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     تهنئة بالعيد 
تتقدم أس����رة صحيفة االس����تقالل بأحر التهاني وأصدق التبريكات 

لألمة العربية واإلس����المية عامة والشعب الفلسطيني خاصة لمناسبة 

حلول عيد الفطر السعيد، س����ائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم 

بالخير واليمن والبركات. 

ونعلمكم بأن الصحيفة ستحتجب عن الصدور طيلة أيام إجازة العيد على 

أن تعاود الصدور صباح يوم الجمعة الموافق السادس من مايو الجاري.   

وكل عام و�أنتم بخري 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطني���ن، فيما اعتقل عدد آخر 
خالل ومداهم���ات ومواجهات اندلعت أمس االحد، 
في أعقاب اقتح���ام جيش االحتالل االس���رائيلي 

مناط���ق متفرق���ة بالضفة الغربي���ة المحتلة. وفي 
مدين���ة رام الله، أصيب 5 مواطنين بجراح، واعتقل 
3 آخرون، أم���س األحد، في عملي���ات دهم نفذها 
الجيش اإلس���رائيلي في مخي���م الجلزون لالجئين 

ق���رب الضفة الغربي���ة. وقالت مص���ادر محلية، إن 
5 مواطني���ن أصيبوا بالرصاص الح���ي، في مخيم 

الجلزون لالجئين، خالل عملية دهم 
وتفتي���ش نفذها جي���ش االحتالل 

من بين المعتقلين القيادي بالجهاد سعيد نخلة 

 إصابات واعتقاالت ومداهمات خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة 

�الحتالل مي�سح هند�سيًا منزل �أحد منفذي عملية »�أرئيل« يف �سلفيت �أم�س 

د. عليان: الجرائم التي يرتكبها االحتالل 
بحق أبناء شعبنا تؤكد إفالسه وتراجعه

غزة/ االستقالل: 
عبر الناطق العس���كري باسم كتائب القس���ام أبو عبيدة، أمس األحد، عن شكره 

وتقديره للمرش���د األعل���ى للثورة اإليرانية الس���يد علي خامنئي 
لكلماته العربية الصادقة بحق الش���عب الفلسطيني ومقاومته. 

أبو عبيدة يشيد بتصريحات األسير عواودة: أطباء »الرملة« هددوني بعدم نقلي لمستشفى مدني إال إن فقدت الوعي
إيران حول القضية الفلسطينية رام الله / االستقالل: 

أكد األس���ير المضرب عن الطعام خليل عواودة، أن 
األطباء في معتقل عيادة »الرملة« هددوه بعدم نقله 

إلى مستشفى مدني إس���رائيلي، إال إذا فقد الوعي 
خ���الل إضرابه عن الطعام المتواص���ل منذ 60 يومًا 
رفضًا لالعتقال اإلداري. وأوضح عواودة، في رس���الة 

لعائلت���ه نقلها ن���ادي األس���ير، أن وضعه الصحي 
مس���تمر في التدهور، حيث يعاني 
من ضعف شديد، وعدم القدرة على 

رام الله/ االستقالل: 
دانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، حملة االعتقاالت 
المس���عورة التي تش���نها قوات االحتالل في مدن الضفة، والتي 
اس���تهدفت عددًا من المواطني���ن واألس���رى المحررين، بينهم 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعت المرابطة المقدس���ية هنادي حلواني، إلى اس���تمرار ش���د الرحال إلى المس���جد 
األقصى المبارك بعد انقضاء ش���هر رمضان الذي ش���هد زحفًا فلس���طينيًا كبيرًا نحو 

»الجهاد«: محاولة تغييب قادة شعبنا 
لن تؤثر على مواصلته باستعادة حقه

الدعوة إلى استمرار شد 
الرحال إلى األقصى بعد رمضان

كعك العيد.. »موسم ذهبي« للشقيقات 
»األقرع« لقهر ظروفهن الصعبة

غزة/ سماح المبحوح:
حين تقترب الساعة من السادس���ة صباحا، تنفض الشقيقات مريم وسميرة 

