة بيجو تندر 
عسكرية، فاخترقت الرصاصة جسده وخرجت مرًة أخرى، 

ثم ُأّعلن عن مقتل رون طال في العيادة العسكرية بغزة، 
وعلى إثره ُفرض نظام منع التجوال في المنطقة«.

وبعد الحادثة على الفور أقدمت قوات االحتالل على إغالق 
مداخل ومخارج مدينة غزة، ونصب الحواجز العس����كرية 
عليها ناهيك عن اعتقال العش����رات من الشبان بذريعة 
االشتباه بهم، فيما عّجت مناطق قطاع غزة بمئات الجنود 
وأع����داد كبيرة م����ن الجيش في محاول����ة للوصول لمنفذ 
العملية الذي انس����حب من المكان بأمان وس����الم. يشار 
إل����ى أن منفذ عملية مقتل اإلرهاب����ي رون طال البطولية 
الش����هيد المجاهد سامي الشيخ خليل أحد أركان عملية 
)الهروب الكبير( من سجن غزة المركزي، والذي استشهد 

الحًقا في معركة الشجاعية بتاريخ 1987/10/06م.

ليس���ت مس���تبعده، الحرب على غزة تبقى دائمًا ممكنة، في 
ظل االس���تراتيجية التي وضعها االحتالل لضمان اس���تمرار 
فص���ل قط���اع غزة ع���ن الضف���ة الغربية، لتحقي���ق أهداف 
سياس���ية إس���رائيلية جوهرية ف���ي الحقبة الحالي���ة، اال أن 
مقاربة حكومة بينت – لبيد السياس���ية عمومًا تجاه التعامل 
مع قطاع غزة، وسياس���اتها الحالية تج���اه التصعيد األخير 
في األراضي الفلس���طينية المحتلة، تش���ير إلى عدم رغبتها 
بش���ن حرب جديدة على غزة االن. كما أن التطورات الداخلية 
في إس���رائيل الت���ي تواجه هذه الحكوم���ة ترجح أيضًا عدم 
نيته���ا حاليًا فتح جبهة حرب مع غزة، وفتح جبهات تصعيد 
متع���ددة محتملة في فلس���طين، ومع ذل���ك تبقى تطورات 
االحداث في فلس���طين مفتوح���ة على جمي���ع االحتماالت. 
وشهدت األراضي الفلس���طينية خالل األسبوعين األخيرين 
توترات طالت المدينة المقدس���ة بعد قيام شرطة االحتالل 
باالعت���داء على المصلين في المس���جد األقص���ى خالل أيام 
ش���هر رمضان من ناحية، وحماية مس���يرات المس���توطنين 
المتطرفين للمسجد األقصى من ناحية أخرى، هذا باإلضافة 
إلى منع مس���يحيو فلسطين من الدخول إلى كنيسة القيامة 
خالل أعياد عيد الفصح من ناحية ثالثة. وقوبلت ممارس���ات 
االحتالل تلك بإطالق صواريخ من غزة. وتذكر تلك التطورات 
باإلرهاصات التي س���بقت حرب غزة األخيرة في شهر أيار من 
الع���ام الماضي. تعتب���ر غزة جبهة حرب مفتوحة، إذ ش���نت 
قوات االحت���الل اإلس���رائيلي أربعة حروب عل���ى قطاع غزة، 
بدأته���ا بعد أحداث االنقس���ام وانفصال قط���اع غزة بقيادة 
حركة حماس عام ٢٠٠٧، فج���اءت أولها نهاية العام ٢٠٠٨، 
بينما شن آخرها في شهر آيار من العام الماضي. وتستخدم 
إس���رائيل االنقسام الفلس���طيني منذ ذلك الوقت، كذريعة 
أمام العالم للتنصل من التزاماتها في إطار العملية السلمية، 
وكوسيلة تساعدها على تحقيق أهدافها على جانبي الوطن 
الفلسطيني. فتمضي إسرائيل قدمًا في ترسيج وجودها في 
الضفة الغربية ومدينة القدس جغرافيًا وديمغرافيًا وثقافيًا 
“التهوي���د”، دون رقي���ب أو حس���يب. وتحتفظ إس���رائيل 
بالوضع القائم في غزة، ك “محفز إستراتيجي” يضمن دعم 
االس���رائيليين لسياسات الحكومات اإلس���رائيلية المختلفة 
لردع حركة حماس عسكريًا في غزة، ويخلق في نفس الوقت 
التعاط���ف المطلوب معها من قبل العالم والواليات المتحدة 
والدول الغربية، لصد هذا الخطر. وتخضع إسرائيل قطاع غزة 
لحصار مس���تمر، يضمن بقاءه في وض���ع اقتصادي ضعيف 
ومضبوط عس���كريًا، تتدخ���ل لردعه عند تج���اوزه الحد الذي 
تضعه له، وتس���تخدمه أحيانًا للخروج من أزماتها السياسية 

الداخلية.
في إطار اإلس���تراتيجية العامة السابقة، وضعت حكومة بينت 
– لبي���د آلية جديدة للتعامل مع قطاع غزة بعد صعودها للحكم 
في إس���رائيل، تختلف عن تلك التي اتبعها بنيامين نتنياهو، 
رئيس وزراء إسرائيل السابق، منذ وصوله للحكم عام ٢٠٠٩. آثر 
نتنياه���و على إحكام حصاره االقتصادي على قطاع غزة إلبقائه 
فقيرًا حد الكفاف، بينما ردع بالقوة العس���كرية غير المتكافئة 
أي هجوم عس���كرية من غزة، في سياس���ة وصفت ب “الهدوء 
مقاب���ل الهدوء”. في حين تركز سياس���ة حكومة بينت – لبيد 
الحالية على آلية مختلفة للتعامل مع القطاع، تقوم على أساس 
اقتص���ادي، على اعتبار أن االقتصاد يمك���ن أن يخلق تدريجيًا 
نوعًا من التعايش المطلوب مع االحتالل، وهي ذات الفكرة التي 
بنيت على أساس���ها فكرة اتفاقيات السالم مع الفلسطينيين 

منذ اتفاق أوس���لو، والتي تم اإلش���ارة اليه���ا أيضًا بوضوح في 
“صفقة العصر” التي طرحتها إدارة الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب. وليس من الصعب مالحظة سياس���ة إس���رائيل 
والوالي���ات المتحدة وال���دول األوروبية التي ربط���ت بين أموال 
المقاصة والمس���اعدات االقتصادية الموجهة للفلس���طينيين 
مع الضغط على السلطة الفلس���طينية لتبني سياسيات تجاه 
رواتب األسرى الفلسطينيين أو لفرض محتوى إعالمي ومناهج 
تعليمية ال تحتوي على معلومات “تحريضية” على حد تعبير 

تلك الجهات.
تركز الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة في تعاملها مع قطاع غزة 
على مقاربة “االقتصاد مقابل الهدوء”، لذلك سمحت بعد حرب 
العام الماضي بالبدء فورًا بإعمار قطاع غزة، بإش���راف من مصر. 
كما قبلت باستمرار إدخال األموال القطرية للقطاع، والتي بدأت 
بالتدفق على غزة منذ عام ٢٠١٨، لكن بش���كل رسمي منضبط. 
كما أجازت إس���رائيل للعمال الغزيين العمل في إسرائيل، بعد 
أن توق���ف ذلك االجراء منذ ع���ام ٢٠٠٥، وبأعداد كبيرة، وصلت 
إل���ى ٢٠ ألف عامل، وهناك حديث عن أع���داد أكبر. ترجح هذه 
االس���تراتيجية عموم���ًا، ميل الحكوم���ة اإلس���رائيلية الحالية 
لتحقيق الهدوء مع غزة على حس���اب توجه الحرب، باستخدام 
تلك المش���اريع االقتصادي���ة االنفتاحي���ة المتنوعة، وتفعيل 
سياس���ة “العصا والج���زرة”، وهو ما تحق���ق بالفعل في االزمة 
األخي���رة. فقد تدخلت الدبلوماس���ية المصري بفاعلية للحد من 
تدهور األح���داث األخيرة، وه���ي التي بات لها دور سياس���ي 
ملح���وظ ومؤثر في غزة. كما أغلقت إس���رائيل معبر بيت حانون 
لمدة يومين، بعد إطالق الصواريخ من غزة مطلع هذا األس���بوع، 
وأعادت فتحه مباشرة بعد ذلك، بعد أن سادت حالة من الهدوء 
اله���ش. باإلضافة إلى السياس���ة التي تبنتها م���ع غزة مؤخرًا، 
وعلى رأس���ها الرد العسكري الش���كلي أو غير الحاسم والذي لم 
يوقع ضحايا بشرية في صفوف الفلسطينيين كما هو مألوف، 
هناك مؤش���رات عديدة ترجح توجه حكومة بينت – لبيد لتبني 
المهادنة وع���دم الذهاب للحرب مع حرك���ة حماس خالل هذه 
الفترة. فجاءت تأكيدات حكومة االحتالل بعدم السماح بدخول 
غير المسلمين إلى الحرم القدسي ابتداء من يوم ٢٢ من الشهر 
الجاري، ف���ي إطار تصاعد األحداث للتخفيف من وطأتها، حيث 
أثار ذلك غضب نواب وش���خصيات سياس���ية ودينية يمينية 
متطرفة، والت���ي اعتبرت قرار الحكومة اإلس���رائيلية رضوخا ل 
“اإلره���اب”، على الرغم من أن ذلك الق���رار قد دأبت الحكومات 
المختلفة عل���ى اتخاذه في الماضي. ومنعت ش���رطة االحتالل 
ي���وم األربعاء من األس���بوع الماضي، “مس���يرة االع���الم” التي 
نفذتها جهات يهودية يمين���ة متطرفة من الوصول إلى باب 
العمود، كم���ا منعت كذلك النائب اليمين���ي المتطرف ايتمار 
بن غفير من ذلك، حيث أكد بينت أن تلك المس���يرة س���تجري 
ف���ي موعدها األصلي ولي���س اآلن.  وتنظم “مس���يرة االعالم” 
جماع���ات يهودية يميني���ة متطرفة، بالتزامن م���ع احتفاالت 
دولة االحت���الل ب “يوم القدس” في ذك���رى احتالل المدينة 
المقدس���ة، وتوحيد ش���طريها. وصبت تصريح���ات يائير لبيد 
وزير الخارجية اإلس���رائيلي بعدم وجود نية لدى حكومة بالده 
لتغيير الوضع القائم في الحرم القدس���ي، للتخفيف من وطأة 
التوترات مع الفلسطينيين أيضًا. وتدعي الحكومة اإلسرائيلية 
ب���أن عدم س���ماحها لليه���ود بالصالة ف���ي الحرم، ج���اء عماًل 
بتفاهماتها مع الحكومة األردنية، التي تولت مس���ؤولية إدارة 
الحرم منذ احتالله. ويعتبر الفلس���طينيون والعرب أن إسرائيل 
ال تلتزم بتلك التفاهمات م���ع الحكومة األردنية وذلك بهدف 

