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بيروت/ االستقالل:
هنأ األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس����طين القائد زياد النخالة مساء السبت، 
جماهي����ر ش����عبنا، وجماهير أمتن����ا العربية 
اإلسالمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخ���صَّ القائد النخال���ة بتهنئته عوائل 
الشهداء واألس���رى والجرحى بألف خير، 
مج���دًدا العهد م���ع الله باالس���تمرار في 
طريقنا نحو القدس، ونحو فلسطين حتى 

النصر إن شاء الله.

القائد النخالة مهنئًا بعيد الفطر: 
مستمرون في طريقنا نحو القدس حتى النصر

تحليل: تصاعد »العمليات الفدائية« يكشف 
عمق الفشل االستخباري والعسكري لالحتالل

غزة/ معتز شاهين:
أكد مختصان بالش���أن السياس���ي الفلسطيني، أن 
اس���تمرار العملي���ات الفدائية والت���ي كان آخرها 
باس���تهداف مدخل مستوطنة  قيام فلسطينيين 

»أريئيل« بالرصاص وقتل حارس األمن هناك، يؤكد 
من جديد على اإلرادة الت���ي يتحلى بها المقاومون 

س���واء كانوا بش���كل منظ���م أو فردي، 
وتكش���ف من جديد فش���ل االحتالل 

أبو حمزة: عملية »أرئيل« هدية شعبنا 
لكل األحرار بيوم القدس العالمي

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باسم س���رايا القدس الجناح العسكري 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي أب���و حمزة، الس���بت، إن 
»حش���ود ماليين األحرار الذين لبوا نداء القدس في 

ي���وم القدس العالمي عبر المس���يرات والتظاهرات 
التي جاب���ت دول العالم وميادينه���ا رافعة عنوان 

القدس عاليًا، بع���َث باألمل الذي يكبر 
بالتحري���ر ودح���ر االحتالل  ي���وم  كل 

شهاب: خطاب السنوار يمثل خطابًا 
وطنيًا بامتياز ويعبر عن الموقف الوطني

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، داوود شهاب، 
مس���اء الس���بت، أن خطاب قائد المكتب السياس���ي في 

السنوار: سيف القدس لن يغمد حتى التحرير 
والمساس باألقصى يعني حرًبا إقليمية دينية

غزة/ االستقالل:
أّكد رئيس حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( في قطاع 
غزة يحيى الس���نوار، الس���بت، إّن »س���يف القدس الذي 

الدوحة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب 
العالقات العربية اإلس���المية خليل الحية إن فعاليات يوم 

الحية يشيد بفعاليات يوم القدس 
العالمي وخطابات القادة خاللها

تقرير: استشهاد 23 فلسطينيًا 
ومقتل 4 »إسرائيليين« خالل أبريل

رام الله/ االستقالل:
رصد تقرير فلسطيني استمرار عمليات المقاومة لالحتالل 
»اإلسرائيلي« في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل 

المعتقالن عواودة وريان يواصالن إضرابهما 
عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

رام الله/ االستقالل:
يواصل المعتقل خلي���ل عواودة )40 عاما( م���ن بلدة إذنا 
غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال� 58 على التوالي، 

ت�شييع جثمان ال�شهيد يحيى عدوان 27 عامًا من بلدة عزون      )وفا(

إصابات بمواجهات مع االحتالل واعتقاالت.. ومستوطنون يواصلون جرائمهم بالضفة
تشييع حاشد لجثمان الشهيد يحيى علي عدوان في »عزون«

محافظات/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  جن���ود  واص���ل 
والمستوطنون، السبت، عدوانهم على شعبنا 
ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد شاب 

برصاص االحتالل خ���الل مواجهات في عزون 
شرق قلقيلية، وأصيب آخرون بمواجهات مع 
االحتالل واعتداءات للمس���توطنين في عدد 
من محافظ���ات الضفة الغربي���ة، واعتقل 23 

مواطًنا عل���ى األقل عند الحواجز العس���كرية 
ومداهمات  للمحافظ���ات  اقتحام���ات  وف���ي 

لمنازل المواطنين. فقد ش���يعت 
جماهير حاشدة، السبت، جثمان 

د. الهندي: نحن في صراع مفتوح مع االحتالل 
وعلى المقاومة رفع مستوى التنسيق والجهوزية

غزة/ االستقالل:
د رئيس الدائرة السياس���ية لحركة الجهاد اإلس���المي  أكَّ
 

َّ
وعضو مكتبه���ا السياس���ي الدكتور محم���د الهندي أن

رام الله/ االستقالل:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مساء السبت، المجتمع 
الدولي بإلزام »إسرائيل« بالقانون الدولي وبواجباتها كدولة 

»الخارجية«: االحتالل يمارس أبشع 
أشكال العنصرية بحق الفلسطينيين
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نابلس/ االستقالل:
أفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي 
مساء الس����بت، أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة 
قبل آذان المغرب بنصف س����اعة واعتقلت محمد 
مرعي واثنين من أبنائه، فيما تطالب اثنين آخرين 
م����ن أبنائه بتس����لم أنفس����هما، واعتقلت كذلك 

سميح عاصي وابنه األسير المحرر يوسف. 
وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين 
قوات االحتالل التي اقتحمت قراوة بني حس����ان 
والش����بان، وتزعم مص����ادر االحتالل أن يوس����ف 
عاصي وهو أس����ير محرر ينتم����ي لحركة حماس، 
ويحي����ى مرعي، هم����ا منفذا عملي����ة أرائيل التي 
وقعت مس����اء الجمعة، وقد تم مصادرة قطعتي 

كارلو كانتا بحوزتهما.
ومنذ ليلة الجمعة، ش����هدت مناطق في ش����مال 
الضفة المحتلة مواجهات واش����تباكات مع قوات 
االحت����الل، بعد منتص����ف الليلة قب����ل الماضية، 
عقب العملي����ة الفدائية التي أدت لمقتل جندي 
على بوابة مستوطنة »أرئيل« المقامة على أراضي 

محافظة سلفيت.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل مدينة 
سلفيت، عقب العملية، مما أدى الندالع مواجهات 
عنيف����ة مع الفلس����طينيين، كما أف����ادت مصادر 

محلية.
وقالت المص����ادر، إن مقاومين أطلق����وا النار تجاه 

قوات االحتالل خالل اقتحامها للمدينة.
كما انتش����رت قوات االحتالل في عدة بلدات غرب 
س����لفيت، وأفادت المصادر أن جي����ش االحتالل 
حشد قواته قرب بلدة قراوة بني حسان، كما أغلق 

المدخل الشمالي للمدينة بالسواتر الترابية.
وف����ي س����ياق متص����ل، ص����ادر ق����وات االحتالل 

تس����جيالت كاميرات مراقبة من بلدات كفر ثلث 
وسنيريا وبيت أمين قضاء قلقيلية.

كما أعلن����ت »كتيبة جنين« عن اس����تهداف قوة 
خاصة اكتشفها المقاومون في جنين بالرصاص 

الحي األمر الذي أجبرها على الهروب.
وأوضحت المصادر، أن المقاومين أطلقوا النار تجاه 
قوة من جي����ش االحتالل في منطق����ة الجابريات 

وبلدة برقين.

بزعم تنفيذهما عملية أرائيل
 االحتالل يعتقل شابين من قراوة بني حسان وأفرادًا من عائلتيهما

رام الله/ االستقالل:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مساء السبت، المجتمع الدولي بإلزام 

»إسرائيل« بالقانون الدولي وبواجباتها كدولة احتالل.
وقال���ت »الخارجية« في بيان: »بش���كل يومي تم���ارس دولة االحتالل 
أبش���ع أش���كال التمييز والعنصرية االس���تعمارية بحق المواطنين 
الفلسطينيين على سمع وبصر العالم أجمع، ففي صبيحة هذا اليوم 
)أمس( اعتدى مس���توطنون إرهابيون بالحجارة على حافلة كانت تقل 
عددا من المصلين في ساعات الفجر األولى، ما أدى إلصابة عدد منهم 

بعد أن كانوا عائدين من الصالة في المسجد األقصى المبارك«.
وأضافت: »بش���كل مفضوح تح���دث هذه االعت���داءات دون أن تقدم 
س���لطات االحتالل على إدانتها أو التحقيق فيه���ا، ولو كانت الصورة 
معاكس���ة الختلفت ردة فعل جيش االحتالل وقيادته السياس���ية، 
ولس���معنا س���يل من التصريحات اإلس���رائيلية والتهدي���د الموّجه 

للفلسطينيين«.
وتابعت: »هذا اليوم أيًضا أقدمت سلطات االحتالل على إغالق مداخل 
مدينة س���لفيت وفصلها تماًما عن الضفة الغربية وخّربت خط المياه 
الذي يزّود المدينة، في أبشع صور العقوبات الجماعية التي يمارسها 

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني للتغطية على فشله«.
ولفتت إلى أن دولة االحتالل يستس���هل ف���رض العقوبات الجماعية 
على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العّزل بسبب غياب المساءلة 
والمحاسبة األممية لها، مؤكدًة وجوب إلزام »إسرائيل« بالقانون الدولي 

وبواجباتها كدولة احتالل.

»الخارجية«: االحتالل يمارس أبشع 
أشكال العنصرية بحق الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
الس���بت،  إداري  معتق���ل   500 نح���و  واص���ل 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي لليوم 
ال���� 120 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياس���ة 

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

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

من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
وكان المعتقلون اإلداريون اتخذوا موقفا جماعيا 
يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية لكل 
إجراءات القض���اء المتعلقة باالعتق���ال اإلداري 

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

ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جمي���ع المعتقلين اإلداريين في مختلف 
المعتق���الت إلى االلتزام الكام���ل بهذه الخطوة، 
والتحل���ي بالصب���ر والنفس الطوي���ل، من أجل 

تحقيق األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال 
اإلداري.

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

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

في حالة المناضل علي الجمال.

المعتقلون اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ 120

جنين/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل، مس����اء الس����بت، ثالثة ش����بان من مدينة جنين 

بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد نادي األس����ير، بأن قوات االحتالل اعتقلت األسير المحرر نور الدين 
عزيز الشلبي من جنين أثناء مروره عبر حاجز عسكري قرب مسلية جنوب 

جنين.
كما اعتقل����ت قوات االحتالل الش����ابين أحمد فالح زكارن����ة ومحمد وليد 
زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء مرورهم عن حاجز عسكري قرب 

طوباس.

قوات االحتالل تعتقل 
ثالثة شبان من جنين

غزة/ االستقالل:
د رئيس الدائرة السياس���ية لحركة الجهاد  أكَّ
اإلس���المي وعضو مكتبها السياسي الدكتور 
 المرحل���ة المقبلة التي قد 

َّ
محم���د الهندي أن

يتصاع���د فيها الع���دوان اإلس���رائيلي على 
شعبنا الفلسطيني تفرض على قوى المقاومة 
مس���ؤولياٍت جديدة؛ على رأسها رفع مستوى 

التنسيق والجهوزية.
وتوق���ع د. الهن���دي ف���ي مقابلة عل���ى قناة 
الجزيرة مباشر مس���اء السبت ، أْن تشن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي عدوانًا غاشمًا على جنين، 
مس���تدركًا: »ما يف���رض علينا رفع مس���توى 
التنس���يق بين فصائل المقاومة، خاصة بين 

حركتي الجهاد وحماس.

وقال الدكتور الهندي: »نحن في صراع مفتوٍح 
مع االحتالل، واألمر غير مرتبط بشهر رمضان أو 
قبله أو بع���د، بل بصراٍع مفتوح وطويل وممتد 

مع الحركة الصهيونية«.
وأض���اف: »الص���راع الطوي���ل م���ع الحرك���ة 
الصهيونية لن ينته���ي بضربة واحدة، ولكن 
نعمل على دفع الكيان خطوة خطوة إلى الوراء، 

وصواًل إلى زواله«.
 هن���اك تباينًا واضح���ًا وكبيرًا بين 

َّ
وأوضح أن

قدرات المقاومة و«إسرائيل« التي تتفوق فيها 
األخيرة من ناحية العتاد والُعدة، مع إشارته إلى 
 الصراع الدائر ال يقاس بهذا المحدد فقط؛ 

َّ
أن

إنما يقاس بق���وة اإلرادة والعزيمة والصمود، 
وهو ما يتفوق فيه الشعب الفلسطيني.

واستحضر الدكتور الهندي للداللة على 
قوة اإلرادة لدى الشعب الفلسطيني، ما 
رواه جندي إس���رائيلي لدى اقتحامهم 
مخي���م جني���ن، عندم���ا كان األطف���ال 
يرشقونه بالحجارة، ويضربون على باب 
الجيب، وينادون عل���ى الجنود بداخله: 
»افت���ح الب���اب.. افتح«، كما اس���تحضر 
صورة الش���هيد رعد ح���ازم الذي ارهق 
الكيان في مطاردته التي اس���تمرت 9 

ساعات متواصلة.
وأوضح الدكت���ور الهندي، ان الصراع ال 
يتعلق باليهود كديانة؛ قائاًل: »صراعنا 
التي زرعت  الحرك���ة الصهيوني���ة  مع 
التوراتية  أحالمهم  واستغلت  اليهود، 

لزرع ه���ذا الكيان في المنطق���ة لمنع نهضة 
 »إس���رائيل« 

َّ
األمة الحضارية«، مش���يرًا إلى ان

هي مشروع الغرب واداته للهيمنة على الدول 
العربية واإلسالمية.

 ثم���ة متغيرات كبي���رة حصلت في 
َّ

وذك���ر أن
الصراع مع االحتالل اإلس���رائيلي، أبرزها وجود 
مقاومة ملتحمة بدينها، وعقيدتها، وشعبها، 
ما جعل »إسرائيل« تفقد الفرصة في تحقيق 
أي انجاٍز امام قوى المقاومة، قائاًل: »منذ الحرب 
على لبن���ان عام 2000 – و2006 والحروب على 
غزة، لم يعد إلس���رائيل قدرة على تحقيق أي 
انج���از، في حين كانت تهاج���م دول وتحقق 
انتصارات س���احقة في غضون س���اعات قبل 

ذلك«.

د. الهندي: نحن في صراع مفتوح مع االحتالل وعلى المقاومة رفع مستوى التنسيق والجهوزية
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ومساء الجمعة، نفذ فلس���طينيان عملية بطولية بإطالق 
النار اتج���اه مدخل مس���توطنة »أريئيل« )ق���رب مدينة 
س���لفيت( ش���مالي الضفة الغربية المحتلة م���ا أدى إلى 

مقتل حارس المستوطنة قبل انسحابهما من المكان.
وقامت قوات االحتالل، بعزل مدينة س���لفيت عن الضفة 
الغربية وأغلقت كافة مداخلها بالس���واتر الترابية والتي 
كان���ت متاحة لخروج المواطنين وذل���ك في إطار العقاب 
الجماعي المف���روض على المدينة، عق���ب عملية مدخل 

مستوطنة »أريئيل«.
وأس���فرت  موجة العمليات البطولي���ة األخيرة، عن مقتل 
15 »اس���رائيلًيا« ف���ي غضون ش���هر، بعد ازدي���اد وتيرة 
العملي���ات بفعل اعت���داءات االحت���الل المتواصلة بحق 
الشعب الفلس���طيني في الضفة الغربية والقدس ومدن 
الداخل المحتل، واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى 

واالعتداء على المقدسات.
حالة تعبئة ثورية

وأكد الكاتب والمحلل السياس���ي أحمد عبد الرحمن، على 
أن اس���تمرار العمليات الفدائية والتي كان آخرها عملية 
س���لفيت، يؤكد على اإلرادة الت���ي يتحلى بها المقاومون 

سواء كانوا بشكل منظم أو فردي. 
وق���ال عبد الرحمن في حديث مع »االس���تقالل« إن عملية 
مس���توطنة »أريئي���ل« تكش���ف الفش���ل االس���تخباري 
الصهيوني من جديد بإمكانية كشف حدوث عمليات من 
عدمها، باإلضافة إلى أنه فش���ل عسكري في التعامل مع 

العمليات بعد تنفيذها بمالحقة المهاجمين.
وأض���اف أن موجة العمليات الفدائي���ة تنتقل اليوم إلى 
وس���ط الضفة الغربية بعد أن كانت في ش���مالها، مشيرًا 
إل���ى أن المنطقة التي حدثت به���ا عملية » أريئيل« هي 
محصن���ة من جيش االحتالل ومن الصعب الوصول اليها، 

ما أربك منظومة أمن االحتالل.
ولفت إلى أن الشعب الفلس���طيني أخذ استراحة محارب 
خالل ش���هر رمضان بعد أخر عملية في »تل ابيب« ليعود 
الي���وم بعملية »أريئي���ل« من جديد الت���ي ضربت األمن 
»اإلسرائيلي« في مقتل، مشددًا على أنه يجب البناء على 
هذه العملية وعلى وحدة أبناء ش���عبنا الذي يتوحد خلف 

خيار المقاومة بكل اتجاهات وتوجهاته السياسية.

وأكد عبد الرحمن، أن خطابات القائد زياد النخالة، األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس����المي، وقادة مح����ور المقاومة، 
خ����الل اليومي����ن الماضيي����ن زادت من تعبئة الش����باب 
الفلس����طيني ورفعت ال����روح المعنوي����ة لديهم وضخت 
العزيم����ة في عروقه����م، ما نتج عنها عملية مس����توطنة 
»أريئيل«، التي من المتوقع أن نش����هد مثلها خالل األيام 

القادمة.
وش���دد على أن هذه الخطاب���ات مهمة جدا في اتجاه دفع 
الش���بان لتنفيذ المزيد من العمليات الفدائية ورفع الروح 
المعنوية لديه���م الذين هم بحاجة إل���ى صاعق تفجير 
فقط، الفتًا إل���ى أن خطابات النخالة الس���ابقة بما يخص 
كتيب���ة جنين وقب���ل ذلك الدفعة المعنوي���ة بعد عملية 
»نفق الحرية« ومعركة »س���يف الق���دس« العام الماضي، 

كلها تساعد على تطوير هذا الجيل.
ويعتق���د عبد الرحم���ن، أن المرحلة المقبلة س���تزداد قوة 
وشراسة في العمليات الفدائية خاصة مع نهاية أيار/مايو 
القادم إذا أصر العدو على المضي قدما في مسيرة األعالم 
المركزية حسب التقويم اليهودي، ما يعني أننا سنكون 

أمام موجة عمليات ممكن أن تقود لمواجهة كبيرة.