وف���دوى األقرع من مدينة دير البلح وس���ط قطاع غزة الغطاء عن 
أنفس���هن، استعدادًا ليوم عمل جديد، يصنعن فيه كميات من 

لليوم الـ122.. األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فرض إغالق شامل على الضفة 
الغربية وإغ���الق المعابر مع قطاع غزة اعتباًرا من يوم غٍد الثالثاء، 

االحتالل يفرض إغالقًا شامال على 
الضفة وغزة اعتبارًا من الثالثاء

في يومهم.. عمال »غزة« 
واقع يزداد بؤسًا وسوءًا

غزة/ معتز شاهين:
عامًا بعد عام ، مع ذكرى يوم )العمال العالمي( يزداد واقع عمال فلس����طين 

بؤسًا وسوءًا بفعل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، 
وتفشي الفقر والبطالة الى مستوى قياسي، فضال عن إجراءات 

»أوروبيون ألجل القدس«: تحذر من خطط 
فرض التقسيم الزماني في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت مؤسسة أوروبيون ألجل القدس، من محاوالت »إسرائيلية« محمومة 

لفرض التقس����يم الزماني والمكاني في المسجد األقصى. 
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رام الله / االستقالل: 
أكد األسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، 
أن األطباء في معتقل عي���ادة "الرملة" هددوه 
بعدم نقله إلى مستش���فى مدني إسرائيلي، 
إال إذا فق���د الوعي خالل إضراب���ه عن الطعام 
المتواصل منذ 60 يومًا رفضا لالعتقال اإلداري.
وأوض���ح عواودة، ف���ي رس���الة لعائلته نقلها 
نادي األس���ير، أن وضعه الصحي مستمر في 
التدهور، حيث يعاني من ضعف شديد، وعدم 
القدرة على الس���يطرة على جسده، فضال عن 
التش���ويش العالي في الرؤية، وأشار إلى أنه 
ومنذ 6 أيام تمكن من العودة لشرب الماء بعد 

أن توقف التقيؤ.
وأض����اف: "وضع����ي الصح����ي يتهال����ك 

يومًي����ا، واألطب����اء فيما ُيس����مى مش����فى 
الرملة يقولون لي بالحرف س����تبقى عندنا 
حتى تفق����د وعيك وعندم����ا تفقد الوعي 
س����ُنجري لك عملية إنعاشًا ثم ننقلك إلى 
مستشفى مدني، قال لي هذا الكالم مدير 
المستشفى وعدد من األطباء، وأنا شخصيا 
غي����ر مس����تعجل لنقلي إلى مستش����فى 
مدني، ه����ذه المعركة أنا جن����دي فيها ال 

أملك فيزا للتنقل إلى المكان أكثر راحة".
وبّين أنه طلب من إدارة معتقل عيادة "الرملة" 
منذ يومين المساعدة للذهاب إلى دورة المياه، 

وحتى هذه اللحظة لم يستجيبوا لذلك.
ودعا عواودة، في رس���الته، عائلته إلى الصبر 
إذا م���ا دخل في غيبوبة، مطالبا بإحضار ابنتيه 

تولين ولورين لزيارته في المستش���فى أثناء 
الغيبوبة ولتهمس���ان في أذني���ه بالدعاء له 

باإلفاقة لما سيكون له من أثر إيجابي.
ونفى وج���ود أي تطور إيجاب���ي فيما يتعلق 
بإنهاء اعتقاله اإلداري، وشدد على أنه مستمر 
في اإلضراب عن الطعام والمدعمات حتى ينال 

الحرية ويكون قريبا بين عائلته.
وقال األسير عواودة: "أكتب لكم هذه المعايدة 
وكل���ي خجل مم���زوج بالح���زن ألنني نغصت 
عليك���م بهجة العي���د، لكنني رغ���م الوجع ما 
عه���دت عليك���م إال التماس الع���ذر لكل من 
يس���عى ألن يصنع حريته من لحم���ه ودمه. 
بعد هذا اإلضراب سيكون عيدي يوم عودتي 

بينكم الحتضنكم".

