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الرباط / االستقالل:
أدان���ت منظم���ة العالم اإلس���المي للتربي���ة والعلوم 
اإلس���رائيلية  االعت���داءات  )إيسيس���كو(،  والثقاف���ة 
المتكررة على المسجد األقصى المبارك، التي تواصلت 
طيلة شهر رمضان المبارك مستهدفة حرمة المسجد 
وباحات���ه وإغالق بواباته واالعت���داء على المصلين فيه 

دون مراعاة مكانته في وجدان األمة اإلسالمية.

وأك���د بيان صادر عن المنظمة، أم���س الجمعة، ضرورة 
وقوف اإلنس���انية أجمع في مواجهة هذه االعتداءات 
الت���ي ته���دد هوي���ة المناط���ق المقدس���ة وتطمس 
حقائقه���ا التاريخي���ة، داعيًة إلى العم���ل على صون 
الحقوق التاريخية للمدينة المقدسة، وسعي الشعوب 
إلى تحقي���ق آمالها في عيش كري���م يضمن حريتها 

ومستقبل أبنائها.

»اإليسيسكو« تدين اعتداءات 
االحتالل المتكررة على األقصى 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت قناة كان اإلس���رائيلية مساء أمس الجمعة 
عن مقتل حارس أم���ن في عملية إطالق نار وقعت 
قرب مدخل مس���توطنة أرئيل القريبة من محافظة 

س���لفيت بالضف���ة الغربية، فيما أصيب عش���رات 
المواطنين بع���د صالة الجمعة، خ���الل قمع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي المس���يرات األسبوعية ضد 

االستيطان في عدة مناطق من الضفة الغربية.

وأعلنت وس���ائل اعالم عبرية مساء أمس الجمعة، 
عن مقتل حارس أم���ن في عملية إطالق نار وقعت 

قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة 
من محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

مقتل جندي »�إ�سر�ئيلي« بعملية �إطالق نار قرب م�ستوطنة )�أرئيل( ب�سلفيت  

ًمسيرة حاشدة بغزة إحياء ليوم القدس العالمي 

غزة/ االستقالل: 
عبرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أمس الجمعة، عن بالغ اعتزازها 

وتقديره���ا للمواق���ف األمين���ة والصادقة، الت���ي صدحت بها 
القيادات العربية واإلس���المية في مختلف بالد العالم اإلسالمي، 

البطش: سنمضي حاملين للسالح وال 
خيار أمامنا سوى المواجهة في المعركة

الجهاد: تفاعل الشعوب اإلسالمية في يوم 
القدس شكل لطمة على وجوه المطبعين 

تقدير: السلطة عقبة أمام 
تطور الهبات في الضفة

غزة/ االستقالل: 
رأى تقدير اس���تراتيجي أصدره مركز الزيتونة للدراس���ات واالستش���ارات، أن السلطة 

الفلسطينية بسياس���اتها الراهنة تمثل عقبة ُكبرى أمام تطّور الهّبات 
في الضفة الغربية، ليس فقط بس���بب سياس���اتها األمنية، بل بسبب 

تحليل: خطاب النخالة وطني وجامع 
ويرسم سيناريوهات المعركة القادمة

بيروت/ االستقالل: 
أشاد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة بخطاب 
ومواقف سماحة مرشد الثورة اإلسالمية في إيران السيد علي خامنئي 
في ذكرى يوم القدس العالمي. وقال القائد النخالة في تصريح معقًبا 

النخالة: موقف السيد الخامنئي بشأن فلسطين 
يمثل حافزًا ذا قيمة عالية لكل مسلمي العالم

غزة/ سماح المبحوح: 
أجمع محللون ومختصون بالش���أن السياسي الفلس���طيني، أن خطاب األمين 
الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين زياد النخال���ة، في المهرجان 

االحتالل يعتقل عددًا من 
المواطنين بالضفة والقدس 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، أم���س الجمعة، عددًا من 
المواطنين خالل حملة دهم في الضفة الغربية بما فيها القدس 

غزة/ االستقالل: 
وجه عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
خالد البطش، أمس الجمع���ة، التحية من بيت المقدس ومن 

فلس���طين المحتلة، للش���عب اليمني العظيم 
ال���ذي ينص���ر فلس���طين ف���ي كل المحطات. 

الأ�سرى الإداريون 
يوا�سلون مقاطعة حماكم 

الحتالل لليوم الـ 120

الأ�سريان عواودة وريان 
يوا�سالن اإ�سرابهما 

عن الطعام رف�سًا 
لعتقالهما الإداري

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير خليل عواودة 
)40 عامًا( من بلدة إذنا غرب 
الخلي���ل، إضرابه عن الطعام 
التوالي،  ال� 58 عل���ى  لليوم 
واألسير رائد ريان )27 عاما( 
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) APA images (    ملو�جهات بني �ملو�طنني وقو�ت �الحتالل يف قرية بيت دجن بنابل�س �أم�س� 

االحتالل يصيب عشرات المواطنين بالضفة 
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غزة/ االستقالل: 
شارك مئات المواطنين وأنصار حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع 
غزة، في مس���يرة بمناس���بة ذكرى �"يوم الق���دس العالمي" الذي 

يوافق الجمعة األخيرة من شهر رمضان كل عام.
ورفعت في المس���يرة التي دعت إليها حركة "الجهاد اإلسالمي" 
وجابت شوارع بمدينة غزة، صور لقبة الصخرة والمسجد األقصى.

وردد المش���اركون هتاف���ات داعم���ة لألقصى ومدين���ة القدس 
المحتلة، ورفعوا الفتات كتب على بعضها "القدس هي المحور"، 

و "لبيك يا قدس".
وعلى هامش المس���يرة، أكد عضو المكتب السياسي في حركة 
الجهاد اإلسالمي خالد البطش، على مركزية القضية الفلسطينية 

وكانت وال زالت القضية المركزية وقبلة لألحرار والثوار.
وق���ال البطش إن القبضات ترتفع اليوم بغزة لتلتقي مع قبضات 
اليمن وطهران ولبنان وس���وريا وكل الس���احات في العالم، وهي 
ترفع شعار القدس عاصمة األرض وقبلة السماء وعاصمة لشعب 

فلسطين ومسرى ومعراج األمة للسماء.
وأضاف:" أن نحتفل اليوم وال زالت ذكرى ش���هداء معركة سيف 
القدس حاض���رة وذكرى كل القي���ادات الذي ارتق���وا وارتفعت 
دماؤهم الى الرحمن لتؤكد عدالة القضية"، مبيًنا أنه حتى تبقى 
القدس عن���وان وحدة األمة ونحن نخوض معركة التحرير ال خيار 

أمامنا سوى االستمرار في المعركة.
وأش���ار البطش، إلى أن الشعب الفلس���طيني ومقاومته الباسلة 
يراكم إنجازاته وليس أدل على ذلك مسيرة جنين لسرايا القدس، 
موضًح���ا أن التضحي���ات تتواصل وتعطي المقاومة دروس���ًا في 

التضحية والوف���اء فكانت عملية انت���زاع الحرية وها هي جنين 
تقدم وال تزال التضحيات.

وتابع: "في يوم القدس العالمي الذي تخرج فيه األمة نصرة لبيت 
المقدس ونصرة للمسجد األقصى المبارك يخرج الماليين اليوم 

دعما لنا ولقضيتنا، ولقد منعنا العدو من ذبح القرابين وأفش���لنا 
مخططاته في القدس ولكن هذا العدو يجدد عدوانه هذا ويتطلب 

يقظة عالية".
ووّج���ه التحية لالم���ة العربية والجمهورية اإلس���المية في إيران 
لدعمها المتواصل للقضية الفلس���طينية، مش���يًرا إلى أن حلف 
المقاومة هو المخول بالدفاع عن القدس وندعوه لمزيد من أدوات 
العمل وتنظيم العمل المشترك لحماية المقدسات ومنع التطبيع

وشدد عضو المكتب السياسي، على أن القدس وفلسطين ال تقبل 
القسمة على اثنين، مبيًنا أن الطريق لتحريرها ال يمر عبر التسوية 

التي تعطي شرعية للمحتل.
ودعا البط���ش، لدعم خيار المقاومة في فلس���طين وفتح المعابر 
والحدود وندعو إلى وق���ف االحتراب في األمة ووحدة األمة وحقن 
دمائه���ا، وتوحيد مقدرات األمة من أجل نصرة فلس���طين وبيت 

المقدس ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني.
ومنذ عام 2007، تفرض "إس���رائيل" حصارا على سكان قطاع غزة، 
البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير 

في األحوال االقتصادية والمعيشية.
وي���وم "القدس العالم���ي"، هو يوم دعا إلى االحتفال به المرش���د 
اإليراني الراح���ل اإلمام الخميني، ع���ام 1979 وحدده ب�"الجمعة" 

األخير من شهر رمضان، كل عام.

ًمسيــرة حاشــدة بغــزة إحيــاء ليــوم القــدس العالمــي 

غزة/ االستقالل: 
وجه عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
خالد البطش، أمس الجمعة، التحية من بيت المقدس ومن 
فلسطين المحتلة، للش���عب اليمني العظيم الذي ينصر 
فلس���طين في كل المحط���ات. وقال البط���ش، في كلمته 
بي���وم القدس العالمي ف���ي صنعاء: "ترتفع قبضات أهلنا 
في اليمن اليوم لترسل رسائل سند ودعم، للذين يحمون 

سيادة االمة في فلسطين".
وأضاف "نحن هنا ومن أرض فلسطين، سنمضي حاملين 

للسالح وال خيار أمامنا سوى المواجهة في المعركة".
وأوضح البطش، أن ما يجري في القدس اليوم يستدعي من 
األمة جمعاء، أن تقف خلف القدس والشعب الفلسطيني 

وأن تغلق الس���فارات الصهيونية. وأش���ار إلى أن مشروع 
المقاومة يرفع س���يف الق���دس وحل���ف القدس، ومحور 
القدس يعتبر الش���عب اليمني أهم أضالعه. وتابع: "نحن 
م���ن غزة ومن على تخ���وم الوطن المحتل نرس���ل تحياتنا 
للجمهوري���ة اإلس���المية اإليرانية ول���كل مواقفهم تجاه 
فلسطين ودعم المقاومة". وأكد أنه على خطا الثوار نلتقي 
مسيراتكم من صنعاء ستلتقي مع مسيراتنا من غزة، الفتًا 
إلى أن صواريخكم اليوم هي التي تهدد المحتل وتتعانق 

مع صواريخ المقاومة في غزة«.
وأض���اف "تتقاطع اليوم صواريخنا وراجماتنا وسياس���تنا 
من أجل تحرير فلسطين، ونحن وإياكم على موعد مع النصر 

مع تحرير بيت المقدس وطرد المحتلين الغزاة".

غزة/ االستقالل: 
عبرت حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، أمس 
الجمعة، عن بالغ اعتزازها وتقديرها للمواقف األمينة 
والصادق����ة، الت����ي صدحت بها القي����ادات العربية 
واإلسالمية في مختلف بالد العالم اإلسالمي، دعمًا 
لفلسطين ومقاومة شعبها في يوم القدس العالمي.

وأشادت الحركة، بالمشاركة الجماهيرية والرسمية 
الواس����عة في مس����يرات إحياء ي����وم القدس، فلقد 
جسدت المشاركة الواس����عة والمواقف التي صدح 
بها القادة والمس����ؤولون، جس����دت روح المسؤولية 
واالنتم����اء للقدس، وهي تعبير ص����ادق عما تمثله 
الق����دس في وعي ووجدان المس����لمين على امتداد 

العالم اإلسالمي.
وقال����ت: "إن تفاع����ل الش����عوب اإلس����المية ف����ي 
يوم القدس ش����كل لطم����ة على وج����وه المطبعين 
والمتحالفين، مع العدو الصهيوني، وأعطى للمقاومة 

قوة ودافعًا للعمل والصمود والجهاد".
وأضاف����ت "أننا عل����ى ثقة تامة بأن ه����ذه المواقف 
س����تتحول إلى برامج عمل لدع����م المقاومة، وتعزيز 
صمود الش����عب الفلسطيني واالس����تعداد الدائم 
للتصدي للع����دوان واإلرهاب الصهيوني، وتحقيق 
مزيد من االنتصارات في صراعنا المفتوح مع العدو 
الصهيوني حتى دحره وطرده وتحرير كل ش����بر من 

أرض فلسطين".

البطش: سنمضي حاملين للسالح وال 
خيار أمامنا سوى المواجهة في المعركة

الجهاد: تفاعل الشعوب اإلسالمية في يوم 
القدس شكل لطمة على وجوه المطبعين 

غزة/ االستقالل: 
رأى تقدي���ر اس���تراتيجي أصدره مرك���ز الزيتونة 
للدراس���ات واالستشارات، أن السلطة الفلسطينية 
بسياس���اتها الراهنة تمثل عقبة ُكبرى أمام تطّور 
الهّب���ات في الضف���ة الغربية، ليس فقط بس���بب 
سياساتها األمنية، بل بسبب مجمل بنيتها وما نتج 
عنها من سياسات اقتصادية واجتماعية، تسهم 

في تحييد الجماهير عن القيام بواجبها النضالي.
وأوضح التقدير االس���تراتيجي الذي أعده الباحث 
الفلسطيني ساري عرابي، أن قيادة السلطة الراهنة 
ال تب���دو ف���ي وارد الدف���ع نحو مواجه���ة جدّية مع 
االحتالل، ولو كانت محس���وبة للغاية، ويمكنها أن 
توّفر لها أدوات ضغط ومناورة سياسية، ُتحّسن من 

موقعها السياسي في سياق وطني مقبول. 
أما فيما يتعلق بالفصائل الفلس���طينية، فيش���ير 
التقدي���ر إلى ضعف ف���ي الجاهزي���ة التنظيمية، 
التي انعكست على مس���توى الحضور التنظيمي 
في الهّب���ات المتج���ّددة في الضف���ة الغربية بما 

فيها القدس، وذلك بالرغ���م من بعض المحاوالت 
الت���ي أس���همت ف���ي إذكاء الحال���ة، أو التي جرى 
ضربها وتفكيكها س���ريعا. وفيما يخص المجتمع 
الفلس���طيني، يشير التقدير إلى أنه ال يمكن إنكار 
أثر سياسات "الهندسة االجتماعية" التي مورست 
على الفلسطينيين خالل الس���نوات الماضية، وما 
نج���م عن عملي���ات التجريف والتفكي���ك وتفريغ 
الساحة من منابر التعبئة والتأطير، كما أنه ال ينبغي 
إنكار ضعف مش���اريع تعزيز صمود أهل الميدان، 
بما يعّوض المقاومة عن عمليات استنزاف كوادرها. 
ويضيف في السياق نفسه، أّن عمليات الرباط في 
األقصى، وخصوصا في أوقات االقتحام الصهيوني، 
وه���ي غالبا أوقات الضحى، تحت���اج تفريغا ورعاية 
لضمان رب���اط دائم، وتحصي���ل الجاهزية الدائمة 
الالزمة ألي شكل من أشكال النضال المنظم الثابت.

وق���دم التقدير ق���راءة علمية في مجري���ات الحالة 
الكفاحية في الضفة الغربي���ة وخصوصا القدس، 
باعتبارها حلقة من سلس���لة متجّددة من الهّبات، 

منذ "هّبة القدس" في تشرين األول/ أكتوبر 2015. 
وأش���ار إلى أنه نظرا لتزامن شهر رمضان لهذا العام 
مع األعياد اليهودية، بدأ االحتالل اإلس���رائيلي مبكرا 
اس���تعداده الحتم���االت التصعيد، وذل���ك انطالقا 
من حرص���ه على تكريس الوقائع االس���تعمارية في 
القدس عموما، وعلى نح���و أخّص في البلدة القديمة 
وفي المس���جد األقصى، من خالل تطبيع االقتحامات 
اليومي���ة وتطبيع االقتحامات في أثناء المناس���بات 
اإلس���المية.  وضمن سياس���ة االحتالل في التحايل 
على إنجازات الفلس���طينيين، والعودة الس���تئناف 
السياس���ات االس���تعمارية بعد امتصاص الصدمة 
أو استيعاب الهّبة الفلس���طينية، لم يكن االحتالل 
ليتراجع عّما أنجزه من قبل، وهو ما كان يعني عودته 
في رمضان هذه الس���نة للدفع نحو االقتحامات، بعد 
أن نج���ح المرابط���ون المعتكفون في ص���ّد اقتحام 
أي���ار/ ماي���و 2021 الذي وافق 28 رمض���ان 1442ه�، 
في س���ياق سلس���لة أحداث، تط���ّورت فيم���ا ُعِرف 
فلسطينّيا ب�"معركة سيف القدس". ويعالج التقدير 

الس���يناريوهات الثالث���ة التي كان���ت متوقعة قبل 
الوصول لوقت الحدث، والتي تراوحت بين التصعيد 
الواس���ع، والتصعيد المح���دود المتدح���رج الذي ال 
يتوقف عند أحداث المسجد األقصى، غير أّن التقدير 
لم يرجح أيا م���ن هذين الس���يناريوهين العتبارات 
متصلة بالعوامل المؤثرة عليهما، كموقف الس���لطة 
الفلس���طينية المن���اوئ لفك���رة المواجهة وضعف 
البن���ى التنظيمية لفصائل المقاوم���ة، باإلضافة إلى 
ثق���ل حس���ابات المقاومة في غزة م���ن جهة الظرف 
اإلقليم���ي والدولي. أما الس���يناريو الذي كان مرجحا، 
فهو التصعيد العابر الذي ينحسر بانحسار الحدث، 
وذلك الفتقاد الحدث للشروط الموضوعية للتصاعد؛ 
ونظرا لالستعداد الجيد متعدد المستويات لالحتالل 

الذي سبق أحداث المسجد األقصى.
والذي ظهر، حتى انتهاء الفترة الحرجة )15 نيسان/ 
أبريل إلى 22 نيس���ان/ أبريل(، أن األحداث لم تبلغ 
درجة الهّبات الس���ابقة، ال موضعيا في القدس وال 
على مس���توى الضفة أو على مس���تويات أعم في 

فلسطين، كما أّنها كانت دون الحالة التي شّكلتها 
سلس���لة العمليات التي تكّثفت في ش���هر آذار/ 

مارس، ومطلع نيسان/ أبريل 2022.
وقد ناقش التقدير الس����يناريوهات الثالثة من خالل 
دراس����ة عناصر التثوير التي كان من شأنها أن تدفع 
نحو التصعيد، باإلضافة لوسائل االحتالل وأدواته في 
احتواء التصعيد قبل حصوله، وعالج التقدير مشكالت 
هذه الس����يناريوهات الثالثة، مقتِرحا سيناريو رابعا، 
يلحظ حال����ة كفاحية موجودة بالفع����ل، تتكّيف مع 
مجم����ل الظروف المرّكب����ة، السياس����ية واالجتماعية 
واالقتصادي����ة واألمني����ة في الضف����ة. وتعاني هذه 
الحالة الكفاحية من ضعف واضح ناجم عن افتقارها 
للجاهزية التنظيمية، مم����ا يجعل تصاعدها مرهونا 
بعوامل يصعب رصده����ا، كظروف التثوير المتعلقة 
ببعض ملفات القدس والمسجد األقصى، أو العمليات 
ذاتية الدافع، أو النجاحات المحدودة لبعض الظواهر 
التنظيمي����ة، أو المفاجآت التي من ش����أنها أن تدفع 

الحالة الكفاحية نحو مرحلة جديدة.

تقديــر: السلطــة عقبــة أمــام تطــور الهبــات فــي الضفــة
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وق����ال األمين الع����ام لحركة الجهاد اإلس����امي في 
فلسطين زياد النخالة قبل أمس الخميس، »القدس 
هي عن����وان هويتنا وديننا وتاريخنا ودونها أرواحنا 
وعلي����ه يجب الجهاد والقتال لتحريرها من االحتال 
الصهيوني، وأن تدنيس اليهود اليومي للمس����جد 
األقص����ى يجب أن نقاومه بكل ما نملك من قوة، وأن 
يبقى حافًزا ومحرًكا لطاقات ش����عبنا ونضاالته على 

كل المستويات«.
وأك���د النخالة، في كلمٍة له خ���ال احتفال مركزي 
بمناس���بة يوم القدس العالمي بعنوان »بس���يف 
القدس نمضي« في ملعب فلس���طين في غزة، أن 
وحدة الش���عب الفلس���طيني في أماك���ن تواجده 
كافة أس���اس االنتصار ف���ي المعركة مع االحتال 

الصهيوني.
وش����دد عل����ى أن وح����دة ق����وى المقاوم����ة العربية 
واإلس����امية في مواجه����ة المش����روع الصهيوني، 
والتع����اون والتكام����ل معها إلى أبع����د مدى ممكن 

وركيزة مهمة لهزيمة المشروع الصهيوني.