وأوضح أنه يجب استغالل العمليات الفدائية في تعزيز 
الرسالة الفلس���طينية ودحض كذب الرواية اإلسرائيلية 
أم���ام العالم، من خ���الل تعري���ف العال���م الخارجي بأن 
مس���توطنة »أرائيل« الت���ي حدثت به���ا العملية مقامة 
على أراضي فلس���طينية، الفتًا إلى أن هذه المس���توطنة 
ومجموعة أخرى بالضفة الغربية، مع وجود أكثر 700 ألف 

مستوطن في الضفة الغربية هو خرق لهذا االتفاق. 
م���ن جهة أخرى، يضيف عبد الرحم���ن، أنه يجب التركيز 
عل���ى أن المقاومين اس���تهدفوا جن���ودا وليس مدنيين 
رغ���م أن كل المجتمع »اإلس���رائيلي« يح���رض على قتل 

الفلسطينيين.
وأردف، أن العمليات الفدائية باس����تمرارها هي رس����الة 
واضح����ة لألنظمة العربي����ة المطبعة، ب����أن رهانهم على 
العدو »اإلس����رائيلي« وعلى »اإلدارة األمريكية« خاسر في 
ظل أن العمليات تكش����ف فش����ل االحت����الل في حماية 
عمقه األمني واالس����تراتيجي س����واء في تل أبيب أو في 

قلب الضفة الغربية حيث المستوطنات الكبيرة هناك.
وتاب����ع عبد الرحمن، »العمليات تس����اهم ف����ي رفع الروح 
المعنوية للش����عوب العربية، وتؤكد على صدق خيارها 

مقابل فش����ل خيارات التس����وية والمفاوضات والتطبيع، 
مشددًا على أن الشعوب بهذه العمليات ستزداد ثقتها 
في المقاومة ويزداد ثقتها بأن هذا الكيان قابل لالنهيار 

والهزيمة.
ازدواجية املعايري

بدوره، يرى المختص بالشأن »اإلسرائيلي« عاهد فراونة، 
أن اس����تمرار العمليات الفدائية وانتقالها لوسط الضفة 
الغربية يعكس فش����ل منظومة أمن االحتالل الذي حاول 
كل ما بوس����عه لمنع تكرارها، وهي رس����الة لالحتالل بأنه 
رغم كل ما يقوم به من إجراءات وعقوبات ضد أبناء شعبنا 

سيكون الرد الفلسطيني حاضرا وبقوة.
وقال فروانة في حديث مع »االس����تقالل« إن تنوع النطاق 
الجغراف����ي للعملي����ات الفدائي����ة وعدم ق����درة االحتالل 
عل����ى تحييدها يضعه في موقف صع����ب أمام الجمهور 
»اإلس����رائيلي« بعد المحاوالت الحثيث����ة لترميم صورته 
أمامه، إلى أن عملية مس����توطنة »أريئيل« جاءت لتخدش 

تلك الصورة من جديد.
وَأش����ار إلى أن حكومة االحتالل الحالي����ة بقيادة »نفتالي 
بينيت« تمر في أصعب ظروفها، وعملية »أريئيل« وجهت 
صفع����ة قوية لها ف����ي ظل ما تتعرض ل����ه من اتهامات 
بالتقصير ف����ي الملفات األمنية، خصوصا وأنها تراجعت 
أمام الفلسطينيين في القدس المحتلة في إشارته لمنع 
عضو الكنيس����ت المتطرف »إيتمار بن غفير« من التواجد 

في باب العامود وقبل ذلك ألغت مسيرة األعالم.
وأك����د فروانة، أن سلس����لة العمليات الفدائية تكش����ف 
)ازدواجي����ة المعايير( في ظل ما يجري باألزمة )األوكرانية 
الروس����ية( واإلش����ادة بالعمليات )األوكرانية( من جانب 
الغرب، الذي يق����ول إن من ح����ق االوكرانيين الدفاع عن 
أنفس����هم بينما يريد أن ينزع هذا الحق عن أبناء شعبنا، 
مش����ددًا على أن تل����ك العمليات ج����اءت لتؤكد على حق 

شعبنا في الدفاع عن أرضه طالما هناك احتالل.
ولف����ت إلى أن هذا العمليات اس����تطاعت أن تعيد الزخم 
للقضي����ة الفلس����طينية في ظ����ل أن األزم����ة )األوكرانية 
الروسية( سيطرت على مختلف األصعدة الدولية، مشددًا 
على أن اس����تمرار العمل الفلس����طيني المق����اوم، مرتبط 

باستمرار االحتالل على أراض فلسطين.

خطابات النخالة تشحذ همم الشباب الثائر
تحليل: تصاعد »العمليات الفدائية« يكشف عمق الفشل االستخباري والعسكري لالحتالل

غزة/ معتز �شاهني:
اأك��د خمت�شان بال�ش��اأن ال�شيا�ش��ي الفل�شطيني، اأن 
ا�شتمرار العمليات الفدائية والتي كان اآخرها قيام 
فل�شطينيني با�شتهداف مدخل م�شتوطنة »اأريئيل« 
بالر�شا���س وقت��ل حار�س الأمن هن��اك، يوؤكد من 

جديد على الإرادة التي يتحلى بها املقاومني �شواء 
كان��وا ب�ش��كل منظم اأو ف��ردي، وتك�شف من جديد 
ف�ش��ل الحت��ال ال�شتخباري والع�شك��ري يف منع 
هذه العمليات. واأجم��ع املخت�شان يف حديثيهما ل� 
»ال�شتقال«، عل��ى اأن العمليات الفردية �شتزداد 

ق��وة و�شرا�ش��ة م��ع نهاي��ة اأيار/ماي��و الق��ادم اإذا 
اأ�شر الع��دو على امل�شي قدما يف م�ش��رية )الأعام 
املركزي��ة( ح�شب التقومي اليهودي، متوقعني باأن 
املرحلة املقبلة �شتكون اأمام موجة عمليات ممكن 

اأن تنتقل ملواجهة كبرية.

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م س���رايا القدس الجناح 
العس���كري لحرك���ة الجهاد اإلس���المي أبو 
حمزة، الس���بت، إن »حش���ود ماليين األحرار 
الذين لب���وا نداء القدس ف���ي يوم القدس 
العالمي عبر المس���يرات والتظاهرات التي 
جابت دول العال���م وميادينها رافعة عنوان 
الق���دس عاليًا، بعَث باألم���ل الذي يكبر كل 
يوم بالتحرير ودحر االحتالل اإلسرائيلي عن 

فلسطين«.
واعتب���ر أبو حمزة أن عملي���ة »أرئيل« البطولية 

الليلة قبل الماضية والتي ُقتل فيها مستوطن 
الش���عب  »إس���رائيلي« ه���ي »هدية قدمها 

الفلسطيني لكل األحرار في يوم القدس«.
وأضاف أب���و حمزة، في كلمة ل���ه، أن »بوابة 
نهضة الش���عوب الحرة الحية التي حملت 
ش���عار القدس هي المحور في المس���يرات 
المليونية الحاشدة التي انطلقت في اليمن، 
وإيران، ولبنان، وس���وريا، والجزائر، والعراق، 
وباكس���تان، وتونس، وس���ائر بقاع األرض، 
ه���ي تأكيٌد جل���يٌّ على أن الق���دس بوتقة 
المج���د وبوصلة الصادقين ف���ي زمن التيه 

والتطبيع«.
���ه بالتحي���ة إل���ى »كل ق���وى مح���ور  وتوجَّ
المقاومة، والقادة الشرفاء الذين تحدثوا عن 
هذه المناس���بة العظيم���ة، وفي مقدمتهم 
الجمهورية اإلسالمية  األعلى في  المرش���د 

في إيران السيد آية الله علي خامنئي«.
وأوضح أبو حم���زة، أن »خامنئي أعطى هذه 
اس���تحضار  عبر  المناس���بة مضمونًا مميزًا 
مس���يرة كفاح وجهاد الشعب الفلسطيني 
ومقاومت���ه، التي تقف الي���وم على أرضية 
صلب���ة، وتقاتل االحت���الل الصهيوني في 

غزة، وجنين، والقدس، وكل المدن المحتلة؛ 
لتتغي���ر المعادلة عبر توج���ه جيش العدو 

للدفاع بداًل من الهجوم«.
د الناطق باس���م س���رايا القدس الشكر  وجدَّ
والتقدي���ر ل���كل الش���عوب الح���رة الت���ي 
انتفضت في يوم القدس العالمي، وأعلنت 
انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الذي 

يعاني االحتالل.
وقال: »نش���د على أي���دي الش���عوب الحرية 
جميع���ًا في الثب���ات واالس���تعداد التام لكل 
م���ا يقرب من حرية فلس���طين ومقدس���اتها 

اإلسالمية«.
وش���هد الجمعة ع���دة تظاه���رات في عدد 
من ال���دول اإلس���المية والعربي���ة في يوم 
القدس العالمي، تعبيًرا على تضامنهم مع 
القضية الفلسطينية في مواجهة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وفي وق���ت متأخر من ليلة الجمعة الماضية 
قتل مستوطن إسرائيلي، في عملية إطالق 
نار عل���ى مدخل مس���توطنة »ارائيل« قرب 
الغربية  مدينة س���لفيت ش���مال الضف���ة 

المحتلة.

أبو حمزة: عملية »أرئيل« هدية شعبنا لكل األحرار بيوم القدس العالمي
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رام الله/ االستقالل:
رصد تقرير فلس���طيني اس���تمرار عمليات المقاومة 
لالحتالل »اإلس���رائيلي« في الضفة الغربية والقدس 
والداخل المحتل في شهر إبريل بشكل كبير ومؤثر. 

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين 
»معطى«، استش���هاد 23 مواطنًا ف���ي )8( محافظات 
بالضفة الغربية، )11( منهم في جنين، بينما أصيب 
)1623( آخرون، ومقتل 4 »إس���رائيليين« وإصابة 56 

آخرين في عمليات للمقاومة. 
وفي تقريره الذي نشره السبت حول أعمال المقاومة 
لش���هر إبريل الج���اري، أف���اد »معط���ى« أن مجموع 
العمليات التي جرى رصدها خالل الشهر بلغ )1510( 
أعمال مقاومة، بينها )76( عملية إطالق نار، واشتباك 
مسلح مع قوات االحتالل، وقعت )34( عملية منها في 

جنين. 
ونفذ الشهيد رعد حازم )29( عامًا- من مخيم جنين- 
عملية إطالق نار  في ش���ارع »ديزنكوف« بمدينة »تل 
أبيب«، أسفرت عن مقتل )3( إسرائيليين وجرح )15( 
آخرين، فيما نجح المنفذ بالتخفي لبضع ساعات قبل 
أن يستش���هد في اش���تباك مس���لح في مدينة يافا 

المحتلة. 
كما نفذ مقاوم��ان مس���لحان ببندقي���ة كارلو، عملية 
إطالق النار تجاه حارس أمن إس���رائيلي بمس���توطنة 
»أرائيل« المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة، 

ما أدى إلى مقتله وانسحاب المنّفَذين من المكان.

 وبل���غ عدد عملي���ات الطعن أو مح���اوالت الطعن )3( 
عمليات، وعدد عمليات حرق منش���آت وآليات وأماكن 
عس���كرية لقوات االحتالل )4( عمليات، و)3( عمليات 

تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لالحتالل. 
وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات االحتالل 
في مختلف المحاور والمدن، حيث ش���هدت الضفة 
والق���دس )560( عملية إلقاء حج���ارة تجاه االحتالل 

والمستوطنين. ورصد مركز معطى )37( عملية إلقاء 
زجاجات حارقة، و)615( مواجهة بأش���كال متعددة. 
وبلغ عدد عمليات التصدي العتداءات المستوطنين 
)96( عملية. وبالتوازي مع أعمال المقاومة، اس���تمرت 
المظاهرات والمسيرات الش���عبية، حيث بلغ عددها 
خالل الش���هر )85( مس���يرة ش���عبية منددة بجرائم 

االحتالل.

تقرير: استشهاد 23 فلسطينيًا ومقتل 4 »إسرائيليين« خالل أبريل

الدوحة/ االستقالل:
ق���ال عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس ورئي���س مكتب العالقات 
العربي���ة اإلس���المية خليل الحي���ة إن فعالي���ات يوم الق���دس العالمي، 
والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في عدد من الدول، والكلمات التي ألقاها 
القادة خاللها تش���عرنا كشعب فلسطيني أن األمة معنا، وأن كل محاوالت 

التيئيس ستفشل.
وأشاد الحية بكلمات كٍل من قائد الثورة اإليرانية اإلمام علي خامنئي، وقائد 
حزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

إسماعيل هنية، واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة.
وق���ال »إن معاني هذه الكلمات تؤكد صوابية ووحدة البوصلة نحو القدس 
عل���ى طريق المقاوم���ة، وال تراجع عن ذلك رغما عن مش���اريع التطبيع في 

المنطقة«.
وجدد الحية الشكر والتقدير لكل َمن يدعم المقاومة الفلسطينية الباسلة.

وأشاد بمضامين خطاب قائد الثورة اإليرانية التي أكد خالله دعم الشعب 
الفلسطيني ومقاومته، مشيًرا إلى تراجع الهيمنة األمريكية ومشاريعها 

في المنطقة مقابل نهضة األمة وتمسكها بحقوقها وثوابتها.

الحية يشيد بفعاليات 
يوم القدس العالمي 

وخطابات القادة خاللها

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موق����ع واي نت العب����ري، أن 15 »إس����رائيلًيا« قتلوا 
في غضون ش����هر، مع بداية موجة العملي����ات الفدائية 
الفلس����طينية األخي����رة، وذل����ك بعد مقتل ح����ارس أمن 

مستوطنة أرئيل الليلة قبل الماضية.
وبحس����ب الموقع، فإن تلك العملي����ات وقعت في نهاية 
مارس/ آذار، وبداية الش����هر الحالي، وتركزت داخل مدن 
الداخ����ل الفلس����طيني المحتل، إال أن عملي����ة الليلة قبل 

الماضية وقعت في الضفة الغربية.
وأش����ار إلى مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطالق نار في 
شارع ديزنغوف بمدينة )تل أبيب(، في السابع من أبريل/ 

نيسان على يد الشهيد رعد خازم من سكان جنين.
وفي التاس����ع والعش����رين من مارس/ آذار الماضي، ُقتل 
5 إس����رائيليين في عملية إطالق نار بمدينة »بني براك« 

نفذها الشاب ضياء حمارشة من سكان جنين.
وقبل ذل����ك بيومين، قتل ضابطان من قوات ما يس����مى 
»ح����رس الحدود« برصاص فلس����طينيين من س����كان أم 
الفحم هما أيم����ن وإبراهيم اغبارية، في عملية إطالق نار 

بالخضيرة.
وفي األس����بوع الذي سبقه، قتل 4 إسرائيليين طعًنا في 

بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من سكان النقب.
والليلة قبل الماضية قتل مستوطن اسرائيلي، في عملية 

إطالق ن����ار على مدخل مس����توطنة »ارائيل« قرب مدينة 
سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الناطق بلس����ان جيش االحتالل، أن فلس����طينيين 
مسلحان ببنادق رشاشة هاجما نقطة حراسة على مدخل 
المستوطنة المذكورة وهما يستقالن مركبة »مشطوبة« 
تحمل لوحات تس����جيل إس����رائيلية، وبعدها ترجال من 
المركب����ة وأجهزا على الحارس بينما ل����م يتم إطالق النار 

صوب حارسة أمن كانت برفقته.
وأشارت آخر التحقيقات إلى محاولة المهاجمين االستيالء 
على أسلحة الحراس خالل العملية حيث انسحب االثنان 

عبر المركبة خارج المستوطنة.

وفي وقت الحق، نش����رت وس����ائل إعالم ص����ورة لمركبة 
محترقة بين قريتي سنيريا وبديا، وتشير التقديرات إلى 

أنها تعود للمنفذين.
وق����ال الناطق العس����كري إن جنودًا من ل����واء الكوماندوز 
والمظليي����ن ووحدة »مرع����ول« الخاصة يش����تركون في 
عمليات البحث عن المهاجمي����ن وذلك باإلضافة للوحدة 
الخاصة التابعة للش����اباك حيث يعتقد بأن المهاجمين 

انسحبا نحو مدينة سلفيت القريبة.
وعقب رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت على العملية 
قائاًل بأنه يرسل بتعازيه الحارة لعائلة المستوطن القتيل 

متعهدًا بالوصول سريعًا إلى المهاجمين.

15 قتيال »إسرائيليًا« بعمليات فدائية في شهر
ً

غزة/ االستقالل:
رّحبت الجبهة الش���عبّية لتحرير فلسطين بالخطاب الهام لسماحة السّيد 
علي الخامنئي قائد الثورة اإلس���المية اإليرانية والذي ألقاه بمناس���بة يوم 

القدس العالمي.
وقالت »الش���عبية« في بيان لها مساء الس���بت، »لقد كان لكلمات سماحة 
قائد الثورة اإلس���المية أعمق األثر في نفوس أبناء الش���عب الفلسطيني 
الذي يواصل المقاومة ويس���ّطر أروع مالحم البطول���ة في التصدي للعدو 
الصهيوني الغاش���م، كم���ا كان له أعمق األثر في نف���وس أبناء العالمين 

العربي واإلسالمي.
ولفتت إل���ى إّن ما جاء في الخطاب، إنما يؤّكد م���ن جديد صالبة ومبدئية 
الثورة اإلس���المية اإليرانية م���ن وقوفها ودعمها الثابت لكفاح الش���عب 

الفلسطيني والمقاومة في عموم المنطقة.
وأضافت الشعبية: »إّن الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين تتقّدم بأصدق 
التحّيات للش���عب اإليراني وثورته اإلس���المّية الصامدة في وجه الحصار 
والعدوان والتي ش���كلت سنًدا قوًيا للمقاومة في عموم المنطقة مما جعل 
مح���ور المقاومة يحقق المزيد من اإلنجازات عل���ى طريق دحر المخططات 

الصهيونّية واالستعمارّية في المنطقة.