تثبيت سيادتها على الحرم تدريجيًا، من خالل السماح لليهود 
المتطرفين بالدخول الى ساحات المسجد األقصى للزيارة وأداء 
الطقوس الدينية تحت حمايتها األمنية، ومس���اعيها الدؤوبة 
الحكام سيطرتها على الحرم وساحاته من خالل تكثيف البناء 
حوله والحفر من تحته والس���يطرة على بيوت الفلس���طينيين 

القريبة منه.
تعتب���ر الظروف الت���ي تمر به���ا الحكومة اإلس���رائيلية حاليًا 
من أهم المؤش���رات التي ترجح ع���دم مصلحتها بالذهاب إلى 
ح���رب م���ع غ���زة اآلن. وتواجه الحكوم���ة اإلس���رائيلية تهديد 
الكتلة العربية الموحدة باالنس���حاب م���ن االئتالف الحاكم في 
حال اس���تمرت االضطرابات في مدينة القدس وحول المسجد 
األقصى. وقد أقدمت الكتلة بالفعل على إجراء تهديدي شكلي، 
بإعالنها تجميد عضويتها في الحكومة والكنيس���ت بش���كل 
مؤقت خالل عطله الكنيست الحالية والتي تنتهي في الخامس 
من ش���هر القادم، لحفظ ماء وجهها أم���ام ناخبيها، لكن دون 
انس���حاب حقيقي. وتمر الحكومة اإلسرائيلية بأزمة، قبل ذلك 
التهديد باالنس���حاب من االئتالف الحكومي م���ن قبل الكتلة 
الموحدة، وذلك النس���حاب النائب عيديت س���يلمان من حزب 
يمينا من االئتالف الحاكم في الس���ادس من الش���هر الجاري، 
والذي وضع مستقبل الحكومة اإلسرائيلية بأسرها على المحك، 
بعد أن باتت تمتلك فقط ٦٠ مقعدًا من مجمل مقاعد الكنيست 
ال ١٢٠. ورغم أن ذلك ال يس���قط الحكومة في إسرائيل، اال انه 
يضعفها تش���ريعيًا، ويفتح المجال أمام انس���حابات أخرى قد 
تودي بحياتها، كما يتيح المجال أمام حل الكنيس���ت والذهاب 
إلى انتخابات مبكرة، اذ يحتاج ذلك إلقراره إلى ٦١ صوت، وهو ما 
ال تتمناه الحكومة الحالية، ولم تتفق حوله المعارضة المشتتة 
في الكنيس���ت بعد.  كما شكل موقف الدول العربية المعتدلة 
الرافض���ة العتداءات إس���رائيل في القدس ومحيط المس���جد 
األقصى عامال من عوامل قراره���ا بالتهدئة، حيث دعت األردن 
الجتم���اع طارئ للجن���ة الوزارية اإلقليمي���ة العربية والذي ضم 
ممثلي���ن عن مصر وتونس والجزائر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية وقطر ودولة االمارات العربية باإلضافة إلى فلسطين، 
والذي خرج ببيان ينتقد ممارسات إسرائيل في الحرم، ويصفها 
باالستفزازية. كما استدعت دولة االمارات العربية، على خلفية 
تلك االحداث، السفير اإلسرائيلي ألول مرة منذ توقيع اتفاقية 
التطبيع بي���ن البلدين. وجاءت تلك التط���ورات في ظل تحرك 
أميرك���ي مكثف اس���تهدف الس���لطة الفلس���طينية واألردن 

وإسرائيل لتفادي انفجار األوضاع في هذه الفترة.
تدرك إس���رائيل أن تبن���ي المقارب���ة االقتصادية وسياس���ة 
العقوب���ات االقتصادي���ة على غزة يمكن أن تخل���ق حالة أمنية 
مصطنعة ومؤقت���ه، لكنها لن تمنع التصعيد العس���كري في 
أي لحظ���ة من اللحظات، خصوصًا عندما يتعلق األمر باعتداءات 
غير مقبولة في مدينة القدس وتجاه المس���جد األقصى، والذي 
ب���ات من الواضح أنه يش���كل الش���رارة التي يمك���ن أن تحرق 
المنطقة بأكملها. االعتداء اإلس���رائيلي على المسجد األقصى 
لم يحرك هذه المرة الفلس���طينيين فقط أو الش���عوب العربية 
كما ه���و مألوف، وإنم���ا تجاوزهم ليش���مل أيض���ًا الحكومات 
العربي���ة المعتدل���ة، التي اتخ���ذت جميعها مواقف���ًا موحدًا 
منتقدا إلس���رائيل. لم تفهم إس���رائيل حتى ه���ذه اللحظة أن 
مشكلتها مع الفلسطينيين مش���كلة سياسية بامتياز تتعلق 
باالحت���الل، وأن الحلول االقتصادية ما ه���ي اال حلول تخديرية 
مؤقتة، ال يمكن لها أن تحس���م معركتها وصراعها المزمن مع 

الفلسطينيين.

عقب عملية »الهروب الكبير«

»إسرائيل« وحرب جديدة على غزة

بقلم: أ. ياسر صالح

بقلم: د. سنية الحسيني

بقلم: حماد صبح
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رام الله / االستقالل:
أوصت هيئة سوق رأس المال، بإجراء تقييم شامل 
لواقع الشمول المالي في فلسطين على ضوء ما تم 
تحقيقه وتنفيذه من االستراتيجية الوطنية بهذا 
الخصوص، وفي ضوء المس����تجدات المستحدثة 
في واقع القطاع المالي واستخدامات التكنولوجيا 

المالية وتكنولوجيا التأمين.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة، األربعاء، حول 
تحدي����ات وفرص تنفيذ االس����تراتيجية الوطنية 
للش����مول المالي، وذل����ك ضمن فعالي����ات اليوم 
العربي للشمول المالي استجابة لمبادرة صندوق 

النقد العربي.
وتن����اول التقري����ر مجموعة من التحدي����ات التي 
واجه����ت تنفيذ االس����تراتيجية في فلس����طين، 
تمثل����ت بتداعيات سياس����ات االحت����الل المالية 
واالقتصادي����ة، خاصة أزمت����ي المقاصة وتوقف 
االحتالل ع����ن توريد الضرائب التي يجنيها نيابة 
ع����ن الحكومة الفلس����طينية؛ حي����ث كانت األزمة 
األولى في العام 2019 واألزمة الثانية بداية العام 

.2020
ونجم عن هاتين األزمتين انقطاع رواتب موظفي 
القطاع العام وانقطاع التحويالت المالية الحكومية، 
وع����دم قدرة الحكومة الفلس����طينية عل����ى الوفاء 
بالتزاماتها المالية تجاه موردي الس����لع والخدمات 
ف����ي القطاع الخ����اص، وأدى ذلك إل����ى تراجع حاد 
في احتياجاتهم األساسية أو الوفاء بالتزاماتهم 
التقاعدية تحديدًا تلك المرتبطة بالقطاع المالي 
مثل س����داد أقس����اط القروض أو أقس����اط وثائق 

التأمين واألقساط الش����هرية المترتبة على عقود 
التأجير التمويلي وغيرها من االرتباطات المالية.

وأدى ذل����ك إلى تراج����ع حجم الطل����ب الكلي في 
االقتصاد الفلس����طيني نتيجة لتراج����ع حاد في 

مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني.
واس����تعرض التقري����ر اآلثار الناجم����ة عن جائحة 
كورونا، حيث فرضت جائحة كورونا والتي بدأت في 
الربع األول من العام 2020 آثارًا س����لبية على كافة 

مناحي الحياة وعلى كافة دول العالم.
وقال التقرير، إن ه����ذه العوامل أدت إلى مجموعة 
من النتائج المتعلق����ة بعدم وجود تقدم ملموس 
في مؤشرات الشمول المالي خالل األعوام األربعة 

األولى من تطبيق االستراتيجية.

بالمقاب����ل، يالح����ظ ع����دم التأثر الس����لبي الكبير 
للقطاع����ات المالي����ة غي����ر المصرفي����ة كنتيجة 
لتداعيات جائح����ة كورونا، وذلك م����ن خالل عدم 
التراجع الحاد والدائم في مؤشرات الشمول المالي، 
وارتداد هذه المؤش����رات خالل الع����ام 2021 إلى 
المستويات التي حققتها في العام 2019 تقريبًا، 

أي العودة لما كانت عليه قبل الجائحة.
وع����زا التقرير ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها 
أن غالبية بوال����ص التأمين هي بوالص س����نوية 
وعادًة ما يتم إبرامها في بداية العام، وبالتالي ومع 
دخ����ول الجائحة خالل ش����هر آذار من العام 2020 
كانت هذه البوالص صادرة وكذلك األمر بخصوص 

عقود التأجير التمويلي.