غزة/ االستقالل: 
قال القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
د. جمي���ل عليان، أمس األح���د، إن االعتقاالت 
والجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي 
بحق أبناء ش���عبنا وقادته، تؤكد إفالسه وأنه 
يعاني من الضعف والتراجع والفشل األمني، 
وأن كل منظومات العدو االمنية والسياسية 
واالجتماعية باتت مفكك���ة، وغير قادرة على 
حماية هذا المشروع الصهيوني الذي اقتربت 

نهايته ووجوده على أرضنا.
وأكد د. عليان، أن اعتقال الش����يخ س����عيد 
نخلة والمربي رياض أبو صفية والشيخ نظير 
نصار، وكل شبابنا وأهلنا في الضفة ستزيد 
من ن����ار الثورة المش����تعلة ف����ي كل مكان 
من الضف����ة الغربية، مبين����ًا أن االعتقاالت 

ستكون نذير شؤم للعدو، وأن الحل الوحيد 
امامه هو الرحي����ل عن أرضنا. وأضاف "هذه 
االعتقاالت وكل جرائ����م القتل في الضفة 
والق����دس وأهلنا في أراضينا عام 1948، لن 
تحل حالة الفش����ل وانهيار الردع الذي بات 

السمة الرئيسية للعدو". وأكد د. عليان، أن 
س����احة المعتقالت هي أكثر الساحات قوة 
وصالب����ة، وأن الحركة األس����يرة تمتلك من 
اإلرادة والقوة ما يؤهلها؛ لتحقيق المزيد من 
االنتصارات على العدو وهي أكثر الساحات 
حيوية واش����تعاال، الفتًا إلى أن ما حدث في 
الشهر الماضي من عمليات بطولية ألسرى 
محررين، تؤكد على الفش����ل التام لسياسة 

االعتقال.
وأش���ار القيادي ف���ي حركة الجه���اد، إلى أن 
االعتق���ال اإلداري الذي يمارس���ه العدو ضد 
أبناء ش���عبنا، سيش���كل قريبًا صاعقًا للمزيد 
من االش���تعال، وأن معركة مواجهة االعتقال 
اإلداري وإضراب المجاهد خليل عواودة ورائد 

ريان ستحقق االنتصار والحرية.

د. عليان: الجرائم التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء شعبنا تؤكد إفالسه وتراجعه

غزة/ االستقالل: 
أكّدت هيئة اسناد الداخل المحتل أّن إغالق االحتالل لملف التحقيق في مقتل الشهيد 
موسى حسونة في هبة الكرامة أيار الماضي إمعان من حكومة االحتالل في جرائمها بحق 
أهلنا في الداخل المحتل. وطالبت الهيئة في بيان وصل ل�"االس���تقالل" المجتمع الدولي 
والمؤسس���ات الحقوقية في العالم بالضغط على االحت���الل إلعادة فتح ملف التحقيق، 
ومحاكمة المجرمين المتسببين في مقتله. ونوهت بأن ما كشفه مركز عدالة حول تورط 
وزير االمن الداخلي الس���ابق في حكومة االحتالل بالتدخل للتأثير في مس���ار التحقيق 
في الجريمة، يكشف الوجه الحقيقي لالحتالل، وعلى العالم الحر محاسبة االحتالل على 
جرائمه. وش���دّدت الهيئة على تضامنها الكامل مع أس���رة الشهيد موسى حسونة في 

الذكرى السنوية الستشهاده، وأن الحقيقة ال يمكن أن تطمسها محاكم االحتالل.
وكان الش���هيد حس���ونة قد ارتقى بعد تعرضه لعيارات نارية من قبل مستوطن خالل 
المواجهات التي دارت في مدينة اللد يوم 11 أيار من العام الفائت إثر أحداث الش���يخ 

جراح والمسجد األقصى.