وا�صح و�صريح
الكاتب والمحلل السياس����ي خليل القصاص رأى أن 
خطاب األمين العام للجهاد اإلس����امي زياد النخالة 
في مناسبة يوم القدس العالمي، كان موجه بشكل 
واضح وصريح لعدة أطراف منها العدو الصهيوني، 
حي����ث أكد ل����ه أن تحرير مدينة القدس والمس����جد 
االقصى وكامل فلسطين أصبح أقرب مما يتصورونه 

خاصة بعد معركة سيف القدس.
وأوضح القصاص ل� »االس����تقال« أن خطاب النخالة 
رس����م س����يناريوهات المعركة القادمة مع االحتال 
خاصة ف����ي ظل الع����دوان المتواصل عل����ى مدينة 

القدس والمس����جد األقص����ى المب����ارك، ومحاوالت 
االحت����ال باالس����تفراد بالضفة الغربي����ة وتحديدًا 

جنين.
كما أكد خال خطابه على فشل االحتال اإلسرائيلي 
باالس����تفراد بأي مدين����ة أو منطقة في فلس����طين، 
مشددًا على أن الصراع مع االحتال مفتوح ومستمر، 
وأن أي مس����اس بالمس����جد األقص����ى والتصعي����د 
بالضفة الغربية واالستفراد بمدينة جنين، قد يقود 

إلى مواجهة شاملة على كل الجبهات.
وق����ال: »إن القدس هي مركز الص����راع الكوني بين 
تم����ام الحق والباطل، وأن يوم القدس العالمي يأتي 
لتذكير األمة بوجوب نصرة القدس وأهلها، وأن من 

يدافع عنه����ا يدافع عن القبلة األولى للمس����لمين، 
مش����ددًا عل����ى أن����ه ال يج����ب أن يت����رك الش����عب 

الفلسطيني يدافع عن المسجد االقصى لوحده«.
وبي����ن أن ما تحدث به النخالة حول معركة س����يف 
القدس بانها س����يكون لها ما بعدها، بات ذلك جليًا 
وواضحًا في تدخل الوساطات مؤخرا خوفا من انزالق 
األوض����اع للتصعيد مرة أخرى كما حدث في ش����هر 

رمضان الماضي.
ثالثة ثوابت وطنية

ب����دوره، أك����د المحلل والكاتب السياس����ي حس����ام 
الدجن����ي أن خطاب النخالة ركز عل����ى ثاثة ثوابت 
وطني����ة، تتمث����ل بأن الق����دس عن����وان الصراع في 

المنطق����ة، وأن ميادي����ن االش����تباك تكمل بعضها 
بعضًا، بفضل وحدة التنس����يق بي����ن الفصائل، وأن 
المقاومة تحمل مس����ؤولياتها في حماية الش����عب 

الفلسطيني.
وقال الدجن����ي ل� »االس����تقال« إن النخالة أكد على 
أن فلسطين كلها س����احة قتال واحدة في مواجهة 
المش����روع الصهيوني، وأن غزة ليست مفصولة عن 
الضف����ة، وأن ق����وى المقاومة بغزة ل����ن تصمت عما 

يجري بالضفة«.
وأضاف : أن »التس����هيات الت����ي تعطى لغزة على 
س����بيل الرش����وة، هي حقوق، وليس من����ة يعطيها 

االحتال للشعب الفلسطيني«.
وأش����ار النخالة إلى أن التطبي����ع العربي مع االحتال 
اإلسرائيلي بمثابة مؤامرة على القضية الفلسطينية 
وقوى المقاومة، و ينس����ف محاوالت االحتال بوجود 
حالة من االس����تقرار في المنطقة، الفتا إلى أن وحدة 
المقاومة في فلسطين هي مقدمة لتراكم القوة في 
مجابهة العدو ومخططاته بالتعاون مع بعض الدول 

العربية واإلقليمية.
وبحس����ب الدجني، يدلل الخطاب الذي جاء في هذا 
التوقيت على أن المساس بالقدس سيفجر األوضاع 
بالمنطق����ة كلها، م����ن أجل تعزيز ال����روح المعنوية 
للش����عب الفلس����طيني بأن المقاومة حاضرة للدفاع 

عنكم وعن مقدسات األمة اإلسامية.
وأكد أن وص����ف النخالة غزة ب����� »القنبلة الموقوتة« 
يأتي في س����ياق دفع المجتمع الدولي نحو مشاريع 
التح����رر الوطني وتطبيق قرارات الش����رعية الدولية، 
وتصحيح البوصلة تجاه القدس وتحرير فلس����طين، 

وليس في تجاه خدمة االحتال الصهيوني.

    خالل احتفال مركزي بمناسبة يوم القدس العالمي بغزة

تحليل: خطاب النخالة وطني وجامع ويرسم سيناريوهات المعركة القادمة
غزة/ �صماح املبحوح: 

اأجمع حمللون وخمت�صون بال�صاأن ال�صيا�صي الفل�صطيني، 
اأن خطللاب الأمللن العللام حلركللة اجلهللاد الإ�صللالمي يف 
فل�صللطن زياد النخالللة، يف املهرجان املركزي مبنا�صللبة 
يوم القد�س العاملي يف غزة، يقوم على اأ�صا�س اأن فل�صطن 

كلها �صللاحة ا�صللتباك واحدة، حيث ل ميكن ال�صللتفراد 
بللاأي منطقللة، واأن القد�للس عنوان وبو�صلللة ال�صللراع يف 
املنطقللة.  واأكللد املخت�صللون يف اأحاديللث منف�صلللة مللع 
"ال�صتقالل" اأن خطاب النخالة، اعترب التطبيع العربي 
مع الحتالل الإ�صللرائيلي مبثابة موؤامرة على الق�صللية 

الفل�صطينية وقوى املقاومة، كما يج�صد ف�صل خمططات 
الحتالل جتاه الق�صية الفل�صللطينية، ويف الوقت ذاته 
يحمل ر�صائل حتذيرية لالحتالل، باأن املقاومة موحدة 
يف امليادين كافة ملجابهة هجمته امل�صللعورة واملت�صللاعدة 

جتاه ابناء ال�صعب الفل�صطيني يف اأماكن وجوده كافة .

بيروت/ االستقال: 
أش���اد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���امي القائد زياد 
النخالة بخطاب ومواقف س���ماحة مرشد الثورة اإلسامية 
في إيران الس���يد عل���ي خامنئي في ذك���رى يوم القدس 

العالمي.
وقال القائد النخالة في تصريح معقًبا على موقف خامنئي 
أمس الجمعة: ️"نوجه التحية والتقدير الكبيرين لس���ماحة 
قائد الثورة اإلس���امية الس���يد آية الل���ه الخامنئي، على 
كلمته التي وجهها للش���عب الفلس���طيني اليوم )أمس( 

واالشادة ببطوالت المجاهدين الفلسطينيين.
وأضاف القائد النخالة: ️"إن موقف الس���يد الخامنئي القت 
تقديرًا واحترامًا كبيرين في أوس���اط الشعب الفلسطيني 
ومجاهدي���ه، مؤكدًا أن هذه المواقف تمثل حافزًا ذا قيمة 
عالي���ة لكل مس���لمي العالم بمس���اندة وتأييد الش���عب 

الفلسطيني«.

النخالة: موقف السيد الخامنئي 
بشأن فلسطين يمثل حافزًا ذا 
قيمة عالية لكل مسلمي العالم

الدوحة/ االستقال: 
ق���ال رئي���س المكت���ب السياس���ي لحرك���ة ️"حماس️" 
إس���ماعيل هنية إن األح���داث التي ج���رت في القدس 
ُقبيل وفي رمضان رّس���خت معادلة الش���عب والمقاومة 
والهوية، موضًحا أن ه���ذه المعادلة المركزية المحورية 
واجه الفلس���طينيون من خاله���ا االحتال وأخذوا فيها 
القرار وتج���اوزوا فيها الجغرافيا الت���ي جزأها االحتال 

الصهيوني.
وبّين هنية في كلمة له خال مس���يرة حاشدة في اليمن 
بمناس���بة يوم القدس العالمي يوم أم���س الجمعة، أن 
️"القرار من الش���عب الفلس���طيني ه���و أن المقاومة هي 
الخيار والطريق األقصر لتحرير فلس���طين والقدس، وأن 
الهوية في قلبها المقدس���ات ف���ي القدس وفي القلب 

منها المسجد األقصى المبارك️".
وأكد أن ️"هذه المعادلة المتحركة على أرض فلس���طين 

مرتبطة بعمقها االستراتيجي التي تمثلها شعوب األمة 
العربية واإلس���امية️"، الفًتا إلى أن فلس���طين والقدس 
ليست للفلسطينيين وحدهم بل لكل أبناء األمة وأحرار 
العال���م الذي���ن يرفضون ه���ذا الظل���م التاريخي وهذا 
العدوان الس���افر على الشعب الفلسطيني والمقدسات 

في القدس.
وق���ال هنية ️"أبلغن���ا جميع من اتصل بنا خ���ال الفترة 
الماضي���ة أن المس���جد األقصى خٌط أحم���ر وأن القدس 
دونها الرقاب️"، مشدًدا على أن الصراع يمكن أن يتحول 
من صراع ثنائي بين ش���عبنا الفلس���طيني المرابط في 
الخندق المتقدم لهذه األمة إلى صراع إقليمي وأوس���ع 

من ذلك.
وش���دد عل���ى أن ️"أي محاولة لضرب ركائ���ز وجدان األمة 
وارتباطه���ا ف���ي األقصى المب���ارك لن نس���مح بها على 
اإلطاق ولن تس���مح به ه���ذه الجموع المحتش���دة في 

صنعاء الخير ويمن المدد واألمن واإليمان، ولن تسمح به 
كل الشعوب المنتفضة اليوم في معظم عواصم عالمنا 

اإلسامي والعربي إحياًء لذكرى يوم القدس العالمي️".
وأشار إلى أن ️"األحداث الجارية وهذا العنفوان والتحدي 
والرباط والمقاومة على أرض فلسطين في بيت المقدس 
وأكن���اف بي���ت المقدس ه���ي امتداد لمعركة س���يف 
القدس، الس���يف الذي أش���هرته غزة العزة في رمضان 
الماضي دفاًعا عن القدس وعن أرض فلسطين المباركة️".

وعّب���ر رئي���س الحركة عن تقدي���ره واعت���زازه بالكثافة 
الش���عبية الجماهيرية المشاركة في المسيرة والزحوف 
الت���ي تج���دد العهد م���ع الق���دس وفلس���طين وقافلة 
الش���هداء، موجًها التحي���ة ألهل اليم���ن العزيز الذين 
يؤكدون مجدًدا أن الق���دس كما كانت القبلة األولى في 
الص���اة هي اليوم قبلة المجاهدي���ن والمقاومين وقبلة 

األحرار ومهوى أفئدة المؤمنين والمؤمنات.

القدس المحتلة/ االستقال: 
أطلق عض����و الكنيس����ت اإلس����رائيلي المتطرف 
ايتم����ار ب����ن غفي����ر حمل����ة إعامية ض����د رئيس 
جهاز »الش����اباك« رونين بار. وبحس����ب موقع واال 

العبري ف����إن اب����ن غفير يرى أن رئيس الش����اباك 
أخفق في منع عمليات مس����لحة والمواجهات في 
المس����جد األقصى. هذا ونش����ر ابن غفي����ر، إعانا 
يحمل صورة بار، وكتب فيه: »رونين بار برئاس����ة 

الش����اباك: أخفقت في المسجد األقصى، أخفقت 
في بئر الس����بع، أخفقت في الخضيرة وبني براك، 
أخفق����ت في غ����زة. وتتهم اآلن إيتم����ار بن غفير 

وتقول إنه يجب تحييده؟«.

هنية: أبلغنا جميع الوسطاء أن القدس دونها الرقاب

ابن غفير مهاجمًا رئيس »الشاباك«: لقد أخفقت في غزة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عش����رات آالف المصلي����ن صالة 
ظه����ر أم����س الجمعة في المس����جد 
قي����ود  المب����ارك، وس����ط  األقص����ى 
وتش����ديدات على وص����ول المصلين 
إلى مدينة القدس المحتلة، بالجمعة 

األخيرة من شهر رمضان الفضيل.
وانتش����رت قوات االحت����الل بكثافة 
في مداخل وشوارع المدينة وبوابات 
األقص����ى كاف����ة، وأوقفت عش����رات 

الشبان وفحصت هوياتهم.
العس����كرية  الحواجز  ونصبت مئات 
واألشرطة الحمراء على مداخل القدس 
والشوارع ومحيط األقصى المبارك، ما 

حال دون وصول المئات له.
واعتدت قوات االحتالل على ش����اب 
عند ب����اب الملك فيص����ل أحد أبواب 
المس����جد األقص����ى بوحش����ية قبل 
اعتقاله واقتياده إلى مخفر ش����رطة 
ب����اب األس����باط، تزامن����ا م����ع توافد 

المصلين له ألداء صالة الظهر.
ونظمت بعد ص����الة ظهر أمس وقفة 
ومس����يرة نص����رة لألقص����ى، رفعت 
خاللها أعالم فلس����طين وكل رايات 
الفصائل الوطني����ة، ورددوا هتافات 

نصرة لألقصى والمقاومة في غزة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن 
160 ألف����ًا أدوا صالة أم����س الجمعة 

بالمسجد األقصى، رغم ارتفاع درجات 
الحرارة.

وقال خطيب األقصى محمد حسين: 
"محنة يم����ر بها المس����جد األقصى 
وفلس����طين وم����ا ذل����ك اال ألطماع ال 
تخف����ى عليكم وعل����ى الكثيرين من 
هذا العالم، أطماع و اس����تباحة وهي 
مرفوض����ة ومتعمدة بحق المس����جد 

األقصى«.
 وبي����ن أنه ال مبرر ألحد من س����لطات 
المس����جد  يس����تبيح  أن  االحت����الل 

واالعتداء  المصلي����ن  وقمع  األقصى، 
المطاطي  الرص����اص  عليهم وإطالق 

نحوهم.
 وأكد أن المس����جد األقصى المبارك 
المحافظة  جزء من عقيدتنا وعلين����ا 
عليه بكل همة و مروءة، والتردد عليه 
بكل األوقات بغض النظر عن المشاق 

التي نعاني منها.
وخاط����ب المصلي����ن بقول����ه ":  أيها 
المرابط����ون أيه����ا الصائم����ون هذه 
عامرة  فاجعلوه����ا  األخي����رة  الجمعة 

باإليمان والنوافل والخيرات وفي هذا 
الشهر المبارك فليكن عزمنا اإلصرار 
عل����ى المرابط����ة والصالة بالمس����جد 

األقصى".
ودعا إلى ضرورة اخراج المسلم صدقة 
الفط����ر، قائال: " عليك����م المبادرة إلى 
إخراجها فال يجوز تأخير ذلك فبادروا 
فهي ٩ شواكل, ونلفت عنايتكم إلى 
أن العبادة ال تنتهي مع العيد وهناك 
سنة بعد رمضان سنة الحبيب صوم 

6 من شوال.

160 ألفًا يؤدون الجمعة األخيرة من رمضان برحاب األقصى

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي د. يوسف الحساينة: "إن 
يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، يأتي 
ليسلط الضوء مجددًا نحو توجيه االهتمام بالقدس كمركز للصراع الكوني بين قوى 
الخير في أمتنا والعالم الحر، وقوى الشر التي يجسدها الكيان الصهيوني "الطارئ" 

ومن يدعمه من دول ومنظمات وقوى ظالمية بقيادة االستكبار العالمي".
وأشار د. الحساينة إلى أنه في هذا اليوم المبارك، تتجسد حقيقة االصطفاف 
في المنطقة والعالم حول القدس والتطاحن من حولها بين معسكر الهيمنة 
واالس����تعمار والمرتبطين به من حلف الخائبين المطّبعين العرب وبعض دول 
اإلقلي����م، وبين قوى المقاومة والممانعة في المنطقة التي ترفض وتقاوم بكل 
عزم وقوة وصالبة وإيمان عميق بعالمية رس����الة اإلس����الم ومعها أحرار العالم؛ 
لرف����ض الخنوع للنظ����ام الدولي الظال����م والمتوّحش الداعم األس����اس للكيان 

الغاصب الطارئ".
وأك���د أن محور الق���دس والمقاومة وقلبه النابض "فلس���طين العقي���دة والهوية 
والتاريخ" أصبح يراكم مزيدًا من نقاط القوة والفعل والتأثير، وبات بالفعل قادرًا على 
كس���ر الجبروت "الصهيو-أمريكى"، ودفعه خط���وات إلى الوراء، على طريق تحقيق 

وعد اآلخرة وإساءة وجوه بني صهيون، ومن لف لّفهم من متآمرين ومتساقطين.
وأشار إلى أنه في يوم القدس العالمي، يتجدد العهد مع المنتفضين في القدس 
وباحات األقص���ى وأزقة جنين وحواري نابلس، وم���ع الصامدين والثابتين في غزة 

المحاصرة، على أن تظل القدس قبلة جهادنا المقّدس وبوصلتنا التي ال تحيد.
ووج���ه عض���و المكتب السياس���ي للجهاد التحية لكل الش���عوب الثائرة عش���قًا 
لفلس���طين والقدس واألقصى، مضيفًا "التحية إليران التي أرس���ت بوعيها دعائم 
وأركان هذا اليوم القدسي، وما زالت على العهد والوعد ال يضرها من خالفها أو تآمر 
عليها، ليظل هذا اليوم يومًا لفلسطين، يومًا للمستضعفين والثائرين، يومًا يؤرق 

أركان الغاصبين والمرجفين".

د. الحساينة: محور المقاومة أصبح يراكم 
مزيدًا من نقاط القوة والفعل والتأثير

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، 
أمس الجمعة، على المعادلة اإلقليمية حول 
القدس، داعي����ًا دول المنطق����ة إلى توجيه 
رس����الة بأن زوال القدس والمقدسات يعني 

زوال "إسرائيل".
ووج����ه نصر الله في كلمة ل����ه خالل احتفاٍل 
بمناس����بة يوم الق����دس العالم����ي، "تحية 
إل����ى عش����رات اآلالف الذين احتش����دوا في 
ص����الة الجمعة في المس����جد األقصى، وإلى 
المرابطي����ن والمرابطات ف����ي باحاته"، وإلى 
"كل من ش����ارك في إحياء هذا اليوم. وخّص 
بالتحي����ة الماليين ومئ����ات آالف الصائمين 

الذين خرجوا في المدن اإليرانية واليمنية".
وقال إّن "تضحيات الش����عب الفلس����طيني 
يجب أن ُيخاط����ب بها الضمير اإلنس����اني، 
وضمير كل مسلم وحر في هذا العالم"، الفتًا 
إلى أّن "هذه مناس����بة لإلض����اءة على الصبر 

ين للتضحية والصمود  واالس����تعداد العاليَّ
األسطوري، والعمليات المذهلة التي ينفذها 

الفلسطينيون".
وأش����ار نصر الله إلى أّن "أميركا وقادة الغرب 
والحركة الصهيونية وكل من تعامل معهم، 
عملوا من أجل ترس����يخ الكيان وتحويله إلى 
المفتاح في هذه المنطقة"، مضيفًا أّن "هؤالء 
الفلسطينيون  الوقت لينس����ى  راهنوا على 
أرضهم، ولينسى العرب القضية، لكننا اليوم 

نؤكد أّن مسار النسيان سقط".
وأردف األمي����ن العام لحزب الله: "عملوا على 
مس����ار التيئيس منذ ع����ام 1٩48، من خالل 
المجازر الصهيونية بحق شعوب المنطقة"، 
متابع����ًا أّن "الهزائ����م العربي����ة المتالحقة، 
والخذالن الرسمي العربي لفلسطين، ومسار 

التطبيع، تهدف إلى التيئيس".
وأك����د أّن "كل الرصاصات والبن����ادق ودماء 
الش����هداء تقول للعالم إّن مسار التيئيس 

س����قط"، مش����ددًا على أّن "مس����ار اإلنهاك 
يحدث في أكث����ر من بلد في منطقتنا، لكنه 
لم يحقق هدفه، على الرغ����م من العقوبات 
والحص����ار والح����روب المفروض����ة وجماعات 

اإلرهاب".
وتس����اءل نصر الله: "لو خرج����ت إيران اليوم 
وقالت ألميركا إنها س����تقبل مسار التطبيع، 
فهل كانت لتعان����ي كل هذا الحصار وهذه 
المؤامرات؟ طبعًا ال"، مش����يرًا إلى أّن "ما قاله 
الس����يد خامنئي )اليوم( يؤكد االلتزام الجاد 
والقطعي بش����أن دعم فلس����طين وحركات 

المقاومة في المنطقة".
العمليات املنفردة

وأض����اف األمين العام لحزب الله أّن "مس����ار 
العملي����ات الجهادي����ة في داخ����ل األراضي 
المحتلة ع����ام 1٩48 وفي الضفة، وخصوصًا 
العمليات المنفردة، أحدث هزة عنيفة لدى 
أّن "العملي����ات المنفردة  الكيان"، مضيف����ًا 

تمّثل تصاعدًا نوعيًا جدًا في مسار المقاومة 
في فلسطين".