»الشعبية« ترحب بخطاب مرشد الثورة 
اإليرانية في يوم القدس العالمي

رام الله/ االستقالل:
يواصل المعتقل خليل عواودة )40 عاما( من بلدة 
إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال� 58 
على التوال���ي، والمعتقل رائد ريان )27 عاما( من 
قرية بيت دقو ش���مال مدينة القدس لليوم 24، 
رفضا الس���تمرار اعتقالهما اإلداري في س���جون 

االحتالل.
وقال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في 
تصريح س���ابق، إن س���لطات االحت���الل، نقلت 
األسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى 
المستش���فيات، بعد تدهور صح���ي خطير طرأ 

عليه.
ويعان���ي األس���ير عواودة م���ن آالم ف���ي الرأس 
والمفاص���ل، وص���داع وه���زال وإنهاك ش���ديد، 
وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بش���كل 
مس���تمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من 
وزنه أكث���ر من 16 كغم، فيما ترفض س���لطات 
االحتالل االستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري، 
أو التعاط���ي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي 

بشكل ملحوظ.
وفي السياق، فإن األس���ير ريان والمحتجز حاليا 
في س���جن »عوفر«، اعتقل بتاري���خ 2021/11/3 
بعد مداهمة قوات االحتالل لمنزله واس���تجواب 
ساكنيه، حيث تم تحويله لالعتقال اإلداري لمدة 
6 أش���هر، إال أنه وبعد قرب انتهاء مدة االعتقال 

تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن 
بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

فيما ش���رع األس���ير عبد الله العارضة من جنين، 
األربعاء الماض���ي، باإلضراب ع���ن الطعام رفًضا 
لتمديد أمر عزله االنفرادّي، الذي ُفرض عليه منذ 

شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

األسير عبد الله العارضة مضرب منذ ثالثة أيام
المعتقالن عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري
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غزة/ االستقالل:
أّكد رئيس حركة المقاومة اإلس����المية )حماس( في 
قطاع غزة يحيى السنوار، السبت، إّن »سيف القدس 
ال����ذي امتش����قناه الع����ام الماضي ل����ن يغمد حتى 
التحرير والعودة بإذن الله«، مش����ّدًدا على أّن نتيجة 
امتشاق »س����يف القدس« جاءت أكبر بكثير مما تّم 

تقديره، وما زال صداها يتسع ببركة األقصى.
ودعا الس����نوار، خالل خطاب أمام العديد من النخب 
من أبناء شعبنا في مدينة غزة، قادة العالم والكيان 
اإلس����رائيلي إلى منع تكرار صورة اس����تباحة جنود 
االحت����الل للمس����جد األقص����ى، مضيًفا »م����ن يأخذ 
القرار بتكرار هذه الصورة فهو قد أخذ بنفس����ه قراًرا 
باس����تباحة آالف الُكن����س والمعاب����د اليهودية في 

العالم أجمع«.
وتابع »نفضل أاّل تتحّول المعركة إلى دينية لكن إذا 
أراد قادة االحتالل ومتطرفي����ه فنحن لها وقد قبلنا 
التحّدي )...( ونحن عند مقدس����اتنا وديننا لن نبخل 
بش����يء ولن نتردد في اتخاذ القرار وليكن الثمن ما 

يكون«.
وأض����اف »مع العالم فرصة أن يتحّرك للحيلولة دون 
وق����وع المعركة الكبرى، ولكن نحن كفلس����طينيين 
وعرب ومسلمين أّننا على أتّم الجهوزية واالستعداد 

للدفاع عن أقصانا ولن نترّدد عن القيام بواجبنا«.
وطالب رئيس حركة »حماس« في قطاع غزة فصائل 
المقاومة وأجنحتها العسكرية بأن تكون على أهبة 
االس����تعداد والجهوزية »فالمعركة لم تنته بانتهاء 
شهر رمضان بل ستبدأ بانتهائه«، داعًيا أبناء شعبنا 
وجماهير أمتن����ا للتجّهز لمعركة كبيرة إذا لم يكفَّ 

االحتالل باعتداءاته بحق األقصى.
ولف����ت إل����ى أّن االحتالل يخطط القتحام المس����جد 
األقصى في يوم استقاللهم أو يوم القدس لديهم، 

لذلك يجب أن نكون على أهبة االستعداد.
وأعل����ن أّن »الرش����قة األول����ى التي س����نطلقها في 
المعركة القادمة س����تتكون من 1111 صاروخ، وهذا 

الرقم يش����ير الى تاريخ استش����هاد القائد ياس����ر 
عرفات، وسنس����مي هذه الرشقة باسم رشقة القائد 

أبو عمار«.
وق����ال إّن الخط����ة الجهنمي����ة الت����ي أعدها جيش 
االحتالل واستخباراته لقطع رأس المقاومة في قطاع 

غزة ذهبت أدراج الرياح.
وشّدد على أّن العمليات البطولية األخيرة في الداخل 
المحتل أثبتت أّن الكيان »اإلس����رائيلي« »أوهن من 
بيت العنكبوت«، واالحتالل يعيش حالة من التخبط 

والضياع بعد العمليات الفدائية األخيرة.
كم����ا دعا القائمة العربية الموّحدة برئاس����ة منصور 
عب����اس إل����ى اّتخاذ ق����رار الي����وم باالنس����حاب من 
»الكنيست« اإلسرائيلي، وعدم منح حكومة االحتالل 

أي غطاء لتنفيذ اقتحاماتها في المس����جد األقصى 
المبارك وتهويد مدينة القدس المحتّلة.

ت�شغيل اخلط البحري لغزة
وأعلن الس����نوار أّن الفترة القريبة المقبلة ستشهد 
تش����غيل الخط البح����ري لقطاع غزة بالتنس����يق مع 
»مح����ور القدس«؛ لكس����ر الحصار كس����ًرا كاماًل عن 
القط����اع، مؤّك����ًدا أّن المش����اورات واالس����تعدادات 

والتجهيزات لتشغيله تجري على قدم وساق.
وأضاف »س����نخرج من غزة ونعود إليها، واللي عاجبه 
عاجب����ه.. واللي م����ش عاجبه خاوة ورغًم����ا عن أنفه«، 
متوّجًها بالتحية إلى الجمهورية اإليرانية ومرشدها 
ومسؤوليها »الذين لم يترددوا في بذل كل غاٍل من 

أجل القدس«.

وش����ّدد على أّن الضفة الغربية هي ساحة المعركة 
الحقيقية في مواجهة االحتالل، قائاًل »يا شبابنا في 
الضفة الغربية تستطيعون إذا ما قررتم، أن تطردوا 

المستوطنين من الضفة حتى نهاية العام«.
وتوّج����ه بالتحية إلى األبطال الذي����ن نفذوا العملية 

فجر هذا اليوم في مستوطنة أرئيل قرب سلفيت.
وتاب����ع »يا أبناء ش����عبنا في الضف����ة الغربية قوموا 
بواجبكم وال تنتظروا قرارا من أحد، وقد أثبت العمل 

الفردي أنه يحقق إنجاًزا كبيًرا«.
تبيي�ض ال�شجون

وقال رئي����س حركة »حماس« بغزة إّن ق����راًرا قاطًعا 
وواضًح����ا قد اُتخ����ذ بتبييض س����جون االحتالل من 
كل أسرانا الفلس����طينيين والعرب »ولن يطول ذلك 
بإذن الل����ه«، موضًحا أّن حكومة االحتالل تكذب على 
جمهورها، وتعتقد أن ملف األسرى يمكن أن يطوى 

في زوايا النسيان.
وأضاف »الساحات كلها مفتوحة، ولن تكون هناك 
خط����وط حمراء تمنعن����ا بأن نق����وم بواجبنا من أجل 

أسرانا«.
وأبرق الس����نوار بتحية إجالل وإكبار لمفتي سلطنة 
ُعمان عل����ى مواقفه الرائعة، وعل����ى تعبيره الدقيق 
والمؤم����ن بقضايانا اإلس����المية الحقيقية، وبتحية 

إجالل وإكبار لشيخ األزهر الشريف.
وتوّج����ه بالتحية إل����ى المرابطي����ن والمرابطات في 
القدس وألهلنا في الضفة والداخل، وخّص بالتحية 
نس����اء فلس����طين المرابطات في المسجد األقصى، 
والش����باب الذين تس����لقوا جدار الفصل العنصري، 
وقوافل أبناء شعبنا في النقب والجليل واللد والرملة 

الذين زحفوا للرباط في األقصى.
وطالب باإلعالن في أقرب وقت عن تش����كيل جبهة 
وطنية للمقاومة النتزاع حقوقنا في القدس والحفاظ 
عل وجودنا العربي والفلسطيني ووقف االستيطان 
بالضفة ومنح أهلنا الداخل حقوقهم وكسر الحصار 

عن غزة وعودة الالجئين.

تعهد بتبييض السجون وتشغيل الخط البحري بغزة قريًبا
السنوار: سيف القدس لن يغمد حتى التحرير والمساس باألقصى يعني حرًبا إقليمية دينية

القدس المحتلة/ االستقالل:
عقب سياسيون واعالميون إسرائيليون مساء السبت، 
على خط���اب رئيس حرك���ة »حماس« ف���ي قطاع غزة 

يحيى السنوار.
 وأجمعت ردود الفعل »اإلس���رائيلية« على س���خطها 
واس���تيائها مم���ا وصف���وه تح���دى الس���نوار لدولة 
»إس���رائيل«، معتبرين أنه بدأ يش���كل خطرًا حقيقيًا 

على األخيرة.
اإلس���رائيلية  الصحفي���ة  علق���ت  جهته���ا،  م���ن   
والمتخصصة في الشأن الفلسطيني دانا بن شمعون، 
بالقول، »الس���نوار يق���ول.. المعركة ل���ن تنتهي في 
نهاي���ة رمضان إذا اس���تمر العدوان اإلس���رائيلي في 
األقص���ى، وال يوجد وضوح أكثر م���ن هذا، وهذه المرة 

تهديد السنوار صريح وواضح دون تلميحات«.
فيما اعتبر الصحفي »اإلس���رائيلي« يوني بن مناحيم، 
أن يحيى الس���نوار، زعي���م »حماس« ف���ي قطاع غزة، 
كش���ف الضعف األمني   والسياس���ي لحكومة بينيت 

البيد غانتس، ويس���مح لنفس���ه بتهديد »إسرائيل« 
بشكل صارخ بدافع من الشعور بالقوة الكبيرة.

فيما رأى أمير بوخبوط مراس���ل موق���ع واال العبري، أن 
يحيى الس���نوار يتح���دث، يذكر الجمي���ع أن الهدوء 
مؤقت، »حماس« منش���غلة بتكديس القوة والس���الح 
والتدريبات، وعندما تش���عر أن الوقت مناس���ب فإنها 

ستشن هجومًا.
في ذات الس���ياق، كش���ف موقع »أبو علي اكس���برس 
»اإلس���رائيلي« والمقرب من المخابرات »اإلسرائيلية«، 
أن زعي���م حركة حماس في قطاع غزة يحيى الس���نوار 

يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل »إسرائيل«.
وأش���ار الموق���ع »اإلس���رائيلي«، إلى أنه م���ن الجدير 
إلس���رائيل أن تغتال يحيى الس���نوار في أقرب وقت 
ممك���ن، ألن إطالق س���راح ه���ذا الرجل من الس���جون 
اإلس���رائيلية تس���بب ف���ي تغيي���رات جذري���ة على 
الس���احتين الفلس���طينية واإلقليمية بطريقة ليست 

في صالح »إسرائيل«.

غزة/ االستقالل:
القي����ادي ف����ي حركة  أك����د 
داوود  اإلس����المي،  الجه����اد 
الس����بت،  مس����اء  ش����هاب، 
أن خط����اب قائ����د المكت����ب 
حرك����ة  ف����ي  السياس����ي 
الس����نوار  يحيى  »حم����اس« 
يمثل خطاب����ًا وطنيًا بامتياز، 
الموقف  ع����ن  فه����و يعب����ر 
الوطني ال����ذي تعبر عنه كل 

الفئات الفلسطينية.
ج����اء ذلك ف����ي تعقيبًا على 
الذي تحدث  السنوار  خطاب 
فيه عن تأثير معركة »سيف 

القدس« في ذكراها األولى.
وقال ش����هاب في تصريحات صحفية: »هذا هو الخطاب 
هو الذي يمثل الحالة الوطنية الفلس����طينية التي ال تقبل 

المساومة على الثوابت مهما كانت حجم التضحيات.
وأضاف :«ونح����ن نعيش في ظالل ذكرى معركة س����يف 
القدس هناك رسائل مهمة ومنها أن كلمة األخ القائد أبو 

إبراهيم أكدت أن س����يف القدس 
سيبقى مشرعًا دفاعًا عن المسجد 

األقصى المبارك«.
وتابع ش����هاب :«أب����و إبراهيم وجه 
رس����ائل للعالم العربي واإلسالمي 
أجمع بأن هناك أمانات ومسؤوليات 
ش����رائح  كل  عات����ق  عل����ى  تق����ع 
والعربية  اإلس����المية  المجتمعات 
قاطبًة، فالعالم كله مس����ؤول ألنه 
لم يوقف التغول الصهيوني على 

المسجد األقصى«.
وأشار إلى أن السنوار، وّجه تحذيرًا 
»قويًا في الحقيقة« بأن االستمرار 
ف����ي السياس����ات العدوانية تجاه 
المسجد األقصى، فإن هذه السياسات العدوانية ستؤدي 

في النهاية إلى حرب دينية ستحرق األخضر واليابس.
ولفت ش����هاب إلى أنه م����ن الواضح تمامًا ب����أن المقاومة 
لن تس����مح مرة أخ����رى بتكرار هذه الص����ور، من اقتحامات 
المسجد األقصى والدخول إلى المصلى المرواني، فإن هذا 

سيشعل حربًا حقيقية.

 وصفوه بتحدى لدولة »إسرائيل«
ردود فعل إسرائيلية »ساخطة« 

على خطاب السنوار

شهاب: خطاب السنوار يمثل خطابًا 
وطنيًا بامتياز ويعبر عن الموقف الوطني
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دولـة فل�سطيـن 
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 13987/2019
إلى المنفذ ضده/أحمد أيوب وجيه األيوبي.

طبق���ا للحك���م الص���ادر ضدك م���ن محكمة بداي���ة غزة ف���ي الكمبياالت 
المستحقة الدفع والصادرة لصالح طالب التنفيذ/عالء وائل حسين شملخ 
والبال���غ قيمته $5800 )خمس���ة أالف وثمانمائة دوالر أمريكي( والقاضي 
بالزامك بدفع قيم���ة الكمبياالت مبلغ وقدره $5800 لصالح طالب التنفيذ 
باإلضافة الي رس���وم ومصاري���ف القضية بناء عليه ق���رر قاضي التنفيذ 
بتاري���خ 20/2/2022 ايقاع الحج���ز التنفيذي على المركب���ة ذات صالون 
خصوص���ي من نوع )جيلي( لون )أس���ود( وتحمل لوح���ة رقم )3255903( 

وبتاريخ 3/3/2022 تم الحجز على السيارة وإعداد محضر بذلك.
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 27/4/2022

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.  رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 900/2022

متفرع عن الق�سية رقم 223/2022
نوع الدعوى: )إثبات صحة سند ونفاذه(

قيمة الدعوى: )35000( خمسة وثالثون ألف دينار.
المستدعي/ نش���وان عطا عاش����ور أبو راس – مقيم في اإلمارات العربية 
المتحدة - دبي – ويحمل 912660180 – بواس���طة وكيله السيد / محسن 
حس���ن محمود أبو ش���رخ - - من غزة الش���يخ رضوان – بالق���رب من صالة 
اليازج���ي – بموج���ب الوكالة العامة رقم )3751( الص���ادرة من القنصلية 
العامة لدولة فلس���طين بدبي – ا.ع.م. بتاريخ 9/10/2007م – يحمل جوال 

رقم 0599770827 - وكياله المحاميان / عبدالله والصادق الدحدوح .
المستدعى ضدهما / -1 براء عطا عاشور أبو راس- هوية رقم 902252659

-2 ياسر عطا عاشور أبو راس- هوية رقم 909908931
-3 براءة عطا عاشور أبو راس )المزيني( - هوية رقم 987680006

-4 دينا عطا عاشور أبو راس )حماد( - هوية رقم 912660172
-5 طليعة عطا عاش���ور أبو راس – هوية رق���م 912660164 - وجميعهم 
م���ن غزة الميناء الثانية – مقابل برج هنادي – منزل عطا ابو راس – وحاليًا 

مجهولين محل اإلقامة.
م�ذك�رة ح�ض�ور بالنش�ر المستبدل

إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله 
ق���د تقدم لدى محكمة بداي���ة غزة بالقضية المرقوم���ة أعاله وموضوعها 
إثبات صحة س���ند ونفاذه اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه، ونظرًا 
ألنكم مجهولين محل اإلقامة، وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في 
نظ���ر هذا الطلب وعماًل بالمادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية 
غزة في الطلب رقم 900/ 2022م بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر 
الموجز لذل���ك يقتضي عليكم أن تحضروا له���ذه المحكمة يوم االثنين 
بتاريخ 6/6/2022 الس���اعة التاس���عة صباحًا كما يقتض���ى عليكم إيداع 
جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوماا 
لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك س���ينظر في القضية والطلب باعتباركم 

حاضرين - مع االحترام - غزة بتاريخ 21/04/2022م.

رئـيـ�س قلم حمكمة بداية غـزة
الأ�ستاذ / عمار قنديل

غزة/ االستقالل:
استعرض االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع 
غزة واقع العمال الفلس����طينيين في القطاع عش����ية يوم 
العمال العالمي والذي يصادف األول من أيار/ مايو من كل 
ع����ام، مؤكًدا أن أوضاعهم في قطاع غزة باتت على صفيح 

ساخن، محّذرًا من كارثة إنسانية.
وقال رئي����س االتحاد العام س����امي العمصي، في تقرير 
أصدره االتحاد يلخص واق����ع العمال إّنه »ومع كل احتفاء 
عالمي بيوم العمال العالمي، يتجدد الحديث عن الفصول 
المؤلمة لمأس����اة العم����ال الفلس����طينيين وخاصة عمال 
قطاع غزة وهم يعيش����ون تحت وطأة الحصار اإلسرائيلي 
المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاما في أبشع جريمة 

عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها«.
ولفت إل����ى أّن أعداد المتعطلين ع����ن العمل في القطاع 
وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة البطالة 
55%، فيما بلغت نس����بة الفقر قرابة 80%، وال زال اآلالف 

ينضمون لجيش البطالة كل مرة.
ففي قطاع الصيد البحري رصدت نقابات العمال، أكثر من 
عش����رين حالة إطالق نار ش����هرية من قبل قوات االحتالل 
على الصيادين بهدف تفريغ البحر منهم، بحسب التقرير.