»سوق رأس المال« توصي بمراجعة شاملة لواقع الشمول المالي في فلسطين

رام الله / االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن الرقم 
القياسي العام ألسعار المنتج سجل ارتفاعًا نسبته 
0.89% خالل ش����هر آذار 2022 مقارنة مع ش����هر 
ش����باط 2022أ، وبلغ الرقم القياسي العام 106.38 
خالل شهر آذار 2022 مقارنة ب�105.44 خالل شهر 

شباط 2022 )سنة األساس 2019 = 100(.
و س����جل الرقم القياس����ي ألس����عار المنتج للسلع 
المس����تهلكة محليًا م����ن اإلنتاج المحل����ي ارتفاعًا 
نسبته 1.02%، وبلغ الرقم القياسي ألسعار المنتج 
للسلع المستهلكة محليًا 105.89 خالل شهر آذار 
2022 مقارنة ب�104.83 خالل ش����هر شباط 2022 

)سنة األساس 2019 = 100(.
كما سجل الرقم القياسي ألس����عار المنتج للسلع 
المص����درة من اإلنت����اج المحلي انخفاض����ًا مقداره 
0.19%، وبلغ الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع 
المصدرة من اإلنتاج المحلي 110.92 خالل ش����هر 
آذار 2022 مقارنة ب�111.12 خالل ش����هر ش����باط 

2022 )سنة األساس 2019 = 100(.
فيما، س����جلت أس����عار إمدادات المياه وأنش����طة 
الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا 
نس����بته 1.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 

1.50% من سلة المنتج.
وسجلت أس����عار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكيي����ف الهواء ارتفاعًا نس����بته 1.58%، والتي 
تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة 
والحراجة وصيد األسماك ارتفاعًا نسبته %1.17، 
والتي تش����كل أهميتها النس����بية 29.94% من 
س����لة المنتج، وذل����ك نتيجة لالرتف����اع الحاد في 
أسعار السلع ضمن نشاط اإلنتاج الحيواني بنسبة 
6.40%، وبلغ متوس����ط س����عر خاروف بلدي حي 
28.54 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 
32.37 ش����يقل/كغم، ومتوس����ط سعر عجل بلدي 

حي 14.92 ش����يقل/كغم، ومتوس����ط سعر دجاج 
الح����م حي كبير 10.83 ش����يقل/كغم، ومتوس����ط 
س����عر دجاج الحم صوص عمر يوم 3.21 ش����يقل/

صوص، ومتوس����ط س����عر البيض الط����ازج 11.16 
ش����يقل/2كغم، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن 
نشاط صيد األس����ماك بمقدار 12.14%، وأسعار 
السلع ضمن نش����اط زراعة المحاصيل غير الدائمة 
بمقدار 2.99%، نتج هذا االنخفاض عن انخفاض 
أس����عار بعض أصناف الخض����روات الطازجة، وبلغ 
متوس����ط س����عر الخيار بيوت بالس����تيكية 3.15 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزهرة 1.75 شيقل/

كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 2.71 شيقل/كغم، 
ومتوسط سعر البصل األخضر 8.22 شيقل/كغم، 
ومتوس����ط س����عر فاصولياء خضراء 4.50 شيقل/
كغم، ومتوسط سعر  بازيالء خضراء 2.49 شيقل/

كغم. وش����هدت أسعار السلع المنتجة من أنشطة 
الصناع����ات التحويلية ارتفاعًا نس����بته %0.66، 
والتي تش����كل أهميتها النس����بية 58.92% من 

س����لة المنتج، وذلك بس����بب ارتفاع أسعار صناعة 
منتج����ات مطاح����ن الحب����وب، والنش����ا ومنتجات 
النشا بنسبة 18.52%، وأس����عار صناعة األعالف 
الحيواني����ة المحضرة بنس����بة 4.92%، وأس����عار 
صناعة منتجات المعادن المش����كلة عدا الماكنات 
والمعدات بنس����بة 3.32%، وأسعار السلع ضمن 
نشاط الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة 
بنسبة 2.83%، وأس����عار صناعة الحديد والصلب 
األساسية بنسبة 2.54%، وأسعار صناعة منتجات 
المخابز بنس����بة 1.12%، وأسعار صناعة األحذية 
بنس����بة 1.03%، رغ����م انخفاض أس����عار صناعة 
النفطي����ة المكررة »زيوت التش����حيم«  المنتجات 
بمقدار 3.26%، وأس����عار صناعة الزيوت والدهون 

النباتية والحيوانية بمقدار %1.43.
وس����جلت أس����عار منتج����ات صناع����ة التعدي����ن 
واس����تغالل المحاجر ارتفاعًا نسبته 0.11% خالل 
شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط 2022، والتي 
تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.89 % في آذار الماضي

رام الله/ االستقالل: 
قدر الجهاز المركزي لإلحصاء، عدد العمال في فلس���طين، مليون عامل، بينهم 

372 ألف عاطل عن العمل.
وقال اإلحصاء في بيان صحفي، بمناس���بة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف 
األول من أيار )مايو(، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 372 ألفًا عام 2021 

مقارنة ب� 335 ألفًا في 2020.
وأض���اف اإلحصاء، أن نس���بة البطالة ف���ي العام الماض���ي حافظت على نفس 
المستوى عند 26%، مبينًا أن نسبة المشاركة بالقوى العاملة في 2021 ارتفعت 

إلى 43% مقابل 41% في 2020.
وأشار إلى أن معدل البطالة في غزة بلغ 47% والضفة 16%، مع انخفاض نقص 

االستخدام للعمالة من 36% عام 2020 إلى %34.
وبي���ن اإلحصاء، محافظة بيت لحم األعلى بطالًة ف���ي الضفة الغربية في 2021 
بنس���بة 25%، تتلوها جنين والخليل 19% لكل منها، والقدس بنس���بة %4 

كأدنى نسبة.
وتاب���ع أن ” محافظة دير البلح في قط���اع غزة كانت األعلى بطالًة العام الماضي 

بنسبة 53%، وخانيونس 51%، وأدنى مستوى في شمال غزة %38”.
ولفت إلى “وجود نحو 1,034 ألف عامل في فلسطين، 630 ألفًا في الضفة و259 

ألفًا في غزة و145 ألفًا في األراضي المحتلة عام 1948 والمستعمرات”.
وأكد اإلحصاء، أن هناك 747 ألف مس���تخدم بأجر في فلس���طين، 54% منهم 
يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 285 ألفًا بالضفة و118 ألفًا بغزة مقابل %28 

يعملون في القطاع الحكومي و18% يعملون في األراضي المحتلة.
وشدد على أن أكثر من 26% المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في 

مهن فنية ومتخصصة، 16% للذكور و74% لإلناث.

مليون عامل في فلسطين 
بينهم 372 ألفًا بدون عمل

غزة/ االستقالل: 
دعت نقاب���ة مربي الدواجن في قط���اع غزة، الجهات الحكومي���ة في قطاع غزة 

لمراجعة قرار تسعير كيلو الدجاج.
وطالب رئيس النقابة مروان الحلو في كلمة أمام لفيف كبير من مربي الدواجن، 
الحكومة بالتدخل في حلقات اإلنتاج كافة من إلزام تجار ومس���توردي االعالف 
والبيض المخصب المنتج للصوص في تس���عيرة حكومي���ة حماية المزارعين 

وتحقيق العدالة واالنصاف للجميع.
وكانت وزارتا االقتصاد والزراعة في قطاع غزة، أعلنتا تحديد سعر الدجاج الالحم 

للمستهلك.
وقالت الوزارتان في بيان مشترك، إن السعر لن يزيد عن 12 شيكال للمستهلك 
ابت���داء من يوم أمس الخميس، وجاء ذلك بع���د التوافق بين الجمعية الزراعية 

النقابية للفقاسات والدواجن واالعالف ووزارتي الزراعة واالقتصاد.
وج���اء في البيان، “ابتداء من يوم الخميس الموافق 2022/4/28 س���يكون الحد 

األقصى لسعر الدجاج الحي 12 شيكال للمستهلك”
ولفتت الوزارتان إلى أنهما س���تتابعان مع طواقم حماية المس���تهلك االلتزام 

بالتسعيرة الحكومية وستتخذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.

نقابة الدواجن تدعو لمراجعة 
قرار تسعيرة الدجاج بغزة

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية بغزة بالتعاون مع نقابة الموظفين عن صرف مبلغ )200( 

شيكل لعدد 7362 موظفًا مستفيدًا.
وأوضح بيان مقتضب للوزارة أن صرف تلك األموال يأتي من زكاة الفطر التي 
تم تسديدها من مستحقات الموظفين وذلك امس الخميس عبر فروع بنك 

البريد.