وأش����ار إلى أّن هذه العمليات "تمّثل تطورًا 
خطيرًا جدًا بالنس����بة إل����ى االحتالل، ألنها ال 
تحتاج إلى غرف عملي����ات، وال إلى إمكانات 
هائل����ة"، موضحًا أنها "كش����فت مس����توى 
األم����ن اله����ّش والضعيف للكي����ان، وعجز 
األجهزة األمنية اإلس����رائيلية عن اكتشاف 

المجاهدين".
وأّك����د أّن ه����ذه العمليات "ه����ّزت بقوة ثقة 
وحكومته����م،  بجيش����هم  اإلس����رائيليين 
وهذا له انعكاس����ات كبيرة ج����دًا"، الفتًا إلى 
أنها "حدثت ف����ي أماكن جغرافية متعددة، 
ونّفذها فلس����طينيون من مناطق متعددة، 

وهذا يحمل رسالة قوية جدًا".
ولفت نصر الله إل����ى أّن "أهم إنجاز من هذه 
العملي����ات أنها أس����قطت معادل����ة الجمع 
بين االحت����الل واألمن، والت����ي يقوم عليها 

الكيان"، مشيرًا إلى أّن "مسار ترابط الساحات 
الفلسطينية يخشاه اإلسرائيليون، ومعركة 
سيف القدس ثبتت هذا الترابط، وهو قائم 

بقوة اليوم".
وجّدد األمين العام لحزب الله تأكيد المعادلة 
اإلقليمية بش����أن القدس، وقال: "ندعو دول 
المنطقة إلى توجيه رسالة، مفادها أّن زوال 
القدس والمقدس����ات يعني زوال إسرائيل"، 
مؤكدًا ضرورة "مواجهة مسار التطبيع، وكل 
َخذ  من يطّبع مع العدو يجب أن ُيدان، وأن ُيتَّ

منه الموقف المالئم".
وقال إّن "من أبش����ع النف����اق، الذي يقال في 
هذه األي����ام، عندما تقف دول عربية وتقول 
إّن العالقات بإس����رائيل هي لخدمة الشعب 
الفلس����طيني"، متابعًا: "علمُت ب����أّن طهران 
أبلغت إلى الدول المطبعة أّن أي اعتداء على 
إيران من هذه الدول، سترد عليه داخل هذه 

الدول، وهذه الرسالة وصلت إلى إسرائيل".

زوال المقدسات يعني زوال »إسرائيل«

نصر الله: العمليات المنفردة أحدثت هزة عنيفة لدى الكيان

باريس/ االستقالل: 
ق���ال عضو اللجن���ة المركزية المفص���ول من حركة 
"فتح" رئيس الملتقى الوطن���ي الديمقراطي ناصر 
الق���دوة، إن "األيام أثبتت بعد م���رور عام على إلغاء 
رئيس السلطة محمود عباس االنتخابات التشريعية 
والرئاس���ية بقرار فردي، بذريعة الق���دس، كم كان 
ذل���ك الع���ذر واهنًا وغي���ر حقيقي، حيث اس���تمر 
الشعب الفلسطيني في معركته للدفاع عن القدس 
والمقدس���ات وتثبيت الس���يادة في ظل استكانة 

رسمية جلّية وغير قابلة للتأويل".

وأضاف القدوة في تصريح له أمس الجمعة: "قبل عام 
من اليوم، ألغى رئيس السلطة االنتخابات التشريعية 
والرئاس���ية بقرار فردي وحرم الش���عب الفلسطيني 
م���ن حق���ه األصيل في اختي���ار ممثليه. ف���ي حينه، 
كانت الذريعة هي الق���دس وأثبتت األيام واألحداث 
المتتالية منذ اإللغاء، بما في ذلك مسرحية االنتخابات 
المحلية، كم كان ذلك العذر واهنًا وغير حقيقي، حيث 
استمر الشعب الفلس���طيني في معركته للدفاع عن 
القدس والمقدس���ات وتثبيت السيادة الفلسطينية 

في ظل استكانة رسمية جلّية وغير قابلة للتأويل".

وتابع "يبقى مطلبنا الش���رعي هو العودة لالنتخابات 
واالنصياع إلرادة الشعب الفلسطيني بالتغيير الواسع 

والعميق والمشاركة السياسية".
وأشار القدوة إلى أنه "ورغم تعنت المجموعة المتحكمة 
والمستفيدين من استمرار االنقسام، تبقى الحقيقة 
الواضحة أن ال ش���رعية ألحد دون صندوق االقتراع وال 
مخرج من أزمة النظام السياسي المنقسم والمتهالك 
إال بالتغيي���ر وصياغة عقد اجتماعي جديد قائم على 
الش���راكة واحترام اآلخر وااللت���زام القطعي بالتداول 

الديمقراطي للحكم".

القدوة: معركة الدفاع عن القدس تكشف »مسرحية« إلغاء االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يس���رائيل هيوم" العبرية، أمس الجمعة، النقاب، عن رفض حكومة 

االحتالل، طلبًا أردنيًا بزيادة عدد الحراس العاملين، في المسجد األقصى المبارك. 
وقالت الصحيفة العبرية، إن "إس���رائيل اشترطت عرض أسماء المطلوب تعيينهم في هذا 
الموقع، كي يتس���نى له���ا فحص ملفاتهم األمنية، قبل الموافقة عل���ى الطلب".  وأضافت 
الصحيفة، نقاًل عن مصدر فلس���طيني من القدس، أن "االحتالل يرفض الس���ماح للحراس 
الجدد بالدخول لساحات المس���جد األقصى واالنخراط في عملهم".  ودائرة أوقاف القدس، 
التابعة لوزارة األوقاف باألردن، هي المشرف الرسمي على المسجد األقصى وأوقاف القدس. 

االحتالل يرفض طلبًا أردنيًا بزيادة 
عدد حّراس المسجد األقصى
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جنين/ االستقالل: 
طالب األسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
خضر عدنان، أمس الجمعة، الس���لطة الفلس���طينية واألجهزة 
األمنية بالضفة الغربية بإطالق سراح المعتقل السياسي محمد 
عزمي وكل المعتقلين السياس���يين فوًرا، والتوقف عن سياسة 

االعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا.
وأكد عدنان خالل الوقفة التي نظمتها عائلة المعتقل السياسي 
في سجون الس���لطة محمد عزمي حسينية في مخيم جنين، أن 
عوائل مخي���م جنين يقدمون الواجب ف���وق اإلمكان، ويقدمون 
الش���هيد تلو الش���هيد، وأن في كل بيت من بيوت جنين يوجد 

الشهيد أو األسير أو المطارد.
وش���دد على أن الكل الفلس���طيني يهتف اليوم باس���م مخيم 
جنين، وكتيبتها، ويفتخر بمقاومتها وبالهمم الصاعدة من دم 

الشهداء األطهار".
وأضاف: "ماذا نساوي كفلس���طينيين دون مقاومة؟، والمسجد 
األقصى يدنس، وينتفض رعد خازم وضياء حمارشة، وينتفض 

الشهداء المقاومون ردًا على االحتالل".
ا، وال بؤرة للفلتان،  وأردف عدن���ان: "مخيم جنين ليس مربًعا أمنّيً
وإنما مكان للشرفاء، وهذا المخيم ال يدخله إال من سار على درب 

الشهداء، وآمن بفكر الرصاص واإليمان والوعي والثورة".
وأشار إلى أن المعتقلين في سجون السلطة يضربون عن الطعام 
من أجل الحرية، كما يضرب خليل عواودة في س���جون االحتالل، 
مبيًنا أنهم ينشغلون بالواقع الفلسطيني المر، بداًل من مواجهة 

االحتالل، والوقوف مع األسرى األبطال في مقارعة السجان.
كم���ا توعد بالخزي كل من يقبل لنفس���ه أن يكون أداة بيد هذا 
االحتالل، ولكل من يعتقل وين���كل بالمعتقلين ويحرمهم من 
أهلهم وأطفاله���م، ثم يحرض االحتالل عليهم ليقتلهم، الفتًا 
االنتب���اه إلى أن سياس���ة الباب الدوار قائم���ة، فمن ُيعتقل في 
أريحا ُيعتقل في الجلمة، ومن ُيعتقل في أريحا يستش���هد في 

المخيم.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقل���ت ق���وات االحت���الل "اإلس���رائيلي"، أمس 
الجمع���ة، عددًا من المواطنين خالل حملة دهم في 

الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقالت مص���ادر محلية أن جنود االحت���الل اعتقلوا 
الش���اب براء رياض برناط )22 عاما(، بعد أن داهموا 

منزل ذويه في قرية بلعين غرب رام الله.
وفي س���ياق آخ���ر، اندلع���ت مواجهات ف���ي قرية 
الجانية غرًب���ا عقب اقتحامها من ق���وات االحتالل 
التي أطلقت قنابل الصوت والغاز الس���ام المسيل 
للدموع صوب المواطني���ن ومنازلهم، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
إلى ذل���ك قالت مصادر محلي���ة: إن قوات االحتالل 

اعتقلت الباحث عبد الس���الم عواد م���ن بلدة عورتا 
جنوب نابلس، أثناء وجوده في س���احات المس���جد 

األقصى.
وم���ن طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل المحرر نظير 
نصار، بع���د اقتح���ام منزله وتفتيش���ه، واعتقلت 
المح���رر أحمد جمال عزام من بلدة ياس���وف قضاء 
س���لفيت، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته 

وسلب الهواتف الشخصية.
والليلة قب���ل الماضي���ة اعتقل���ت الصحفي أيمن 
قواري���ق من نابلس، أثناء م���روره على حاجز قلنديا 

العسكري شمال مدينة القدس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مداهمات لقوات االحتالل 
في مناطق الضفة المحتلة، حيث اقتحمت القوات 

قري���ة الزبي���دات ش���مال مدينة أريح���ا، وداهمت 
منزلين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت 
القرية وداهمت منزلي أمين س���ر حركة "فتح" في 
منطقة الزبيدات التنظيمية أحمد زبيدي والمواطن 

محمد زبيدات، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.
كم���ا واقتحمت قوات االحت���الل الصهيونية قرية 
الجانية غرب رام الل���ه بالضفة وأطلقت عدة قنابل 

غاز على المواطنين، دون اإلبالغ عن أي إصابات.
وأفادت مص���ادر صحفية، بان���دالع مواجهات في 
قرية بدرس غرب رام الله عقب اقتحامها ومداهمة 
مقر المجلس القروي ومصادرة تسجيالت كاميرات 

المراقبة.

رام الله/ االستقالل: 
  يواصل نحو 500 معتقل إداري 
االحتالل  لمحاك����م  مقاطعتهم 
اإلس����رائيلي لليوم ال� 120 على 
التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة 

االعتقال اإلداري.
محاك����م  مقاطع����ة  وتش����كل 
االحتالل إرباكا لدى إدارة سجون 
االحت����الل، حيث يصب����ح هناك 
المعتقلين،  وبين  بينها  انقطاع 
إضافة لتعريف الوفود األجنبية 
كل  المعتق����الت  ت����زور  الت����ي 
فترة بقضي����ة االعتقال اإلداري، 
وتس����ليط  تداوله����ا  وبالتال����ي 

الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات االحتالل 
إجراءات عقابية ضد المعتقلين 
المقاطعين لمحاكمها كالحرمان 
من الزي����ارة، وتجدي����د االعتقال 

اإلداري لهم.
وكان األس����رى اإلداريون اتخذوا 
بإعالن  موقف����ا جماعيا يتمث����ل 
المقاطع����ة الش����املة والنهائية 
لكل إج����راءات القضاء المتعلقة 
)مراجع����ة  اإلداري  باالعتق����ال 

قضائية، استئناف، عليا(.
وأعلن����ت الحرك����ة األس����يرة في 
دعمه����ا  االحت����الل  معتق����الت 

وتأييدها الكامل لقرار األس����رى 
الش����املة  بالمقاطعة  اإلداريين 
للمحاك����م العس����كرية، موضحة 
التنظيمية ستقوم  أن هيئاتها 

بمتابعة القرار.
ودعت جميع األس����رى اإلداريين 
إلى  المعتق����الت  مختل����ف  في 
الخطوة،  به����ذه  الكامل  االلتزام 
والنف����س  بالصب����ر  والتحل����ي 
الطوي����ل، م����ن أج����ل تحقي����ق 
األهداف المرجوة بإلغاء سياسة 

االعتقال اإلداري.

واالعتق����ال اإلداري ه����و اعتقال 
دون تهم����ة أو محاكم����ة، ودون 
الس����ماح للمعتق����ل أو لمحاميه 
باألدلة،  الخاصة  المواد  بمعاينة 
في خ����رق واضح وصري����ح لبنود 
القانون الدولي اإلنساني، لتكون 
إس����رائيل هي الجه����ة الوحيدة 
ف����ي العالم التي تم����ارس هذه 

السياسة.
االحت����الل  س����لطات  وتت����ذرع 
ب����أن  المعتق����الت  وإدارات 
له����م  اإلداريي����ن  المعتقلي����ن 

ملفات س����رية ال يمكن الكشف 
عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل 
م����دة محكوميت����ه وال التهم����ة 

الموجهة إليه.
وغالب����ا م����ا يتع����رض المعتقل 
اإلداري لتجدي����د م����دة االعتقال 
أكثر من مرة لمدة ثالثة أشهر أو 
ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل 
أحيانا إلى س����نة كاملة، ووصلت 
ف����ي بع����ض الحاالت إلى س����بع 
س����نوات كما في حالة المناضل 

علي الجمال.

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ 120

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���ير خليل عواودة )40 عاما( م���ن بلدة إذنا غرب الخليل، 
إضراب���ه عن الطعام للي���وم ال� 58 على التوالي، واألس���ير رائد ريان 
)27 عاما( من قرية بيت دقو ش���مال مدينة القدس لليوم 24، رفضا 

الستمرار اعتقالهما اإلداري في سجون االحتالل.
وقال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تصريح س���ابق، إن 
سلطات االحتالل، نقلت األس���ير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى 

إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه.
ويعاني األس����ير عواودة من آالم في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال 
وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر 
وانخف����اض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما 
ترفض س����لطات االحتالل االستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري، أو 

التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن األس���ير عواودة أب ألربع طفالت، وكانت قوات االحتالل قد 
اعتقلت���ه بتاريخ 2021/12/27، وحولته لالعتق���ال اإلداري بدون أن 
توجه له أي اتهام، كما اعتقل س���ابقا ف���ي معتقالت االحتالل عدة 

مرات.
وفي الس���ياق، فإن األس���ير ريان والمحتجز حاليا في سجن »عوفر«، 
اعتق���ل بتاريخ 2021/11/3 بع���د مداهمة ق���وات االحتالل لمنزله 
واس���تجواب س���اكنيه، حيث تم تحويله لالعتق���ال اإلداري لمدة 6 
أش���هر، إال أنه وبعد ق���رب انتهاء مدة االعتقال ت���م تجديده إداريا 

لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.
فيما ش���رع األس���ير عبد الله العارضة من جني���ن، األربعاء الماضي، 
باإلض���راب عن الطعام رفًضا لتمديد أمر عزله االنفرادّي، الذي ُفرض 

عليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما 
عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

االستقالل/ وكاالت:
قال����ت وس����ائل إع����الم إس����رائيلية إن "ص����الة 
الجمعة أمس انتهت على خير وبهدوء نس����بيا، 
بع����د أن كان����ت قوات كبي����رة من الش����رطة قد 

اقتحمت المسجد األقصى، بعد صالة الفجر".
 12 القن����اة  نش����رته  تقري����ر  وحس����ب 
العبرية، فإن "جه����از األمن اإلس����رائيلي ما زالوا 
قلقي����ن م����ن تسلس����ل األح����داث، التهديدات 

والرسائل المستفزة".
وذك����رت القن����اة أن "جه����از األمن اإلس����رائيلي 
س����يحل  ومتوت����ر  عاص����ف  يستعد ألس����بوع 
خالل����ه عي����د الفطر، ي����وم إحياء ذك����رى الجنود 
)اإلس����رائيليين( القتل����ى ف����ي الح����روب ويوم 

االستقالل خالل فترة قصيرة".
وأضاف����ت القن����اة أن الجيش اإلس����رائيلي رفع 
حالة االس����تنفار إلى "جهوزية قصوى متعددة 
الجبه����ات"، في الق����دس وقطاع غ����زة والضفة 

الغربية ولبنان وهضبة الجوالن وسورية، ومقابل 
إيران. وك����رر الجيش اإلس����رائيلي الس����يناريو 
نفس����ه: "قوات األمن تس����تعد ف����ي الجبهات، 
تحس����با من تس����لالت ومحاولة لخرق الس����يادة 
اإلس����رائيلية"، وكأن محاوالت كهذه توقفت أو 

تالشت في الماضي.
وبحس����ب موقع "واي نت" العبري فإن "األس����بوع 
الحالي يتزامن مع يوم االس����تقالل وفي موازاته 
إحياء الفلس����طينيين ذكرى النكب����ة ". وأضاف 
"واين����ت" أن الش����رطة ف����ي منطق����ة القدس ال 

تستبعد إمكانية حدوث مواجهات.
ونقل عن ضابط في الش����رطة في القدس قوله 
إنه "س����نحافظ على تأه����ب عمالني رغم انتهاء 
شهر رمضان. وهذا ليس متعلقا بأي فترة نحن 

نكون متواجدين".
ورغ����م أن الب����الد ال تش����هد مواجه����ات أثن����اء 
إحياء ذك����رى النكبة ف����ي الس����نوات الماضية، 

إال أن الش����رطة تس����تعد لمواجهات في "المدن 
المختلط����ة"، وع����زت ذل����ك إلى أح����داث الفترة 
نفس����ها من العام الماضي، عل����ى خلفية عدوان 
الش����رطة في القدس الذي أشعل حربا على غزة، 
وزج الجي����ش اإلس����رائيلي بقواته ف����ي "المدن 

المختلطة".
ونقل����ت القناة 12 ع����ن رئي����س أركان الجيش 
اإلس����رائيلي، أفيف كوخافي، قول����ه إنه "يحظر 
أن يكون الجيش اإلس����رائيلي ف����ي مواجهة مع 
مواطني الدولة. والتعامل مع أعمال شغب مقابل 
مواطنين إسرائيليين هي مهنة الشرطة، وليس 
لدينا الق����درة للقيام بذل����ك. والجنود يخدمون 
لي����س من أجل تنفيذ مهمات ش����رطية في عكا 
أو الرمل����ة. وكمخرج أخير فق����ط، عندما ال توجد 
قوات أخرى، باإلمكان االستعانة بالجيش كحلقة 
ثالثة، المساعدة في إغالق طرق أو عزل منطقة ال 

يكون فيها اتصال مع مواطنين".