وأش����ار إلى أن االحتالل اعتقل منذ بداية العام 18 صياًدا 
ال زال يعتقل ثالثة منهم حتى اللحظة وهم محمود عزيز 
بكر، وأحمد إس����ماعيل الفصيح ومحمد نهاد الس����يالوي، 
إضافة لمص����ادرة 7 قوارب )حس����كات( وق����ارب )لنش(، 
وأصيب تسعة صيادين برصاص معدني مغلف بالمطاط 

أطلق����ه االحتالل عليهم، أصيب أحده����م في الرأس وهو 
الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ أذار الماضي.

كذلك وضع االحتالل اإلس����رائيلي، وف����ق التقرير، قطاع 
الزراعة ال����ذي ُيعد أحد أعمدة االقتصادي الفلس����طيني 
ويش����غل نحو 40 أل����ف مزارٍع، على مجهر االس����تهداف 
عبر فت����رات مختلفة من العام، من خالل تجريف األراضي 
المس����تمر وحرق ورش المبيدات الس����امة وفتح السدود 

والعّبارات وقص����ف األراضي الزراعية وإطالق النار اليومي 
عليهم خالل التوجه إلى أعمالهم.

وأش����ار التقري����ر إل����ى أن الع����دوان اإلس����رائيلي ال����ذي 
ش����نه االحتالل في مايو/ أي����ار 2021 عّمق م����ن الكارثة 
اإلنس����انية وأكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال 
الفلس����طينيين وأطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال 
بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد 

أن خلف دماًرا هائاًل في البنية التحتية والمصانع والورش 
والمنازل والمؤسسات الحكومية واألهلية.

وأوضح أّن االحتالل دم����ر 50 مصنًعا وتضرر نحو 20 ألف 
عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من العدوان، وتسريح 5 

آالف عامل خالل العدوان.
كذل����ك ذكر أّن عدم انتظام التي����ار الكهربائي يؤثر على 
عمل 3 آالف عامل في الغزل والنس����يج، في حين ش����هد 
قطاع الس����ياحة ال����ذي يعمل به 5 آالف عامل انتكاس����ة 
وخس����ائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل األزمات 
االقتصادية المتتالية، بينما ال زال قطاع اإلنشاءات والبناء 
يشهد شلال كامال أدى لتعطل 40 ألف عامل، نتيجة عدم 
تحريك عجلة اإلعمار منذ عام كامل، وهو ما ينذر بتداعيات 
خطيرة، في ظ����ل تأخير عملية اإلعمار، وفق تقرير نقابات 

العمال.
وفي الس����ياق ذات����ه، أكد أن العمال استبش����روا خيرا في 
مس����اعي الوس����طاء الرامية لزيادة أعداد عم����ال غزة في 
الداخ����ل المحتل إلى ثالثين ألف عامل، وهو ما س����يعمل 
على تحسين عجلة االقتصاد الفلسطيني، مستدركا: »لكن 
االحتالل يماطل في تنفيذ التفاهمات، وبات يس����تخدم 
قضية العمال بهدف تشكيل حالة شعبية ضاغطة على 

المقاومة الفلسطينية«.
وأّكد أن الواقع المعيشي في قطاع غزة أصبح على صفيح 
س����اخن، ألن االحتالل يرفض تغيير الواقع ويس����تمر في 
جعل الناس يعيشون حياة رمادية بين »الموت والحياة« 

وهو نمط عقابي جماعي لمليوني إنسان.

عشية يوم العمال العالمي
نقابات العمال: أوضاع عمال غزة باتت على صفيح ساخن

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجلت س���لطات االحتالل »االسرائيلي«، الس���بت، محاكمة حارس المسجد 

األقصى فادي عليان حتى ال�30 من أيار المقبل.
يذك���ر أن عليان تعرض أكث���ر من لالعتقال واإلبعاد عن المس���جد بدعوى 
تعطيل اقتحامات المس���توطنين واالحتجاج على تدنيس جنود االحتالل 

للمصليات.
وكانت س���لطات االحتالل هدمت منزل عليان في قرية العيسوية الواقعة 

في الشمال الشرقي من القدس المحتلة.
وتواصل سلطات االحتالل مالحقة حراس األقصى والمرابطين والمرابطات 
في المسجد باالعتقال واإلبعاد عنه، وتتفاوت قرارات اإلبعاد من أسبوع إلى 

6 أشهر قابلة للتمديد.

االحتالل يؤجل محاكمة 
»حارس األقصى« فادي عليان

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن المفت���ي العام للقدس والديار الفلس���طينية، 
رئيس مجلس اإلفتاء األعلى الش���يخ محمد حسين، 
مس���اء الس���بت، أن اليوم األحد هو ال�متمم لش���هر 
رمضان المبارك، وعليه يكون ي���وم غ�ٍد اإلثنين أول 

أيام عيد الفطر.
وقال المفتي في بيان »في االجتماع الذي عقدته دار 
اإلفتاء الفلسطينية في المس���جد األقصى المبارك 
لتحري هالل شوال لهذا العام 1442هجري، لم تثبت 
رؤية هالل شوال هذه الليلة )أمس(، وعليه؛ يكون يوم 
غد )اليوم( األحد هو المتمم لش���هر رمضان، ويكون 

يوم بعد غد )غدًا( اإلثنين أول أيام عيد الفطر«.

وأضاف: »من رحاب المس���جد األقصى المبارك، أولى 
القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد 
نهنئ المس���لمين ف���ي مش���ارق األرض ومغاربها، 
ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، 
بحلول هذا العيد، كما نهنئ القيادة الفلس���طينية، 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس حفظه الله، بالعيد 
المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ ألمتنا الخير 
والرش���اد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن 
علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير 

االحتالل«.
وكان المفت���ي الع���ام، قد أعلن أن موع���د صالة عيد 
الفطر لهذا العام 1443ه، الساعة السادسة وخمس 

وعش���رون دقيقة صباحًا، حس���ب التوقيت الصيفي 
للمسجد األقصى المبارك.

وح���ث، المواطني���ن على زي���ارة عائالت الش���هداء 
والجرحى واألسرى، وشد أزرهم، والتواصل مع ذويهم 
وأرحامه���م، مذكرًا المواطنين بضرورة اإلس���راع في 
إخراج صدق���ة الفطر، وزكاة أموالهم، علمًا بأن صدقة 
الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها 

من العمالت األخرى.
وأش���ار إلى أنه يجب إخراجها قبل أداء صالة العيد، 
لنيل أجرها، وحتى يتيس���ر للمحتاجين االستفادة 
منه���ا، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف 

صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

المفتي: اليوم المتمم لشهر رمضان وغدًا أول أيام عيد الفطر
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ال أدرى ما هو الشعور الذي ينتاب الزعماء العرب وهم يشاهدون احياء العديد من دول 
العالم اإلسالمي ليوم القدس العالمي، وما هي مشكلتهم الحقيقية مع القدس وأهلها, 
ولماذا يتحالفون مع االحتالل الصهيوني المجرم لتمكينة من الس����يطرة على القدس 
والمسجد األقصى المبارك, وتمرير مخططات التهويد وطرد سكانها المقدسيين منها 
وهو ليس تحدي للفلس����طينيين فقط, انما هو ان����كار ألمر معلوم بالضرورة وفق إرادة 
المولى عز وجل وهو االنتصار على اليهود والدخول المش����هود للمسجد األقصى الذي 
وعد الله به عباده المؤمنين وزوال هذا الكيان اللقيط المسمى »إسرائيل«, والذي يدفع 

بالعرب لتمكينه من القدس واالقصى وطرد أهلها األصليين منها.  
فربما نظرتهم العدائية الغير مبررة للجمهورية اإلس����المية اإليرانية تدفعهم للتبرؤ 
من القدس والتخلي عن الواجبات والمس����ؤوليات نحوها، فهذا االمر يرضي »إسرائيل« 
وامري����كا والغرب الصليب����ي الحاقد, وتبقى القدس هي القربان ال����ذي يقدمه الزعماء 
العرب إلسرائيل وامريكا لضمان البقاء في سدة الحكم ألطول فترة ممكنة, واستتباب 
واس����تقرار األوض����اع األمنية ف����ي بلدانهم, والس����ماح لهم بالعيش تح����ت الوصاية 
االمريكية وتحت العصا اإلس����رائيلية كاتب����اع وعبيد, فمن يتخلى عن القدس يتخلى 
عن عقيدته وتاريخه وج����ذوره االصيلة ومجده التليد, ومن يقبل بالتنازل عن القدس 

واالقصى, سيقبل بالتبعية للمجرمين واالشرار الذين يقودون العالم بمنطق القوة. 
 مش����اهد خروج الماليين من المسلمين حول العالم تثلج الصدور وتبعث االمل في ان 
االمة اإلس����المية رغم كل القهر والتضلي����ل والزييف الذي يحيط بها من كل جانب اال 
انها تبقى بوصلتها متجهة نحو القدس كقضية مركزية لالمة اإلس����المية, وان واجب 
تحرير المس����جد األقصى يقع على عاتقها وان وجدانها ومشاعرها متجهة بفطرتها 
نحو فلسطين وارضها وشعبها ومقدس����اتها, واحياء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ليوم القدس العالمي, يهدف للتذكير بالواجب الذي يقع على عاتق المسلمين للدفاع 
عن مس����رى رسول الله صلى الله عليه وس����لم, وهذا االمر ال يعجب الكثير من الزعماء 
العرب الذين يرددون عبارات »يكفي ما قدمناه للفلس����طينيين« دعونا نعيش بسالم 
مع جيراننا اليهود, وكأن »إس����رائيل« تؤمن بالس����الم والتعايش وكأنهم ال يسمعون 

شعارات إسرائيل »الموت للعرب«.  
والسؤال الملح دائما طالما ان العرب يتوجسون من كل الخطوات اإليجابية إليران تجاه 
القضية الفلسطينية وال يرغبون بالمش����اركة في احياء يوم القدس العالمي, فلماذ ال 
يقوم الزعماء العرب انفس����هم بتخصيص يوم عالمي او إسالمي او عربي للقدس, كي 
يثبتوا حقهم بها ويش����عروا المجتمع الدولي ان هناك مدينة مقدسة لدى المسلمين 
يحتلها اليهود ويقوموا بقمع وطرد وقتل وس����جن س����كانها األصليين كي يستولوا 
عليها بالكامل, اين ملك األردن عبد الله ابن الحس����ين وملك المغرب محمد الس����ادس 
رئيس منظمة التعاون اإلس����المي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في تدشين 
يوم عالمي للتضامن مع القدس والمس����جد االقصى اذا كانوا ال يرغبون في احياء يوم 
القدس العالمي الذي تحتفل به ايران في الجمعة األخيرة من رمضان في كل عام, اين 

دوركم أيها الزعماء العرب؟!.
بالتأكيد فان يوم القدس العالمي له انعكاس����ات إيجابية ومعنوية كبيرة في نفوس 
الفلس����طينيين, تجس����دت في الحضور الكبير للفلس����طينيين في باحات المس����جد 
األقصى المبارك ورفع الشعارات التي تؤكد على حق المسلمين في قدسهم واقصاهم 
والهتاف للمقاومة واالش����تباك مع قوات االحتالل الصهيوني, وكانت انعكاساته في 
عملية مستوطنة »اريئيل« التي أدت لمقتل جندي صهيوني, وكانت انعكاساته في 
اعالن المقاومة وتحديدا س����رايا القدس عن طائرة »جنين« والمفاجآت التي اظهرتها 
المقاومة الفلسطينية لالحتالل من خالل استهداف طائراته الحربية بمضادات أرضية 
وصواريخ مضادة للطائرات, اما انعكاس����ه المباش����ر على الشعب الفلسطيني فهو ان 
الش����عب بات يدرك ان فلسطين ليست وحدها في مواجهة االحتالل الصهيوني, وان 
االمة حاضرة للمعركة وقادرة على تحرير أقصاها ومقدساتها, وان هذه اللحظة تقترب 

بشدة وقد باتت معركة تحرير على مرمى حجر .. فصبر جميل والله المستعان.
التصريحات والكلمات التي وردت على لس����ان مرش����د الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الس����يد على خامنئي أّن »إيران داعم ومس����اعد للمقاومة في فلسطين، وتدين التوجه 
الخياني للتطبيع مع إس����رائيل«, وما اكده السيد حس����ن نصر الله امين عام حزب الله 
ان القدس هي مس����ؤولية األمة جمعاء، ونحن في حزب الله كجزء من هذه األمة نعتبر 
أنفس����نا في الخط األمامي للمواجهة ، وما قاله امين عام الجهاد اإلسالمي القائد زياد 
النخالة  اننا في يوم القدس العالمي نجتمع وكلنا تصميم وإصرار بأن هذه المس����يرة 
س����تصل إلى الهدف بتحرير القدس وفلس����طين, وما قاله رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس القائد إس����ماعيل هنية »إننا صامدون ثابت����ون على أرضنا، ومطمئنون 
لقدر الله، وقادرون إن ش����اء الله أن نحقق النصر، ندحر المحتل، ونصلي مًعا في رحاب 

األقصى, يجعلنا مطمئنين.

يوم القدس العالمي.. 
يجعلنا مطمئنين

رأي

تثبت القدس دوم���ًا أنها القضية القادرة على توحيد 
األم���ة بكام���ل أطيافه���ا، وتجييش كام���ل قدراتها 
ومقّدراتها في خضم معركتها المركزية ضد المشروع 
الغربي اإلمبريالي ورأس حربته »إس���رائيل«. رحم الله 
اإلم���ام الخمين���ي، رضوان الل���ه عليه، الذي اس���تقرأ 
ببصيرته النّيرة خصوصي���ة القدس وفرادتها، والتي 
ال نظي���ر لها في وج���دان األمة وعقلها، فأّس���س يوم 
القدس العالمي لتوثيق عرى األمة بالقدس المحتلة، 
وحمايته���ا من كل مح���اوالت كّي الوع���ي الصهيو- 
تطبيعي تجاه قضية القدس، واختار الجمعة األخيرة 
من ش���هر رمضان المبارك لتلتق���ي األمة مع القدس 
في أبهى تجلياتها اإليمانية والروحانية، ليجمع يوم 
الق���دس العالمي بين ثناياه قداس���ة المكان والزمان 

والهدف.
حمل يوم القدس العالم���ي في هذا العام خصوصية 
كبرى، كونه أتى في ذروة نضال الش���عب الفلسطيني 
في كل جبهاته الجغرافي���ة، التي توّحدت على خيار 
المقاوم���ة ضّد الهجم���ة الصهيونية الشرس���ة على 
مدينة القدس ومقدس���اتها اإلس���المية والمسيحية، 
في محاولة إس���رائيلية لفرض سيادتها الدينية على 
المس���جد األقصى وتقسيمه مكانيًا وزمانيًا، مستمدة 
قوتها من االنحدار المتس���ارع لقطار التطبيع العربي، 
والذي وص���ل بالمطّبعي���ن العرب إل���ى االجتماع في 
النقب حول قبر بن غوريون مؤس���س الكيان الموّقت، 
والمس���ؤول األول ع���ن نكبة الش���عب الفلس���طيني 

وتهجيره عن أرضه.
في هذا الظرف الحرج ال���ذي تمر فيه مدينة القدس، 
بص���ورة خاصة، والقضية الفلس���طينية بصورة عامة، 
يبرز يوم القدس العالمي كقوة إس���ناد ودعم للشعب 
الفلس���طيني، ويمنحه مزيدًا من الثقة العالية بأمته 
وقواها الحية المقاومة، التي جعلت شعارها »القدس 
ه���ي المحور« في ي���وم القدس، كتأكي���د أن القدس 

والقضية الفلس���طينية ما زالتا وس���تبقيان القضية 
المركزي���ة لألم���ة. ومهما تالطم���ت أم���واج التطبيع 
الصهيو- عربي، فإنها حتمًا ستنحسر وتتالشى أمام 
م���د رقعة محور القدس واتس���اعها، والذي بات يملك 
قناعة وثق���ة جمعيتين، جندًا وق���ادة، بأنه قادر على 
تحقيق االنتص���ارات على هذا الكي���ان الموقت، كما 
عب���ر عن ذلك القائ���د العام للحرس الث���وري اإليراني 
حسين س���المي في أثناء مش���اركته أهل غزة وقواها 
المقاومة في إحياء ي���وم القدس في أرض غزة، بقوله 
إن »الكيان الصهيوني ال يس���تطيع استعادة مكانته، 
ألّن فلس���طين باتت اليوم مقت���درة وقريبة من النصر، 

وشمس نصرها بدأت تبزغ«.
تصدر كلمات س���المي م���ن تقدير موق���ف حقيقي، 
ومتابعة حثيثة لتطور الحالة النضالية الفلسطينية، 
وقواعد االش���تباك مع االحتالل، وخصوصًا بعد معركة 
»س���يف القدس«. يقول األمين الع���ام لحركة الجهاد 
اإلس���المي، زياد النخال���ة، »إن المقاوم���ة عصية على 
الهزيمة، وإنها تفرض قواعد اش���تباك تجعل العدو 
يحسب ألف حساب لكسرها«. تلك القواعد تجّلت في 
هرولة قادة المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية 
تجاه مكتب رئيس الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي بينت 
من أجل منع وصول مس���يرة األع���الم الصهيونية إلى 
ب���اب العم���ود والوصول إل���ى المس���جد األقصى، ألن 
تقديراتهم األمنية تؤكد أن ذلك س���يؤدي إلى إعالن 
حرب م���ن جانب المقاوم���ة الفلس���طينية، التي منذ 
معركة »س���يف القدس« لم تعد مقتصرة على قطاع 
غزة، بل إن الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948 
اس���تعادا دورهما الفاعل في مجابهة االحتالل، والذي 
تجلى في العودة إلى العمليات الفدائية داخل العمق 
اإلسرائيلي، وبروز كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس 
كأول جناح عس���كري علني يأخذ على عاتقه مواجهة 
اقتحامات الجيش اإلسرائيلي اليومية لمنطقة جنين 

وشمالي الضفة الغربية.
أّما في غزة فتواصل المقاومة تطوير وسائلها القتالية 
الهجومي���ة الق���ادرة عل���ى صنع تهدي���دات جديدة 
ومبتكرة للجبه���ة الداخلية اإلس���رائيلية، والتي كان 
آخرها كش���ف س���رايا القدس في ذكرى يوم القدس 
النقاب عن »مس���ّيرة جنين« التابع���ة لقوتها الجوية، 
كتأكي���د لح���دوث نقلة اس���تراتيجية ف���ي العقيدة 
العس���كرية للمقاوم���ة، بحيث بات لديه���ا ازدياد في 
النزعة الهجومية، األمر الذي يؤثر في فرض معادالت 

اشتباك جديدة مع االحتالل، ويؤكد أمرين:
األول، أن سياس���ة الحص���ار والتضييق على قطاع غزة 
لم تح���ل دون ق���درة المقاومة على تطوي���ر قدراتها 
وأس���لحتها القتالية، ب���ل اس���تطاعت المقاومة فتح 
آفاق جديدة أمام مقاتليه���ا لمباغتة جيش االحتالل 
اإلس���رائيلي كل مرة، ودفع���ه إلى زاوي���ة البحث عن 
أس���اليب دفاعي���ة لحماي���ة جبهته الداخلي���ة. فبعد 
أن اعتقدت »إس���رائيل« أنها من خالل إنهاء مش���روع 
الج���دار تح���ت األرض عل���ى الح���دود مع قط���اع غزة، 
استطاعت تحييد س���الح األنفاق الهجومية، تفاجأت 
بسالح المس���ّيرات الهجومية الذي سيدفعها مجددًا 

إلى البحث عن وسائل دفاعية أخرى.
ثانيًا، زيادة الثقة لدى المقاومة الفلسطينية بتحقيق 
االنتص���ار على هذا الكيان الموق���ت. فعلى الرغم من 
سعي »إسرائيل«، في كل قدرتها، لتحويل »اتفاقات 
أبراهام« التطبيعية إلى حلف عس���كري في المنطقة، 
َغر الت���ي أحدثها محور  تحاول م���ن خالله إغ���الق الثُّ
المقاومة في أمنها القومي طوال األعوام الماضية، إاّل 
أن المقاومة الفلس���طينية تدرك أنها ليست وحدها 
ف���ي المعركة، بل هي تمثل مرك���ز محور مقاومة على 
امتداد وج���دان األم���ة وجغرافيتها. لذل���ك، بات من 
المنطق���ي أن تحلق »مس���ّيرة جنين«، فخ���ر الصناعة 

الفلسطينية، في يوم القدس العالمي.