المالية بغزة تعلن صرف مبلغ 200 
شيكل لـ7 آالف موظف مستفيد
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تونس/ االستقالل: 
ق���ال االتح���اد العام التونس���ي للش���غل )أكبر 
نقاب���ة عمالية في تونس( أم���س الخميس إنه 
ل���ن يبقى مكتوف األيدي، ول���ن يقبل بتبّخر ما 
وصفها بفرص���ة التغيير األخيرة في البالد، في 
حين انتقد الرئيس التونس���ي قيس س���عّيد 
لتش���كيل جبهة مناهضة  معارضين يسعون 
لسياساته تنبثق عنها »حكومة إنقاذ«، محددا 

»4 الءات« بهذا الشأن.
ففي بيان له بمناس���بة عيد العمال الذي يوافق 
األول م���ن مايو/أي���ار، أضاف اتحاد الش���غل أن 

غي���اب اإلرادة السياس���ية ف���ي تطبي���ق مبدأ 
التشاركية، وانعدام الرؤية الشاملة، والتمسك 
بالرأي الش���خصي، تع���وق ح���دوث التغيير أو 

اإلنقاذ واإلصالح في البالد، وفق تعبيره.
ورأت المنظم���ة النقابية أن تونس تعيش على 
حافة كارثة اقتصادي���ة لم تجد لها الحكومات 
المتعاقبة حل���وال، وأن اأُلجراء هم األكثر تضررا 

من غياب االستقرار السياسي.
وذكر البيان أن هناك تدهورا للقدرة الش���رائية 
للتونس���يين، مش���يرا إلى أن األجراء يتحملون 
أعباء األزمة في ظل غالء األسعار وفرض المزيد 

من الضرائب عليهم.
ويدع���م االتح���اد الع���ام التونس���ي للش���غل 
اإلجراءات التي اتخذها الرئيس قيس س���عّيد 
من���ذ 25 يوليو/تم���وز الماضي، والتي ش���ملت 
حت���ى ح���ل الحكوم���ة والبرلمان وأعل���ى هيئة 
قضائي���ة، لكن االتحاد يطالب بإش���راك القوى 
اإلصالح���ات  ف���ي  واالجتماعي���ة  السياس���ية 
السياس���ية واالقتصادي���ة، وكان قد لوح مؤخرا 

بشن إضرابات.
في هذه األثناء، قال الرئيس التونسي قيس سعّيد 

إنه »ال حوار مع من يريد ضرب الدولة التونسية«.

ففي كلم���ة ألقاها خالل مأدب���ة إفطار بحضور 
ذوي ش���هداء وجرح���ى العملي���ات »اإلرهابية« 
وأس���ر ش���هداء الثورة التونس���ية ومصابيها، 
أض���اف س���عيد أن الحوار لن يك���ون إال مع من 

وصفهم بالصادقين والشرفاء.
كما قال إنه ال اعتراف إال بمن سماهم الوطنيين، 

وال مفاوضات إال مع من يقبل بإرادة الشعب.
وتابع أنه »ال صلح إال لمن يجنح للصلح«، متهما 
أطرافا لم يس���ّمها بأنها اختارت نهج إس���قاط 
الدول���ة. ودعا س���عيد م���ن وصفه���م بالقضاة 
الش���رفاء إلى تحم���ل مس���ؤولياتهم في إنفاذ 

القانون حتى تعود أموال الشعب للشعب، وفق 
تعبي���ره. ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تش���هد 
تونس أزمة سياس���ية حادة حين بدأ رئيس���ها 
قيس س���عيد إجراءات اس���تثنائية منها: حل 
البرلم���ان ومجلس القضاء وإصدار تش���ريعات 
بمراسيم رئاسية وتبكير االنتخابات البرلمانية 

إلى 17 ديسمبر/ كانون األول 2022.
ُيذك���ر أن االتح���اد كان م���ن بي���ن المرحبي���ن 
باإلجراءات االس���تثنائية للرئيس س���عيد، غي 
أن���ه يطالب بضمان���ات وينتقد تباطئ مس���ار 

اإلصالحات.

االستقالل/ وكاالت: 
اعتبرت الرئاسة الروسية أن شحنات األسلحة إلى أوكرانيا 
»ته���دد األمن« األوروب���ي، وذلك غداة دع���وة جديدة من 
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس لتس���ليم المزيد من 

األسلحة الثقيلة وطائرات إلى كييف.
وق���ال المتح���دث باس���م الكرملين، ديمتري بيس���كوف 
للصحافيي���ن: »ه���ذا الميل إلغ���راق أوكرانيا باألس���لحة 
وخصوصا األس���لحة الثقيلة يعد تصرفا يهدد أمن القارة 

ويزعزع االستقرار«.
وكانت تراس قد دعت أول أمس األربعاء إلى زيادة شحنات 
األس���لحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتسليمها طائرات، مؤكدة 
أن الوقت يتطلب »شجاعة« في مواجهة روسيا التي تنفذ 
عملية عسكرية في أراضي جارتها منذ 24 شباط/ فبراير.

وقال���ت وزي���رة الخارجي���ة البريطانية: »يج���ب أن نكون 
مستعدين لحرب طويلة وأن نضاعف دعمنا ألوكرانيا« من 
»األس���لحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما 
ه���و موجود لدينا )...( وتكثيف اإلنت���اج. نحن بحاجة إلى 

القيام بكل هذا«.
اتهمت هيئ���ة األركان األوكرانية روس���يا باالس���تعداد 
إلجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون وبأنها تمنع سكان 

المدينة من مغادرتها.
وفج���ر أمس الخمي���س، ذك���رت وكالة أنباء نوفوس���تي 
الروس���ية أن القوات األوكرانية استهدفت وسط مدينة 
خيرس���ون ب�3 صواريخ من طراز توشكا أسقطت الدفاعات 

الجوية الروسية اثنين منها.
كما ذكرت نوفوس���تي أن القوات األوكرانية اس���تخدمت 
قذائف م���ن راجم���ات صواريخ، وأن القص���ف األوكراني 

استهدف مركز اإلذاعة والتلفزيون وسط خيرسون.

وفي س���ياق متصل، أعلنت القوات الجوية األوكرانية في 
ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس تدمير طائرة روسية 
وص���اروخ مجنح و6 طائرات دون طيار خالل ال� 24 س���اعة 

الماضية.
ف���ي المقاب���ل، أعلن���ت وزارة الدف���اع الروس���ية تدمي���ر 
مس���تودعات تس���تخدم لتخزين أس���لحة غربية حصلت 

عليها أوكرانيا.
وق���ال المتحدث باس���م الوزارة إيغور كوناش���ينكوف إن 
ا خالل ليلة  س���الح الطيران دمر 95 موقعا عسكريا أوكرانّيً

الثالثاء إلى األربعاء.

قال مستشار الرئاسة األوكرانية، ميخاييلو بودولياك، إنه 
»من حق« أوكرانيا ضرب أهداف عس���كرية روسية، ملمحا 
بذلك إل���ى أن كييف قد تعمد إلى اس���تهداف األراضي 

الروسية.
وذك���ر بودولياك في تغريدة أن »روس���يا تهاجم أوكرانيا 
وتقتل مدنيي���ن. وس���تدافع أوكرانيا عن نفس���ها بكل 
الوسائل بما يش���مل ضربات على مخازن وقواعد للروس. 

العالم يعترف بهذا الحق«.
وبحث الرئي���س التركي رجب طيب أردوغ���ان، مع نظيره 
الروس���ي فالديمير بوتي���ن، عملية تبادل أس���يرين بين 

روس���يا والواليات المتحدة أمس األربعاء، داخل األراضي 
التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، أمس الخميس، 
حس���ب بيان صادر عن رئاسة دائرة االتصال في الرئاسة 

التركية.
ومن جهته، ق���ال األمين العام لالم���م المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، أمس الخميس، ل���دى وصوله الى بوروديانكا 
ف���ي ضواحي كييف، حي���ث يتهم األوكراني���ون الروس 
بارتكاب فظاعات خالل احتاللهم المنطقة في آذار/مارس 

الفائت، إن »الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية«.
وأضاف غوتيريش، ال���ذي أدلى بتصريحاته للصحافيين 
أم���ام المبان���ي المدم���رة برفق���ة عس���كريين أوكرانيين 
ومسؤولين من السلطات المحلية، أنه »أتخيل عائلتي في 
أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب 
عبثية في القرن الحادي والعش���رين، أي حرب غير مقبولة 

في القرن الحادي والعشرين«.
وتوجه غوتيريش الحقا إلى بوتشا، وهي ضاحية أخرى في 
العاصمة حيث يتهم األوكرانيون موسكو بارتكاب جرائم 
حرب. وس���يلتقي الحقا الرئيس األوكران���ي، فولوديمير 

زيلينسكي، في كييف.
م���ن جانبها، طلب���ت بولن���دا تمويال إضافيا م���ن االتحاد 
األوروب���ي للمس���اعدة في تكاليف جهودها الس���تيعاب 
ماليي���ن الالجئين الذين تدفقوا على الب���الد من أوكرانيا 

المجاورة.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتس���كي في 
تصريحات نشرتها صحيفة بيلد األلمانية أمس الخميس 
إن بولن���دا تعالج جنودا جرحى من أوكرانيا وتفتح أبوابها 

وقلوبها أمام 2.5 مليون الجئ.

غوتيريش من كييف: »الحرب في القرن الـ21 عبثية«
الكرملين: شحنات األسلحة ألوكرانيا »تهدد األمن« األوروبي

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 
امل�ستدعي: �سبحي يا�سني �سبحي مرجتى »املحامي« من غزة 

هوية رقم 803621804 
المس���تدعى ضدها: س���ارة عبد الحق جودت المدلل المشهورة بعد الزواج 
)موس���ى( – من غ���زة مفترق العباس عمارة حج���ازي ط2 بعد األرضي هوية 

رقم 950605014
في الدعوى رقم 42 / 2022     في الطلب رقم 946 / 2022 

الى المستدعى ضدها سارة المذكورة أعاله المقيمة خارج البالد حاليا بما ان 
المس���تدعي قد أقام عليك دعوى وموضوعها حقوق استنادا لما يدعيه في 
الئحة دعواه المحفوظ لك نس���خة عنها وم���ن ملحقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة للرد على الدعوى المعين 
لها جلس���ة يوم األربعاء الموافق 2022/5/25م الساعة التاسعة صباحا كما 
يقتضي علي���ك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر ف���ي الصحيفة وليكن معلوم���ا لديك انك اذا 
تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في دعواه وللمحكمة ان 

تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريا  حرر في: 2022/4/26م

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

تونس.. اتحاد الشغل: البالد على حافة كارثة اقتصادية والرئيس سعّيد يعلن الءات جديدة

بروكسل/ االستقالل: 
رحب األمين العام لحلف ش���مال األطلسي »الناتو« 
ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس، بعضوية فنلندا 
والسويد في التحالف إذا رغبتا في ذلك، مؤكدا أن 
عملية انضمامهما ستكون سريعة لدى تقدمهما 

بطلب.
وقال س���تولتنبرغ، ف���ي مؤتمر صحفي مش���ترك 
مع رئيس���ة البرلمان األوروبي روبيرتا ميتسوال، إن 
»التقدم لعضوي���ة الناتو هو ق���رار ذاتي لكل من 
فنلندا والس���ويد، والحلف سيرحب بذلك في حال 

موافقتهما على االنضمام«.
وأضاف أن »فنلندا والس���ويد شريكان مقربان من 
وقوية،  ناضجة  بديمقراطي���ة  ويتمتع���ان  الناتو، 
كم���ا أنهما عضوان في االتحاد األوروبي، وقواتهما 

المسلحة تتفق مع معايير الناتو«.
ولف���ت أمين عام الناتو إلى أن »جيش���ي الس���ويد 

وفنلندا شاركا جنبا إلى جنب مع قواتنا في العديد 
من المهام والعمليات المختلفة«.