القيادي عدنان يطالب أجهزة 
السلطة باإلفراج عن جميع 

المعتقلين السياسيين بالضفة

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس 

قناة عبرية: الجيش اإلسرائيلي يرفع حالة االستنفار ويستعد ألسبوع »متوتر«
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أعلن أن���ا المواطن / محمود ابراهيم س���ليمان 
انصي���و  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )401793567(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���يرين يوس���ف محمود 
النج���ار ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )410607428(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عماد علي سالم جرغون عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )930693700( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  ماجد محمد ماجد ش���عت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803696731( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عواصم/ االستقالل: 
انطلقت مس���يرات جماهيرية حاشدة ظهر أمس الجمعة 
في دول إس���المية وعربية عدة إلحياء يوم القدس العالمي 
المق���رر في آخر جمعة من ش���هر رمضان المبارك، وس���ط 
دعوات أطلقها المش���اركون في المسيرات تندد باالحتالل 

اإلسرائيلي والمتعاونين معه من المطبعين.
وكانت عشرات المس���يرات الجماهيرية الشعبية انطلقت 
ف���ي مدن عدة ف���ي دول العالم ومن بينها إي���ران والعراق 
وس���وريا ولبنان واليمن والبحرين واألردن، حيث ش���هدت 
الم���دن اإليرانية مس���يرات حاش���دة إحياًء لي���وم القدس 
العالمي وش���دد المش���اركون على نصرة القدس والشعب 

الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل اإلسرائيلي.
واعتبر البيان الختامي للمس���يراِت أن يوم القدس هو رمز 
وحدة وتالحم األمة االسالمية مقابل مؤامرات نظاِم الهيمنة 

واالستكبار.
ودع���ا المنظم���ات الدولي���ة واالقليمية للتأكي���د على أن 
الحل الوحيد للقضية الفلس���طينية هو ع���ودة الالجئين 
الفلسطينيين واجراء استفتاء شامل وحر يضمن مستقبل 

فلسطين ووحدَة اراضيها.
م�شريات حا�شدة مبدن العراق

وفي العراق نظمت دار االفتاء العراقية بالتنسيق مع تجمع 
علماء التقريب في العراق وقفة تضامنية، في بغداد، دعما 
للشعب الفلسطيني، ودفاعا عن المسجد األقصى المبارك.

وقال رئي���س المجلس الوطني للتقريب واالديان الش���يخ 
يوس���ف الناصري: "هذا المؤتمر والتجمع المنسق والملون 
م���ن كل المذاهب واألدي���ان والطوائف ما ه���و إال ظاهرة 
صحية يتبناها شعبنا المجاهد في العراق المناضل الكبير 
في العراق وهو رس���الة إلى كل ش���عوب األرض أن قضية 
فلسطين هي القضية المصير واألساس لتحريرنا وإلعادة 

توزيع الثورة بشكل عادل".
كما انطلقت مسيرات حاش���دة في مدينة البصرة جنوبي 

الع���راق، إلحياء يوم القدس العالم���ي؛ للتأكيد على نصرة 
الشعب الفلسطيني.

ورفع المش���اركون الفتات تن���دد بانتهاكات االحتالل ضد 
الشعب الفلسطيني، وأكدوا وقوف الشعب العراقي لجانب 

الشعب الفلسطيني في مقاومته لالحتالل الصهيوني.
وأكدوا رفضهم المطلق للتطبيع م���ع الكيان الصهيوني، 
ولفتت مصادر إعالمية إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع 
صغاًرا وكباًرا؛ لما لدى قضية القدس أهمية لدى الش���عب 

العراقي.
وفي العاصمة السورية دمش���ق، توافد الحشود إلى سوق 
الحميدية للمش���اركة في المسيرة المركزية باتجاه الجامع 
الكبير إحياء ليوم القدس العالمي. وشارك آالف الالجئين 
الفلس���طينيين من المخيمات باإلضافة إلى عدد كبير من 

االحزاب السياسية السورية والجماهير السوريين، وزينت 
الش���وارع بأعالم فلس���طين وبرايات يوم القدس العالمي 

وشعار العام )القدس هي المحور(.
املقاومة قالت كلمتها

وف���ي لبنان، احتش���د اآلالف في مس���يرة مركزية تقدمها 
ع���دد من قادة الفصائل الفلس���طينية والق���وى اللبنانية 
والمسؤولين اإليرانيين وحش���د من المتضامنين من دول 

مختلفة.
وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان 
م���روان عبد العال، ف���ي كلمة نيابًة ع���ن فصائل المقاومة 
الفلسطينية خالل فعاليات يوم القدس، إن المقاومة التي 
قالت كلمتها في معركة سيف القدس مستعدة ل�"سيف 
قدس" أعنف وأش���د وأق���وى وأكثر عت���ادًا وجاهزية على 

المستويين الزماني والمكاني، ليس على ساحة فلسطين 
فحسب. وأكد، أّن فلسطين كلها ستكون في االشتباك كما 
كانت في سيف القدس األولى وجبهة المقاومة كلها أيضا 

في االشتباك على مساحة الصراع على أرض فلسطين.
وأضاف: "الرسالة التي نود أن نقولها لم يعد وال يسمح وال 
يمكن أن يجري على أرض فلس���طين أن يتم السيطرة على 
األقصى، وغير مسموح أن يعاد تجزئة الشعب الفلسطيني 

على كل أماكن أرض فلسطين".
بدوره أكد نائب رئيس المجلس السياس���ي في حزب الله 
الحاج محمود قماطي، أن هذا العصر هو عصر االنتصارات 
وعصر تحرير فلس���طين، الفتًا إلى أن مح���ور المقاومة كبر 
وتوسع واصبح دوال وحركات تحرر وشعوبًا تخوض المعركة 
وهو في أق���وى حاالته وهو ينتصر عل���ى االرض ويفرض 

شروطه.
واعتبر أن الدول العربية التي هرولت للتطبيع واالستسالم 
دول متآمرة على فلس���طين وش���عب فلس���طين، مشددًا 
عل���ى أّن ما تفعله أمريكا اليوم ه���و محاولة إنهاء القضية 
الفلس���طينية ومحاولة القضاء على المقاومة بكل أشكال 
إمكانياتها بالسالح والعتاد والمال واألمن والفتن والتواطؤ 

وأخيًرا االقتصاد.
وأوضح: "ما نش���هده اليوم على مس���توى المنطقة وعلى 
مس���توى دول محور المقاومة هو إسقاط العمالت الوطنية 
في كل دول المقاومة، اضعاف االقتصاد، تجويع الشعوب، 
خنق الحري���ات كله ألجل تأليب ال���رأي العام؛ ليصبح ضد 

المقاومة وضد مشروع المقاومة".
وف���ي البحرين انطلق���ت مظاهرات حاش���دة في العاصمة 
المنامة بعد صالة الجمعة نصرة للمسجد األقصى المبارك 

في يوم القدس العالمي.
وردد المشاركون هتافات تدعو لدعم الشعب الفلسطيني 
والمقاومة ضد االحتالل اإلس���رائيلي، ونددوا بالتطبيع مع 

االحتالل.  

مسيرات حاشدة في عواصم عربية وإسالمية في يوم القدس العالمي 

طهران/ االستقالل: 
أكد المرشد اإليراني آية الله الخامنئي على أّن "قوة 
المقاومة هي وحدها الق���ادرة على حل أزمات األمة 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وحّي���ا خامنئي في كلمة له بمناس���بة يوم القدس 
العالم���ي، أم���س الجمع���ة، "الش���باب الش���جعان 
والغيارى" الفلس���طينيين، وقال إّن الفلسطينيين 
جميع���ًا "يطالب���ون بمواجهة عس���كرية مع الكيان 

الغاصب، وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة".
وأض���اف أّن "كل أيام الس���نة يج���ب أن تكون يوم 
القدس، ألّنها قلب فلسطين وشعبها يبدي صموده 
كل يوم"، مشيرًا إلى أّنه "في يوم القدس هذا العام، 

كل شيء ينبئ عن معادلة جديدة في المنطقة".
وتاب���ع: "ن���رى أهم داع���م للكي���ان الصهيوني أي 

الواليات المتحدة يعاني من هزائم متعددة".

وإذ اعتبر أّن "الكيان الغاصب يتخبط في الس���احة 
السياسة والعسكرية"، أشار إلى أّن "هذا الكيان جّن 
جنونه أمام ح���راك مخيم جنين، بينما قتل المئات 

في المخيم قبل أعوام".
وش���دد خامنئي عل���ى أّن "فلس���طين بأجمعها قد 
تبدلت إلى مسار المقاومة وأّنه ال يمكن الوصول إلى 
أي حل بعيدًا عن إرادة الش���عب الفلسطيني، وهذا 

يعني سقوط كل االتفاقات السابقة مع االحتالل".
وأش���ار إلى أّن "الدجالين مدعي حقوق اإلنسان في 
أوروبا الذين يرفعون صوتهم بشأن أوكرانيا، يكّمون 

أفواههم بشأن فلسطين".
ولفت خامنئي إل���ى أّن "المقاوم���ة تكافح اإلرهاب 
العالم���ي، وتس���اعد الش���عب اليمني ف���ي الحرب 

المفروضة عليه، وتصارع االحتالل في فلسطين".
وتوجه خامنئي إلى الش���عب الفلسطيني قائاًل: "يا 

أبناء فلسطين في الضفة الغربية وفي أراضي ال�48 
وفي المخيمات، أنتم تشّكلون القسم األكبر واألهم 
في المواجهة"، مؤكدًا على أّن "إيران داعم ومساعد 
للمقاومة في فلس���طين، وتدي���ن التوجه الخياني 

للتطبيع مع إسرائيل".
ودعا المرشد اإليراني، في الختام، العالم اإلسالمي، 
وخصوصًا جيل الش���باب، إلى "التواجد في ساحات 
العزة والكرامة"، في إش���ارة إلى المس���جد األقصى 
الفلس���طينيون، أمس  المحتلة. وتصّدى  والقدس 
الجمعة، العتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي على 
المس���جد األقصى، حيث أصيب نحو 42 فلسطينيًا 

بجروح نتيجة قنابل الغاز والرصاص المطاطي.
وأحيت دول عربية وإس���المية يوم القدس العالمي 
أمس، عبر مس���يرات شعبية في العديد من المدن، 

دعمًا لفلسطين وقضيتها ومقاومتها.

خامنئي: فلسطين أضحت كلها مسرحًا للمقاومة وكيان االحتالل يتخبط

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أف���ادت مصادر محلية، فجر ام���س الجمعة، بأن 
عددًا من المستوطنين - جماعة "تدفيع الثمن" 
اإلرهابية، اعتدوا على مس���جد "حسن بيك" في 

مدينة يافا بالداخل المحتل عام 48.
وأوضح���ت المص���ادر، أن المس���توطنين خّطوا 
شعارات عنصرية على السور الشمالي للمسجد، 

ورسموا "نجمة داوود" باللون األزرق، كما جاء.
و قال إمام وخطيب المس���جد الش���يخ أحمد أبو 
عجوة، إن االعت���داء على المس���جد يأتي ضمن 
مسلسل طويل من االعتداءات منذ النكبة وحتى 
اليوم، مش���يًرا إلى أن من نفذ االعتداء يس���عى 

إلشعال األوضاع.
وحّم���ل أب���و عج���وة الش���رطة "اإلس���رائيلية" 

المس���ؤولية الكاملة، موضًحا أن دورية ش���رطة 
تقف قرب المس���جد، ورغم ذلك تم االعتداء، ما 
يدل على وجود فش���ل ذريع م���ن قبل الجهات 
المعنية والتي م���ن المفترض أن تقوم بحماية 
المصلين والمس���جد، مناشدًا األهالي بتكثيف 
الحضور للمسجد الذي يعّد من أهم المقدسات 

اإلسالمية في المنطقة.

مستوطنون يعتدون على مسجد »حسن بيك« في يافا

القدس المحتلة/ االستقالل:  
قّدمت محكم���ة االحتالل، أمس الجمعة، الئحة اتهام ضّد حس���ن محاجنة )18 
عاًما( من سكان أم الفحم بتهمة "التقاعس عن منع عمل إرهابي، وجرائم أسلحة، 
ومحاولة استخدام سالح ألغراض إرهابّية"، إثر عملية الخضيرة التي نفذها كل 
من أيمن وإبراهيم إغبارية، وأس���فرت عن مقتل ش���رطيين وإصابة آخرين، في 

شهر آذار/ مارس األخير.
كما قدمت النيابة الئحة اتهام إلى محكمة الّصلح بالخضيرة ضّد محمد غسان 
محاجنة )26 عاما( من س���كان أم الفحم ل�"فش���له في منع عمل إرهابي"، حسب 

زعمها. 
وطلبت النيابة بتمديد اعتقالهما لغاية االنتهاء من اإلجراءات القانونّية ضّدهما.

وبحسب الئحتي االتهام  فإن "المتهمين وأيمن إغبارية الذي نّفذ الهجوم في 
الخضي���رة ربطتهم معرفة قديمة. خالل العامين اللذين س���بقا الهجوم، اعتاد 
منف���ذا العملية أيمن وإبراهيم، أن يلتقيا في منزل أيمن، مع آخرين من بينهم 

الئحة اتهام لشابين من 
أم الفحم بزعم ضلوعهما 

في عملية الخضيرة
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أخي العرب���ي: هل اختل���ط عليك األمر أو تع���ذرت عليك 
الرؤية لدرجة أنك لم تعد تدري ش���طر أي من الفرقاء تيمم 
وجهك أو في أي موطٍئ تضع قدميك؟! هل تش���ابه عليك 
البق���ر لدرجة أنك لم تع���د تعي أي بق���رٍة حلوب يتوجب 
علي���ك اتباعها واقتفاء أثره���ا؟! إن كنت كذلك، فال عليك! 
فلسطين هي البوصلة. فلسطين هي البوصلة التي تبين 
إن كنت تس���ير في االتجاه الصحي���ح أم الخطأ. هي التي 
تحدد موقعك م���ن اأَلعراب ومن اإلع���راب وهل أنت فاعٌل 
مرفوع الهامة والقامة أو مجرد اسٍم مجروٍر بالكسرة أو حتى 

)بالجزمة(.. ال فرق.
هي مقياس )ريختر( ال���ذي يبين مقدار ثباتك على المبدأ 
وثب���ات مواقفك في كل الظ���روف واألوقات من تحركاتك 
وتقلباتك واهت���زازك واهتزاز مواقفك. ه���ي )الترمومتر( 
الزئبقي أو اإللكتروني الدقيق الذي يبين حقيقة ومستوى 
حرارة تحمس���ك وغيرت���ك وحميتك عل���ى أهلك ووطنك 
وأمتك! هي المعي���ار الحقيقي الذي يبي���ن طبيعة ونوع 
دًا؛ ذهبًا خالصًا  معدن���ك؛ عربيًا حقيقيًا كنت أم عربي���ًا ُمقلَّ
أم ذهبًا مزيف���ًا أو )فالصو( كما يقولون! هي وحدة القياس 
الوحيدة التي يقاس بها طول هامتك وقامتك وعلو كعبك 
وحجم احترامك لنفسك وألمتك ووطنك ومدى اهتمامك 

وتفاعلك أيضًا مع قضايا أمتك المصيرية!
ألي���س هذا هو ما أجمعنا واتفقنا وتعاهدنا عليه ذات يوٍم 
من قبل وهو ما أوصانا به األولون أيضًا؟! أليس هم أخبرونا أن 
من خرج على هذه المعادلة أو شذ عنها فإنما قد خرج وشذ 
في النار؟! ها هم المهولون والمطبعون اليوم وقد أعلنوا بكل 
وقاحٍة وصفاقة خروجهم عن هذه القاعدة وش���ذوذهم عن 
هذه المعادل���ة باالعتراف والتطبيع الكامل مع دولة الكيان 
الصهيون���ي! ها هم يبرهنون للدنيا كلها أنهم قد أضاعوا 
هذه البوصلة وانحرفوا عن مس���ارهم الصحيح في انسياٍق 
واضٍح وصريح خلف المش���روع الصهيو أمريكي المش���بوه! 
وهذا شأنهم طبعًا! لكنهم ومع ذلك لن يستطيعوا التغيير 

من أمر الوجهة والبوصلة الحقيقية لنا شيئا.
أضاعوا البوصلة أم لم يضيعوا.. شذوا أم لم يشذوا.. ستظل 
فلسطين هي البوصلة والمحك وهي المجس الدقيق وكل 
وحدات القي���اس الحقيقية التي تبين حقيقتك وحقيقة 
انتمائك وصدق مشاعرك كمواطٍن عربي نحو وطنك وأمتك! 
فقط ما عليك إال أن تحدد موقعك وموقفك من فلس���طين 
وس���تعرف ويعرف الناس أجمعون حينه���ا من أنت ومن 

تكون!

تم���ر وكالة األم���م المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)األون���روا(، بأخط���ر مرحلة في تاريخها منذ تأسيس���ها ف���ي كانون أول 
1949م بموج���ب القرار الصادر عن الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة رقم 
302، على خلفية قرار  الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  194 ديسمبر 
١٩٤٨ ،المتضمن حق الالجئين الفلس���طينيين في العودة الى ديارهم 
والتعوي���ض على إثر الزلزال والكارثة الكبرى التي تعرض لها الش���عب 
الفلسطيني، عبر استئصاله من أرضه  تحت وطأة الحديد والنار والمجازر، 
وزرع  كيان س���رطاني  كولونيالي تلمودي صهيوني  عنصري  يس���مى 
إس���رائيل، تنفيذا للوعد المشوؤم  الصادر عن آرثر  بلفور وزير الخارجية 
البريطاني بإقامة وطن قومي  لليهود في فلس���طين ليكون نقطة ارتكاز 
للمش���روع والتحدي الغربي الحديث وحاميا لمصالح االستعمار في قلب 

الحوض العربي االسالمي . 
األونروا تمثل الشاهد الحي والوحيد على النكبة والمنوط بها تقديم خدمات 
وإغاث����ة لالجئي����ن لحين العودة، ويج����دد التفويض لها كل ثالث س����نوات، 
وموازنتها الس����نوية عبارة عن هبات من الدول األعضاء فى الجمعية العامة 

وعملياتها في خمس مناطق لبنان. سوريا. االردن. غزة. الضفة.  
الواليات المتح���دة والكيان الصهيوني وحلفاؤه���م يعملون بال توقف  
على تفكيك  وتذويب هذه الوكالة األممية  بشكل ممنهج وضمن خطة 
متدحرجة ، ففكرة تحويل برامجها الى مؤسس���ات أممية كاليونيسيف  
واليونس���كو  ومؤسس���ات أخرى تمهي���دا لتحويل األون���روا  الى جهة 
إش���رافية حتى يحين الوقت للتقدم للمطالب���ة بإلغائها، لطالما  البرامج 
تغطي وبشكل مستمر وسخي وأفضل وهذا أيضا عمل خبيث واستغالل 
لحاجيات الناس، بيت القصيد يكمن في تغييب هذه المؤسسة األممية 
التي تؤكد على أن موضوع  الالجئين  سياس���ي بامتياز  وجوهر القضية 
الفلس���طينية هو حق العودة ،وش���اهدة على الواقعة والظلم اإلنساني  
الفاضح من منظومة عصبة األم���م المتواطئة على انتداب بريطانيا على 
فلس���طين العام ١٩٢٢ لتنفيذ وعد بلفور بإنش���اء دول���ة الكيان تأهيال 
وتدريبا وتس���ليحا ودعما واعترافا  في إطار مخطط اس���تعماري جهنمي 
وهو الس���يطرة على قل���ب الحوض العربي االس���المي  والتحكم في أهم 
م���كان روح���ي مقدس ال���ذى يرمز للس���يادة الروحية و السياس���ية في 
العالم   )القدس( لضمان اس���تمرار تف���كك المنطقة وتجزئتها  وإنهاء 
أي ش���كل من أشكال النظام السياس���ي الجامع لألمة بعد هزيمة الدولة 
العثمانية في الح���رب العالمية االولى. وعدا عن ك���ون قضية الالجئين 
سياس���ية هذا ال ينفي عنها الطابع اإلنساني كون المتضررين هم بشر 
ومورس ويمارس عليهم ظلم واضطهاد، اما الس���عي ألنس���نه القضية 
ونزع المضمون السياس���ي هو محطة في إط���ار خطة متكاملة   لتصفية 