ش���هد ش���هر رمضان الحالي والماضي تصاعدًا في الهجمة 
اإلسرائيلية على المسجد األقصى ومدينة القدس من خالل 
قوات االحتالل والمستوطنين، في محاوالت متكررة للسيطرة 
عليه دينيًا بتقس���يمه زمانيًا ومكانيًا، بعد أْن سيطرت عليه 

»إسرائيل« عسكريًا منذ النكسة أو النكبة الثانية.
ف���ي المقاب���ل، كان التص���دي الفلس���طيني البطولي لهذه 
الهجمة حاضرًا بقوة طوال الش���هر المبارك، ما جعل األقصى 
ف���ي بؤرة الص���راع مع االحت���الل، والقدس مرك���ز الصراع مع 
الكيان الصهيون���ي، لتختصر القدس واألقصى الصراع على 
فلسطين، ولتختزل فلسطين الصراع بين األمة والغرب، وبين 

المستضعفين والمستكبرين، وبين الحق والباطل...
هذا هو جوهر معنى يوم القدس العالمي الذي أبدعه اإلمام 
الثائر آية الله الخميني – رحمه الله – ُمفّجر الثورة اإلسالمية 
ومؤسس الجمهورية اإلسالمية في إيران، ليضع مالمح النصر 
الق���ادم لألمة عندما تكتمل – من خ���الل معنى يوم القدس 

العالمي – دائرة النصر.
بدأ فكر اإلمام الثائر يخط دائرة النصر منذ أْن كانت القدس 
وفلس���طين حاضرة في إيران الث���ورة، من خالل حضورها في 
فكر قائدها ال���ذي اعتبر تحالف النظ���ام الملكي مع الكيان 
الصهيوني أهم أسباب نزع الش���رعية عن نظام حكم الشاه 
محمد رضا بهلوي والتحريض على الثورة ضده، واعتبر اإلمام 
أن فلس���طين هي قضية المسلمين األولى، وأن تحريرها من 
الصهاينة واجب ش���رعي على األمة اإلسالمية، واعتبر الكيان 
الصهيون���ي الخط���ر األول عل���ى المس���لمين، ورأى أنه غدة 

سرطانية يجب اجتثاثها وإزالتها من الوجود.
هذا الحضور تح���ّول إلى نهج عملي وسياس���ة ثابتة إليران 
الدولة، فدخلت فلس���طين في صلب مشروعية الثورة وهوية 
الجمهورية، ودعم فلس���طين ش���عبًا وقضية ومقاومة اعُتبر 
واجبًا دينيًا وأخالقيًا وإنس���انيًا، وحّولت الجمهورية س���فارة 
»إسرائيل« إلى سفارة فلسطين كرمٍز للتحرير القادم ال محالة، 
ورفعت ش���عار »اليوم إيران وغدًا فلسطين«، وأنشأت داخل 
حرس الثورة »قوة القدس« لدعم المقاومة الفلسطينية. وقد 
أتى إعالن مرش���د الجمهورية اإلم���ام الخميني »يوم القدس 

العالمي« في هذا الس���ياق، للتضامن م���ع األقصى والقدس 
وفلسطين وتأكيد االلتزام بتحريرها.

إب���داع يوم الق���دس العالمي في الجمعة األخيرة من ش���هر 
رمضان المبارك كختام لش���هر العبادة والتق���ّرب والتطهر، 
هدف���ه أن يتذكر كل مس���لم ف���ي العالم الق���دس، لتكون 
قبلته األولى في االهتم���ام والجهاد، كما كانت قبلته األولى 
في العبادة والص���الة، ولتكون قضية المس���لمين المركزية 
كمحور للصراع الحضاري بين األمة والغرب، كما كانت وجهة 
المس���لمين األولى خارج الجزيرة العربية في عهد الرس���ول 
)ص(. ه���ذا اإلب���داع يعني اس���تمرار معارض���ة األمة لوجود 
الكي���ان الصهيون���ي كخنجٍر مغروس في قلبه���ا )القدس(، 
ويعن���ي دوام إنكار األمة لش���رعية الكي���ان والتطبيع معه، 
ويعن���ي ديمومة م���أزق الكيان الوج���ودي وحتمية زواله من 
الوجود، ويعني تذكيرًا متواصاًل بطبيعة الصراع على األرض 
والتاريخ والرواية مع الكيان الصهيوني كرأس حربة للمشروع 
االس���تعماري الغربي الُمضاد لمشروع نهضة األمة ووحدتها 

واستقاللها وحريتها.
يوم الق���دس العالمي هو كّل أيام الجه���اد والمقاومة التي 
تك���ون فيها القدس وفلس���طين حاضرًة ف���ي مركز الصراع 
والمواجه���ة، وحاضرًة في ب���ؤرة اإليمان والوع���ي والوجدان. 
وعندما تك���ون أيام األمة كّلها أيام الق���دس، وتقترب األمة 
من فلس���طين لتصبح أرضها كلها في أكناف بيت المقدس، 
وعندم���ا يقترب زمان األمة ومكانها من القدس وفلس���طين، 
وتحافظ على اس���تمرارية ي���وم القدس، فه���ذا يعني أن ال 
يكون المس���جد األقصى »هارهبي���ت«، وأن ال تصبح القدس 
»أورش���ليم«، وأن ال تتحول فلسطين إلى »إسرائيل«، ويعني 
أن ال تستبدل األمة بوعد اآلخرة وعد بلفور، وبمشروع التحرير 

مشروع التطبيع، وبمحور المقاومة محور المساومة.
 األمة لن ترفع راية االستس���الم، 

َّ
إحياء يوم القدس يعني أن

 الحرب لم تضع أوزارها 
َّ

ولن ُتس���ّلم بالهزيمة أمام عدوها، وأن
 خي���ار الجهاد 

َّ
بعد، وأن الس���جال حت���ى زوال االحتالل، وأن

والمقاوم���ة هو قدر األمة ودمها الذي يجري في ش���رايينها 
ويس���ري في روحها، ومعه تتجدد حيوي���ة األمة ونهضتها 

وثورتها وعزتها وكرامتها.
تكتم���ل دائرة النصر في يوم القدس العالمي، عندما يلتقي 
الزمان والمكان والقرآن في ثالثية اإلبداع؛ إبداع يربط قداسة 
زمان ش���هر رمضان المبارك بقداس���ة م���كان بيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس )القدس وفلس���طين(، وقداسة القرآن 
الكريم في سورة اإلسراء الحاضنة لوعد اآلخرة الُمبّشر بتحرير 
القدس وفلس���طين، لتكتمل بتلك الثالثية المقدسة دائرة 

النصر الموعود من الله تعالى لألمة اإلسالمية.
إن ش���هر رمضان كزم���اٍن مبارك يحمل في معانيه أس���باب 
النصر، من خ���الل أخالق النصر وصفات الفالح المس���توحاة 
منه، وأهمها اإلخالص والصبر والمجاهدة والثورة، والمسجد 
األقصى كمكاٍن مبارك ُيخبئ داخله وحوله الطائفة المنصورة 
الظاهرة على الحق حتى يأتي نصر الله، وهي كذلك، والقرآن 
الكريم ككتاب ُمقّدس تكمن فيه ُبش���رى النصر في س���ورة 
اإلس���راء التي يس���كن فيها وعد اآلخرة، لالنطالق نحو إنهاء 

العلو واإلفساد اإلسرائيلي الثاني.
وك���ي تكتمل دائ���رة النصر، يج���ب األخذ بأس���باب النصر، 
اس���تلهامًا من يوم القدس العالمي، فيكون ميالدًا س���نويًا 
متج���ددًا لألمة، يمنحها القوة والق���درة على إعادة توحيدها 
 األمة، وإلعادة 

ِّ
حول القدس وفلس���طين كقضية مركزية لكل

توجي���ه بوصلة األمة نح���و قبلتها األولى المس���جد األقصى 
والقدس، كهدف للتحرير ومشروع للنهضة، وإعادة تصويب 
س���الح األمة نحو عدوها المركزي واألول، الكيان الصهيوني، 
كمركز لالس���تكبار العالمي، وإعادة تجدي���د األمل وتفعيل 
العمل لتحقيق ش���رطي اإليمان والق���وة في جيل وعد اآلخرة 
َنا ُأوِل���ي َبْأٍس َش���ِديٍد« طليعة األمة نح���و التحرير  »ِعَب���اًدا لَّ

والنهضة والعالمية.
ي���وم القدس العالمي يعن���ي ديمومة الصراع واالش���تباك، 
واس���تمرارية الجهاد والمقاومة، حت���ى تكتمل دائرة النصر 
بالتقاء الزمان والمكان والقرآن في الوعد اإللهي؛ وعد اآلخرة، 
عندما يتقاطع خّطا التاريخ؛ الصاعد لألمة نحو النور، والهابط 
بالكي���ان نحو الظالم، إيذانًا بزوال »إس���رائيل« وأفول حضارة 

االستكبار العالمي الغربية.

»مسّيرة جنين« في يوم القدس العالمي.. زمن التحّوالت

يوم القدس ودائرة النصر

بقلم/ حسن الفي

بقلم: د. وليد القططي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعاد ش����هر رمض����ان الحياة لقطاع الس����ياحة في مدينة 
القدس المحتلة، ونشطت حركة الفنادق واألسواق التي 
استقبلت آالف الزوار المسلمين والمسيحيين، بالرغم من 

انتهاكات واعتداءات سلطات االحتالل »اإلسرائيلي«.
 وبعد عامين اس����تثنائيين بفعل ظروف جائحة كورونا، 
شهدت الفنادق الفلسطينية بالمدينة، منذ بداية الشهر 
الفضيل، حجوزات لمس����لمين من دول ع����دة في العالم 

بينها تركيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وفرنسا وغيرها. 
كما ع����ادت الحافالت الس����ياحية للحركة أم����ام الفنادق 
الفلس����طينية في المدينة، وهي تقل س����ياح غالبيتهم 

مسلمين. 
تزامن شهر رمضان هذا العام مع عيد الفصح المسيحي، 
حيث وصل آالف الس����ياح المسيحيين إلحياء طقوسهم 

في كنيسة القيامة بالمدينة. 
وتنعش الس����ياحة حركة االقتصاد ف����ي المدينة، التي 
تعي����ش تحت وط����أة حصار إس����رائيلي يمن����ع الغالبية 
العظمى من س����كان الضفة الغربية، وجميع سكان قطاع 

غزة من دخولها.
 وتمنع سلطات االحتالل الفلسطينيين من سكان الضفة 
الغربية وقط����اع غزة من الدخول إلى ش����رقي القدس، إال 
بع����د الحصول على تصاريح خاصة م����ن جيش االحتالل 

اإلسرائيلي ال تصدر إال لحاالت معينة.
 تحس����ن ملحوظ مالك الفندق الوطني بالمدينة أس����امة 
ص����الح يق����ول لألناضول: »هذا ش����هر مب����ارك وفضيل، 
فبعد عامين من اإلغالق بسبب جائحة كورونا، فإن نسبة 
اإلش����غال في هذا الش����هر والشهر الذي س����بقه كانت 

عالية«. 
ويش����ير صالح إلى أن تزامن شهر رمضان مع عيد الفصح 
للطوائف المس����يحية، س����اهم في زيادة تنشيط حركة 

السياحة بالمدينة. 
واس����تدرك، »لكن السياحة المس����يحية كانت منخفضة 
مقارنة مع السياحة اإلس����المية الني كانت أقوى بكثير.. 
حصة السياحة اإلسالمية كانت 70 بالمئة مقارنة مع 30 
بالمئة للس����ياحة المس����يحية، وذلك بسبب األوضاع في 

شرق أوروبا«.
 وزاد: »بحمد الله عادت العجلة االقتصادية للدوران خالل 
شهر رمضان، وهناك حركة تجارة في األسواق والتواجد 
في المس����جد األقصى جيد جدا، وهذا أدى إلى رفع نسبة 

اإلشغال في جميع الفنادق«.
ويلفت صالح أن »أغلب الس����ياح خالل هذا العام، هم من 
تركيا وبريطانيا وأوروبا وجنوب إفريقيا ووفد تونس����ي«؛ 
والحظ أن ذروة الحركة الس����ياحية باتجاه المدينة كانت 

في فترة العش����ر األواخر من ش����هر رمضان. »خالل هذه 
الفت����رة ال تجد غرفة واحدة فارغة في القدس، وهناك من 

اعتكف في المسجد األقصى.
 السياح يفيدون االقتصاد في المدينة، فخالل زيارتهم 
يش����ترون الزيوت والزعتر والمنتجات الفلس����طينية، ما 

يساهم في دعم القدس«. 
ويأمل، أن يكون النشاط المشهود مؤخرا بداية انتعاش 
س����ياحي، مضيفا أن »ليلة اإلس����راء والمع����راج )27 رجب 
هجري( كانت فاتحة خير علينا فمنها كانت البداية حيث 
وصل عدد كبير من السياح واستمرت مع شهر رمضان«. 

وبينما كان صالح يتحدث، وصل إلى الفندق مجموعة من 
السياح األتراك. 

تقول سيبيل سميرة وهي مرشدة سياحة من إسطنبول 
لألناضول: »من����ذ 18 عاما وأنا أزور القدس مع الس����ياح.. 
وصل����ت مع الوف����د وأدينا الصالة في المس����جد األقصى 

وأحيينا ليلة القدر )27 رمضان(«.
وأضافت: »أنا كمرشدة سياحية قدمت إلى القدس مرات 
عديدة وأنصح الس����ياح بالقدوم إليها، فشوارعها مزينة 
باألضواء والناس يتحركون باتجاه المسجد وهي حيوية 

جدا )..( هكذا هي األجواء في مدينة األنبياء«. 
ونوهت بأن »الس����ياحة تكون في رمضان صعبة نوعا ما 
بس����بب الصيام.. لكن مع ذلك س����نزور الحرم اإلبراهيمي 
والبلدة القديمة في مدينة الخليل )جنوبي الضفة الغربية 

المحتلة(«. 
وتوضح المرش����دة الس����ياحية، أنه »منذ فبراير/ش����باط 
الماضي بدأنا بالقدوم إلى المدينة بعد انحس����ار كورونا 

وسنواصل المجيء إليها مع السياح من تركيا«.

بالرغم من إجراءات االحتالل التعسفية
»رمضان« ينعش سياحة القدس ويعزز اقتصادها المنهك

االستقالل/ وكاالت:
تراجع النش����اط الصناعي ف����ي الصين إلى أدنى 
مس����توياته من����ذ ش����باط/فبراير 2020، على ما 
أظهرت ارقام رسمية نش����رت السبت، في مؤشر 
جديد إلى الصعوبات االقتصادية التي تواجهها 
الس����لطات في إطار تطبيق اس����تراتيجية صفر-

كوفيد.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات، األساسي لرصد 
النشاط الصناعي، 47,4 نقطة في نيسان/أبريل، 
أي دون عتب����ة 50 نقطة الت����ي تفصل بين النمو 
واالنكماش، بينما أعلنت السلطات تزايد »التراجع 

في االنتاج والطلب«.
وتأتي االرقام فيما تواجه سياسات بكين الهادفة 
إلى القضاء على الفيروس، ضغطا من جراء عودة 

المتحورة أوميكرون.
وفرضت على عش����رات المدن، وم����ن بينها مراكز 
اقتصادية مثل شينزن وشنغهاي، تدابير إغالق 

شامل أو جزئي في األشهر الماضية.