وأوض���ح أنه في حال دع���وة الحلف هذين البلدين 
لالنضمام إليه، فإن ذلك س���يكون بمثابة رس���الة 
سياس���ية قوية مفادها أن »أمن فنلندا والس���ويد 

مهم لجميع أعضاء الناتو«.
وأكد حق فنلندا والس���ويد ف���ي اختيار طريقهما، 
معتب���رًا »تهديد روس���يا وترويعه���ا للبلدين كي 
ال يتقدم���ا بطلب العضوية للحل���ف، يظهر أنها ال 

تحترم حق الدول في اختيار طريقها«.
كما تطرق س���تولتنبرغ إلى قضي���ة تقديم الدعم 
ل���دول القارة، غي���ر العضوة في النات���و أو االتحاد 

األوروبي.
وأك���د أن » الحرب في أوكرانيا تؤكد ضرورة تقديم 
الدع���م العملي والسياس���ي ل���دول أوروبية، غير 
العضوة في الناتو أو االتحاد األوروبي، مثل مولدوفا 

وجورجيا«.
من جهتها، وافقت فنلندا والس���ويد على تقديم 
طلبهم���ا معا لعضوية الناتو منتص���ف مايو/ أيار 

المقبل، وفق تقارير إعالمية.
وكان البلدان محايدين عسكريا بشكل صارم خالل 
الحرب الباردة، وأبرما اتفاقية ش���راكة مع الناتو في 

.1995
وازداد دع���م عضوي���ة الناتو بش���كل كبير في كال 
البلدين بعد أن بدأت العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا.
وف���ي 24 فبراير/ ش���باط الماضي، أطلقت روس���يا 
هجوم���ا على أوكرانيا تبعه رف���ض دولي وعقوبات 
اقتصادية مش���ددة على موس���كو      التي تش���ترط 
إلنه���اء عمليتها تخلي كييف عن خطط االنضمام 
إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره 

األخيرة »تدخال في سيادتها«.

الناتو يرحب بفنلندا والسويد حال طلبهما العضوية
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الدوحة/ االستقالل:
أعلن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم عن الملعب 
المستضيف للمباراة بين اإلمارات وأستراليا يوم 
السابع من يونيو المقبل ضمن الملحق اآلسيوي 
المؤهل للملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 

.2022
ووق���ع اختي���ار االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم 
على إس���تاد »أحمد ب���ن علي« بمدين���ة الريان 
القطرية، ال���ذي يعد من المالعب الثمانية التي 
ستس���تضيف مباريات مونديال »قطر 2022«، 

وتبلغ الطاقة االستيعابية له 40 ألف مقعد.
وتأهل المنتخب اإلماراتي إلى الملحق اآلسيوي 
بعد احتالله المركز الثالث في ترتيب المجموعة 
األولى من تصفيات المرحلة الثالثة برصيد 12 
نقطة، بينما تأهل المنتخب األسترالي للملحق 
باحتالل���ه المرك���ز الثالث بالمجموع���ة الثانية 

برصيد 15 نقطة.
وشهدت األيام الماضية دعوات إماراتية لحشد 
الجماهير للس���فر إلى قطر، ومساندة »األبيض« 

في مهمته الصعبة.
وس���يكون الفائز من مواجهة منتخبي اإلمارات 

وأس���تراليا على موعد مع منتخب بيرو، صاحب 
المرك���ز الخام���س ف���ي ترتيب مجموع���ة قارة 
أميركا الجنوبية، التي تأهلت 4 منتخبات منها 
مباش���رة لنهائيات كأس العالم، وهي البرازيل، 

واألرجنتين، واإلكوادور، واألوروجواي.

كما تأهل���ت 4 منتخبات عبر تصفي���ات القارة 
اآلس���يوية أيًضا مباش���رة لمونديال قطر، وهي 
الس���عودية، وإيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، 
إضافة إلى منتخب قطر كمس���تضيف للعرس 

الكروي العالمي.

تحديد ملعب مباراة الملحق اآلسيوي المؤهل لمونديال قطر

القاهرة/ االستقالل:
واصل فريق األهلي مسلسل نزيف النقاط، وسقط في فخ التعادل دون أهداف 
أمام ضيفه طالئع الجيش مساء األربعاء على ملعب السالم بالقاهرة في الجولة 

السادسة عشر للدوري المصري الممتاز بكرة القدم.
ورفع األهلي رصيده بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتس���و موسيماني 
إلى 32 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، علمًا أن 

األهلي لديه 3 مؤجالت أمام الجونة، وإنبي، وإيسترن كومباني.
وارتفع رصيد الطالئع بقيادة مديره الفني طارق العشري إلى 19 نقطة بالمركز 

الحادي عشر في جدول الترتيب.
وفي مباراة أخرى، فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدف نظيف.

األهلي يواصل نزيف 
النقاط في الدوري المصري

االستقالل/ وكاالت:
يقترب جوليان ناجلسمان، مدرب فريق بايرن ميونخ األلماني 
لكرة القدم، من التتويج بأول ألقابه مع الفريق البافاري، لكنه 
اعترف بأن األس���ابيع الماضية تجعل من الصعب أن يكون 

في مزاج احتفالي.
وقال ناجلسمان الخميس »س���تأتي موجة النشوة الضخمة 
فقط عندما نتوج باللقب، لكن األسبوعين الماضيين يفسدان 

الحالة المزاجية حقا«.
ويترب���ع باي���رن عل���ى ص���دارة ترتي���ب ال���دوري األلماني 
)بوندس���ليجا(، متفوق���ا بفارق 9 نقاط عل���ى أقرب مالحقيه 
غريمه التقليدي بوروس���يا دورتموند، الذي يستضيفه على 

ملعب )أليانز أرينا( السبت.
وسيحس���م بايرن لقب بوندسليجا لمصلحته للمرة العاشرة 

على التوالي رسميا، حال فوزه على دورتموند، كما أن التعادل 
س���يمنحه اللقب - من الناحية العملي���ة - بالنظر إلى تفوقه 
الكاسح في فارق األهداف، التي يتم اللجوء إليها حال تساوي 
أي فريقين ف���ي عدد النقاط، وحتى التعادل ليس كافيا من 

الناحية الواقعية بالنسبة لدورتموند إلطالة المنافسة .
ويمتل���ك بايرن ف���ارق أهداف )+ 60(، في حي���ن يبلغ فارق 
األهداف الذي يمتلك���ه دورتموند حاليا )+ 33(، قبل خوض 

الفريقين المراحل األربع األخيرة في المسابقة.
وودع باي���رن بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، عقب 
خروجه المباغت أمام فياريال اإلس���باني قبل أسبوعين، كما 
انتهت مسيرته في بطولة كأس ألمانيا في الخريف الماضي.

وأنهى ناجلس���مان مشواره مع فريقه السابق اليبزج من أجل 
قيادة بايرن، واعترف المدرب الشاب بأن لقب الدوري األلماني 

كان الهدف األدنى لهذا الموسم.
وقال ناجلس���مان »إذا ل���م أحصل على ال���دوري األلماني مع 
الفري���ق، فل���ن أكون مدرب���ا له بع���د اآلن«. وبالنظ���ر إلى أن 
ناجلس���مان »ش���خص طموح«، فإن أحداث األسابيع القليلة 
الماضية من شأنها أن »تخفف من نشوته قلياًل« وفقا لقوله، 
لكنه مازال حريصا على الفوز بلقب الدوري و«سيبذل أقصى 

الجهد حتى يتوج به يوم السبت«. 
وأشار ناجلس���مان إلى أن المدافع لوكاس هيرنانديز والعب 
الوس���ط ليون جوريتسكا جاهزان لمواجهة دورتموند، مثلما 
ه���و الحال بالنس���بة للمهاجم الكاميروني إيريك مكس���يم 
تش���وبو موتينج، في حين تحوم الش���كوك بش���أن مشاركة 
الجناح الفرنس���ي كينس���جلي كومان، بينما يظل بونا سار 

وكورنتين توليسو غائبين.

ناجلسمان: الخروج من دوري األبطال يفسد احتفالية بايرن بلقب )بوندسليجا( المحتمل

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن نادي ليفرب���ول، الخميس، تجدي���د عقد مدربه يورجن كل���وب، ليواصل 

مغامرته في قلعة أنفيلد حتى 2026.
وكتب الموقع الرس���مي للريدز، أن كلوب مس���تمر لما بعد نهاية عقده السابق، 

والذي كان ينتهي في 2024.
وذكر حساب ليفربول على تويتر، أن كلوب جدد عقده لمدة عامين إضافيين.

وق���ال كلوب لموقع ناديه »هناك الكثير من الكلمات التي يمكن اس���تخدامها 
لوصف شعوري من سعادة وتواضع وفخر«.

وأض���اف »هناك الكثير من األمور التي تحبها في هذا المكان، كنت أعرف ذلك 
قبل وصولي إلى هنا«.