القضية الفلسطينية.
تصريح���ات رئيس وزراء الكي���ان الصهيوني نتنياه���و ٢٠١٨ عن فكرة 
تفكيك األونروا يتقاطع مع خطة ترامب في صفقة ترامب وطرح مفهوم 
إع���ادة تعريف من هو الالجئ ووقف المس���اعدات المقدمة ضربة واحدة 
والت���ي ق���درت أيامها ٣٠٠ مليون دوالر وما يتم طرح���ه  من أفكار  يروج 
لها المفوض الع���ام  لألونروا فيليب الزارينى  ومكينته اإلعالمية  توزيع 
برامج األونروا على مؤسس���ات مثل اليونيس���يف واليونس���كو ومنظمة 

الصحة العالمية  ومؤسس���ات إنس���انية اخرى، هو بمثابة ترجمه لنفس 
الغرض  نزع الصفة السياس���ية عن قضي���ة الالجئين التي تمثل جوهر 
القضية الفلس���طينية  وتحويل الملف الحقا  الى المفوضية الس���امية 
لش���ؤون  الالجئين  المتخصصة في كل قضايا الالجئين على مس���توى 
العالم، هذا االجراء عمليا وواقعيا تنفيذ لهدف استراتيجي طال انتظاره  
وه���و تثبيت وجود االحتالل في األمم المتحدة من خالل ش���طب قرارين 
األول ١٨١  الص���ادر عن الجمعي���ة العامة لألمم المتح���دة وعام  ١٩٤٧ 
قرار تقس���يم فلس���طين الى دولتين عربية ويهودية، وهنا تكمن أخطر 
مساوئ اتفاق أوسلو  أنه عمليا ألغى هذا القرار ١٨١، وبقى فقط اسم بال 
مضمون،  وتعامل مع القضية  على أس���اس قراري ٢٤٢ و٣٣٨ التي فقط 
تتحدث عن األراضي التي احتلت  العام ١٩٦٧ الضفة الغربية وقطاع غزة 
مقاب���ل اعتراف منظمة التحرير الفلس���طينية بدولة الكيان الصهيوني 

على ٧٨%من أرض فلسطين التاريخية .
المطلوب اليوم شطب األونروا المؤسسة بالقرار ٣٠٢ تنقيذًا للقرار  ١٩٤ 
المتعلق بالعودة الذى صدر في ديسمبر ١٩٤٨ فمتى ما نجحت الجهود 
،يصب���ح عمليا ق���رار ١٩٤ المتعلق بح���ق العودة  الغي���ًا وال قيمة له ألن  
برنامج  الخدمات اصبح هو عنوان األونروا  وحال استمراره سيكون مغريًا 
وأفضل وهذا أكبر انتصار للكيان الصهيوني ولالهثين وراء دمج الكيان 
الصهيوني   ليصبح من نس���يج المنطقة وسيدًا مقررًا وتحقيق حلم بني 
صهيون وعمليا تصفية للقضية الفلس���طينية  وتشييع جنازتها ، ألن 
جبهة  األعداء تدرك أن اس���م فلس���طين نقيض  إسرائيل ،وهذا العمل 
س���ينزع أي مس���تقبل سياس���ي ويكرس فقط  حكمًا ذاتيًا مسخًا  بدون 

سيادة  على األرض وال مستقبل .
التح���دي األكبر الذي يف���رض على الكل الفلس���طيني مواجهته ما هي 
الخطط والوس���ائل التي توقف هذا المخطط الجهنمي؟ هل يترك األمر 
لكل جهة تعمل بمعزل عن األخرى؟ هل يكتفى ببيانات شجب واستنكار 
وإدان���ة؟ ما يمكن مالحظته بدون تعجل ان المخطط الصهيوني يس���ير 
بهدوء وبدهاء، في تجزئة الحالة الفلس���طينية وش���غل كل جزء يعيش 
همومه، فحجم الضغوط والتحديات التي يفرضها االحتالل على صعيد 
الحصار المميت على غزة  يريد ايصال الش���عب للنقطة التي يفرط بكل 
الثواب���ت وفقط تأمين لقمة العيش بالكاد والقب���ول بأى عرض، والخنق 
والسياج األمني والمالحقة والتنكيل على مدار الساعة  في الضفة ووجود  
س���لطة مغيبة وتائهة ومكبلة  ويدها مش���لولة ومطلوب منها وقف أي 
نش���اط مقاوم والتوقف عن���د معادلة المقاصة مقاب���ل األمن، والتهويد 
وف���رض وقائع  وقتل ف���ي القدس، وتفرقة وتمييز عنصري واس���تباحة 
لألرض واإلنس���ان في الداخل ١٩٤٨،والش���تات ممزق وال اب له ويخضع 

لقوانين الدول المضيفة ويعاني األمرين..
في ظل هذا الهوان وأمام هذه التحديات الجسام  برزت المقاومة معلنة 
رفضها لكل هذا الهوان بكل أش���كاله وه���ا هي اليوم على األرض تؤكد 
على حقيقة  أن فلس���طين كل فلسطين هي واحدة موحدة شعبًا وأرضًا 
وهدفًا ومصيرًا، وكانت معركة »س���يف الق���دس« العام الماضي تتويجا 
لهذا النهج الرس���الي وهذا ما أفش���ل وأربك كل حسابات األعداء ، حينما 
شاهد العالم صواريخ المقاومة تنهمر من غزة المحاصرة على المعتدين 

على المس���جد األقصى، وش���اهد هبة  اهل اللد والرملة وعكا وصفد وهم 
يتفجرون في قلب الكيان، وم���دن ومخيمات  الضفة بالعمليات النوعية 
و االس���تثنائية ، واالعتصام���ات في كل عواصم العال���م تندد بهمجية 
وبربري���ة الع���دو الصهيوني وأع���ادت القضية برمتها  م���ن جديد على 

الطاولة الدولية .
الواقع يس���تدعى والضرورة تفرض الترفع عن اآلنا وتأصيل نحن، بعض 
المقترح���ات العملي���ة، الدعوة لمؤتمر وطني ع���ام  وعاجل يضم رئيس 
المنظمة واإلطار القيادي المؤقت للمنظمة، وأعضاء  المجلس التشريعي 
األخي���ر، ومن بقي على قيد الحياة من المجلس الوطني، ومس���ؤولين عن 
كل الهيئات والقوى  والنقابات واالتحادات وشخصيات اعتبارية  ورموزًا  
ومناصرين عرب ومس���لمين ومن أحرار العالم   من القطاعات المنتش���رة  
والممثلة للكل الفلس���طيني، بهدف إجراء تقيبم ش���امل لكل المسيرة 
الوطنية، للخ���روج من النفق الحلزوني التدميري والغاء أوس���لو وتفعيل 
وإعادة بناء منظمة التحرير لتظل البيت الجامع للكل الفلسطيني ، وإجراء 
انتخاب���ات مجلس وطني جديد، وضخ دماء ش���ابة تمث���ل كل تطلعات 
الش���عب الفلس���طيني ، واعادة  الميث���اق القومي للمنظم���ة المقر عام 

التأسيس  ١٩٦٤، واعتماد المقاومة بكل أشكالها كخيار استراتيجي. 
 ولحين البدء في الخطة الش���املة ، الضرورة  تس���تدعي  تشكيل جسم 
صل���ب  هيئة وطنية م���ن خيرة علماء وفقهاء وسياس���يين  وحقوقيين 
وإعالميين ورجال أعمال وش���باب من الجنس���ين خارج و داخل  فلسطين 
فق���ط مهمتها الدفاع ع���ن بقاء األون���روا وبرامجها وعدم المس���اس أو 
االقتراب منها ب���ل المطالبة بجعل موازنتها م���ن موازنة األمم المتحدة 
وأيض���ا المطالب بجع���ل التفويض مفتوحًا لحين انتف���اء الغرض الذى 
من أجله تأسس���ت ،،هذا الجس���م الواجب دعم���ه وتمكينه من المنظمة 
ومن كل القوى الفلس���طينية بدون استثناء وأيضا تفعيل دور البعثات 
الفلس���طينية المتواجدة في العالم ،وتس���عى هذه الهيئة للتواصل مع 
كل المؤسس���ات العربية واالس���المية الرسمية والش���عبية  والدولية ، 
وتبي���ان خطورة ما يجرى  من مؤامرة تس���تهدف ش���طب األونروا يعنى 

التخلص من حق العودة  وتصفية القضية .
الحديث والتغني بالوحدة الوطني���ة أصبح حديثًا ممجوجًا ال قيمة له بل 
منفرًا  للغالبية وينظر له باستهزاء ،وال يستثنى أحد من تحمل مسؤولية 
م���ا يجرى بح���ق القضية والش���عب ، الرئيس  أبو مازن  يس���تطيع قلب 
الطاولة على الجميع الظروف الدولية واالقليمية والعربية مهيأة والصلف 
والتنك���ر الصهيوني ومخططاته باتت مكش���وفة وال تنطلي على أحد ال 
دولة وال اعتراف بحقوق وانس���داد نهائي ودور وظيفي امنى  والمبادرة 
العربية تبخرت ، والسير وراء الس���راب وتسويق الوهم لم يعد ذا قيمة، 
وهو متمرس ومطل على السياسة الدولية  ومن الحرس القديم وصاحب 
نظرية السالم وأوسلو ومعتمد الشرعية الدولية، الكل يتمنى  أن  ينهي 
حياته السياس���ية وال يترك خلفه إرثًا ثقيال يكرس التنازع  والتش���رذم 
وتفريط بالثواب���ت الوطنية، بالرجوع للمنطلق���ات الثورية األصلية التي 
يفترض ان  تقود الشعب نحو مسيرة  التحرير والعودة وتقرير المصير، 
بعد عقود من العطاء والبذل والشهداء واألسرى  والجرحى ان تصل لهذا 

المشهد المأساوي .

ليلة مش���هودة أحياه���ا قرابة ربع مليون مرابط فلس���طيني من كافة 
المدن الفلس���طينية ليلة السابع والعش���رين من رمضان في المسجد 
األقص���ى المبارك رغم كل التضييق الذي مارس���ته ق���وات االحتالل 
من خالل تحدي���د الدخول بعم���ر معين للرجال إضاف���ة لالعتداءات 
الصهيوني���ة بإلقاء القنابل المس���يلة للغاز عل���ى المصلين من خالل 

طائرات درون المسيرة.
ما كان ذل���ك ليتم لوال صمود المرابطين منذ بداية الش���هر الفضيل 
ومقاومتهم لق���وات االحتالل واصرارهم على حقه���م رغم تجاوزات 
جي���ش االحت���الل واس���تفزازات المس���توطنين وخصوص���ًا جماعة 
الهي���كل ومحاولته���م تدنيس المس���جد االقصى بابت���كار موضوع 
ذب���ح القرابين في باح���ات المس���جد االقصى، واضاف���ة لذلك إعالن 
َذ  المقاومة الفلس���طينية عن نصرتهم للمرابطين واألقصى إذا ما نفَّ

المستوطنون مشروعهم.
وتجنبت المنطقة حرب���ًا جديدة كتلك التي حدثت في العام الماضي 
“معركة س���يف القدس” بحيث جاء ال���دور المصري مع المقاومة في 
غ���زة والتي فرضت فيها ش���روطها بمنع المس���توطنين من تدنيس 
المس���جد االقص���ى وص���واًل لممارس���ة أه���ل األرض أصح���اب الحق 

الفلس���طينيين حقهم في إقامة ليلة القدر في المسجد األقصى وهو 
ما تم بحمدالله، ولكن ماذا عن مس���تقبل األقصى في إطار مخططات 

الصهاينة لتقسيمة مكانيًا وزمانيًا.
م���ن الواض���ح للعيان أن هن���اك جهودًا دبلوماس���ية ف���ي المنطقة 
تحدي���دًا م���ن األردن ومص���ر باإلضافة للخ���وف الذي يس���يطر على 
حكومة بينيت من الس���قوط خصوصًا مع الضرب���ات التي تلقتها في 
وس���ط تل ابيب وباقي المدن المحتلة منذ بداية الش���هر الفضيل قد 
ساعدت بتجنب الحرب هذه المرة، ولكن مع استمرار مخططات قيادة 
الكيان الصهيوني خصوصًا تقس���يم األقصى مكانيًا وزمانيًا وتسلط 
جنوده���م على المصلين العزل وكذلك ما يقوم به المس���توطنون من 
اس���تفزازات بحماية جنود االحتالل فإن ذلك سيؤدي المحالة النفجار 

الوضع من جديد في أي لحظة.
ان حماية المس���جد األقصى من مخططات اليه���ود ليس واجبًا فقط 
على المرابطين في القدس أو المقاومة الفلس���طينية وإنما هو واجب 
ال يس���قط على جميع المس���لمين وهناك العديد من النصوص التي 
جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تؤكد على ذلك.

الموقع الرس���مي لدائ���رة اإلفتاء في االردن يحت���وي على عدة فتاوى 

ش���رعية عن واجب المس���لمين تجاه المس���جد األقصى بالدفاع عنه 
ونصرة أهله منها على س���بيل المثال ال الحصر الفتاوى أرقام )3361( 
و)3366( الصادرتين بتواريخ في ش���هر شباط عام 2018 وفيهما أن 
من الواجب على المسلمين جميعًا الدفاع عن المسجد األقصى ونصرة 
أهله ومن���ع االعتداء عليه ألن االعتداء عل���ى االقصى اعتداء على كل 
المسلمين؛ والنصرة تكون بالدفاع عنهم والدعاء لهم وتقديم الدعم 
المالي لهم بما نس���تطيع، امتثااًل لقوله صلى الله عليه وس���لم: )من 
جه���ز غازيًا في س���بيل الله فقد غزا، ومن خلف غازي���ًا في أهله بخير 

فقد غزا(.
بينما ف���ي موقع اإلمام ابن ب���از يصف القضية الفلس���طينية )بأنها 
قضية إس���المية أواًل وأخيًرا وانقاذها يتم بالتكاتف بين المس���لمين 
وجهاد اليهود جهادًا إس���الميًا، حتى تعود األرض إلى أهلها، وحتى 
يعود ش���ذاذ اليهود إلى بالده���م التي جاءوا منه���ا، ويبقى اليهود 
األصلي���ون ف���ي بالدهم، تحت حكم اإلس���الم ال حكم الش���يوعية وال 
العلمانية، وبذلك ينتصر الحق ويخذل الباطل، ويعود أهل األرض إلى 

أرضهم على حكم اإلسالم، ال على حكم غيره(.
طالما أن كبار علماء المس���لمين ودوائر االفتاء الحكومية الرسمية قد 

أفتت بوجوب نصرة أهل فلسطين س���واء بالمال أو الجهاد اإلسالمي 
فماذا تنتظر األمة اإلسالمية؟ وماذا يمنعها من الجهاد؟ هل هو عدم 

توفر اإلرادة؟ أم القوة والسالح؟ أم التبعية للعالم الغربي؟ أما ماذا؟
م���ن المؤكد أن هناك ضغوطًا كبيرة تمارس���ها الدول الغربية الكبرى 
وخصوصًا الواليات المتحدة وبريطانيا على القرارات السياس���ية في 
العالم العربي خصوصًا مع اعتمادها الكبير على المساعدات والقروض 
وذلك ما ص���رح به الدكتور عمر الرزاز أبان رئاس���ته للوزراة في األردن 
في ش���هر أيلول ع���ام 2020 متحدثًا ع���ن مرحلة الكورون���ا )أن هذه 
المرحلة رغم صعوبتها على العالم بأسره اال انها فرصة األردن للفطام 
االقتصادي ليتخلص من االعتماد على المس���اعدات والمنح ويحصل 
على اس���تقالله االقتصادي ليكون عمادا للوصول الى استقالل القرار 
السياس���ي( وه���ذا ما قد يجعل م���ن الصعوبة بمكان اتخ���اذ قرارات 

رسمية داعمة للمقاومة الفلسطينية.
ولكن في نفس الوقت من الممكن على األقل وبعيدًا عن الرأي الرسمي 
أن يتم تس���هيل بعض األمور وخصوصًا الدعم الشعبي وغض النظر 
عنه ألن في قوة المقاومة الفلس���طينية قوة لألمة اإلس���المية جمعاء 
بداًل من أن ينطبق علينا يومًا ما قصة “أكلت يوم ُأكل الثور األبيض”. 

بال مساحيق.. شطب األونروا وأنسنة قضية الالجئين 

وانتصرت إرادة المرابطين الفلسطينيين في ليلة القدر.. فماذا عن مستقبل األقصى؟

فلسطين 
بقلم / د. أسعد جودة هي البوصلة

علي أبو صعاليك

الشيخ عبد المنان السنبلي
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غزة/ االستقالل: 
أطلقت وح����دة الجمعي����ات وتنمية المجتم����ع المحلي 
في وزارة التنمية االجتماعي����ة , مجموعة من المبادرات 
الخيرية وم����ن بينها مبادرة الترفي����ه واالفطار الجماعي 
لأليتام وذويهم وذلك بالتنسيق مع دائرة األيتام ضمن 
أنش����طتها في اليوم العالمي لأليتام وفي رحاب شهر 
رمضان المبارك ، وذلك بمش����اركة المب����ادر المجتمعي 

كامل الهيقي.
كم����ا اعلنت المب����ادرة الخيرية اس����تعدادها لتنفيذها 
في اطار المس����اهمة في العم����ل الخي����ري والمبادرات 
المجتمعية التي من خاللها تسعى الحملة لرسم البسمة 
على وجوه األيتام والعمل على دعمهم نفسيًا من خالل 

البرنامج الترفيهي الذي تم تنفيذه معهم حيث تخلل 
اللقاء مجموعة من االنشطة الداعمة لهم نفسيًا وقد تم 
تقدي����م الهدايا وبعض المس����اعدات النقدية واختتم 

اللقاء باإلفطار الجماعي .
بدوره ، قدم أس����امة ش����رف مدير عام وحدة الجمعيات 
شكره لفريق العمل في حملة )فكر بغيرك( على ما قدمه 
من برنامج راٍق ساهم في ادخال الفرحة إلى قلوب األيتام 

وذويهم.
م���ن جانبه، أش���اد عبدالرحيم طاف���ش مدير دائرة 
األيتام بهذه المبادرة التي عززت أنشطة الدائرة في 
إحياء اليوم العالمي لأليتام بالتنسيق مع المجتمع 

المدني.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت س����لطة النق����د عن مراجعتها ش����كاوى عدد 
من الموظفين بش����أن قيام بعض البنوك باستيفاء 
عمولة تحويل راتب عن الراتب والمستحقات بشكل 

يخالف التعليمات الصادرة عنها.
وقالت س���لطة النقد في بيان صدر عنها، إن نتيجة 
الفحص بين���ت أن هناك 107 حاالت فقط تم فيها 
تكرار خصم العمولة، مضيفًة أنه وبفحص أس���باب 
خصم العمولة بشكل متكرر في الحسابات المذكورة، 
تبي���ن أن ذلك يع���ود إلش���كاليات فني���ة تتعلق 
بتصنيف الحسابات على قواعد البيانات في البنوك.

وأكدت أنه تم عكس العموالت المستوفاة وإعادتها 

إلى حس����ابات الموظفين، موضح����ة أنها تتابع عن 
كثب عملية صرف رواتب ومستحقات الموظفين.

وأش����ارت س����لطة النقد إلى أنها تق����وم بإجراءات 
احترازي����ة لضمان ع����دم تكرار مثل ه����ذه األخطاء، 
الفتًة إلى أن طواقمها الفنية تعمل على اس����تقبال 
ومعالجة شكاوى الجمهور من خالل الرقم المجاني 
1800500700 أو الرقم 022415250، ومعالجة أية 
إشكاليات أو تجاوزات يواجهها المواطنون أوال بأول.

 وبينت أن حماية حق����وق المتعاملين مع المصارف 
والشركات المالية المرّخصة يقع على رأس أولوياتها 
باعتبار ذل����ك حق يكفل����ه القانون والتش����ريعات 

النافذة.