والسياس����ات الصارمة المفروضة، رغم أن العديد 
م����ن دول العالم تتعلم التعاي����ش مع الفيروس، 
تس����ببت بصعوب����ات اقتصادية متزاي����دة فيما 
تعطل تدابير اإلغالق سالس����ل اإلم����داد وتترك 
البضائع مكدس����ة في أكث����ر موان����ئ الحاويات 

ازدحاما في العالم.
وأقر كبي����ر الخبراء في المرك����ز الوطني لإلحصاء 
تش����او قينغهي بأن بعض المؤسسات اضطرت 
إلى خف����ض أو وق����ف اإلنتاج فيم����ا العديد من 

الشركات شهدت صعوبات نقل متزايدة.
وقال تش����او إن »إنتاج وتش����غيل )...( مؤسسات 
تأثر بدرجة كبيرة« بحسب بيان للمركز أشار أيضا 
إلى أن مؤشرات أسعار مواد خام ال تزال »مرتفعة 

نسبيا«.
وتراجع أيضا مؤش����ر النش����اط غير الصناعي إلى 
أدنى مستوياته منذ مطلع 2020، على ما أظهرت 
أرقام المركز، في وقت تستعد لعطلة عيد العمال.

السبت نشرت مجموعة اإلعالم الصينية كايشين 

مؤش����رها لمدراء المشتريات والذي أظهر تراجعا 
للشهر الثاني على التوالي من 48,1 إلى 46,0.

وي����رى البعض أن أرقام كايش����ين التي تش����مل 
مؤسس����ات صغيرة ومتوس����طة الحجم، تعكس 
بش����كل أكثر دق����ة الوضع االقتص����ادي للصين 
مقارنة باألرقام الرسمية للحكومة التي تراقب عن 

كثب وضع المجموعات الحكومية الكبيرة.
وق����ال خبير االقتص����اد في مجموعة كايش����ين 
إنس����ايت وانغ تشي في بيان إن »تدابير مكافحة 

كوفيد أثرت على الخدمات اللوجستية«.
وأش����ارت كايش����ين أيضا إلى أن الشركات عبرت 
عن القلق إزاء المدة التي س����يتواصل فيه فرض 

تدابير كوفيد.
الخميس حذرت شركة آبل التكنولوجية العمالقة 
من أن تدابير اإلغالق المرتبطة بكوفيد في الصين 
س����تكون من العوامل الذي س����تؤدي إلى تراجع 
أرقام الفصل الثالث )نيس����ان/أبريل إلى حزيران/

يونيو( بمقدار أربعة إلى ثمانية مليارات يورو.

االستقالل/ وكاالت:
عشّية يوم عيد العمال الذي يحل األحد، دعت نقابات ألمانية إلى زيادة كبيرة 

في أجور العمال لموازنة التضخم المرتفع.
وقال رئيس نقابة »آي جي ميت����ال« للعاملين في قطاع الصناعة والتعدين، 
يورج هوفمان، في تصريحات لصحيفة »راينيشه بوست« األلمانية الصادرة 
الس����بت: »على مدار عامين، اعتمدنا سياسة رواتب مسؤولة بسبب الجائحة... 
التركيز كان على الحفاظ على فرص العمل وسط أعمق ركود في تاريخنا بعد 

الحرب. واآلن يتوقع أعضاؤنا زيادة كبيرة في األجور«.
وأضاف هوفمان أن »موازنة التضخم ال يمكن أن يكون ش����أنا يخص النقابات 
العمالي����ة وحدها«، موضحا أن »هذه أيضا قضية تخ����ص الدولة، التي يجب 

أن تخفف األعباء لضمان قدرة العمال على تحمل أسعار الطاقة المرتفعة«.
وال يتوقع هوفمان حدوث خطر دوامة األجور واألسعار، والذي يعني أن ارتفاع 
األجور يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات، موضحا في المقابل أنه »نظرا 
للطلب المرتفع الناجم عن عملية اللحاق بالركب من األزمة وانخفاض العرض 
جزئيا في المقابل بس����بب تعطل سالسل التوريد، تمكنت الشركات من نقل 

جميع الزيادات في أسعار الطاقة والمواد الخام تقريبا إلى المستهلكين«.
ووفقا لحس����ابات أولي����ة لمكتب اإلحصاء االتحادي، بل����غ معدل التضخم في 

ألمانيا في نيسان/أبريل الجاري 4ر7% على أساس سنوي.
وذك����ر رئيس نقابة »فيردي« للعاملين في قطاع الخدمات، فرانك فيرنكه، أن 

الكرة اآلن في ملعب أرباب العمل.
وق����ال فيرنكه في تصيح����ات لصحيفة »أوجوس����بورجر ألجماينه« األلمانية 
الصادرة اليوم الس����بت: »فى ج����والت المفاوضة الجماعي����ة نريد على األقل 
التعوي����ض عن الزيادات فى األس����عار، وإذا أمكن تحقيق زي����ادة فى األجور 

الحقيقية«.

عشّية عيد العمال ...
 نقابات ألمانية 

تطالب بزيادة األجور

النشاط الصناعي في الصين في أدنى مستوياته منذ سنتين

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية 
برام الله مساء السبت، أسعار المحروقات والغاز 

لشهر أيار المقبل.
ولم يطرأ أي تغيير على األسعار مقارنة بأسعار 

شهر نيسان الجاري.
وثبتت المالية س����عر لت����ر البنزين 95 أوكتان 
األكثر استخداًما في السوق الفلسطيني عند 

6.59 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 شيقل، 
والسوالر والكاز 5.99 شيقل لكل منهما.

كم����ا أبقت أس����عار الغاز للش����هر الثالث على 
التوالي، عند 14 ش����يقال ألسطوانة الغاز سعة 
2.5 كيلوغرام، و28 ش����يقال لألسطوانة سعة 
5 كيلوغرامات، و65 ش����يقال لألسطوانة سعة 
12 كيلوغراما، و260 ش����يقال لألسطوانة سعة 
48 كيلوغراما، و2.82 ش����يقل لكل لتر و4.96 

ش����يقل ل����كل كيلوغ����رام تش����مل التوصيل 
للعمارات والمؤسس����ات، في حين سعر خدمة 
توصيل األسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل 

فقط.
وطالب����ت هيئة البت����رول أصح����اب المحطات 
وموزع����ي الغ����از، بااللتزام باألس����عار المعلنة، 
محّذرة أن من يخالفها س����يضع نفس����ه تحت 

طائلة المسؤولية القانونية.

»المالية« تثبت أسعار المحروقات والغاز بأيار دون تغيير



األحد 30 رمضان 1443 هــ 1 مايو 2022 م

بيروت/ االستقالل:
أش����اد حزب الله بالعملية الت����ي نفذها مقاومان 
فلس����طينيان ف����ي مس����توطنة »أريئيل«، مس����اء 
الجمع����ة، معتب����رًا أّنها »تؤكد تصميم الش����عب 
الفلس����طيني المق����اوم عل����ى مواجه����ة االحتالل 
والدفاع عن نفس����ه ومقدس����اته بكل الوس����ائل 

المتاحة«.
وأك����د الحزب ف����ي بي����ان أّن »ه����ذه العملية وما 
سبقها من عمليات بطولية، وتصدي المجاهدين 
ل����كل مح����اوالت التوغل الصهيون����ي في مدنهم 
وأحيائه����م، تثبت يقظة الش����عب الفلس����طيني 

واستعداده الدائم لمواجهة االحتالل«.

الفلسطيني طريق  الش����عب  وأضاف: »سيواصل 
المقاوم����ة والكف����اح حتى تحرير أرض����ه وتحقيق 

النصر الكامل الذي بات قريبًا بإذن الله«.
وقتل مس����اء الجمعة حارس مستوطنة »أريئيل«، 
بعد إط����الق مقاومين النار باتجاهه، من مس����افة 

صفر، وانسحابهم من المكان.

»تثبت يقظة الشعب الفلسطيني«.. حزب الله يشيد بعملية »أريئيل«

بغداد/ االستقالل:
صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة مع جريدة »الصباح« 
العراقي���ة، الس���بت، أن »التفاهم« بين طه���ران والرياض »ب���ات قريبًا«، فيما 
اس���تأنفت جوالت الحوار بين الخصمين اإلقليميين ف���ي العاصمة العراقية 

األسبوع الماضي بعد فترة انقطاع.
وكان���ت جولة خامس���ة من المحادث���ات قد عقدت في 21 نيس���ان/ابريل في 
بغداد، على ما أعلن مس���ؤولون عراقيون، فيما أّكدت الخارجية العراقية مّذاك 
أن ج���والت إضافية س���تعقد أيضًا بي���ن الطرفين، ملمحًة حّت���ى إلى احتمال 

استئناف العالقات الدبلوماسية بين الطرفين.
وقطعت العالقات بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج منذ مطلع 2016. 
اال أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات االقليمية، 
بدآ منذ نيسان/أبريل 2021 مفاوضات في بغداد بتسهيل من الكاظمي الذي 

تربطه عالقات جيدة بالجانبين.
وفي مقابلة مطولة مع جريدة »الصباح« الرس���مية، تناولت عدة ملفات داخلية 
وخارجية، قال الكاظمي إن »اإلخوة في المملكة العربية السعودية والجمهورية 
اإلسالمية يتعاملون مع ملفِّ الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي 

 التفاهم بات قريبًا إْن شاء الله«.
َّ

للمنطقة، ونحن واثقون بأن
وتح���ّدث الكاظم���ي عن وجود »انفراجة حقيقية واس���عة ف���ي العالقات بين 
كل دول المنطقة«. وش���ّدد على أن »العراق لديه مصلحة مباشرة في تحقيق 

تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق االستقرار اإلقليمي«.
وتعد الجمهورية اإلسالمية والس���عودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، 
وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات االقليمية وأبرزها النزاع في اليمن. 
كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران اإلقليمي وتّتهمها ب�«التدّخل« 
في دول عربية مثل س���وريا والعراق ولبنان، وتتوّجس م���ن برنامجها النووي 

وقدراتها الصاروخية.
وكان وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمير عبداللهي���ان رّحب في آذار/مارس، 
بتصريحات لولي العهد الس���عودي األمير محمد بن س���لمان بش���أن عالقات 
الج���وار بين المملكة وإي���ران، معتبرا أنها تظهر »رغبة« الرياض باس���تئناف 

عالقاتها الدبلوماسية مع طهران.

الخرطوم/ االستقالل:
أعلن���ت الس���لطات الس���ودانية، الس���بت، حظ���ر 
التجمعات وس���ط العاصمة الخرطوم قبل ساعات 
من انط���الق تظاهرات في الذك���رى الثالثة لفض 

االعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني.
جاء ذلك بحس���ب بيان صحفي للجن���ة أمن والية 

الخرطوم، وفق وكالة السودان لألنباء.
وأفادت الوكالة الرس���مية بأن لجنة تنسيق شؤون 
أمن والية الخرطوم، وقفت في اجتماعها برئاس���ة 
والي الخرط���وم المكلف أحمد عثم���ان حمزة على 
مجم���ل الخط���ط التأمينية لوالي���ة الخرطوم خالل 
عطل���ة العيد والجهود المبذولة م���ن كافة القوات 

المشتركة والمساندة لخطة التأمين.
وطالب���ت اللجنة القائمين على أمر موكب الس���بت 
ض���رورة االلت���زام بالس���لمية ف���ي المواكب وعدم 
الس���ماح للمخربين بالدخول وس���ط المتظاهرين 
الس���لميين تفاديًا لوقوع أعمال تخريب وإصابات، 

وفق الوكالة.
وأعلنت اللجنة أن حركة الس���ير س���تكون السبت 
الثالثين من أبريل كالمعتاد وأن الجسور مفتوحة 
باستثناء جسر المك نمر )يربط الخرطوم بالخرطوم 
بح���ري( كما أنها س���تقوم بواجباته���ا نحو تأمين 
المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل 

رسالتها.
ودعت اللجنة المواطنين بأن يكون تجمع المواكب 
بالميادين العامة بالمحليات بالتنس���يق مع لجان 
والمؤسسات  المستش���فيات  أمنها واالبتعاد عن 
التعليمية، مش���يرة الى أن منطقة وسط الخرطوم 
من الس���كة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا 
وحتى شارع النيل شمااًل غير مسموح بالتجمعات 

فيها.

وف���ي يونيو/حزي���ران 2019 )29 رمض���ان( فض 
مس���لحون يرتدون زيا عس���كريا اعتصام���ا مطالبا 
بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة 

للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وأس���فرت عملية الف���ض عن مقتل 66 ش���خصا، 
بحس���ب وزارة الصح���ة، فيما قدرت »ق���وى إعالن 
الحرية والتغيير« )قائدة الحراك الش���عبي آنذاك( 

العدد ب�128.

رئيس الوزراء العراقي: »التفاهم 
بات قريبًا« بين طهران والرياض

السودان: حظر التجمعات وسط العاصمة قبيل تظاهرات ذكرى فض االعتصام

االستقالل/ وكاالت:
يعتزم حلف ش���مال األطلسي إجراء مناورات 
عسكرية كبيرة شرقي أوروبا، الشهر القادم، 
في رسالة موجهة ل�«ردع روسيا« على خلفية 

عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت وكالة »أسوشييتد برس« أّن عشرات 
اآلالف م���ن الجنود من ق���وات »الناتو« ودول 
أخرى في ش���مال األطلس���ي سيشاركون في 
سلس���لة من التدريبات العسكرية في جميع 

أنحاء أوروبا في األسابيع المقبلة.
وس���تجري المن���اورات مدعوم���ة بالطائرات 
والدباب���ات والمدفعيات والعربات الهجومية 
المدرعة، في فنلندا وبولندا وشمال مقدونيا 

وعلى طول الحدود اإلستونية مع التفيا.
وسيش���ارك فيها ق���وات من »النات���و« وقوة 

االستكشاف المش���تركة، التي تأسست في 
العام 2014، وتضم 10 دول من بينها دولتان 

ليستا من »الناتو« هما فنلندا والسويد.
ب���دوره، قال الفري���ق رالف ووديس���ي، قائد 
إّن »حجم  البريطان���ي،  الميدان���ي  الجي���ش 
انتش���ار الجي���ش البريطان���ي إل���ى جان���ب 
احترافيته وقدرته عل���ى الحركة وتدريباته، 
س���يردع العدوان على نطاق لم نشهده في 

أوروبا هذا القرن«. 
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أّنها سترسل 
نح���و 8 آالف م���ن جنوده���ا للمش���اركة في 
المناورات في أوروبا الش���رقية، حيث ستبدأ 
قوات »الناتو« باالنتش���ار هذا األس���بوع في 
فنلن���دا، وستش���ارك ق���وات م���ن الواليات 
المتح���دة وبريطانيا وإس���تونيا والتفيا في 

»تدريبات الس���هم« لتحس���ين قدرتها على 
العمل جنبًا إلى جنب مع القوات الفنلندية.

وسيش���ارك أيضًا هذا األس���بوع نحو 4500 
جن���دي م���ن الوالي���ات المتح���دة وبريطانيا 
وألبانيا وفرنس���ا وإيطاليا ف���ي تدريبات الرد 
السريع، والتي ستشمل عمليات هبوط مظلي 

وإنزال من المروحيات في شمال مقدونيا.
والش���هر القادم، سيش���ارك 18 ألف جندي 
من »الناتو« من بريطانيا وفرنس���ا والدنمارك 
في من���اورات »القنف���ذ« على ط���ول الحدود 
اإلس���تونية الالتفية، بحس���ب »أسوشييتد 

برس«.
وفي أواخر أيار/مايو القادم، س���ينضم 1000 
جندي بريطاني إلى قوات من 11 دولة أخرى 

إلجراء »تدريبات المدافع« في بولندا.

االستقالل/ وكاالت:
جدد زعيم كوريا الش���مالية، كيم جونغ أون، تأكيده 
أّن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم قوتها العسكرية 

»بشكل استباقي« لمواجهة قوات معادية.
وقال كيم الس���بت: »للمحافظة على التفوق المطلق 
للقوات المس���لحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون 
كوريا الش���مالية ق���ادرة على احت���واء وتطويق كل 

المحاوالت الخطيرة والتهديدات، بش���كل استباقي 
في حال الضرورة«.

وأكد أّنه »يتعين على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير 
ترسانتها لتمتلك قوة عس���كرية ساحقة، ال يمكن 
ألي قوة في العالم أن تس���تفزها«، مش���ددًا على أّن 

»هذا األمر هو طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا«.
والجمعة، ذكرت وسائل إعالم كوريا شمالية رسمية 

أّن الزعيم كيم دعا جيش بالده إلى »تعزيز قوته بكل 
السبل إلبادة العدو«.

وأّك���د كيم خالل عرض عس���كري احتف���ااًل بالذكرى 
الس���نوية لتأس���يس الق���وات المس���لحة لكوري���ا 
الش���مالية، يوم الثالث���اء الماض���ي، أّن »بيونغ يانغ 
ستس���ّرع وتيرة تطوير ترس���انتها النووية المهمة 
للب���الد لردع الحرب«، الفتًا إل���ى أّن ذلك »قد ال يكون 

االس���تخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفًا غير 
مرغوب فيها«.

ويذك���ر أّن بيونغ يانغ أطلقت في 24 آذار/مارس أول 
صاروخ بالس���تي عابر للقارات منذ العام 2017،بقي 
في الج���و لم���دة 71 دقيق���ة، وعبر مس���افة 1100 
كيلومتر، ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 

كيلومتر، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع اليابانية.

موسكو/ االستقالل:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الس���بت، حصيلة العمليات التي نّفذتها قواتها، ضمن عمليتها 

العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، بعد 66 يومًا على انطالقها. 
وقالت الوزارة في بيان: »تّم تدمير 4 مس���تودعات للذخيرة والوقود، وإسقاط 18 مسيرة، وقتل 
أكثر من 120 مس���لحًا خالل ليل أمس الجمعة«، مضيفة أّن القوات الروس���ية دمرت 5 منشآت 
عس���كرية في أوكراني���ا، من بينها 4 مس���تودعات للذخيرة والوقود، إضاف���ة إلى نقطة تجمع 

عسكري للمسلحين، وذلك »باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة«.
وأكد البيان أّن »المدفعية الروس���ية اس���تهدفت خ���الل الليلة الماضية 389 هدفًا عس���كريًا 
أوكراني���ًا، من بينه���ا 35 نقطة قي���ادة، و41 نقطة حصين���ة، و169 نقطة تمرك���ز للمعدات 

العسكرية والمسلحين«.
وأعلنت وزارة الدفاع الروس���ية تدمير »142 طائ���رة، و112 مروحية، و658 طائرة من دون طيار، 
و279 منظوم���ة صواريخ مضادة للطائرات، و2656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و307 
قاذف���ات صواريخ متعددة، و1189 بندقية مدفعية ميدانية وقذائف هاون، إضافة إلى 2492 

وحدة من المركبات العسكرية الخاصة«، وذلك منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

زعيم كوريا الشمالية يحث قواته على تملك »قوة عسكرية ساحقة«

على وقع األزمة الروسية األوكرانية
مناورات عسكرية كبيرة مرتقبة لحلف »الناتو« في أوروبا

في اليوم الـ66 من العمليات
الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر األوكرانية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أحرز نادي جبل المكب����ر، الليلة قبل الماضية، بطولة كأس 
الش����هيد أبو عمار، للم����رة األولى في تاريخ����ه، بفوزه في 
النهائي، عل����ى ثقافي طولكرم، بثالث����ة أهداف لهدف، 
في اللقاء النهائي الذي احتضنه اس����تاد الشهيد فيصل 

الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.
وتّوج رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب فريق 

المكبر بلقب كأس الشهيد أبو عمار.
ونجح المكبر بإنهاء الش����وط األول لصالحه، بهدف وحيد 
سجله نجمه زيد القنبر من تس����ديد استقرت على يسار 

الحارس رمزي الفاخوري.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور دقيقتين عزز هداف دوري 
المحترفين النجم شهاب القنبر من تقدم فريقه بتسجيله 
الهدف من تسديدة قوية استقرت على يمين الفاخوري.