غزة/ االستقالل: 
عبر الناطق العس���كري باسم كتائب القس���ام أبو عبيدة، أمس األحد، عن شكره وتقديره للمرشد 
األعلى للثورة اإليرانية الس���يد علي خامنئي لكلماته العربية الصادقة بحق الشعب الفلسطيني 

ومقاومته.
وقال أبو عبيدة خالل تصريحات خاصة ل�"قناة الميادين" :" في يوم القدس استمعنا إلى الكلمات 
العربية الصادقة للمرش���د األعلى للثورة اإليرانية السيد علي خامنئي بحق الشعب الفلسطيني 
ومقاومته". وأضاف :" إننا في كتائب القس���ام نشكر س���ماحته على هذه المشاعر ونقدر عاليًا 
تأكيده العملي والصريح بالوقوف الدائم إلى جانب المقاومة والش���عب الفلس���طيني رغم كل 

التحديات التي تواجهها".
كما عبر عن تقديره للسيد حسين سالمي قائد حرس الثورة على كلماته المعبرة، قائاًل:"  نتوجه 
بعظيم التقدير للسيد حسين سالمي قائد حرس الثورة على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في 

دعم المقاومة الفلسطينية".
ووج���ه الس���يد خامنئي خ���الل كلمة له بمناس���بة ي���وم القدس العالم���ي التحي���ة للمقاومة 
الفلسطينية ورجالها، وأكد خالل كلمته أن المقاومة وحدها قادرة على حل القضية الفلسطينية.

هيئة إسناد الداخل: إغالق االحتالل لملف 
مقتل الشهيد حسونة إمعان بجرائمه

األسير عواودة: أطباء »الرملة« هددوني بعدم 
نقلي لمستشفى مدني إال إن فقدت الوعي

أبو عبيدة يشيد بتصريحات 
إيران حول القضية الفلسطينية

جنين/ االستقالل: 
أكد القيادي المحرر خضر عدنان، أمس األحد، أن اعتقال االحتالل قيادات 
حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة المحتلة، وسام شرف لمقاومة شعبنا 

التي بقوة الله تعالى ومعيته لن تنكسر.
وق����ال عدنان في تصريح صحفي، إن اعتقال الش����يخ س����عيد نخلة 
والمرب����ي الفاضل رياض أبو صفية والش����يخ نظي����ر نصار في العقد 
الس����ادس والس����ابع من أعمارهم، يدفع الش����باب لمزيد من العطاء 
والمقاومة في س����بيل الله وفلس����طين واألقصى. وشدد عدنان على، 
أن اعتق����ال االحت����الل لمئات اآلالف من أبناء ش����عبنا خالل عقود، لم 
يكسر إرادة شعبنا وصموده طوال هذه المواجهة المستمرة، مضيًفا 
»االحت����الل ال يري����د صوتًا للمقاومة ف����ي رام الله، واعتق����ال قيادات 

المقاومة خير دليل على ذلك«.
وتابع »مجاهدونا يواجهون إعادة االعتقال باإلضراب عن الطعام من أجل 

الحرية، وفي المقدمة اليوم األخوان العواودة وريان«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت مؤسس����ة أوروبيون ألج����ل القدس، من 
محاوالت "إسرائيلية" محمومة لفرض التقسيم 

الزماني والمكاني في المسجد األقصى.
وقالت مؤسس����ة “أوروبيون ألجل القدس” في 
تقريرها الش����هري النته����اكات االحتالل في 
مدينة القدس: إن قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
صعدت م����ن انتهاكاته����ا واعتداءاتها خالل 
شهر إبريل/نيس����ان 2022، في مدينة القدس 
المحتلة، وبقي المس����جد األقص����ى في صدارة 
االس����تهداف، مش����يرة إلى توثيقها )2771( 
انتهاكًا موزعة عل����ى )16( نمطا من انتهاكات 