وتاب���ع »عرفت األمر بصورة أفضل عقب وصول���ي، واآلن أعلم ذلك أفضل من أي 
وقت مضى«.

ونوه »كحال أي عالقة جيدة، يجب أن يكون كل طرف يناس���ب اآلخر، كان ذلك 
الشعور هو ما جلبني في البداية إلى هنا، والسبب وراء تجديد تعاقدي«.

ولفت »التجديد الحالي مختلف بسبب مدة البقاء مًعا، كنت بحاجة لمعرفة هل 
من المناسب لليفربول استمراري لفترة أطول، وبفضل المساعدين بيب ليندرز 

وبيتي كراويتز، توصلنا إلى استنتاج بأن اإلجابة نعم«.
وأتم »هناك حيوية في النادي تمنحن���ي الطاقة، وطوال فترة البقاء هنا، دائًما 
م���ا كان المالك ملتزمي���ن ويتمتعون بالطاقة تجاه الن���ادي، وهذا ينطبق على 

المستقبل، وبالتالي يمكننا المنافسة في أعلى المستويات«.

االستقالل/ وكاالت:
ألهداف هى اللغة الرس���مية لكرة القدم، غير 
أن بعض األهداف الحاسمة ستظل عالقة في 
أذهان عش���اق الساحرة المس���تديرة إلى األبد، 
الس���يما عندما يكون الهدف قد ساهم بشكل 
مباش���ر أو غير مباشر فى حس���م لقب أو بطولة 

لألندية أو المنتخبات فى المواقع الكروية.
ه���دف البطولة، خبر يومي ثابت خالل ش���هر 
رمضان المعظم، نتذكر سوًيا األهداف الذهبية 
الت���ي جلبت الذهب من قري���ب أو بعيد ليبقى 
الهدف بمثابة بطولة غالية ربما تكون الوحيدة 

في تاريخ الالعبين.
المباراة النهائية لمونديال سويسرا 1954 فى 
4 يوليو بمدين���ة »بيرن«، جمعت بين منتخبى 
ألمانيا الغربي���ة والمجر، وقت أن كان المنتخب 
المجرى من أعرق منتخبات كرة القدم العالمية، 
ويضم نجوًما كبار مثل فيرينتس بوش���كاش، 
نان���دور هيديكوت���ى وس���اندور كوتش���يس 

وغيرهم.

نهائ���ى المونديال كان مثيرا للغاية ونجح كل 
منتخب في تس���جيل هدفين خالل الش���وط 
األول، ليظل التعادل 2 / 2 قائًما بينهما حتى 
الدقائق األخيرة، إلى أن نجح الراحل »هيلموت 
ران« نج���م هجوم ألمانيا في تس���جيل هدفه 

الثاني والثالث للمانش���افت بتس���ديدة قوية 
ف���ي الدقيق���ة 84، ليخطف لق���ب المونديال 
للماكينات األلمانية، ويهدى بالده أول لقب في 
البطولة العالمية العريق���ة، ما جعله واحًدا من 

أساطير كرة القدم في ألمانيا.     

هدف البطولة.. هيلموت ران يخطف أول 
كأس عالم أللمانيا بهدف تاريخي في المجر

رسمًيا.. تجديد عقد 
كلوب حتى 2026
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت دراس���ة صادرة عن مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي، 
التاِبع لجامعة تل أبيب، أّنه ال ينبغي تجاهل التحّدي الجديد الذي 
تشكله الطائرات بدون طيار التي يملكها حزب الله، ل�«إسرائيل«، 
الفت���ًة في ذات الوقت إل���ى أّن التحدي الحقيقّي الذي ُيش���ّكله 
ح���زب الله على دولة االحتالل ال يكمن في الطائرات بدون طّياٍر أو 
الُمس���ّيرات  الصغيرة، كالمسيّرة التي اخترقت الكيان في شهر 
ش���باط )فبراير( الماضي، إّنما التحّدي المركزّي، شّدّدت الدراسة، 
يكمن في الطائ���رات الهجومّية التي يملكه���ا الحزب، على حّد 

وصفها.
الدراس���ة »اإلسرائيلّية« ش���ّدّدت على أّن حزب الله ُيحاول إطالق 
الطائرات بدون طّيار منذ ما يقرب ال�20 عاًما، وقام في الس���نوات 
األخي���رة بتكثيف محاوالت���ه، ُموضحٍة في الوق���ت عينه أّنه من 
الصعب اعتراض هذه الُمس���يّرات بس���بب طيرانها على ارتفاٍع 
منخف���ٍض، على حّد تعبير الباحثْين اللذْين أّعدا الدراس���ة، يورام 
شفايتس���ر وأورنا مرزراحي، وأضافا أّن ُمسيّرة حزب الله، وهي من 
طراز )حس���ان(، التي اخترقت أجواء الكيان، تّم تعقّبها، بحس���ب 
الناطق الرس���مي بلس���ان جيش االحتالل، إاّل أّن سالح الجّو فشل 
ل الشؤون العس���كرّية في القناة ال�13  في إس���قاطها. وكان ُمحلِّ
بالتلفزيون العبرّي قد قال بعد اإلخفاق اإلس���رائيلّي في إسقاط 
مسيّرة حزب الله، وبالحرف الواحد: “هذه الطائرة الُمسّيرة أّكدت 

فش���اًل جديًدا لمنظومة القبب الحديدّية في الّش���مال، والفشل 
يطرح الكثير من األسئلة الّصعبة”، على حّد تعبيره.

باإلضافة إلى ما جاء أعاله، نوّهت الدراس���ة إلى أّن قدرة الطائرات 
بدون طّي���اٍر، والتي يملكها حزب الله، على إح���داث أضراٍر مادّيٍة 
كبيرٍة محدودٍة للغاية، وأّن قيام حزب الله بإطالق الطائرات بدون 
طّيار يهدف لجمع المعلومات االستخبارّية، باإلضافة إلظهار قّوته 

في هذا المجال، بحسب الباحثْين اإلسرائيليْين.
بالُمقاِبل، ش���ّدّدت الدراس���ة، على أّنه يتحّتم على »إس���رائيل« 
االس���تعداد لُمواجهة التهدي���د الخطير القاِدم م���ن الطائرات 
الُمهاجمة بدون طّيار التي يمتلكها حزب الله وما أسمته الدراسة 
بالمحور الشيعّي في سورّية والعراق واليمن، وأيًضا في قطاع غزة 
حيُث تقوم إيران بتزويد وتدريب حركة »حماس« على تش���غيل 

ه���ذه الطائرات، وهي من نفس الطراز الذي اس���تخدمته جماعة 
»أنص���ار الله« في اليمن عندما هاجمت منصات ش���ركة »أرامكو« 
النفطّية في الس���عودية، وذلك في ش���هر أيلول )س���بتمبر( من 
العام 2019. الباحثان اإلسرائيليان أّكدا أّن “إظهار الثقة المفرطة 
بالنفس في وس���ائل اإلعالم، كما يتضح م���ن خطابات نصر الله 
األخيرة، والتي أّكد فيها فش���ل »إس���رائيل« في مساعيها لمنع 
تهريب األس���لحة النوعّية من إيران إلى الحزب عن طريق سورّية، 
وكذلك تباهيه بقدرات الحزب عل���ى التصنيع الذاتّي للصواريخ 
الدقيقة، سواًء كانت صحيحًة أْو خاطئًة، وتقديرات حزب الله بأّن 
»إس���رائيل« أوهن من الرّد على تحرشات واس���تفزازات الحزب أْو 
بكلماٍت أخرى، بأّن إس���رائيل باتت مردوع���ًة، جميع هذه العوامل 
مجتمعًة، شّدّدت الدراسة، من شأنها أْن تؤّدي لقيام »إسرائيل« 
بجباية ثم���ٍن باهٍظ من ح���زب الله على نحٍو خ���اصٍّ ومن الدولة 

اللبنانّية، على نحٍو عاٍم، وفق تعبيرها.
وتابعت الدراس���ة قائلًة إّنه إذا توصّلت إس���رائيل الستنتاٍج بأّن 
قدرات حزب ونواياه ُتش���ّكالن تهديًدا استراتيجًيا كبيًرا ألمنها، 
واختارت اللجوء للعمل العس���كرّي بهدف توجي���ه ضربٍة قاتلٍة 
وحاس���مٍة لحزب الله بهدف إزالة التهديد، يتحّتم عليها عندئذ 
أْن تأخ���ذ بعين االعتب���ار الثمن الُمرتِفع الذي س���يدفعه العمق 
اإلس���رائيلّي من ناحية، والمواطنين اللبنانيين من ناحيٍة أخرى. 

على حّد قولها.

ُمركز األمن القومي: مسّيرات حزب الله الهجومية تشكل التهديد اإلستراتيجي األخطر لـ »إسرائيل«

على أراضي المواطنين في قلب مدينة الخليل.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلس���رائيلية 
عل���ى موقعه���ا اإللكترون���ي، إن »المصادقة على 
ه���ذه الوحدات الجديدة، يأت���ي ضمن مخطط أكبر 
يتضم���ن بن���اء 60 وحدة اس���تيطانية في منطقة 

سوق الجملة في الخليل«.
وأش���ارت إل���ى أن المخط���ط بدأ تنفي���ذه منذ عدة 
س���نوات قبل أن يتم تجميده مؤقًت���ا، إال أن رفض 
المحكم���ة العلي���ا لاللتم���اس، يعن���ي الس���ماح 

باستكمال تنفيذ المخطط.
و«سوق الجملة« الذي يقع في مركز مدينة الخليل، 
أغلق���ه االحتالل منذ عام 1994 بع���د مجزرة الحرم 
اإلبراهيمي، ويحتوي 25 محاًل تجارًيا يس���تأجرها 

المواطنون من بلدية الخليل.
في س���ياق آخر، أصيب العش���رات م���ن المصلين 
باالختن���اق بعد فج���ر الخميس ج���راء إطالق قوات 
االحتالل الغاز المسيل للدموع صوبهم في ساحات 

المسجد األقصى.
وذكر ش���هود عيان أن المصلي���ن تفاجأوا بإطالق 
االحتالل الغاز المس���يل للدموع من طائرة مس���يرة 
حلقت في س���ماء المس���جد لألس���بوع الثاني على 

التوالي.
وأضاف الش���هود أن طواقم اإلس���عاف والعيادات 

الصحية في المس���جد األقصى قدمت االسعافات 
األولية للمصابين وعالجتهم ميدانًيا.