سلطة النقد توضح أسباب تكرار خصم 
العمولة من حسابات عدد من الموظفين

التنمية االجتماعية تطلق مبادرة 
وحملة »فكر بغيرك« لأليتام 

االستقالل/ وكاالت: 
الخ���ام  النف���ط  أس���عار  واصل���ت 
مكاسبها، أمس الجمعة، لرابع يوم 
عل���ى التوالي، مع اتس���اع مخاوف 
نقص االم���دادات العالمي���ة جراء 
حرب أوكرانيا، متغلبة على مخاوف 
تراج���ع الطلب من الصي���ن، والتي 
أغلقت عدة مقاطعات في مواجهة 

كورونا.
)ت.غ(،   9:00 الس���اعة  وبحل���ول 
ارتفعت عقود خام برنت القياسي، 
تس���ليم يوليو/تموز، 1.2 دوالرا أو 
بنسبة 1.12 بالمئة، ليجري تداولها 

عند 108.46 دوالر للبرميل.
وزادت عق���ود خام غرب تكس���اس 
يونيو/ تسليم  األمريكي،  الوسيط 

حزيران، 78 س���نتا أو بنسبة 0.74 
بالمئة، إلى 106.14 دوالر.

وتتج���ه أس���عار الخام لتس���جيل 
خام���س مكس���ب أس���بوعي على 
التوالي، بنحو 7 بالمئة لمزيج برنت 

و11 بالمئة للخام األمريكي.
وتتسع المخاوف من فقدان المزيد 
من اإلمدادات الروس���ية، مع تزايد 
احتماالت انضمام المزيد من الدول 
الغربية للواليات المتحدة في حظر 
النفط الروس���ي في أحدث سلسلة 

م���ن العقوب���ات ردا عل���ى العملية 
العس���كرية في أوكرانيا، خصوصا 
بعد أن اقدمت موس���كو على وقف 

إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا.
وتتزام���ن مخ���اوف اإلم���داد م���ع 
توقعات بأن يبقي تحالف »أوبك+«، 
في اجتماعه المقبل في 5 مايو/أيار، 
على خطته الحذرة بش���أن زيادات 
اإلنت���اج، رغ���م الضغ���وط الغربية 

بقيادة الواليات المتحدة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، قرر 
»أوبك+«، الذي يضم 13 دولة عضو 
في منظمة الدول المصدرة للبترول 
»أوب���ك« بقيادة الس���عودية، و10 
منتجين من خارجها بقيادة روسيا، 
اإلبقاء على زيادة شهرية محدودة 
في اإلنتاج بمقدار 432 ألف برميل 
يوميا لشهر مايو، ويتوقع أن يثبت 

زيادة بنفس المقدار لشهر يونيو/
حزي���ران. وتثي���ر سياس���ة االنتاج 
لتحالف »اوب���ك+« غضب الواليات 
المتحدة وحلفائها، اللذين يسعون 
لخفض األسعار، والتي وصلت إلى 
االقتصاد  تعافي  يهدد  مس���توى 
العالمي من جائحة كورونا، ويشكل 
عبئا كبي���را على األس���ر في خضم 

أعلى موجة تضخم منذ عقود.

أسعار النفط تواصل االرتفاع مع اتساع مخاوف نقص اإلمداد

باريس/ االستقالل: 
قالت المتحدثة باس����م الخارجية الفرنس����ية، آن 
كلير لوغاندر، إن فرنس����ا تتوقع أن يتبنى االتحاد 
األوروبي األس����بوع الحالي الحزمة السادس����ة من 
العقوبات ضد روسيا، وتشمل حظر توريد النفط 

الروسي.
وأضافت المتحدثة: »الضغط على روس����يا ليس 
فقط في شكل إمدادات عسكرية ألوكرانيا، ولكن 
أيضا من خالل عقوبات ضد روس����يا. نحن نواصل 
ممارس����ة الضغط االقتصادي على روسيا.. نعمل 
على الحزمة السادس����ة من العقوبات التي نتوقع 

تبنيها قريبا وستشمل حظر النفط«.
وتناقش دول االتحاد األوروبي حاليا حزمة عقوبات 
جديدة ضد روسيا، قد تشمل، من بين أمور عديدة، 
الخفض التدريجي إلمدادات النفط الروسية. وفي 

وقت سابق، قالت رئيس����ة المفوضية األوروبية، 
أورس����وال فون دير الين، ف����ي مقابلة مع صحيفة 
»بيل����د أم زونت����اغ« األلمانية، إنه »عند مناقش����ة 
المزي����د من العقوب����ات ضد روس����يا على خلفية 
األحداث في أوكرانيا، فإن االتحاد األوروبي يفكر 
أيضا ف����ي اتخاذ تدابير ضد القط����اع المصرفي، 
على وجه الخصوص ضد »سبيربنك«، الذي يمثل 
37٪ من القطاع المصرفي الروس����ي، فضال عن 

فرض قيود على قطاع الطاقة«.
وشددت رئيسة المفوضية األوروبية أن الهدف 
الرئيس هو تقليص دخل الس����لطات الروس����ية، 
وف����ي الوقت نفس����ه، نوهت فون دي����ر الين بأن 
االتحاد األوروبي يعم����ل اآلن على »تطوير آليات 
ذكية تس����مح بإدراج النفط في حزمة العقوبات 

المقبلة«.

واشنطن/ االستقالل: 
باع الملياردير األمريكي إيلون ماسك أسهمًا بقيمة 
أربعة مليارات دوالر في ش���ركة تس���ال للسيارات 
الكهربائية بعد إبرام صفقة لالستحواذ على شركة 
موقع التواصل االجتماع���ي تويتر نظير 44 مليار 

دوالر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج لألنباء.
وأظهرت بيانات البورصة أن تسال باعت 4.4 مليون 

سهم يومي 26 و27 أبريل الجاري.
وكان المس���تثمرون في تسال ومحللو وول ستريت 
يتوقع���ون أن يحت���اج ماس���ك إل���ى بي���ع بعض 
أسهمه في الش���ركة العمالقة لصناعة السيارات 
الكهربائية لتغطية حص���ة بقيمة 21 مليار دوالر 
في صفقة االس���تحواذ على تويتر، كان ماسك قد 

تعهد شخصيا بتوفيرها.
ونقلت بلومبرج عن ماس���ك قول���ه في تغريدة عبر 

تويتر بع���د اإلعالن عن طرح األس���هم: "ليس من 
المق���رر طرح المزيد من أس���هم تس���ال للبيع بعد 

اليوم".
وأعل���ن موقع تويتر أول أمس الخميس تس���جيل 
أرب���اح أعلى من المتوقع خالل الربع األول من العام، 
بعد أيام من إعالن ماس���ك عن خططه لالستحواذ 

على المنصة االجتماعية.
وبلغت أرباح الشركة 513.29 مليون دوالر أو 0.61 

دوالر للسهم .
وارتفعت إيرادات تويتر خالل الربع األول بنس���بة 
15.4٪ لتص���ل إل���ى 1.20 ملي���ار دوالر، مقارنة 
ب���� 1.04 ملي���ار دوالر خالل نفس الرب���ع من العام 

الماضي.
ويتابع ماس���ك أكثر من 84 مليون ش���خص على 

تويتر، ويعد من أبرز وأنشط مستخدمي المنصة.

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت بيانات رس���مية، أمس الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو 
بنس���بة 0.2 بالمئة في الربع األول من عام 2022، بعد زيادة 0.3 بالمئة في الربع األخير 

من عام 2021.
وق���ال مكتب اإلحصاءات األوروبي "يوروس���تات"، في بيان، إن الناتج المحلي في منطقة 

اليورو كان في حدود 5 بالمئة في الربع األول من عام 2021.
وف���ي عموم االتحاد األوروبي، نما إجمالي الناتج المحلي 0.4 بالمئة في الربع األول 2022، 

مقارنة ب� 0.5 بالمئة في الربع الرابع 2021، و5.2 بالمئة في الربع األول من نفس العام.
وف���ي ألمانيا، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنس���بة 0.2 بالمئة ف���ي الربع األول من عام 

2022، بعد انكماش ب� 0.3 بالمئة في الربع األخير من عام 2021.
ووفق بيان المكتب االتحادي لإلحصاء األلماني، كان لتداعيات الحرب في أوكرانيا تأثير 

متزايد على النمو االقتصادي منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.
وقال المكتب "هذه النتائج تخضع لشكوك أكبر من المعتاد نظرا الستمرار أزمة كوفيد 

– 19 والحرب في أوكرانيا".
وس���جل الناتج المحلي اإلجمالي الفرنس���ي ركودا )0.0 بالمئة( في الربع األول من العام 

الحالي، بعد نمو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع األخير من عام 2021.
وكش���فت بيانات المكتب الوطني الفرنس���ي لإلحصاء، ضعف الطل���ب المحلي، حيث 

انخفض االنفاق االستهالكي لألسر بشكل حاد )-1.3 بالمئة بعد +0.6 بالمئة(.
أما في إسبانيا، فقد نما الناتج المحلي اإلجمالي 0.3 بالمئة في الربع األول من العام 2022، 

مقارنة ب� 2.2 بالمئة مسجلة في الربع األخير من عام 2021.
وقال مكتب اإلحصاء اإلس���باني، في بيان، إن اآلثار االقتصادية لوباء كوفيد -19 تشكل 
تحديا كبيرا منذ عام 2022، واليوم تضاف إليها تداعيات األزمة الدولية األخيرة الناجمة 
عن الحرب الروس���ية األوكرانية. في المقابل، سجلت إيطاليا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة، 

في الربع األول 2022، بعد نمو ب� 0.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2021.

تباطؤ النمو في منطقة اليورو 
بضغط الحرب في أوكرانيا

إيلون ماسك يبيع أسهم في شركة 
تسال بقيمة 4 مليارات دوالر

فرنسا ترجح فرض االتحاد األوروبي 
عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل النفط
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االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت موس���كو استخدام غواصة ألول مرة خالل عمليتها 
العس���كرية لقصف أهداف أوكرانية، فيما أفادت كييف 
بأنه���ا تعد خطة إلجالء المدنيين المتحصنين في مصنع 

"آزوف ستال" وسط قصف روسي مستمر.
وقال مكتب الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينس���كي، 
أم���س الجمع���ة، إن ب���الده تأمل ف���ي إج���الء المدنيين 
المتحصني���ن م���ع المقاتلين األوكرانيي���ن داخل مصنع 
"آزوف س���تال" للصلب في مدين���ة ماريوبل الجنوبية، مع 
اس���تمرار القصف الروس���ي على المنطقتين الش���رقية 

والجنوبية.
وأض���اف المكتب في بي���ان مقتض���ب دون الخوض في 
تفاصيل: "هناك عملية مزمعة )الجمعة( إلخراج المدنيين 
من المصنع". وأعلنت أوكرانيا الجمعة، سقوط شخص في 
القصف الروس���ي الذي استهدف وسط العاصمة كييف 
في اليوم الس���ابق خالل زيارة كان يقوم بها األمين العام 

لألمم المتحدة.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، 
استخدام غواصة تعمل بالديزل في البحر األسود لضرب 
"أه���داف عس���كرية أوكراني���ة بصواريخ ك���روز من طراز 
كاليب���ر"، وهي المرة األولى التي تعلن فيها موس���كو عن 

استخدام أسطولها من الغواصات في قصف جارتها.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية ش���ريط فيديو يظهر واباًل 
م���ن صواريخ كاليب���ر تنطلق من البح���ر وتحلق في األفق 

صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.
أفادت وكالة إنترفاكس الروس���ية لألنباء الجمعة أن هذه 
هي الم���رة األولى التي يعلن فيها الجيش الروس���ي عن 

استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.
كما أكدت ال���وزارة أنها نفذت ضرب���ة جوية على كييف 
"عالي���ة الدقة" خالل زي���ارة األمين الع���ام لألمم المتحدة 

أنطونيو جوتيريش للعاصمة األوكرانية.
وقالت ال���وزارة خالل إحاطتها اليومية ح���ول الصراع في 

أوكرانيا "دمرت أس���لحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة 
لقوات الجو الروس���ية مباني ش���ركة أرتي���وم للصواريخ 

والفضاء في كييف".
هذا،و كان الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وافق الثالثاء 
"من حيث المبدأ" على مش���اركة األم���م المتحدة واللجنة 
الدولية للصليب األحمر في إخالء المصنع، في حين أشار 
إلى إمكانية خ���روج المدنيين من المصن���ع بحرية، بينما 

يتعين على المسلحين إلقاء أسلحتهم.

وفي هذا الص���دد، قال الناطق باس���م الكرملين ديمتري 
بيس���كوف، الخمي���س، إن الكرملي���ن "ال ي���رى أهمي���ة" 
للمفاوض���ات في الوضع المحيط بالمصن���ع في ماريوبل، 
وذلك في رد على تصري���ح الرئيس األوكراني بأن كييف 
"مستعدة" إلجراء مفاوضات فورية بشأن إجالء األشخاص 

من المصنع، وفق ما أوردته وكالة  "تاس".
يأتي ذلك في وقت، واصلت فيه روسيا الجمعة، هجومها 
في المنطقتين الشرقية والجنوبية ألوكرانيا، غداة إطالق 

صواريخ على العاصمة كييف خالل زيارة جوتيريش.
وفي الس���ياق، أعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو، 
أن���ه وجه دعوة إل���ى نظيره الروس���ي فالديمي���ر بوتين، 
للمش���اركة في قمة مجموع���ة العش���رين )G20( المزمع 

عقدها في جزيرة بالي في تشرين الثاني المقبل.
وذك���ر ويدودو، أثناء مؤتمر صحف���ي افتراضي، أن بوتين 
أع���رب له، خالل مكالمة هاتفية ج���رت بينهما أول أمس، 
ع���ن امتنانه له���ذه الدعوة وأب���دى نيته حض���ور القمة. 
ورجح التوصل إلى حل وس���ط في مسألة مشاركة بوتين 
في القمة القادمة، بعد الضغ���ط الغربي المكثف الرامي 
إلى إقصاء موس���كو عن هذا االجتم���اع ردا على عمليتها 

العسكرية في أوكرانيا.
وأكد ويدودو أنه دعا إل���ى القمة أيضا الرئيس األوكراني 
فالديمي���ر زيلينس���كي، ال���ذي كان قد أعل���ن الخميس 
الماضي تلقيه الدعوة من الرئيس اإلندونيس���ي لحضور 

االجتماع القادم.

روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات.. وبوتين وزيلينسكي مدعوان لقمة العشرين

الرياض/ االستقالل: 
ق���ال الرئيس التركي رجب طي���ب أردوغان، 
إن زيارته إلى الس���عودية »ستفتح األبواب 
أمام عه���د جديد م���ع المملك���ة الصديقة 

والشقيقة«.
ج���اء ذلك في سلس���لة تغري���دات للرئيس 
التركي عب���ر تويتر، مس���اء الخميس، حول 

زيارته إلى السعودية.
ولفت الرئيس أردوغ���ان إلى أنه يجري زيارة 
إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة 

خادم الحرمين الشريفين.
وأردف : »نحن كدولتين شقيقتين تربطهما 
عالقات تاريخية وثقافية وإنس���انية، نبذل 
جه���ودًا حثيث���ة من أج���ل تعزي���ز جميع 

السياس���ية والعس���كرية  العالقات  أن���واع 
واالقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا«.

وأع���رب عن ثقته ب���أن زيادة التع���اون بين 
تركيا والس���عودية في مجاالت مثل الصحة 
والطاقة واألمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة 
والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في 

المصلحة المشتركة للبلدين.
وتاب���ع : »ن���رى أن لدينا إمكان���ات جادة في 
مج���االت تكنولوجي���ا الطاق���ة المتج���ددة 

والنظيفة«.
وأكد حرص تركيا على أمن واستقرار منطقة 
الخلي���ج قائال : »نحن نؤكد في كل مناس���بة 
أننا نولي أهمية الستقرار وأمن أشقائنا في 
منطقة الخليج مثلما نولي أهمية الستقرارنا 

وأمننا«. ومضى قائال : »نؤكد أننا ضد جميع 
أن���واع اإلرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون 

مع دول منطقتنا ضد اإلرهاب«.
وزاد : »أنا على ثقة أننا س���نرفع عالقاتنا إلى 
مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي«.

وأض���اف »زيارتنا هذه الت���ي تأتي في أيام 
رمضان الفضيل المل���يء بالرحمة والمغفرة 
والعطف س���تفتح األبواب أمام عهد جديد 
م���ع المملكة العربية الس���عودية الصديقة 

والشقيقة«.
ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
زي���ارة إلى الس���عودية الخمي���س والجمعة 
تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود.

طهران/ االستقالل: 
أعل���ن قائد "فيلق الق���دس" بالحرس الثوري اإليرانّي، إس���ماعيل قآني، امس 
الجمع���ة، عن عملية لطائرات إيرانية مس���يرة فوق "إس���رائيل" مؤخرا، وذلك 
خالل مس���يرة في العاصمة اإليرانية، طهران، في يوم القدس العالمي، والتي 

شهدت مشاركة الرئيس، إبراهيم رئيسي.
وذكر قائد "فيلق القدس" أن "المسيرتين اللتين نفذتا المهمة أدتا الستنفار 

عسكري إسرائيلي واسع".
وأضاف أن "الكيان الصهيوني برر اس���تنفاره العس���كري الواس���ع عبر إعالنه 

مناورات مفاجئة".
وفي سياق آخر، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، أمس: "أجبنا على كل 

أسئلة الوكالة الدولية الخاصة باالدعاءات عن أماكن نووية غامضة".
وأضاف أن ح���وار هيئة الطاقة الذري���ة اإليرانية مع الوكال���ة الدولية للطاقة 

الذرية جيد، وبناء وفي حالة تقدم.
وتابع: "مفاوضات فيين���ا حققت المطلوب والقرار اآلن بيد واش���نطن للعودة 

لالتفاق النووي".

واشنطن/ االستقالل: 
أعلن���ت األمم المتحدة، مص���رع أكثر من 3 آالف مهاجر في البحر المتوس���ط، 

والمحيط األطلسي، خالل عام 2021، لدى محاولتهم التوجه إلى أوروبا.
جاء ذلك على لس���ان المتحدثة باسم المفوضية العليا لالجئين، شابيا مانتو، 

خالل مؤتمر صحفي.
وأوضحت أنه توفي 1924 ش���خصًا في البحر المتوس���ط، و1153 شخصًا لدى 

توجههم إلى جزر الكناري.
وأضافت أن عدد الوفيات في هذين المسارين خالل 2020 بلغ 1544، مضيفة 

أن ازدياد هذا الرقم بواقع 478 شخصًا في العام الماضي أمر مثير للقلق.
كما دع���ت المجتمع الدول���ي إلى تقدي���م 163.5 ملي���ون دوالر إلى صندوق 

مفوضية الالجئين، بهدف حماية المهاجرين غير الشرعيين.

األمم المتحدة: 3 آالف مهاجر ماتوا 
غرقًا في طريق أوروبا في 2021

أردوغان: تركيا والسعودية على أبواب عهد جديد

بكين/ االستقالل: 
كّثفت الصين دعمها الخطابي لروسيا، متحدية الواليات 
المتح���دة وغيرها من الدول التي تري���د من بكين إدانة 

موسكو لحربها في أوكرانيا.
ونقل���ت وكالة بلومبرج لألنباء عن المتحدث باس���م وزارة 
الخارجية، تش���او ليجي���ان، أن "إح���دى النتائج المهمة 
لنج���اح العالقات الصينية الروس���ية ه���ي أن الجانبين 
يرتقيان فوق نموذج التحالف العسكري والسياسي في 

الحرب العالمية الباردة"، مضيفا أنهما "يلزمان أنفسهما 
بتطوير نموذج جديد للعالقات الدولية".