حقوق اإلنسان.
ورص����د التقرير )71( حادث إط����الق نار واعتداء 
مباشر من قوات االحتالل اإلسرائيلي في أحياء 
القدس المحتل����ة، أدت إلى إصابة 367 مواطًنا، 
منهم 5 مسعفين، و6 صحفيين، والعديد من 
األطفال والنس����اء، وتع����رض 547 مواطًنا على 
األقل للضرب والتنكيل فضاًل عن إصابة عشرات 

آخرين بحاالت اختناق.
ووثق التقري����ر تنفيذ قوات االحت����الل )244( 

عملية اقتح����ام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت 
خاللها 754 مواطًنا، منهم 14 امرأة على األقل، 
و78 طف����اًل، واس����تدعت 67 آخري����ن، وفرضت 
الحبس المنزل����ي على 56 مواطًن����ا على األقل، 
وكانت أغلب االعتقاالت من المس����جد األقصى 

وباحاته.
كما وثق التقرير تنفيذ قوات االحتالل عمليتي 
هدم وتوزيع إخطارات، أسفرت عن تدمير منزل 
وإخطار بهدم منزل أخرى وملحقات به، وصادرت 
ق����وات االحتالل مضخة إس����منت عل����ى حاجز 

إسرائيلي في القدس.
وخالل هذا الش����هر اس����تمرت قوات االحتالل 
ف����ي تكريس االس����تيطان والتهويد من خالل 
إج����راءات عملية تتعلق بتس����هيل اقتحامات 
وحماية  األقص����ى،  للمس����جد  المس����توطنين 
المستوطنين في حي الشيخ جراح، وفق التقرير.

وفي مطل����ع إبريل، كش����ف النق����اب عن نفق 
وحفريات جدي����دة ُتجريها جمعي����ة “إلعاد” 
االستيطانية بس����رية تامة، على بعد 130 متًرا 
من الس����ور الجنوبي الشرقي للمسجد األقصى 

المبارك.

وأش����ار التقرير إلى أن 4772 مستوطًنا شاركوا 
في اقتحام المس����جد األقصى، الذي تكرر على 
م����دار 15 يوًما، حيث توقف����ت االقتحامات في 

العشر األواخر من شهر رمضان.
وحس����ب التقرير؛ بلغت ذروة االقتحامات خالل 
أيام عيد الفصح اليهودي، وخاللها سعت قوات 
االحتالل لتكريس سياس����ة التقسيم الزماني 

بين المصلين واليهود في المسجد األقصى.
ووثق التقرير )9( اعتداء نفذها المستوطنون، 
أدت إلصاب����ة عدد م����ن المواطني����ن برضوض 
وإلح����اق أضرار بالعديد م����ن المركبات، يضاف 
لذلك 15 عملية اقتحام نفذها المس����توطنون 

للمسجد األقصى.
وخالل هذا الشهر رصد التقرير، 82 حاجزًا ثابتًا 
وفجائيا، و4 عمليات إغالق لش����وارع، وقرار منع 

سفر و5 اعتداءات للحريات وقمع للصحفيين.
كما جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق 
28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة 
في مدينة القدس المحتلة، في مقدمتها بيت 
الشرق ونادي األس����ير، وغيرها من المؤسسات 

الفلسطينية في المدينة.