وكانت مس���يرة انطلقت بعد فجر أمس في صحن 
قبة الصخرة بالمس���جد األقصى المبارك بمشاركة 
مئ���ات المصلي���ن، ورددوا خالله���ا هتافات نصرة 

لألقصى والمقاومة الفلسطينية في غزة.
فيما أحيا أكثر من نص���ف مليون مصل ليلة ال�27 
من رمضان في المسجد المبارك، من كافة المناطق 
الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل والقدس 

وبعض الدول العربية.
اعتداءات امل�ستوطنني 

جّرف مس���توطنون، الخميس، مساحات من أراضي 
بلدتي سبسطية والناقورة، شمال غرب نابلس.

وق���ال رئيس بلدية سبس���طية محمد ع���ازم، »منذ 
س���اعات الصباح الباكر، باش���ر المستوطنون أعمال 
تجريف قرب ش���ارع نابلس جنين، في أراضي غرب 

بلدة سبسطية حوض 4، والناقورة حوض 12.
وأش���ار إل���ى أن تلك األراضي ه���ي ملكيات خاصة 
لمواطني البلدتين، ويملكون »كواشين« خاصة بها.

وأض���اف أن التجري���ف يأت���ي بغ���رض توس���عة 
مستوطنة »شافيه شمرون«.

كم���ا أقدم مس���توطنون أمس، عل���ى نصب خيمة 
ش���مالي بلدة نعلين غ���رب مدينة رام الله وس���ط 

الضفة الغربية المحتلة.
وق���ال مصدر م���ن البل���دة إن مس���توطنين أقاموا 
خيمة في منطقة جبل »نجمة عيد« ش���مالي البلدة 
على أراضي تتبع لمواطني���ن من قرية دير قديس 

المجاورة.
ولف���ت إل���ى أن الخيمة أقيمت مقاب���ل جبل العالم 
المهدد بالمص���ادرة، إذا أقدم مس���توطنون خالل 
الش���هور الماضية على ش���ق طرق ترابية واقتالع 
أش���تال الزيتون وتخريب ش���بكات ال���ري التابعة 

للمزارعين.
وتأتي إجراءات المس���توطنين في سبيل السيطرة 
على األراضي وإقامة بؤر استيطانية والتي تتحول 

الحقا لمستوطنات كبيرة.
من جانب آخر، فتش���ت ق���وات االحتالل عدة منازل 
ف���ي قري���ة الكرمل ش���رق يطا بالخلي���ل، وحطمت 
أثاثها وعبث���ت بمحتوياتها. وع���رف من أصحاب 
تلك المنازل: حاتم إبراهيم مخامرة، وأحمد عيسى 

شتات.
فيما أطلق���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، النار 
وقناب���ل الغاز المس���يل للدموع باتج���اه المزارعين 
أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية شرق بلدتي 
خزاعة وعبس���ان الجديدة، شرق خان يونس، جنوب 

قطاع غزة، ما اضطرهم لمغادرتها.

الحتالل ي�سادق..

محافظات/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« الخمي���س، حملة 
اعتق���االت بحق المواطني���ن الفلس���طينيين في الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضح مكتب إعالم األس���رى أن ق���وات االحتالل اعتقلت 
الفت���ى ثاب���ت ثاب���ت، ووس���ام ع���ز الدين س���لمي، في 
العش���رينيات م���ن عمرهما بع���د أن داهم���ت منزليهما 

وفتشتهما في قلقيلية.
كم���ا اعتقلت قوات االحتالل صابر محمد الزماعرة من بلدة 

حلحول بالخليل على حاجز الجلمة العسكري.
كما اعتقلت قوات االحتالل ، مس���اء أمس، شابًا من قرية 

كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
بيت لحم حس���ن بريجية لمراس���لنا، بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الشاب خلف محمد عبيات في الثالثينيات، أثناء 
قيامه برع���ي أغنامه في المراعي القريبة من مس���توطنة 

»ايبي هناحل« المقامة عنوة على أراضي أهالي القرية.

يش���ار إل���ى أن قوات االحت���الل والمس���توطنين صعودا 
اعتداءاتهم اليومية بحق س���كان القرية، بمنع المزارعين 

ورعاة األغنام من الوصول إلى أراضيهم والمراعي .
كما اعتقلت قوات االحتالل، أسيرا محررا من بلدة قباطية، 

جنوب مدينة جنين.
وذك���رت مصادر أمني���ة، ومدير نادي األس���ير في جنين 
منتصر س���مور، إن قوات االحتالل اعتقلت األسير المحرر 
محمد ع���ادل أبو معال، أثن���اء مروره على حاج���ز »دوتان« 

العسكري، قرب بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل أمس، صحفي���ا من نابلس 

وفتى من القدس المحتلة.
وأفادت مراس���لتنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت الصحفي 
أيمن قواريق )36 عاما( من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، 

أثناء مروره على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.
وف���ي س���ياق متصل، أف���ادت مصادر محلية ب���أن قوات 
االحتالل اعتقلت فتى )14 عاًما( من عناتا، في شارع صالح 

الدين بالقدس.

الخليل/االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن سلطات االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، نقلت األس���ير المضرب عن الطعام خليل 
عواودة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير 

طرأ عليه.
وقال المتحدث باس���م الهيئة حس���ن عبد ربه، إن سلطات 
االحتالل نقلت األس���ير عواودة بش���كل عاج���ل من عيادة 

سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات »اإلسرائيلية«.
ويخوض األسير عواودة )40 عامًا( من بلدة إذنا غرب الخليل، 

إضرابًا عن الطعام منذ 57 يومًا ضد اعتقاله اإلداري.
ويعاني ع���واودة الذي ُنقل قبل عدة أيام من زنازين العزل 

االنفرادي ف���ي عوفر إلى عيادة س���جن الرملة بعد تدهور 
حالت���ه الصحية، م���ن آالم في ال���رأس والمفاصل، وصداع 
وهزال وإنه���اك ش���ديد، باإلضافة إلى ع���دم انتظام في 
نبضات القلب، وتقّيؤ بشكل مس���تمر وانخفاض حاد في 

الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كلغ.
يشار إلى أن األسير رائد ريان )27 عاما( من قرية بيت دقو 
شمال مدينة القدس المحتلة، يواصل إضرابه المفتوح عن 
الطعام لليوم 23 على التوالي، رفضا لالعتقال اإلداري، فيما 
شرع األسير عبد الله العارضة من جنين، األربعاء، باإلضراب 
عن الطعام رفًضا لتمديد أم���ر عزله االنفرادّي، الذي ُفرض 

عليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

يواصل معركة األمعاء الخاوية لليوم الـ »57«

نقل األسير المضرب »عواودة« إلى 
المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس
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برلين/ االستقالل: 
خالل عملية إخالء ش���قة س���كنية، في مدينة دارمش���تات وس���ط ألمانيا، من 
محتوياتها كافة، عثرت شركة تتولى نقل محتويات الشقة على جثة وأخذتها 

معها.
عم���ال الش���ركة اعتق���دوا أن جثة الرجل المي���ت هي دمية لع���رض المالبس 
)ماني���كان(، كم���ا أكد متحدث باس���م النياب���ة العامة، وفق م���ا نقلت صحيفة 

فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ.
ولم يتم اكتش���اف األمر إال بعد مرور ش���هرين، حين ب���دأت الدمية المفترضة 
تتعف���ن، وفق وكالة األنباء األلمانية )د.ب.ا(. وبعدها أظهر تش���ريح الجثة أنها 
تعود للمستأجر في الشقة، والذي كان عليه أن يخلي الشقة. وقد كلف موظف 
قضائي ش���ركة النقل بإخالء الش���قة ونقل محتوياتها إلى مخزن، وفق النيابة 

العامة.
يفترض المحققون أن الرجل انتحر أو توفي بشكل طبيعي؛ إذ ال توجد أي قرائن 

على العنف.

اعتقدوا أنها »مانيكان«..