ونجح الثقافي ف����ي تقليص النتيجة، وتس����جيل هدفه 
الوحيد عن طريق مدافعه خالد أبو بكر.

فرح����ة الثقافي بالهدف لم تدم أكث����ر من دقيقة واحدة، 
حيث عاد الهداف ش����هاب القنبر، ومن����ح فريقه التفوق 

بتسجيله الهدف الثالث.
 وكان����ت البطولة قد توقفت منذ أكثر من ثالث س����نوات، 
وتحدي����دا منذ موس����م 2018-2019، والت����ي أحرز اللقب 

وقتها هالل القدس.

المكبر بطال لكأس أبو عمار على حساب الثقافي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت قوات جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« عن مهاجم فريق ش���باب الخليل 
والمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم محمد مراعبة بعد احتجازه على أحد 

الحواجز العسكرية.
وأكدت تقاري���ر صحفية محلية أن ق���وات االحتالل أفرجت ع���ن مراعبة عقب 

احتجازه لمدة 10 ساعات في مكان مجهول.
وكان الالعب أدى صالة ظهر الجمعة في المسجد األقصى المبارك، قبل أن يقرر 

الرجوع إلى مدينة قلقيلية، إال أن قوات االحتالل اعتقلته دون سبب.
وس���بق لالحتالل أن اعتقل شقيقه سامح العب فريق ثقافي طولكرم في شهر 

أبريل لعام 2014، قبل أن يفرج عنه بعد حوالي 8 شهور.

االحتالل ُيفرج عن 
مهاجم »شباب الخليل« غزة/ االستقالل:

كرم مس���اعد أمين ع���ام المجلس األعلى للش���باب 
والرياضة عبد الس���الم هنية األندية أبطال الكأس 
في كرة الس���لة، والي���د، والطائرة، وتن���س الطاولة، 
واألندية التي شاركت ببطولة »الياسين« الرمضانية، 
باإلضافة لمنحة مالية ش���ملت عدة جهات رياضية 
وشبابية فاعلة، بلغت قيمتها اإلجمالية )350.000( 
ش���يكل في حفل مركزي أقيم مس���اء الجمعة في 

إستاد فلسطين الرياضي بمدينة غزة.
وحضر الحفل نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم 
أبو س���ليم، وجابر عياش مستشار المجلس األعلى، 
والم���دراء العامون في المجلس، ورؤس���اء، وممثلي 
األندية، واالتح���ادات الرياضي���ة، وجمعية قدامى 
الرياضيين، ومنتدى الرواد، واتحاد اإلعالم الرياضي، 

وملتقى حكام كرة القدم.
ورح���ب هني���ة بالحض���ور، وهنأ األس���رة الرياضية 
بقرب حلول عيد الفطر الس���عيد، وأشاد بالمنظومة 
الرياضية وم���ا تقدمه من عم���ل متواصل من أجل 
الحف���اظ على انتظام النش���اط الرياض���ي، وتطرق 
لجولت���ه الخارجية، قائاًل:« نجحن���ا في نقل الصورة 
الحقيقية عن رياضتنا وشبابنا، وحصلنا على تضامن 
وثقة جميع الشخصيات الرسمية التي التقينا بها، 
وسيكون مردود هذه الزيارة لصالح تطوير رياضتنا«.

بعد ذلك جرت مراسم التكريم، وتسليم المكافآت 
المالية التي شملت:

ن���ادي خدمات المغ���ازي بط���ل كأس المرحوم عبد 

الله الكرنز لكرة الس���لة، ون���ادي خدمات النصيرات 
بطل كأس المرحوم عون الصواف لكرة اليد، ونادي 
الصداقة بطل كأس المرحوم خالد أبو القمصان لكرة 
الطائرة، ونادي المجمع اإلسالمي بطل كأس المرحوم 
سالم الش���رفا لكرة الطاولة، وأندية الدرجة الممتازة 
لكرة السلة: خدمات البريج، وخدمات المغازي، وغزة 
الرياضي، وشباب البريج، وشباب المغازي، وخدمات 

رفح.

وت���م تكري���م األندية التي ش���اركت ف���ي بطولة 
الياس���ين الرمضاني���ة لكرة القدم، وبط���ل البطولة 
ش���باب خانيونس، والوصيف المجمع اإلس���المي، 
ومكافأة المركز الثالث في بطولة »القدس والكرامة« 
لكرة القدم ش���باب رفح، ومنحة مالية التحاد اإلعالم 
الرياضي، ومنحة مالية لتطوير مركز حضارة، ولدائرة 
الشباب، ولنادي اتحاد الش���رطة، ولجمعية قدامى 

الرياضيين، ولمنتدى رواد الحركة الرياضية.

هنية يكرم أبطال الكأس وأندية بطولة »الياسين«

االستقالل/ وكاالت:
أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف صعب 
هذا الموسم من الدوري اإلنجليزي، حيث يشهد فريقه 
مانشس���تر يونايتد أحد أس���وأ مواس���مه في األعوام 
األخيرة، ويحتل المركز السادس من جدول البريميرليج 
وتفصل���ه نقطتان ع���ن المركز الراب���ع المؤهل لدوري 

األبطال.
في المقابل، يقدم رونالدو مستوى رائعا هذا الموسم، 
حيث س���جل 17 هدف���ا على مدار 28 مب���اراة، ليصبح 
وصيف هدافي الدوري بف���ارق 5 أهداف عن متصدر 

الترتيب؛ المصري محمد صالح نجم ليفربول.
ووض���ع البرتغال���ي بصمت���ه على 30% م���ن أهداف 
اليونايت���د في الدوري، رغ���م أنه وصل لعام���ه ال�37، 
حسبما ذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية اليوم السبت.

وج���اءت تصريحات م���درب الفريق رال���ف رانجنيك 
كالصاعق���ة عل���ى جمه���ور المانيو ومحب���ي رونالدو، 
بتأكي���ده »ال جدوى من الحدي���ث والتكهن باالقتراب 
من المراكز المؤهلة للتش���امبيونز. ينبغي أن نتحلى 
بالواقعية: فحت���ى لو فزنا بالمباريات المتبقية )3(، لن 

يكون بوسعنا االعتماد على أنفسنا للتأهل«.
ومنذ أول ظهور له بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي 
في موس���م 2003/2002، خاض رونالدو دوري األبطال 

على الدوام، حتى في أول موسم له كناشئ، قبل أن 
ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وس���جل رونالدو 140 هدفا ف���ي دوري األبطال، 
ليصبح الهداف التاريخ���ي للبطولة، وصاحب 
أكبر عدد من األهداف في نسخة واحدة ب�17 

هدف���ا، وصاحب أكبر عدد من المش���اركات 
ب�187 مب���اراة، والالعب الوحي���د الذي أحرز 
أهدافا في 3 نهائيات، وغيرها من األرقام 

القياسية.
وإذا س���ارت األمور وفق أس���وأ التوقعات 
وغاب اليونايتد عن البطولة خالل الموسم 
المقبل، فس���تكون هذه المرة األولى في 

مسيرة كريس���تيانو التي يغيب فيها عن 
التش���امبيونزليج، ال س���يما إذا ق���رر البقاء في 

صفوف )الش���ياطين الحمر(، األمر الذي ال يس���تطيع 
رانجنيك تأكيده بعد.

فشل »غير مسبوق« يطارد رونالدو

مدريد/ االستقالل:
توج فريق ريال مدريد بطاًل للدوري اإلس���باني بكرة القدم للمرة 35 في تاريخه، 
بالفوز على إسبانيول برباعية نظيفة مساء السبت بمعقل )الميرنجي( »سانتياجو 
برنابيو« في إطار منافسات الجولة 34 من »الليجا«. وسجل رباعية الريال رودريجو 
»هدفان« في الدقيقتين 33، و43 على التوالي، وماركو أسينسيو بالدقيقة 55، 
وبنزيم���ا في الدقيقة 81. ورفع الري���ال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب 

»الليجا«، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة بالمركز الثالث عشر.

ريال مدريد يتوج بطال
»لليجا« بعد سحق إسبانيول

ً

ً
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غزة/ االستقالل:
أتم����ت الهيئ����ة الخيري����ة إلغاث����ة الش����عب 
الفلسطيني مش����روع توزيع سالت خضراوات، 
حيث قامت بتوزيع 100 س����لة خضراوات على 

األسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.
حيث اس����تفاد من المش����روع  عش����رات األسر 
ذات األوضاع المعيشية الصعبة في المناطق  

الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.
من جانبها شكرت إدارة الهيئة في غزة مؤسسة 
أحباء غ����زة ماليزيا، على جهودها المس����تمرة 
في خدمة أبناء ش����عبنا؛ داعًيا إلى استمرارية 
هذا العطاء الذي يس����هم في تخفيف معاناة 
عش����رات األس����ر التي تعيش تحت خط الفقر 

جراء الحصار المستمر على قطاع غزة.
وف����ي ذات الس����ياق، قامت الهيئ����ة بتنفيذ 
مشروع »إفطار  الصائمين«، وذلك بتوزيع 250 
وجبة طعام على عش����رات األسر المتعففة في 

قطاع غزة.
من جانب���ه أكد مدير الهيئة ف���ي مكتب غزة 

د. صالح الكاش���ف أن هذا المشروع يأتي في 
إطار التكافل مع عش���رات األسر الفقيرة، وسد 
حاجاتهم في ظل أجواء هذا الشهر الفضيل.

وتوّجه الكاشف بالشكر للمؤسسات الداعمة 

على جهوده���م المبذولة خالل هذا الش���هر 
الفضيل، داعيا إلى اس���تمرار العطاء ورس���م 
البس���مة على وجوه األس���ر الفقيرة في قطاع  

غزة.

نفذت مشروع »إفطار الصائمين«
غزة: »الهيئة الخيرية« تنهي توزيع »سالت الخضار« على األسر المتعففة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »جيروزاليم بوس���ت« العبرية الس���بت، إن »طائرات ش���حن 
ضخمة تابعة لسالح الجو اإلماراتي هبطت في »إسرائيل« مرات عدة، خالل 

األسبوعين الماضيين«.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن »س���بب هبوط هذه الرحالت لم يتضح بعد، 
لكن يش���تبه بأنها تنقل معدات أمنية وعس���كرية، بموجب اتفاق دفاع 

مشترك وقعه الجانبان في اآلونة األخيرة«.
وأضافت الصحيفة، أن »8 طائرات شحن ثقيلة، جميعها تتبع لسالح الجو 
اإلماراتي، هبطت خالل األسبوعين الماضيين، في مطار نيفاتيم العسكري 

اإلسرائيلي في صحراء النقب«.
وأشارت الصحيفة إلى أن »المسؤول عن الصادرات العسكرية واألمنية في 
وزارة »الدفاع« اإلس���رائيلية، أعلن في بداية نيسان/ أبريل الجاري، أن قيمة 
الصادرات العس���كرية اإلسرائيلية بلغت 11.2 مليار دوالر العام الماضي، 
وأن 7 ف���ي المئة منها، كانت ل���دول عربية وقعت اتفاق���ات للتطبيع مع 

إسرائيل«.
وكانت »إسرائيل« واإلمارات أعلنتا عام 2020 عن تطبيع العالقات بينهما، 
ومنذ ذلك الحين تم تبادل الس���فراء وتدش���ين الخطوط الجوية المباشرة 

والتوقيع على الكثير من االتفاقيات الثنائية.

صحيفة عبرية: 8 طائرات نقل عسكرية 
إماراتية هبطت في »إسرائيل«

الش����هيد يحيى علي عدوان في بلدة عزون 
ش����رق قلقيلي����ة ش����مال الضف����ة الغربية 

المحتلة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى 
الحكوم����ي بقلقيلية، ونقل  ن����زال  درويش 
جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه في عزون.

البلدة حاملين  المش����يعون ش����وارع  وجاب 
الش����هيد على أكتافهم، ومرددين هتافات 
غاضبة، وصوال إلى منزل عائلته لوداعه قبل 

الصالة عليه ومواراته الثرى بمقبرة البلدة.
واندلع����ت عقب انتهاء مراس����م التش����ييع 
مواجه����ات مع قوات االحت����الل التي تغلق 

مداخل البلدة.
واستش����هد ع����دوان فج����ر الس����بت متأثرا 
بإصابت����ه برصاص ق����وات االحت����الل التي 
اقتحمت البل����دة في إطار عملي����ات البحث 
عن منفذي عملية إط����الق النار على مدخل 
مس����توطنة »أرئيل« التي أسفرت عن مقتل 

جندي إسرائيلي.
كما أصي����ب مواطنان بالرصاص الحي، خالل 
مواجه����ات اندلع����ت م����ع ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، في بلدة عزون عقب تش����ييع 

جثمان الشهيد عدوان.
وأك����دت جمعية الهالل األحم����ر، أن جيش 
االحت����الل أطلق الرص����اص الح����ي، وقنابل 
الص����وت والغاز المس����يل للدم����وع بكثافة 
صوب الش����بان، م����ا أدى إلصاب����ة مواطنين 
بالرص����اص الحي ف����ي األطراف الس����فلية، 
جرى نقلهما الى مستش����فى درويش نزال 

الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وفي محافظ����ة جنين، أصيب ش����اب وفتى 
بالرصاص الحي خ����الل مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب 

جنين.
وأفاد ش����هود عي����ان، أن مواجهات اندلعت 
م����ع قوات االحت����الل التي اقتحم����ت البلدة 
وأطلق����ت الرصاص صوب المواطنين ما أدى 
إلصابة ش����اب بالرصاص الح����ي في الكتف 

وآخر بشظايا باليد.

وف����ي المحافظ����ات الجنوبية، اس����تهدفت 
مراك����ب  اإلس����رائيلية  الحربي����ة  ال����زوارق 
الصيادي����ن قبال����ة ش����واطئ محافظة رفح 

جنوب قطاع غزة.
وق����ال مراس����لنا، إن جنود البحري����ة فتحوا 
نيران أس����لحتهم الرشاش����ة بشكل كثيف 
تج����اه مراكب الصيادين في عرض بحر رفح، 
وأجبرتهم على مغ����ادرة البحر، ولم يبلغ عن 

إصابات.
إصابات في اعتداءات للمستوطنين

وأصي����ب ع����دد م����ن المصلين ف����ي هجوم 
للمس����توطنين على حافلة تقل مصلين من 
مدينة الناص����رة بأراضي 48 أثن����اء مرورها 
بالقرب م����ن التلة الفرنس����ية ف����ي مدينة 

القدس المحتلة.
وأف����ادت مصادر محلية وش����هود عيان، بأن 
مجموعة من المس����توطنين رشقوا الحافلة 
بالحج����ارة والزجاج����ات الفارغة، ما تس����بب 
بوق����وع عدة إصاب����ات بين ركابه����ا، إضافة 
إلى تحط����م الزجاج وإلحاق أضرار جس����يمة 

بالحافلة.
وف����ي محافظ����ة الخليل، أصيب ش����قيقان 
بجروح في هجوم للمس����توطنين على خربة 
»ودادي« جنوب ش����رق بلدة السموع جنوب 

الخليل.
وأك����د منس����ق لج����ان الحماي����ة والصمود 
ف����ؤاد العم����ور ل����� »وف����ا«، إن مجموعة من 
المستوطنين هاجمت الخربة وأطلقت كالبا 
بوليس����ية باتجاه الش����قيقين عماد وصالح 
أبو عواد، ما أدى ال����ى اصابتهما بجروح وتم 

نقلهما للعالج.
وأضاف أن المس����توطنين أطلقوا اغنامهم 
لرعي محاصي����ل المواطني����ن الزراعية، كما 
النش����طاء  احتجزت ق����وات االحت����الل أحد 

األجانب، ممن كانوا يتواجدون في المكان.
وف����ي محافظ����ة نابل����س، اعتدى عش����رات 
المستوطنين، مساء الس����بت، على مركبات 
المواطني����ن عن����د حاجز زعترة العس����كري 
جنوب نابل����س، تحت حماية قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأفاد مراس����لنا أن عش����رات المس����توطنين 
تجمه����روا عن����د حاج����ز زعترة العس����كري، 
واعتدوا عل����ى مركبات المواطني����ن، ما أدى 
إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وفي س����ياق متصل، تجمهر العشرات من 
المستوطنين عند مفترق بلدة كفل حارس 
شمال غرب س����لفيت، وعلى امتداد الشارع 
الواصل إلى حاجز زعترة العس����كري، وذلك 

تحت حماية قوات االحتالل.
واقتحم المستوطنون بلدة قراوة بني حسان 
غرب س����لفيت، تحت حماية قوات االحتالل 
التي أغلقت مداخل البلدة. كما أغلقوا طريق 
رام الله-نابلس، بعد أن تجمهروا في الشارع 
الرئيسي عند مدخل بلدة سنجل شمال رام 

الله.
اعتقال 23 مواطًنا 

في س����ياق آخ����ر، اعتقلت ق����وات االحتالل 
حواج����زه  عن����د  مواطًن����ا   23 اإلس����رائيلي 
العس����كرية، وخالل اقتحام����ات لمحافظات 