القيادي عدنان: اعتقال »أوروبيون ألجل القدس«: تحذر من خطط فرض التقسيم الزماني في األقصى
قيادات الجهاد في الضفة 
وسام شرف لمقاومة شعبنا
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رام الله/ االستقالل:
سجلت لجنة دعم الصحفيين، خالل التقرير الشهري 
لحال���ة الحريات الصحفية في ش���هر إبريل عش���رات 
االنتهاكات بحق الحريات اإلعالمية والصحفيين منها 
57 انتهاكًا إس���رائيليا، و4 حاالت من االنتهاكات من 
قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر 
م���ن 49 حالة من االنتهاكات من قبل ش���ركات مواقع 

التواصل االجتماعي.
األراض���ي  ف���ي  اإلس���رائيلية  االنته���اكات  وزادت 
الفلس���طينية المحتل���ة، خالل ش���هر أبري���ل 2022 
المنص���رم، بح���ق الصحفيي���ن تركزت ف���ي القدس 
المحتل���ة، ت���م خاللها اعتق���ال واحتجاز واس���تدعاء 
ع���دد11 من الصحفيي���ن عرف منهم عم���ر أبو الرب، 
ومحم���د دويك ما ي���زال معتقاًل، هان���ي فنون، أحمد 
صبيح، والصحافية نجاة حمودة، وش���ادية أبو شمية، 
محمد خيري، مجدولين حس���ونة وأيمن قواريق، وعبد 

السالم الجمل.
كما تم تمديد اعتقال وإصدار حكم باالعتقال االداري 
لعدد4 من الصحفيين ، حي���ث مدد االحتالل اعتقال 
المصور المقدسي محمد دويك، وعمر أبو الرب من رام 
الله، والذي أصدر فيما بعد ق���رار اعتقال اداري بحقه 
لمدة س���تة ش���هور، وكذلك تمديد اعتقال الصحفي 

عبد السالم الجمل.
 عدا عن تس���جيل 1 حالة ابعاد عن المسجد األقصى 
بح���ق الصحف���ي احمد أبو صبي���ح وابع���اده عن باب 
العمود لمدة س���بعة أيام، وفرض حبس منزلي عدد1 

بحق الصحافية نجاة حمودة، واش���ترط االحتالل عدم 
مش���اركتها في المظاهرات، وفي ح���ال مخالفة ذلك 

دفع غرامة بقيمة 15 ألف شيكل".
كما سجل التقرير تعرض أكثر من 13 صحفيًا في 
الضفة والقدس المحتلة لالعتداء واالس���تهداف 
بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الس���امة، وغاز 
الفلفل، ع���دا عن الركل والدفع م���ن قبل االحتالل 
اإلس���رائيلي خالل تغطيتهم اعتداءات االحتالل 
على المواطنين ومن���ع المصلين من دخول باحات 

المسجد األقصى.
في حين منعت قوات االحتالل الصحفيين من ممارسة 
عملهم المهني في تغطية انتهاكات االحتالل بحق 
الفلس���طينيين والتي س���جلت عدد 13 حالة منع من 
التغطية، واحتجاز وتحطيم كاميرا ومعدات وبطاقات 

هوية لعدد7 من الصحفيين.
المداهم���ات واالقتحامات لمن���ازل الصحفيين  وعن 
سجلت التقرير حالة مداهمة لمنزل الصحفي مجاهد 
السعدي والعبث بمحتويات منزله، فيما تم تسجيل2 

حالة تهدي���د للصحفيتي���ن أحالم إبراهي���م، ونجاة 
حمودة بالقتل والتشويه، واتهامها ببّث أخبار كاذبة، 
على خلفي���ة تغطيتها للمواجهات التي اندلعت بين 
شّبان مقدس���ّيين وعناصر الش���رطة اإلسرائيلية في 

مدينة القدس.
وفي إطار مضايقات االحتالل للصحفيين االسرى في 
سجون االحتالل س���جل التقرير عدد4 حاالت، وتعمد 
االحتالل بتحقي���ق مكثف مع الصحفيي���ن احمد أبو 
صبي���ح ومجدولين حس���ونة، ومحمد خي���ري قبل ان 
تفرج عنهم، وال ي���زال االحتالل يكثف تحقيقاته مع 