 عمال شركة نقل يخلون 
شقة ويأخذون جثة معهم

)apaimages(    ضناعة "كعك العيد" ا�ضتعدادًا ال�ضتقبال عيد الفطر ال�ضعيد يف مدينة رام اهلل بال�ضفة الغربية�

صنعاء/ االستقالل: 
قاد إعالن عن وجود مخيم مجاني في مديرية تبن في 
محافظة لحج، كفيف���ة يمنية مصابة بالعمى منذ 22 

عامًا إلى اإلبصار مجددًا. 
فقد أطلقت المبادرة برعاية جمعية الخير اإلنس���انية 
الكويتية، ومنظمة الغد المش���رق، ومؤسسة العيون 
الطبية، لمس���اعدة رندا حس���ين ألن تطرق باب األمل 
مجددًا عل���ى الرغم من محاوالتها الكثيرة الس���ابقة، 
بعدما أجمع أطباء العيون بالماضي على صعوبة عالج 
حالتها واس���تحالة عودة بصرها، فعاش���ت ذكريات 

لعقدين من الزمن في عالم الظالم.
 وعندما ق���ررت الحضور إلى المخي���م، حظيت هناك 
بعناي���ة خاصة في م���كان الفح���ص، كونها كفيفة 

وصغيرة بالسن.
ووف���ق معلومات من مص���ادر مقربة م���ن الفتاة، فإن 

قصة رندا حس���ين 22 ربيعًا خطفت قلوب اليمنيين، 
خصوصا أنه���ا أصبحت طالبة جامعية تدرس س���نة 

ثالثة لغة عربية بأدوات المكفوفين.
فقررت ابنة لحج استئناف حياتها، ومواصلة تعليمها 
حتى الجامعة، وبعد مضي 22 عامًا، عرضت حالتها في 
مركز طبيب عيون في مدينة الحبيلين بردفان. وعقب 
فحصها، أجرى لها عملية س���حب مياه بيضاء، لتخرج 

الفتاة بعد ساعتين معصوبة العينين.
وم���ا إن قام الطبيب بنزع الضمادات عن وجهها، حتى 
تلفتت رندا حولها لتجد بجوارها امرأة تتأملها بصمت، 
فسألتها رندا بصوت مختلط بالبكاء من أنت، فأجابتها 
أن���ا أمك. وهنا كانت الصدم���ة المبكية المف�رحة لألم 
والبنتها لتنهار الفتاة بالب���كاء بين أحضان والدتها، 

فضج المكان بالبكاء والفرح والشكر للطبيب.
 يذكر أن الدكتور صالح حسن زين الذي أجرى العملية، 

أك���د بأن رندا كانت تعان���ي العمى نتيجة وجود مياه 
بيضاء خلقية بالعينين، وحالت ظروف أس���رتها دون 
عالجها في طفولتها، وعندما كبرت تفاقمت حالتها، 

ووصلت حدًا يصعب عالجها أو إجراء جراحة لها.
 وأضاف الطبيب المعالج: »عندما أجريت فحصًا كاماًل 
للمريضة اكتش���فت أن هناك نسبة نجاح كبيرة، فلم 
أتردد بإخبار الفتاة وأمها وأقنعتهما بأنها س���تبصر، 
مشيرًا إلى أنه أجرى العملية لها بمشاعره قبل أدواته 
وأجهزته، حيث قام بس���حب المي���اه البيضاء وزراعة 

عدسة، وتمت العملية دون أي مضاعفات«.
إل���ى ذلك، وّجه الطبيب الش���كر لكل من س���اهم في 
إنجاز هذه المساعدة ، وكذلك المؤسسات والجمعيات 
نظير جهودهم الميدانية في إقامة مخيمات مجانية 
للعيون ساهمت بالتخفيف من معاناة هذه الشريحة 

المنسية من الناس، وفق تعبيره.

يمنية تبصر وجه أمها ألول مرة بعد 22 عامًا

كانبرا/ االستقالل: 
سينضم إلى الطالب في غرب سيدني صديق جديد 
للمساعدة في العودة إلى المدرسة بعد القلق، الذي 

يسيطر على الطلبة.
الصديق الجديد هو ييل؛ وهو كلب إرشادي البرادور، 
ُدّرب عل���ى أنه كلب تس���لية، وهو أح���دث موظف 
في مدرس���ة ترينيتي الكاثوليكية االبتدائية في 

كيمبس كريك، بحسب موقع »أستراليا بالعربي«.
وُأحضر كلب العالج للمس���اعدة في تسهيل عودة 

الطالب والمعلمين إلى الفصل الدراسي الجديد.
ومن المأمول أن يس���اعد في تخفيف أي توتر بعد 
العامي���ن الماضيين من التعليم المتقطع بس���بب 

جائحة كورونا.
جدي���ر بالذك���ر أنه سُيس���تخدم كجزء م���ن نظام 

المكافآت، حيث سيتمكن الطالب من اختيار قضاء 
الوقت معه إذا كان���وا يحققون أهدافهم وينجزون 
مهامه���م. والطالب في المدرس���ة س���عيدون حقًا 

بالموظف الجديد.
وسيعيش الكلب مع أحد المعلمين، ولكن سُيحضره 
إلى المدرس���ة كل يوم، ليكون بمثابة تأثير مهدئ 

على الطالب.

االستقالل وكاالت: 
ظهر في الس���نوات القليلة الماضية خيارات بديلة 
للحوم الحيوانية، وتم إنش���اء ه���ذه اللحوم الخالية 
لألش���خاص الذين ما زالوا يري���دون نوعًا من اللحوم 
في وجباتهم الغذائي���ة ولكنهم يرغبون أيضًا في 
أن يكون���وا أكثر وعيًا بتأثير وجباتهم على بصمتنا 

الكربونية.
وكانت المنتجات األولى لبدائل اللحوم غير مرضية 
من حي���ث المذاق، ولك���ن بمرور الوقت، تحس���نت 

بشكل كبير. 
و إحدى اإلضافات الجدي���دة لمنتجات اللحوم هذه 
ه���ي Air Meat التي تم إنش���اؤها إلعادة تكوين 
مذاق اللح���وم مثل لحم البقر والدج���اج. ولكن بداًل 

من اس���تخدام الحيوانات الفعلية، فإنها تستخدم 
الميكروبات التي تحول ثاني أكسيد الكربون المعاد 

تدويره إلى بروتين.
وعلى عك���س الش���ركات األخرى التي تس���تخدم 
انبعاث���ات غاز ثان���ي أكس���يد الكرب���ون العادية 
والمحتج���زة من الغالف الجوي إلنتاج بدائل اللحوم 
واأللبان، تستخدم Air Protein االنبعاثات الصادرة 
من المصانع. وتم إنشاء Air Meat باستخدام نفس 
العملية والمبدأ الذي اس���تخدمته وكالة ناس���ا في 
الس���تينيات إلنتاج ثاني أكسيد الكربون في طعام 

مخصص للسفر عبر الفضاء. 
وتزرع الميكروبات التي سُتس���تخدم لتحويل ثاني 
أكس���يد الكربون في مفاعالت حيوية ثم ُتدمج مع 

الماء والطاقة.
ويتم تنقي���ة البروتين الناتج ع���ن ذلك وتجفيفه 
إلنتاج الدقي���ق المليء بالبروتين. ث���م تتم إضافة 
المكونات والنكه���ات لجعل طعمه���ا مثل اللحم 
البقري ولكن يمكن أيًضا استخدامها لتقليد الدجاج 

والمأكوالت البحرية.
وف���ي حي���ن أن عملي���ة اس���تخدام االنبعاثات من 
المصانع ال تقلل بش���كل مباش���ر من ثاني أكسيد 
الكربون ف���ي الغالف الج���وي، فم���ن المحتمل أن 
تس���تخدم ه���ذه االنبعاثات في م���كان آخر. ويتم 
تش���غيل المفاعالت الحيوية أيًضا بواسطة الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين واألكسجين، 

بحسب موقع يانكو ديزاين.

لحوم هوائية مصنوعة من ثاني أكسيد الكربون في المصانع

واشنطن/ االستقالل: 
يعش���ق الكثيرون فك���رة المخاطرة والج���رأة، حتى وان كانت ه���ذه المخاطرة 
س���تكلفهم الكثير، ولكن الش���جاعة وحب خوض المغامرات الجديدة، يضفى 
على هذه التحديات متعة خاصة، وهو ما تجس���د في هذين الطيارين، اللذين 
حاوال إجراء »مبادلة طائرة« هي األولى من نوعها في الجو، ولكن يبدو أنهما كانا 
محظوظين، حيث جاءت األمور بنتائج عكس ما كانا يعتقدان، أثناء تحليقهما 
في السماء، بعد أن سقطت إحدى الطائراتين وتحطمت على األرض، وفقا لموقع« 

نيويورك بوست«.
كان القافزان بالمظالت يحاوالن القفز في طائرة بعضهما بعضًا أثناء وجودهما 
في الجو - تاركين كال الطائرتين بدون طيار - ثم الهبوط وقيادة الطائرة األخرى 

بأمان على األرض.
لكن األمور س���اءت قلي���ال بعد أن دخلت طائرتا سيس���نا 182 ف���ي اتجاهين 
متوازيين ومتعامدين سمح للطيارين بالقفز والبدء في الهبوط، وبدأت الطائرة 
التي كان يقفز فيها فارينجتون بس���رعة في الخروج عن نطاق الس���يطرة إلى 
أسفل الذيل، وأصبحت غير متسقة للغاية مع ارتفاع الطائرة األخرى بعد أن قام 

الثنائي بقفزاتهما.
 وعلى الرغم من أن أيكينز نجح في إكمال المهمة بنجاح في طائرته الخاصة، إال 
أن فارينجتون كان مجبًرا على الهبوط بالمظلة على األرض حيث انهارت طائرته 
الجديدة - التي نش���رت مظلة - أيًضا، ولك���ن حتى في تلك اللحظة الفوضوية، 
تمك���ن فارينجتون من البقاء هادًئا. قال أيكينز بعد أن هبط بأمان: »آندي بخير، 

كنت أسمعه يتحدث معي في حالة سقوط حر«.

طياران أمريكيان يحاوالن 
تبادل طائرتيهما في الهواء

توظيف كلب مساعدًا نفسيًا في مدرسة أسترالية!

لندن/ االستقالل: 
وافق���ت بريطانيا، على افتتاح موقف “أي���ر وان” في كوفنتري، في قلب لندن، 
كأول مركز للطائ���رات بدون طيار، والطائرات الكهربائية، والس���يارات الطائرة، 

لإلقالع والهبوط الرأسي بالمملكة المتحدة.
وذك���رت صحيفة »ديلى ميل« البريطانية، أن الموقف س���يكون بمثابة مخطط 
ألكثر من 200 ميناء في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة، 

وفًقا ل� Urban- Air Port، مطور Air-One  في بريطانيا.
وجرى تجهيز الموقف بكافة المتطلبات واإلمكانات اللوجس���تية، فضم صالة 
الركاب، ومربض المركبات الجوية الكهربائية والهيدروجينية، وقسم الفحص 
األمني، ومركز القيادة والتحكم، ومركز لوجستيات البضائع، فضال محال تجارية، 

ومقهى.

بريطانيا: افتتاح أول مطار 
لـ »السيارات الطائرة« في العالم