وقال تش���او في موجز دوري أمس الجمع���ة، في بكين، 
إن النموذج المش���ار إليه ال يتس���بب ف���ي مواجهات أو 
يستهدف دوال أخرى. وأضاف أن هذا نهج مختلف عن 
"عقلية الحرب الباردة" التي جس���دتها دول معينة؛ في 
إشارة إلى النقد المعياري الذي تستخدمه بكين للتعاون 
األمريكي مع تكتالت مثل حلف ش���مال األطلسي )ناتو( 

الذي تقول بكين إن توس���عه هو ما أدى لهجوم روسيا. 
كان الرئي���س األمريكي جو باي���دن حذر نظيره الصيني 
شي جين بينغ الش���هر الماضي من "اآلثار والتداعيات" 
إذا ما دعمت بكين موس���كو بش���أن الغزو، وقال الرئيس 
الصين���ي إن بالده ال تريد الحرب. وإضافة إلى عدم إدانة 
روسيا بعد العملية العس���كرية في أوكرانيا، لم تفرض 
الصي���ن أي عقوب���ات على موس���كو على غ���رار االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة ودول أخرى.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن المركز األوروبي للس���يطرة عل���ى األمراض والوقاية 
منه���ا )ECDC(، ع���ن اكتش���اف 166 حال���ة من حاالت 

التهاب الكبد الغامض في المملكة المتحدة وأوروبا.
وقال المرك���ز األوروبي في تقري���ره الخميس، إن حاالت 
عديدة شوهدت في األطفال األصحاء من التهاب الكبد 

الغامض دون معرفة السبب.
وأوضح التقرير أنه تم اكتش���اف 111 حالة في المملكة 

المتح���دة، و55 حالة ف���ي دول االتح���اد األوروبي خالل 
الفترة من 27-20 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضاف أن معظم الحاالت ف���ي إنجلترا، وأن المرضى 
كان���وا مصابين أيض���ا بالفيروس الغدي، مش���يرا أن 
ارتف���اع الحاالت قد يك���ون مرتبطا بح���االت فيروس 

الغدي.
وأك���د التقرير أن التحقيقات ما تزال مس���تمرة لتحديد 
س���بب المرض، موصيًا بضرورة الوقاي���ة باتباع إجراءات 

النظافة العام���ة مثل تطهير األرضي���ات والحفاظ على 
نظافة اليدين لمنع انتقال فيروس الغدي.

وفي 16 أبريل أعلنت منظمة الصحة العالمية تس���جيل 
إصابة 74 طفاًل في بريطانيا بفيروس التهاب الكبد وأن 

سببه غير معروف.
وجرى رصد الفيروس ف���ي 11 دولة على األقل ولوحظت 
أعراض مثل اليرقان واإلس���هال والقيء وآالم البطن لدى 

األطفال المصابين به.

الصين تصف العالقة مع روسيا بـ »نموذج جديد« للعالم

أوروبا.. اكتشاف 166 حالة التهاب الكبد الغامض

»فيلق القدس«: إسرائيل 
استنفرت بمناورة بعد تحليق 

مسيرتين لنا بأجوائها
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الخرطوم/ االستقالل: 
أعرب الهالل الس���وداني، عن استيائه من الفيديو 
المس���رب من جانب الغريم التقليدي المريخ، وقرر 

التصعيد على أعلى مستوى.
وزعم محمد سيد أحمد النائب األول بمجلس المريخ 
)جن���اح ح���ازم مصطفى(، ف���ي فيديو مس���رب، أن 
إدارة نادي���ه حصلت على وعد م���ن األهلي المصري 
بالحصول على العبين، مقابل تفويت إحدى مباراتي 
الفريق بدور المجموعات ف���ي دوري األبطال، والفوز 
عل���ى الهالل وصن داونز مقابل اللعب في مصر بدالاً 

من السودان.
وقال بيان الهالل »فتحنا أبواب إس���تاد الهالل لكل 
األندية التي تمثل الس���ودان بال استثناء بما فيهم 
المريخ، وتكفلنا بكل المصروف���ات الالزمة لتجهيز 

الملعب«.
وتابع البيان »ه���ذا ليس من باب المن واألذى، ولكن 
من أجل توضيح الحقائ���ق وتنوير الرأي العام، دون 
االلتفات لبعض ما ُيصدر من كتاب المريخ وإدارييه«.

ولفت »وافقنا على اس���تضافة المري���خ، ورغم ذلك 
فضل المريخ اللعب بالقاهرة، ولم يكلف النادي حتى 

مديره التنفيذي باالعتذار والشكر«.
ا مطالبي���ن باللعب في  وزاد »لألس���ف ع���ادوا أخيراً

إستاد الهالل وهم منقسمون، بل سبق طلبهم لنا 
خطاب الكاف باعتماد إستاد السالم لمباراتهم أمام 
األهلي. الرأي العام ملم بالمالبس���ات األخرى، ولكن 
أرادوا أن ُيحملوا الهالل وزر اختيارهم المسبق للعب 

خارج البالد«. ونوه »أعلى س���لطة في المريخ أعلنت 
الحرب على الهالل، وبكل أس���ف لم يصدر اعتذار 
أو نفي، أو حتى ش���جب أو إدانة من المجلس أو من 

األعضاء«.
وواصل البيان »رغم كل االنتهاكات الجارحة، فضلنا 
في لجنة التسيير، الصمت والتريث وتغليب صوت 

العقل الراجح«.
ا ظهر الفيديو المسرب، ليلعب نقطة  وش���دد »أخيراً
سوداء في جبين كرة القدم السودانية، مجرد طرحه 
ونقاش���ه واالعتراف به، يندرج تحت دائرة التواطؤ، 
ومخالفة قواعد المنافسة الشريفة واللعب النظيف«.

واسترس���ل البيان »الهالل حس���م قراره بالتصعيد 
القانوني عبر القنوات الرسمية، وكلف نخبة من كبار 
القانونيي���ن بالهالل، لعمل مذك���رة قانونية تحفظ 
العدالة وتضمن شرف المنافسة األفريقية الكبرى«.

وأتم »الهالل تعرض للظلم في العديد من المباريات 
من الحكام، لكنه ترك األمر للمشاهد األفريقي الذي 

ظل يحترم الهالل. نحن لن ننزلق في مهاترات«.

الهالل السوداني يعلن التصعيد بعد الفيديو المسرب للمريخ واألهلي المصري

مدريد/ االستقالل: 
بدأ برش���لونة يفّكر في خيارات جديدة لتدعيم مركز رأس الحربة، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية القادمة. وانطرح اس���م روميلو لوكاكو مهاجم 
تشيلسي ليكون الخطة البديلة في حال فشل النادي بالتعاقد مع روبرت 

ليفاندوفسكي أو إيرلينج هاالند.
وانسحب برشلونة مؤخرًا من س���باق التعاقد مع هاالند، بسبب التكلفة 
الباهظة للصفقة. بينما ما زالت األمور معقدة بش���أن التوقيع مع روبرت 
ليفاندوفس���كي، في ظل رفض بايرن ميون���خ التخلي عنه في الصيف 

القادم، رغم أن عقده سينتهي في صيف 2023.
وذكرت صحيفة ماركا اإلس���بانية أن برشلونة وضع لوكاكو كخيار ثالث 
لتدعي���م مركز المهاجم الصريح في الموس���م الق���ادم، حتى أن ماتيو 
أليمان���ي مدير كرة القدم ف���ي النادي اجتمع مع وكي���ل أعمال الالعب، 

لمناقشة إمكانية انتقاله إلى ملعب الكامب نو.
ويس���عى روميلو لوكاكو للرحيل عن تشيلسي في الصيف القادم، بعد 
خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل. وسبق لالعب أن صّرح بعدم 

شعوره بالسعادة بسبب وضعه الحالي في البلوز.
لكن مهمة برش���لونة بالتوقيع مع لوكاكو لن تكون سهلة أبدًا، حيث إن 
تشلس���ي أنفق ما يقارب 110 مليون يورو للتعاقد معه من إنتر ميالن. 
ولذلك س���يحاول البرسا التوقيع مع الالعب على سبيل اإلعارة ودفع مبلغ 

مالي جيد.

لندن/ االستقالل: 
فاز المصري محمد صالح مهاجم ليفربول اإلنجليزي، بجائزة العب العام 
في إنجلترا، خالل التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية 

في مسيرته، أمس الجمعة.
وحصل صالح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 بالمئة من األصوات، 
متقدما على كيفن دي بروين العب مانشستر سيتي وديكالن رايس 
من وس���ت هام يونايتد، اللذين احت���ال المركزين الثاني والثالث على 

الترتيب.
وأحرز صالح )29 عاما( 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاس���مة في 44 مباراة 
مع ليفربول هذا الموسم، ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورغن 
كلوب، الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 5 

مباريات من نهاية موسم الدوري.
وتعتب���ر جائزة رابطة نقاد كرة القدم األعل���ى مكانة بين جوائز »أفضل 
العب في الدوري« بإنجلترا، وتعتبر المرجع الحقيقي لجائزة أفضل العب 

في الموسم بالدوري اإلنجليزي الممتاز.
ويص���وت على الفائز بالجائزة أعضاء رابطة نق���اد كرة القدم، وهم عدد 
من صحفيي كرة القدم المرموقين والمراسلين الذين يكتبون للصحف 

والوكاالت اإلنجليزية.
وذكرت الرابطة أن صالح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو المقبل.

لوكاكو يدخل دائرة 
اهتمامات برشلونة 

في الصيف

للمرة الثانية بمسيرته.. 
محمد صالح يتوج بأهم 

جائزة في إنجلترا

لندن/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة “La Razon” اإلس���بانية بأن 
إدارة تشيلس���ي اإلنجليزي تخط���ط للتعاقد 
مع ب���او توري���س مدافع فياريال خالل س���وق 

االنتقاالت الصيفية.
ويبح���ث ن���ادي تشيلس���ي ع���ن التعاقد مع 
مدافعين جدد خالل سوق االنتقاالت الصيفية 
بعد تأك���د انتقال كريستينس���ين لصفوف 
برشلونة اإلسباني، واأللماني أنطونيو روديجير 

لفريق ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي قد اختار باو 
توريس مداف���ع فياريال ليكون بديل أنطونيو 
روديجير في الموس���م المقب���ل، بالنظر إلى ما 

يقدمه مع الغواصات الصفراء هذا الموسم بعد 
التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف���ت الصحيف���ة بأن���ه س���يتعين على 
تشيلس���ي منافس���ة مانشستر س���يتي على 
الظفر بخدمات باو توريس بعد اهتمام الفريق 

السماوي بضمه.
أكملت الصحيفة أن تشيلسي مستعد لتقديم 
عرض خيالي لضم ب���او توريس بمجرد انتهاء 

عملية بيع النادي اللندني بشكٍل كامل.
الجدير بالذكر أن عقد باو توريس مس���تمر مع 
فريقه الحالي فياريال حتى صيف عام 2024، 
وشارك مع ناديه هذا الموسم حتى اآلن في 41 

مباراة، ونجح في تسجيل خمسة أهداف.

لندن/ االستقالل: 
ب���دأت إدارة نادى بايرن ميونخ األلمانى دراس���ة أكثر من 
مهاجم للتعاقد مع أحدهم خالل الفترة المقبلة، لتعويض 
البولندى روبرت ليفاندوفسكى نجم هجوم الفريق الذي 
اقترب من الرحيل، ومن بين هؤالء المهاجمين طرح اسم 
النجم البرتغالى كريس���تيانو رونالدو العب مانشس���تر 
يونايت���د اإلنجلي���زي. ووفق���ا لصحيف���ة "ديل���ي ميل" 
اإلنجليزية، فإن تفكير إدارة بايرن ميونخ في التعاقد مع 
رونالدو خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، يأتي نظرا 
ألن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 

النادي البافاري غير واضح.

وقالت تقارير إن روبرت ليفاندوفس���كي ب���ات قريبا من 
الرحيل عن الن���ادي البافاري، حيث لم يتوصل التفاق مع 
النادي األلماني من أجل تجديد عقده، وتشير التقارير إلى 

أنه قريب من االنتقال إلى برشلونة.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" اإلنجليزية أن رونالدو دخل 
ضمن حسابات فريق بايرن ميونخ، الذي يسعى لتدعيم 
صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل بصفقة هجومية 

مميزة.
وأش���ارت التقارير أيضا إلى أن مانشستر يونايتد بقيادة 
مدربه الجديد تين هاج، ُيرحب برحيل رونالدو في صيف 

2022، حيث ينوى االعتماد أكثر على الالعبين الشباب.

تشيلسي يجد بديل روديجير 
بعد تأكد انتقاله إلى ريال مدريد

بايرن ميونخ يدرس ضم كريستيانو 
رونالدو تحسبًا لرحيل ليفاندوفسكى
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ح���ارس  إن  اإلس���رائيلية  كان  قن���اة  وقال���ت 
األمن ال���ذي أصيب في عملية إط���اق نار عند 
مدخل مس���توطنة أرئيل ، ت���م نقله الى إحدى 
المستش���فيات القريبة ، إال أن الطواقم الطبية 

فشلت في انقاذ حياته.
وبحسب بعض وسائل االعام اإلسرائيلية فإن 
ش���ابين مس���لحين وصا الى بوابة مستوطنة 
أرئي���ل وأطلقا النار صوب ح���ارس األمن ما أدى 
الى إصابت���ه بجراح خطيرة للغاي���ة، فيما أعلن 

الحقا عن مقتله.
وقالت ان الجيش اإلس���رائيلي دفع بتعزيزات 
كبيرة قرب مس���توطنة أرئيل ، وأجرى عمليات 
تمش���يط واسعة بحثًا عن منفذي عملية إطاق 

النار.
وفي الضفة الغربية، استخدمت قوات االحتال 
في قمعها المسيرات، التي خرجت هذا االسبوع 
تحت ش���عار مناص���رة المصلين في المس���جد 
األقص���ى ورفضًا إلج���راءات االحتال، الرصاص 
المعدن���ي المغلف بالمط���اط، وقنابل الصوت، 
وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أدت إلصابة 

العشرات من المواطنين باالختناق.
وفي نابلس ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة، 
أفادت مصادر محلية، بأّن قوات االحتال قمعت 
المس���يرات األس���بوعية في بلدتي بيتا وبيت 
دج���ن، مما أدى إلى اصابة عش���رات المواطنين 

باالختناق.
وأف���ادت مصادر طبي���ة، بأن الطواق���م الطبية 
تعاملت عش���رات اإلصابات باالختن���اق بالغاز 
المس���يل للدموع، وأخرى س���قوط أثناء مطاردة 

االحتال للشبان، عولجت جميعها ميداني.
وفي س���ياق متص���ل، قمعت ق���وات االحتال 
اإلس���رائيلي، بعد صاة الجمعة أمس، المسيرة 
السلمية األسبوعية في منطقة جبل صبيح في 
بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، 
ما أوقع نحو 20 إصابة باالختناق بالغاز الس���ام 

المسيل للدموع.
وم���ن جهته، نائ���ب رئيس بلدي���ة بيتا محمد 
حمايل أشار إلى أن العشرات أدوا صاة الجمعة 
ف���وق أراضي جب���ل صبيح، وانطلقوا بمس���يرة 
رفضًا إلقامة بؤرة اس���تيطانية على قمة الجبل، 
ونصرة للمصلين في المس���جد األقصى ورفضًا 

لاعتداءات عليهم. 
وأضاف أنه حين وصول المش���اركين بالمسيرة 
إل���ى مقربة م���ن قم���ة الجبل قمعته���ا قوات 
االحتال وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل 
للدم���وع، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين 

الشبان وتلك القوات، ما أوقع تلك اإلصابات.
في حين أصي���ب 9 مواطنين بجروح بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفان وأكثر 
م���ن 40 إصابة بح���االت اختناق بالغاز الس���ام 
المس���يل للدم���وع خال قمع جي���ش االحتال 
للمسيرة األس���بوعية الرافضة لاستيطان في 
قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية شمالي الضفة 

الغربية. 
وأفاد الناشط اإلعامي مراد شتيوي، بأن جنود 
االحتال هاجموا المشاركين في المسيرة التي 
خرجت نصرة للق���دس، بالرصاص المعدني ما 
أدى لوق���وع 9 إصابات مختلف���ة بينها طفان 
والعش���رات بحاالت اختناق، عولجوا جميعهم 
ميداني���ا م���ن قب���ل طواق���م اله���ال األحمر 

الفلسطيني.
وانطلق���ت المس���يرة في الجمع���ة األخيرة من 
رمض���ان بعد صاة الجمعة من مس���جد عمر بن 
الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين 
رددوا الش���عارات الوطني���ة المناصرة للقدس 

وأهلها المرابطين في األقصى.
يش���ار إل���ى أن المواجه���ات تندلع أس���بوعيا 
عند جب���ل صبيح، وقرية بي���ت دجن، لمواجهة 
مخطط���ات االحتال االس���تياء عل���ى أراضي 

المواطنين، ألهداف استيطانية.
فيم���ا، اعت���دت ق���وات االحتال اإلس���رائيلي، 
أمس الجمعة، على ش���ابين بالقرب من البوابة 

الحديدية في حبلة جنوب قلقيلية.
وأفاد ش���هود عيان، بأن قوات االحتال نصبت 
كمينا بالقرب من البوابة، واعتدت على ش���ابين 
بالضرب المب���رح، وهما من محافظة س���لفيت، 
م���ا أدى إلى إصابتهم���ا بجروح طفيف���ة. وإلى 
ذل���ك، أك���دت مص���ادر محلي���ة، أن مجموعات 
م���ن المس���توطنين بحماي���ة ق���وات االحتال 
اقتحم���ت منطقة نبع المياه ف���ي قرية قريوت 
جنوبي نابلس ش���مالي الضفة ونصبوا األعام 

اإلسرائيلية على النبع.

كما يواصل مستوطنون منذ أيام تجريف أراض 
في خربة الفارسية باألغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من عشر آليات 
ضخمة أحضره���ا المس���توطنون تعم���ل منذ 
س���اعات الصباح، وعلى مدار أسبوع تقريبا، على 
تجريف أراض في الفارسية باألغوار الشمالية.

وكان المستوطنون وضعوا منذ أيام »كرفانات« 
وأحضروا جرافة وب���دأوا بأعمال تجريف بالقرب 
م���ن معرش وخزان مياه وضع���وه قبل أكثر من 

عام في المنطقة.
وحذر نش���طاء ومهتمون م���ن أن يك���ون هذا 
التجري���ف مقدمة إلنش���اء بؤرة اس���تيطانية 

جديدة.
وبالتزامن مع ذلك، اصيب عشرات المعتكفين 
بالرص���اص  الجمع���ة،  أم���س  والمصلي���ن، 
الغاز، خال  بالمطاط وقنابل  المعدني المغلف 
اقتحام قوات االحتال اإلس���رائيلي المس���جد 

األقصى المبارك.
أفادت مصادر مقدس���ية بأن ق���وات االحتال 
اعت���دت، بعد ص���اة الفج���ر، عل���ى المصلين 
والمعتكفي���ن، ف���ي المس���جد األقصى، بع���د 
اقتحام���ه م���ن جهة ب���اب المغارب���ة، واعتلت 
األس���طح الماصقة له، وأطلقت قنابل الصوت 
والغ���از، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عش���رات 

االصابات في صفوفهم.
ب���دوره، أفاد اله���ال األحمر الفلس���طيني في 
الق���دس، ب���أن طواقمه تعاملت م���ع 42 إصابة 
خال مواجهات مع قوات االحتال في المسجد 

األقصى المبارك.
وأش���ار الهال األحمر إل���ى أن طواقمه قدمت 
اإلس���عاف األولي للمصابين، حي���ث ُنقَلت 22 
إصابة منه���م إلى مستش���فى المقاصد، فيما 
أك���د أن معظم اإلصابات ف���ي الجزء العلوي من 

الجسد، دون تسجيل إصابات خطرة.
وقال الهال األحمر إنه أقام مستشفى ميداني 
في ب���اب األس���باط للتخفيف عن مستش���فى 
المقاص���د والتعامل مع اإلصاب���ات التي يمكن 
عاجها، مشيرًا إلى منع قوات االحتال الطواقم 
الطبي���ة من الدخ���ول إلى األقصى ف���ي بداية 
المواجهات، مع تس���جيل إصابة ألحد العاملين 

واالعتداء عليه بالضرب.

رام الله / االستقال:
 أكد نادي األس���ير، أمس الجمع���ة، أن جهودًا بين 
معتقلي حركتي »فتح« و »الجبهة الش���عبية«، في 
ع���دة معتق���ات أدت إلى عقد »ح���وارات« مع إدارة 
معتقات االحتال اإلس���رائيلي، وإنهاء عزل أسرى 

»الشعبية« والبالغ عددهم 52 معتقا.
وكان���ت إدارة معتقل »عوفر« نقلت 52 أس���يرًا من 
الجبهة الشعبية إلى الزنازين بعد احتجاجهم على 

تجديد االعتقال اإلداري للمناضل بشير الخيري )80 
عاما(.