الصحفي عبد السالم الجمل.
وفي محاولة الجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل 
ما يتعلق بفلسطين، تفرض مواقع ومنصات التواصل 
االجتماعي قيودًا ظالمة على المحتوى الفلس���طيني، 
بضغوط من االحتالل اإلس���رائيلي، حيث سجل تقرير 
لجنة دعم الصحفيين خالل تقرير ش���هر إبريل أكثر 
من 49 حالة انتهاك لحذف حساب للصحفيين ومنع 
من النش���ر، كان من ضمنها حذف وحظر الفيس بوك 
ألكثر من 13 حساب لصحفيين ومواقع إخبارية، و12 
حالة حذف لقنوات إخبارية ومحتوى فلس���طيني على 

اليوتيوب.
كما س���جل التقري���ر 20 حالة ح���ذف للمحتوى على 
الواتس���اب، و3 حاالت على االنستغرام، فيما تم شن 
هجوم الكتروني مكثف على   موقع القسطل االخباري 
تزامًنا مع تغطية الش���بكة األح���داث األخيرة في باب 

العامود بالقدس المحتلة.

لجنة توثق 57 انتهاكًا »إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل أبريل

رام الله/ االستقالل: 
رصد تقرير فلسطيني استمرار عمليات المقاومة 
لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس 
والداخ����ل المحتل في ش����هر ابريل بش����كل كبير 

ومؤثر.
ووث����ق التقري����ر الذي يص����دره مرك����ز معلومات 
فلس����طين "معطى" استش����هاد 23 مواطنًا في 8 
محافظات مختلفة، 11 منهم في محافظة جنين، 
بينما أصيب 1623 آخرين، ومقتل 4 إسرائيليين 

وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.
وف����ي تقري����ره ع����ن أعم����ال المقاوم����ة لش����هر 
ابريل/2022م أف����اد "معطى" أن مجموع العمليات 
التي جرى رصدها خالل الش����هر بلغ 1510 أعمال 
مقاوم����ة، بينه����ا 76 عملية إطالق نار، واش����تباك 

مس����لح مع قوات االحتالل، وقعت 34 عملية منها 
في جنين.

ونفذ الشهيد رعد فتحي حازم 29 عامًا- من مخيم 
جني����ن- عملية إطالق نار في ش����ارع “ديزنكوف” 
بمدين����ة “ت����ل أبي����ب”، أس����فرت ع����ن مقتل 3 
إس����رائيليين وجرح 15 آخري����ن، فيما نجح المنفذ 
بالتخفي لبضع س����اعات قبل أن يستش����هد في 

اشتباك مسلح في مدينة يافا المحتلة.
كما نفذ مقاوم��ان مسلحان ببندقية كارلو، عملية 
إطالق النار تجاه حارس أمن إسرائيلي بمستوطنة 
“أريئيل” المقامة على أراضي س����لفيت ش����مالي 
الضفة، ما أدى إلى مقتله وانسحاب المنّفَذين من 

المكان.
وبلغ ع����دد عمليات الطع����ن أو مح����اوالت الطعن 

3 عملي����ات، وعدد عمليات حرق منش����آت وآليات 
وأماكن عس����كرية لق����وات االحت����الل 4 عمليات، 
و3 عملي����ات تحطيم مركبات ومعدات عس����كرية 

لالحتالل.
وواص����ل الش����بان والمقاوم����ون التص����دي لقوات 
االحت����الل ف����ي مختلف المح����اور والم����دن، حيث 
ش����هدت الضفة والقدس 560 عملية القاء حجارة 

تجاه االحتالل والمستوطنين.
ورصد مركز معطى 37 عملية القاء زجاجات حارقة، 
و615 مواجهة بأشكال متعددة. وبلغ عدد عمليات 

التصدي العتداءات المستوطنين 96 عملية.
وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات 
والمس����يرات الش����عبية، حيث بل����غ عددها خالل 
الشهر 85 مسيرة شعبية منددة بجرائم االحتالل.