الضفة ومداهمات لمنازل المواطنين.
واعتقل����ت ق����وات االحتالل 10 ش����بان على 
األقل على حاجز قلنديا العس����كري ش����مال 
الق����دس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن 
الشبان كانوا في طريق عودتهم من الصالة 

في المسجد األقصى المبارك.
كم����ا اعتقل����ت ق����وات االحت����الل مواطنين 
اثنين من مدين����ة بيت لحم، كانا في طريق 
عودتهما من الصالة في المس����جد األقصى 

المبارك.
وأفادت مص����ادر أمنية ل� »وف����ا«، بأن قوات 
االحت����الل اعتقلت األس����ير المحرر حس����ان 
إبراهيم حس����ان )37 عاًما( من منطقة شارع 
الصف، وحسين س����ليمان أبو جلغيف )25 

عاًما( من جبل هندازة.
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، أس����يرا محررا من مخيم جنين، 
وداهمت منازل في حي الجابريات واقتحمت 

بلدة برقين وسط اندلع مواجهات.
وذك����رت مصادر أمني����ة، أن ق����وات خاصة 
مستعربة يساندها قوات االحتالل اعتقلت 
األس����ير المح����رر س����مير ضباي����ا م����ن حي 
الجابري����ات في جنين، بع����د مداهمة منزل 
ذويه، كما داهمت مقهى بالمخيم وفتشته 
واستجوبت الشبان المتواجدين بداخله بعد 

التدقيق في هوياتهم.
في الس����ياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل 
بل����دة برقين غ����رب جنين، حي����ث اندلعت 
وق����وات االحتالل،  الش����بان  بين  مواجهات 
العس����كري ونصب  م����ن تواجدها  وكثفت 
الحواج����ز في محي����ط قرى وبل����دات جنوب 

جنين.
كما اعتقلت ق����وات االحتالل أس����يًرا محرًرا 
من مدين����ة جنين. وأفادت مص����ادر محلية 
ل� »وفا« أن قوات االحتالل اعتقلت األس����ير 
المحرر نور الدين الش����لبي من جنين، أثناء 
مروره عن حاجز عس����كري قرب بلدة مسلية 

جنوب جنين.
أحمد  الش����ابين  االحتالل  ق����وات  واعتقلت 
فال����ح زكارنة، ومحمد ولي����د زكارنة من بلدة 
قباطية على حاجز عسكري طيار نصبه قرب 
ق����وات االحتالل  مدينة طوب����اس، ونصبت 
أيًض����ا حاجزا جن����وب قباطي����ة ودققت في 
هويات المواطنين ما تس����بب بحدوث أزمة 

في المكان.
وف����ي محافظ����ة س����لفيت، اعتقل����ت قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي س����بعة مواطنين من 
بلدة قراوة بني حس����ان غرب سلفيت، عقب 

محاصرتها للبلدة واقتحامها.
وأف����ادت مصادر محلية أن ق����وات االحتالل 
أغلقت مداخل البلدة عند موعد اإلفطار، قبل 
أن تقتحمه����ا بمش����اركة وحداتها الخاصة 
وتداه����م منزلي المواطنين س����ميح عاصي 

ومحمد مرعي.
وق����ال رئي����س بلدية ق����راوة بني حس����ان، 
إبراهيم عاص����ي، إن قوات االحتالل اعتقلت 
المواط����ن س����ميح عاصي، وأبنائه األس����ير 

المحرر يوسف بعد أن اعتدوا عليه بالضرب 
وعمير )16 عاًما( وبالل )15 عاًما(، وذلك بعد 

مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.
وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت المواطن 
محم����د مرع����ي ونجلي����ه يحي����ى )20 عاًما( 
ومنتص����ر، بع����د مداهمة منزله����م والعبث 

بمحتوياته.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت 
بين المواطنين وقوات االحتالل التي أطلقت 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الصوت والغاز الس����ام المسيل للدموع تجاه 
الموطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
إغالق مدخل سلفيت الشمالي 

ش����ددت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي من 
إجراءاته����ا العس����كرية في محي����ط مدينة 
س����لفيت والق����رى والبلدات المج����اورة لها. 
الش����بان وقوات  بين  واندلعت مواجه����ات 
االحت����الل في مدينة س����لفيت، عقب إغالق 

مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية.
وأفاد شهود عيان بأن جنود االحتالل أطلقوا 
الرص����اص الح����ي، وقنابل الص����وت والغاز 
المس����يل للدموع، صوب الشبان، دون وقوع 

إصابات.
كما ش����ددت قوات االحتالل م����ن اجراءاتها 
العس����كرية على مداخل قرية اسكاكا شرق 
س����لفيت، وبلدة ديراستيا، والطرق المؤدية 

إلى بلدات وقرى غرب سلفيت.
كم����ا أغلقت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي، 
البوابة الحديدية على الشارع المؤدي للقرى 
الغربية لمحافظة س����لفيت، قرب بلدة قراوة 

بني حسان.
وأفادت مص����ادر محلية، بأن إغ����الق البوابة 
تس����بب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة 
المواطني����ن المغادري����ن والمتوجهين من 

وإلى بلدات وقرى غرب سلفيت.
واحتجزت قوات االحتالل عددا من المركبات 
وفتش����تها ودققت في بطاقات ركابها ولم 

يبلغ عن اعتقاالت

اإ�صابات مبواجهات..
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االستقالل/ وكاالت:
يعتبر العلماء أن النمل من أكثر المخلوقات تعاونا وتنظيما مثلها مثل النحل، 
حيث تعيش ضمن ما يشبه الممالك، أو المجموعات الضخمة، األمر الذي يتطلب 

سلوكا منتظما ضمن المجموعة.
وتتعدد أصناف النمل وتتنوع بش���كل واس���ع، حيث يعي���ش أغلبها في حفر 
عميقة أو س���طحية تحت األرض، بينما يعيش البع���ض اآلخر فوق األرض من 

خالل بناء عش يأوي المجموعة من األخطار وبرد الشتاء.
وبحس���ب تقرير  لوكالة »س���بوتنيك«، توصل »النمل الحائك« في تايالند إلى 
طريقة مذهلة لبناء عشه عن طريق تجميع األوراق مع بعضها البعض، وتأسيس 

منزل صغير معلق في الهواء.
وأشار التقرير، الذي حمل اسم )يس���تخدم النمل اليرقات كمسدس غراء(، إلى 
أن النمل اس���تثمر اليرقات أيضا في عملية البناء كما يظهر في الفيديو، حيث 

تعمل اليرقات ك�«مسدس غراء«.
وتظهر النمالت في المش���اهد، وه���ن يحملن اليرقات الصغي���رات، إلى مكان 
»التش���ييد« ويبدأن باستغالل المادة اللزجة التي تنتجها هذه اليرقات بشكل 
طبيعي »حرير اليرقات«، حيث تمسك النمالت العامالت اليرقات وتستخدمها 
بشكل مشابه الستخدام »مسدس الغراء« الذي يستخدمه النجارون عند تثبيت 
األخش���اب أو األثاث المنزلي، وتثوم بوضع نقاط تثبيث على طول الشباك التي 

تحيكها أيضا من حرير اليرقات.

 أغرب ظواهر الطبيعة.. نمل 
يستخدم اليرقات كـ »مسدس غراء«

)apaimages(      سوق الزاوية و�سط مدينة غزة قبيل عيد الفطر ال�سعيد�

االستقالل/ وكاالت:
يشكل عيد الفطر بالنس���بة للمسلمين فترة 
انتقالية هامة الس���ترجاع الس���لوك الغذائي 
ا إلى النمط الحياتي  الطبيعي والعودة تدريجّيً

العادي الذي كان سائدًا قبل الصيام.
وبس���بب التغيي���رات المفاجئة ف���ي مواعيد 
وطبيع���ة الوجبات بين نهاي���ة صوم رمضان 
وبداي���ة العي���د، ترتف���ع احتم���االت اإلصابة 
باضطرابات حادة ف���ي الجهاز الهضمي مثل 
الغازات واالنتفاخ وعسر الهضم واإلسهال أو 
اإلمساك وحموضة في المعدة وتلبك معوي، 
والتي يمكن تفاديها عن طريق اتباع النصائح 

الغذائّية الثالث التالية خالل أيام العيد :
1. اختر أطعمة سهلة الهضم من المجموعات 

الغذائية التالية:
النيئ���ة  الخض���روات  تن���اول  الخض���روات:  
والمسلوقة والمطبوخة والمشوية وابتعد عن 

المقلية منها.
الفواكه: اس���تمتع بجميع أنواعها الطازجة أو 
المجففة بمعّدل ثالث حصص يومية، و تجّنب 

العصير.
الحب���وب: فّضل الحبوب غير المقش���ورة مثل 
الخبز المحّضر م���ن طحين قمح كامل والبرغل 

والفريكة على الخبز واألرز األبيض.
منتج���ات الحليب: كلما انخفض الدس���م في 
منتجات الحليب، كلما سهل هضمه. استهلك 
حليب 1% دسم، لبن حتى 1.5% دسم ولبنة 

وأجبان بيضاء وصفراء حتى 5% دسم.
البيض: امتنع عن المقلي منه 

اللحوم والدواجن واألس���ماك: اخت���ار اللحمة 
الحمراء الخالية من اللي���ة أو الدجاج والحبش 
بدون جلدة والسمك. حّضرها بأساليب طهي 

صّحية مثل الشي والسلق والطبيخ.
الدهون: ألن استهالك الدهون يؤدي إلى إرباك 
للجهاز الهضمي، امتنع عن الزبدة والس���منة 
النباتية والحيوانية والمارجرين و«الشمينت«. 
أضف كمية قليلة من زي���ت الزيتون في كل 
وجبة رئيس���ية وال تبالغ في اس���تهالكه ألن 
كل ملعقة كبيرة منه تعادل 90 سعر حراري! 
وبسبب الفوائد الصحّية المختلفة للمكسرات، 

ينصح باستهالك معّدل ملعقتين كبيرتين 
منها يوميا.

الحلويات: تحت���وي حلويات العيد التقليدية 
عل���ى كمية عالي���ة من الدهون، مما يش���كل 
هضمها يشكل على الجهاز الهضمي. اختار 
حلويات صّحية مثل الشوكوالتة 70% كاكاو، 
بوظة قليلة الدسم، الفواكه المجففة، السحلب 
أو المهلبية أو األرز بحليب، س���لطة الفواكه، أو 

حلويات بيتية محّضرة بطرق صّحية.
الغازية  العصي���ر والمش���روبات  ع���ن  ابتعد 

ومشروبات الطاقة
ْب تناول كّميات كبيرة من الس���وائل مع    َتَجنُّ
الوجبات حيث يفضل اس���تهالكها بكّميات 
صغي���رة و بنمط متكرر. ويش���ار أن الزنجبيل 
المغلي هو أفضل مشروب ساخن للتخّلص من 

سوء الهضم واالنتفاخ والغازات.
2. تناول وجبات صغيرة ومتعددة:

الهدف من تقسيم الوجبات هو إراحة الجهاز 
الهضمي من التعامل مع وجبات كبيرة تسبب 
انتف���اخ وغ���ازات وس���وء هضم. م���ن المهم 

مضغ الطع���ام جيدا وتناوله بب���طء، حيث أن 
هذه الممارسات تس���ّهل من عملية الهضم 
وتزيد من فرص االستمتاع بالمذاق. ولتجنب 
الش���عور بالتخمة، ينصح بالتوقف عن تناول 
الطعام فور الشعور بدرجة الشبع المريح وعدم 

االستمرار في األكل إلى حد التخمة.
اهتم بتقس���يم وجباتك الغذائية بعد صوم 
رمضان بش���كل منتظ���م، واب���دأ غذائك يوم 
العي���د بوجبة فط���ور صغيرة تحت���وي على 
مصدر بروتيني مثل بيضة مس���لوقة أو جبنة 
قليلة الدس���م، كمية عالية م���ن الخضروات، 
خب���ز مصنوع من حبوب كامل���ة، زعتر وملعقة 
أو ملعقتي���ن صغيرتي���ن من زي���ت الزيتون، 
ومشروب ساخن مثل الش���اي. اهتم باختيار 
كميات معتدلة من الطعام المطهو في وجبة 
الغذاء مبتدئا بالش���وربة والسلطة وابتعد عن 
األغذية المقلية أو تلك المحّضرة بكمية عالية 

من الزيت.
 أما وجبة العشاء، فتناول فيها وجبة متوازنة 
مش���ابهة لوجبة الفطور م���ع إمكانية إضافة 

الش���وربة وكوب من اللبن. تناول معّدل ثالث 
حصص يومية  فواكه وكوب إضافي من اللبن 

في الوجبات الخفيفة.
3. تجّنب التسمم الغذائي:

تش���كل أغذية العيد الش���عبية التي تعرض 
البس���طات كالحلويات والش���وكوالتة  عل���ى 
والسكاكر واألس���ماك والعصائر والمشروبات 
الجاهزة وحشوات الحلويات الجوز والتمر أخطر 
مصدر للتس���مم الغذائي نتيج���ة تعرضها 
المباش���ر ألش���عة الش���مس و الهواء الملوث 
بالغبار وعوادم السيارات أو بسبب انتهاء مدة 

صالحيتها.
إضاف���ة إلى ذل���ك، امتنع من ش���راء الوجبات 
الجاهزة والس���ريعة من مص���ادر غير موثوقة 
أو معروف���ة ألنها هي أيضا ق���د تكون ملوثة 
بالجراثيم فسبب لك التسمم الغذائي.  ومن 
جانب آخ���ر، أحرص على ناول الوجبات البيتية 
مباشرة بعد تحضيرها وال تتركها خارج البراد 
أكثر من س���اعتين ألن ه���ذا يجعلها عرضة 

للتلوث والفساد.

كيف تتجنب اإلصابة باضطرابات المعدة أول يوم العيد؟

االستقالل/ وكاالت:
حطمت سيارة آلية الرقم القياسي العالمي للسرعة، حيث 
وصل���ت إلى س���رعة مذهلة تبلغ 192.2 ميل في الس���اعة 

)309.3 كيلومترًا في الساعة(.
 Politecnico di Milano الس���يارة، التي طورها فريق من
تدعى PoliMOVE وهي ذاتية القيادة بالكامل، وس���ارت 
على المس���ار في مهبط طائرات مك���وك الفضاء في مركز 

كينيدي للفضاء التابع لناسا هذا األسبوع.
وأثناء اختبار القيادة، س���جلت س���يارة السباق سرعة تبلغ 
192.2 مياًل في الس���اعة )309.3 كيلومتًرا في الس���اعة(، 
محطمة الرقم القياس���ي الس���ابق البالغ 175.49 مياًل في 

الساعة )282.42 كيلومتًرا في الساعة(.
وقال البروفيسور س���يرجيو سافاريسي قائد الفريق الذي 
طور الس���يارة »كان هذا االختب���ار التجريبي مبهًجا، ونحن 
مس���رورون بالرقم القياس���ي العالمي، لكننا متحمس���ون 

أيًض���ا لحقيقة أن هذه البيانات س���تكون متاحة للجميع، 
وستستفيد الصناعة من عملنا«.

وانطلقت السيارة في خط مستقيم من مهبط طائرات ناسا 
في كيب كانافيرال في 27 أبريل )نيس���ان(، وتم الوصول 
إلى س���رعة 192.2 ميل في الساعة بمتوسط يزيد عن 0.6 
مي���ل )1 كيلومتر( في محاولتين متتاليتين في اتجاهين 

متعاكسين، للقضاء على تأثيرات الرياح.
وفي غضون أيام قليلة، سيحاول الفريق تكرار اإلنجاز على 
حلبة أتالنتا - هذه المرة على مضمار سباق وليس على خط 

مستقيم.
وقطعت سيارات الس���باق ذاتية القيادة شوًطا طوياًل في 
السنوات األخيرة، لكنها لم تكن دائًما سلسة، و من المؤكد 
أن محاوالت تطوير الس���يارات ذاتية القيادة سيس���تفيد 
من ه���ذا اإلنجاز التاريخي، بحس���ب صحيف���ة ديلي ميل 

البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
يق���ول األطباء إن الصيف، عل���ى الرغم من أنه يتيح فرصة 

ثمينة للتخلي عن الشاشات، له تأثير على العيون.
وتعرضت أعين الكثيرين لضغط كبير منذ ظهور الحوسبة 
الش���خصية وبدأ العالم كله ينظر إلى مجموعة متنوعة من 

الشاشات أمامه.
ونتيج���ة لذلك، تأثرت صحة العي���ن، خاصة خالل جائحة 
كورونا العامين الماضيين، التي تفاقمت فيها المش���اكل 
بس���بب اإلغالق الذي أجب���ر الناس على قض���اء المزيد من 
وقتهم في مش���اهدة التلفزيون أو العمل من المنزل، ومع 

ذلك، فإن ما كان دائما يمثل مشكلة للعين هو الصيف.
ويقول الدكتور توش���ا غروفر إن موسم التدريبات الحرارية 
في اله���واء الطلق ل���ه تأثير على كيفية عم���ل أحد أكثر 

األصول تعقيدا في الجسم.
ويقول المدير الطبي لمركز Vision Eye في نيودلهي: »إن 

حرارة الشمس الحارقة ضارة للغاية بالعيون«.
ويتابع الدكتور غروفر قائال: »إن التعرض ألشعة الشمس 
فوق البنفس���جية ف���ي الصيف يمك���ن أن يزيد من خطر 

اإلصابة بإعتام عدسة العين وتلف الشبكية«.
ونتيجة لذلك، من المهم أن توفر أي نظارة شمس���ية يتم 

ارتداؤها حماية من األشعة فوق البنفسجية.
ويضيف الدكتور غروفر أن الصيف »يمكن أن يسبب أيضا 
حساس���ية للعين، والتي تتراوح من حكة خفيفة واحمرار 
إل���ى ذرف دمع عين ش���ديد وتورم في الجف���ون والتهاب 
الملتحمة البكتيري والفيروسي«. ويقول الدكتور غروفر إن 
الحرارة المفرطة يمكن أن تس���بب أيضا »حروقا في العين 

وإعتام عدسة العين وتنكسا بقعيا والسرطان«.
وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مزعجا، إال أنه يمكن تجنب 
الحاالت إذا تم اتخاذ تدابير بس���يطة مثل ارتداء النظارات 

الشمسية وعدم التحديق في الشمس.

التحذير من أضرار قد تصيب 
العين جراء حرارة الصيف

سيارة ذاتية القيادة تحطم 
الرقم القياسي العالمي للسرعة