وقال النادي إن مطلب األسرى األساس في الحوارات 
الت���ي تجري يتمثل باإلفراج ع���ن المناضل الخيري 
والذي يتعرض لمساومة من قبل سلطات االحتال 
اإلس���رائيلي، تتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري، مقابل 

اعترافه بالتهم الموجه إليه.
وأوضح نادي األس���ير أن األس���رى أمهلوا س���لطات 

االحت���ال حت���ى الثاث���اء المقب���ل، وفي ح���ال لم 
تس���تجب لمطلبهم، س���ينضم معتقلو »فتح« إلى 
الخطوات النضالية التي سينفذها معتقلو »الجبهة 

الشعبية«.
يذك���ر أن األس���ير بش���ير الخيري واج���ه االعتقال 
منذ ع���ام 1968، وأمضى ما مجموع���ه 17 عاما في 
االعتق���ال، وتع���رض لإلبعاد، وللحرمان من الس���فر 

لفترات طويلة.

القدس المحتلة/ االستقال: 
وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، 
الحملة التي يقودها عضو الكنيس����ت المتطرف 
"إيتم����ار بن غفير" ضد رئي����س جهاز األمن العام 
)شاباك( رونين بار ب�"العمل الجبان" الذي يهدف 
إلى "إحراق "إسرائيل" بنيران التعصب والفوضى".

ج����اء ذلك في تغري����دات ل� بينيت على حس����ابه 
بموق����ع تويت����ر عل����ى خلفي����ة إعان الب����ن غفير 
رئي����س حزب "ق����وة يهودية" اته����م فيه رئيس 
"الش����اباك" بالفش����ل في منع الهجمات المسلحة 
في "إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

العبرية.
وكتب ابن "غفير" في اإلع����ان المقصود: "رونين 

بار رئيس الش����اباك: لقد فشلت في جبل الهيكل 
)الحرم القدسي(، فشلت في بئر السبع، فشلت في 
بني براك والخضيرة )المدن الثاث شهدت خال 
األس����ابيع األخيرة هجمات مسلحة أسقطت قتلى 
وجرحى( وفش����لت ف����ي غ����زة، واآلن تتهم إيتمار 
بن غفي����ر وتقول إنه يجب تحيي����ده؟ توقف عن 

الحديث وابدأ العمل".
وقال بيني����ت ردا على ذلك: "الحملة السياس����ية 
الخطيرة التي يش����نها ابن غفي����ر وأصدقاؤه ضد 
جهاز األمن العام ورئيس����ه عم����ل جبان مناهض 
إلس����رائيل تهدف إلى إحراق "إس����رائيل" بنيران 

التعصب والفوضى".
وأضاف: "أدعم وأقوي كل مقاتلي الش����اباك ومن 

يرأس����ه. إذا كان لدى أي شخص أي شكوى بشأن 
قرارات السياسة فأنا رئيس الوزراء. أنا العنوان".

يش����ار إلى أن اإلعان المعني ال����ذي وقعه حزب 
"قوة يهودية" ووزعه ابن غفير، ُنش����ر على خلفية 
االنتق����ادات الموجه����ة إل����ى ابن غفي����ر من قبل 

مسؤولي "الشاباك".
وكان اب����ن غفي����ر عل����ى م����دى األش����هر األخيرة 
الماضية س����ببا في إثارة التوترات بين "إسرائيل" 
والفلس����طينيين ف����ي مدينة الق����دس المحتلة، 
وس����بق أن أقام في فبراير/ش����باط الماضي مكتبا 
برلمانيا في حي الش����يخ جراح م����ا أدى إلى اندالع 
مواجهات بين عشرات المستوطنين الذين كانوا 

برفقته وابناء الحي الفلسطينيين.

بينيت: ابن غفير يريد إحراق »إسرائيل« بنيران التعصب والفوضى

غزة/ االستقال: 
استهدفت قوات االحتال اإلس���رائيلي، أمس الجمعة، مراكب الصيادين شمال غرب 

محافظة غزة، واألراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس.
وأفاد مراس���لنا جنوب القطاع بأن قوات االحتال المتمركزة في األبراج العسكرية شرق 
خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه األراضي الزراعية شرق بلدتي عبسان 

الكبيرة وخزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.
وفي س���ياق متصل، فتحت بحرية االحتال نيران رشاش���اتها الثقيل���ة تجاه مراكب 
الصيادي���ن العامل���ة في بحر منطقة الس���ودانية ش���مال غرب غ���زة، وأجبرتهم على 
االنس���حاب من البحر. يذكر أن قوات االحتال تتعمد بشكل يومي إطاق النار وقنابل 

الغاز تجاه األراضي الزراعية شرق القطاع، وتجاه الصيادين.

االحتالل يستهدف 
الصيادين والمزارعين في غزة 

إسام آباد/ االستقال:  
دع���ت باكس���تان المجتمع الدولي إلى اتخ���اذ إجراءات عاجلة لوض���ع حد لانتهاكات 
اإلسرائيلية التي ما تزال تؤجج العنف والتوتر وعدم االستقرار في المنطقة، وما زالت 

تشّكل مصدر قلق بالغ للعالم اإلسامي بأسره.
وأدانت وزارة الخارجية الباكس���تانية في بيان صدر عنها، امس الجمعة، اقتحام قوات 
االحتال اإلس���رائيلي باحات المس���جد األقصى المبارك أثناء صاة الجمعة، مما أسفر 
عن إصابة العديد من المصلين الفلسطينيين. وقالت "إن ما يقرب من 300 فلسطيني 
أصيبوا خال األس���بوعين الماضيين بس���بب االعتداءات اإلس���رائيلية على المس���جد 
األقصى المبارك"، مش���يرًة إلى أن االستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات االحتال 
اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين العّزل يتحدى جميع األعراف اإلنسانية وقوانين حقوق 
اإلنس���ان. وأضافت أن مثل هذه االعتداءات، باإلضافة إلى إلحاق األذى بالفلسطينيين، 

وانتهاك حرمة األماكن اإلسامية المقدسة تستحق االستنكار واإلدانة.
وذك���ر البي���ان أن باكس���تان تؤكد مرة أخ���رى دعمه���ا الثابت وغير المقيد للش���عب 
الفلس���طيني والقضية الفلس���طينية، الذي كان دائمًا مبدأ محددًا لسياسة باكستان 
دت باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة  الخارجية. وجدَّ
ومتصلة جغرافيًا، على حدود ما قبل عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشريف، 
كون ذلك الحّل الوحيد العادل والش���امل والدائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات 

األمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات منظمة التعاون اإلسامي.

باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ 
إجراءات عاجلة لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية

مقتل جندي ..

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة ال�سرعية البتدائية 

مذكرة تبليغ حكم غيابي 
�شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية 

الى المدعى عليه/ احمد محمد عبد القادر سحويل من بيت حانون و مجهول 
محل االقام����ة االن خارج القطاع في بلجيكا لقد حك����م عليك من قبل هذه 
المحكمة في القضية اس����اس ٢٠٢١/٧٩٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ وموضوعها 
تف����رق للضرر من الش����قاق و النزاع للمدعية هبة س����عدي خليل الزعانين 
من بي����ت حانون و س����كانها و المقيمة حاليا في بلجي����كا بتطليقها منك 
طلقة واح����دة بائنة بينونة صغرى دفعا للض����رر الحاصل منك و لها الحق 
ان تتزوج بمن تش����اء من المس����لمين االكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية 
منك واكتساب الحكم الدرجة القطعية حكما موقوف النفاذ على تصديق 
محكمة االستئناف الشرعية وجاهيا بحق المدعية قابا لاستئناف غيابيا 
بحقك قابا لاعترض و االستئناف لذلك جرى تبليغك حسب االصول وحرر 

في ٢٠٢٢/٤/٢٧  وتقبلوا بقبول فائق التقدير و االحترام 

قا�سي �سمال غزة ال�سرعية 
ح�سام ابراهيم احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطنة /  نهى مصلح عثمان حنيدق
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )٤١٠٥٩١٤٤٠( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

نادي األسير: إنهاء عزل 52 أسيرًا من »الشعبية«
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واشنطن/ االستقالل: 
أصيب طفل بالغ من العمر 9 سنوات بحروق بالغة في وجهه، بعد أن قذفه جاره 

بكرة من النار المشتعلة في وجهه بعد أن استدرجه بعيدا عن منزله. 
ووفقا لما ورد في صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، فإن سيدة أمريكية 
في والية كونيتكت األمريكية اتصلت باإلسعاف و قامت بالذهاب إلى 
المستش���فى القريبة من منزلها بعد أن أصيب نجلها بحروق بالغة في 

وجهه. 
قالت السيدة إنها كانت في المنزل و خرجت مسرعة حينما سمعت صوت ابنها 
يصرخ بشدة بعد أن تركته يلعب في الحديقة الخاصة بالمنزل و لكنها لم تكن 
تعلم أن ابن جارتها قد يس���بب لطفلها تش���وهات  و يستدرج طفلها ليضربه 

بكرة من النار في وجهه . 
و بحس���ب التقرير الطبي، فإن الطفل أصيب بح���روق من الدرجة الثالثة، و ذلك 
بعد أن تع���رض لكمية هائلة من المواد الحارق���ة و اللهب التي اصابت وجهه 

بحروق شديدة . 
جدير بالذكر أن الطفل ذكر في تحريات الش���رطة ان���ه كان يلعب بمفرده في 
الحديقة، حتى اس���تدرجه طفل جارهم من خالل التنمر عليه و قام بضربه بكرة 

من التنس المليئة بمواد حارقة و أشعل النيران في وجهه . 

طفل يشعل النيران في 
جاره بعد أن تنمر عليه

) APA images (   حلقات القراآن الكرمي داخل احد م�ساجد دير البلح و�سط قطاع غزة

روما/ االستقالل: 
ع���اد الجيش األمريك���ي كعكة عيد مي���الد تناولها 
أفراده عندما دخلوا بلدة إيطالية خالل إحدى المعارك 
األخيرة في الحرب العالمية الثانية. وذلك ضمن حفل 
بس���يط نظمه الجيش لالحتفاء خصيصًا بالمناسبة. 
وزين الجي���ش األمريكي كعكة عيد الميالد بعبارات 
"عيد ميالد سعيد" باللغتين اإليطالية واإلنجليزية، 
وأهداها للس���يدة ميري ميون، التي ستحتفل بعيد 
ميالدها التس���عين، ذرف���ت الدم���وع عندما تلقت 
الكعكة في حفل أقيم في فيتش���نزا، ش���مال غرب 

البندقية. وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويصادف هذا الحدث الذكرى الس���نوية أمس الذي 
شقت فيه فرقة المشاة الثامنة والثمانين طريقها 

إلى المدينة في 28 أبريل 1945.
ووفقا للجيش األمريك���ي، أمضت ميون تلك الليلة 
م���ع والدتها مختبئة في علي���ة مزرعتهم في قرية 
سان بيترو القريبة، وكان الجنود األلمان المنسحبون 
يطلقون النار على المنزل، وعندما استيقظت ميون 
في صباح يوم عيد ميالدها الثالث عشر، كان الجنود 

األميركيون قريبون من المنطقة.
وقالت حامية الجيش األمريكي في إيطاليا إن والدة 
ميون أع���دت لها كعكة عيد مي���الد وتركتها على 

حافة النافذة لتبرد، لكنها اختفت - على ما يبدو من 
قبل الجنود األمريكيين الجياع الذين اس���تقبلهم 
المواطنون اإليطاليون أثناء دخولهم فيتشنزا على 

طول الطريق الرئيسي.
وبدت ميون مندهشة من إعادة الجنود األمريكيين 
الكعكة بعد 77 عامًا، وش���عرت بالس���عادة الغامرة 
عندما غنى حش���د صغي���ر يضم ق���ادة أميركيين 

ومسؤولين إيطاليين "عيد ميالد سعيد".
وقال���ت ميون، وفق���ا للجيش األمريك���ي: "الجمعة، 
س���نأكل تلك الحلوى مع جميع أفراد عائلتي لتعيد 

إلي ذكرى هذا اليوم الرائع الذي لن أنساه أبدا".

كعكة عيد ميالد تعود لصاحبتها بعد 77 عامًا من تناولها

جاكرتا/ االستقالل: 
ذكرت الشرطة اإلندونيسية أمس الجمعة، أن 12 امرأة على األقل لقين حتفهن 
ج���راء انهيار فتحة التهوي���ة الخاصة بنجم ذهب كن يعمل���ن فيه في إقليم 
سومطرة الش���مالية بإندونيسيا.   وقال رئيس الش���رطة المحلية رضا أكبر، إن 
النس���اء كن يعملن في منجم غير مرخص في مقاطع���ة مانديلينج ناتال أول 
أمس الخميس، عندما طمرهن االنهيار الطيني. وأضاف أن أش���خاصا محليين 
قاموا بالحفر عبر الطين للعثور على جثامين الضحايا. جدير بالذكر أن الحوادث 

المميتة شائعة في مواقع التعدين غير القانونية في إندونيسيا.

مقتل 12 امرأة جراء انهيار طيني 
بمنجم ذهب في إندونيسيا

لندن/ االستقالل: 
لم تتمكن عروس من استكمال حفل زفافها و قضت ليلتها 
األولى في المستش���فى، و ذلك بعد إصابة شقيقتها بإغماء 
أثناء حفل الزفاف بع���د أن فقدت وعيها نتيجة إرهاقها مع 
ش���قيقتها العروس طيلة اليوم . وفقا لما ورد في صحيفة “ 
ديلي س���تار”، فإن عريس بالغ من العمر 28 عاما، روى اغرب 

موقف قد يمر به عريس في يوم زفافه . 
قال الش���اب العش���ريني، إن ليلته األولى ف���ي الحياة الزوجية 
أمضاها وحيدا في المنزل، و ذلك بعد أن قررت زوجته أن تمكث 

برفقة ش���قيقتها في المستش���فى عقب إصابتها باإلغماء .  
أوضح الش���اب في ذكرى زواجه الثال���ث، أنه تعرض لموقف ال 
يحس���د عليه في ليلة زفاف، فقد غ���ادرت زوجته حفل الزفاف 
عقب إتمام مراسم عقد القران بسبب إصابة شقيقتها باإلغماء و 
سقوطها أثناء الزفاف، و نظرا ألن والد و والدة العروس متوفيان 
فكانت حريصة أن تبقى برفقة ش���قيقتها حتى تطمئن على 
صحتها .  جدير بالذكر أن العروس عادت إلى منزلها في صباح 
اليوم التالي بكل هدوء عقب اطمئنانها على شقيقتها حينما 

استيقظت في المستشفى و استقرت حالتها الصحية . 

الكويت/ االستقالل: 
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي في الكويت مقطع فيديو يظهر انهيارًا جزئيًا في سقف 

أحد المساجد خالل صالة التراويح.
وقال نشطاء إن الحادث وقع في مسجد الزبن بمنطقة الروضة التابعة لمحافظة العاصمة الكويت.

وكان المصلون يؤدون صالة التراويح ليتفاجأوا بانهيار جزء من ديكور سقف المسجد، الذي كاد 
يس���قط على رؤوس���هم. وأفادت مصادر محلية بأنه لم يصب أي مصٍل بأذى جراء الحادث، فيما 

باشرت الجهات المختصة أعمال صيانة سقف المسجد.
وتشهد مساجد الكويت ازدحاما خالل شهر رمضان ألداء صالتي التراويح والقيام.

ويتوافد عشرات اآلالف من المصلين إلى المسجد الكبير خالل العشر األواخر من الشهر الكريم، 
ويتسع المسجد الذي يصنف من األكبر في الكويت، ل� 35 ألف مصٍل.

االستقالل/ وكاالت: 
عّبر عريس عن غضبه بعد أن نش���رت والدته 
على مواقع التواص���ل االجتماعي صوًرا لثوب 
زفاف عروسه قبل الحفل، ودفعه ذلك إلى طرد 

والدته من حفل الزفاف.
وكانت الع���روس قد أوضحت س���ابًقا أنها ال 
تريد أن يرى أي ش���خص خ���ارج حفل الزفاف 
فس���تانها قبل أن تمشي في الممر، راغبة في 

مفاجأة والدها ثم زوج المستقبل.
وعل���ى الرغم من هذه الرغبة، اس���تمرت حماة 
الع���روس ف���ي حملها عل���ى مش���اركة صور 
الفستان على وس���ائل التواصل االجتماعي، 
قائلة لها إن الجمي���ع يريدها أن تفعل ذلك، 

عل���ى الرغ���م من أنه���ا لم تحص���ل على إذن 
العروس لنشر الصور.

وفي وقت الحق، بينما كانت األمهات والجدات 
ووصيفات العروس يحاولن ارتداء الفساتين، 
تصاعدت األم���ور عندما أصرت حماة العروس 
على ارتداء مالب���س بيض���اء. وردًا على ذلك، 
قررت الع���روس وضع حفل الزف���اف بالكامل 

باللون األبيض وفعلت ذلك.
ومع ذلك، جاءت الخيانة الحقيقية في صباح 
يوم الزف���اف، عندما ش���اركت حماتها صورة 
صريحة للعروس المرتقب���ة في ثوب زفافها. 
وعلى موقع ريدت، أوضح العريس الغاضب أن 
الصورة تم التقاطها ومشاركتها قبل حوالي 

30 دقيقة من بدء الحفل، مما أدى إلى تدمير 
المفاجأة.

و كت���ب العريس "أرادت زوجت���ي أن تفاجئ 
والدها بنفس القدر الذي فاجأتني به عند إلقاء 
نظرة على فستانها وهي تسير له في الممر، 
كان هذا مهمًا لزوجتي. لكن والدها رأى صورة 
ابنته على فيس بوك، ولم تكتش���ف زوجتي 
ذلك إال بعد الحفل بسبب استعدادات اللحظة 

األخيرة".
وأض���اف العريس: "بعد الحف���ل، طردت أمي 
من حفل الزفاف ول���م تتم دعوتها إلى حفل 
االستقبال. وغادر أبي وأخي األصغر أيضًا، مع 

عدد قليل أفراد األسرة".

كادت تحدث الكارثة.. انهيار سقف يطرد والدته من زفافه بعدما نشرت صور ثوب الزفاف
مسجد بالكويت أثناء صالة التراويح

القاهرة/ االستقالل: 
شهدت مصر جريمة مروعة حيث قام مختل عقليًا بشنق 
أخته أثناء إعداد طع���ام اإلفطار، وقرر عادل حمودة، وكيل 
النائب العام برئاس���ة المستشار أحمد مجدى مدير نيابة 
إيتاى الب���ارود بمحافظة البحيرة، حبس الش���اب على ذمة 

التحقيق.
ووفق صحيفة الش���روق المصرية ف���إن تفاصيل القضية 
تعود إلى أن إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى 
البارود، ش���هدت واقعة مؤس���فة، إثر قيام مريض نفسي 

بشنق شقيقته البالغة من العمر 27 عاما.
وكان أم���ر اللواء أحمد عرفات مس���اعد وزير الداخلية مدير 
أمن البحيرة بتش���كيل فريق بحث م���ن ضباط إدارة البحث 

الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي 
مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هاني صبحي مفتش 
البح���ث الجنائي بفرع إيتاى الب���ارود، وضباط مباحث مركز 
ش���رطة ايتاي البارود، وباالنتق���ال وبالفحص تبين أن وراء 
ارتكاب الجريمة ش���قيق المجني عليها "مريض نفس���ي" 
وعقب تقنين اإلجراءات تم ضبط المتهم واعترف بش���نق 

شقيقته أثناء قيامها بإعداد طعام اإلفطار داخل المنزل.
وبذلك تم التحفظ عل���ى المتهم وتحرير المحاضر الالزمة 
حيال الواقعة، حيث تباش���ر نيابة إيتاى البارود برئاس���ة 
المستشار أحمد مجدي مدير النيابة وبإشراف المستشار 
الدكتور أحم���د التهامى المحامي الع���ام لنيابات جنوب 

دمنهور التحقيقات.

يشنق أخته أثناء إعداد اإلفطار بسبب شقيقتها.. عروس تقضي 
ليلتها األولى في المستشفى