23 شهيدًا فلسطينيًا و4 قتلى »إسرائيليين« في أبريل
فيينا / االستقالل:

نظمت األحزاب النمس���اوية ومؤسس���ات عربية ونمساوية، وبمشاركة واسعة 
من أبناء جاليتنا في النمس���ا، وبع���ض القوى الفلس���طينية وقفة تضامنية 
مع األقصى والقدس. واحتش���د عش���رات المتضامنين لدعم قضية ش���عبنا 
الفلسطيني وألقيت الكلمات الداعمة لحقوقنا الوطنية المشروعة في العودة 

وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وشارك التجمع الديمقراطي الفلس���طيني في النمسا في هذه الوقفة وألقى 
أمي���ن التجمع كلمة حي���ا فيها المبادرين لتنظيم الوقف���ة وأكد أن ما يحصل 

حاليا هو تنفيذ لبنود صفقة القرن بدعم أمريكي وغربي وعربي متواطئ.
وطال���ب بإعادة الوحدة الوطنية صمام األمان لنضال ش���عبنا ورفض االعتراف 
بالكي���ان الصهيون���ي وتصعي���د المقاومة وض���رورة طرد س���فارات الكيان 

اإلسرائيلي من بعض الدول العربية ووقف التطبيع.
وأكد المتحدثون من المؤسس���ات النمس���اوية وحركة المقاطعة "BDS"، عن 

إدانتهم لجرائم االحتالل التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وقفة تضامنية مع األقصى والقدس في النمسا

رام الله/ االستقالل: 
دانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
حملة االعتقاالت المس���عورة التي تشنها قوات 
االحتالل ف���ي مدن الضفة، والتي اس���تهدفت 
عددًا من المواطنين واألسرى المحررين، بينهم 
قيادات الحركة س���عيد نخلة و رياض أبو صفية 

والشيخ نظير نصار.
وق���ال بي���اٌن للحرك���ة أم���س األح���د إن حملة 
االعتق���االت التي ل���م تتوقف يوم���ًا بحق أبناء 
ش���عبنا ومجاهدينا، لن تنجح في كس���ر إرادة 
وعزيمة ش���عبنا، وإخماد انتفاضته المش���تعلة 
أو النيل من حقه المش���روع في مواصلة طريقه 

حتى دحر االحتالل عن أرضنا وقدسنا.
وذك���ر البي���ان أن محاولة تغييب قادة ش���عبنا 
ومجاهديه عن المشهد في الضفة الغربية، لن 

يؤثر على مواصلة جماهير شعبنا في استعادة 
حق���ه، واس���تمراره ف���ي أداء واجب���ه، فاعتقال 
الق���ادة يبث روح الثورة م���ن جديد، وهم الذين 
يمثلون نموذجًا يحتذى به في مس���يرة الجهاد 

والمقاومة.
وأشارت الحركة إلى أن األخوة المجاهدين القادة 
س���عيد نخلة ورياض أبو صفي���ة ونظير نصار، 
تتحط���م أمام عزائمه���م كل محاوالت االحتالل 
وإرهابه، التي تتصاغر أمام مسيرتهم العظيمة 

من الصبر والتضحية والعطاء.
ودع���ا البي���ان جماهي���ر ش���عبنا الصاب���ر في 
الضفة والقدس إلى مواصلة طريق االش���تباك 
والمواجه���ة دفاع���ًا ع���ن أرضه���م وحقوقهم، 
وبمختل���ف الوس���ائل المتاحة؛ لوق���ف جرائم 

االحتالل وإنهاء عدوانه المتصاعد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعت المرابطة المقدس���ية هنادي حلواني، إلى اس���تمرار ش���د 
الرحال إلى المس���جد األقصى المبارك بعد انقضاء شهر رمضان 

الذي شهد زحفا فلسطينيا كبيرا نحو االعتكاف والرباط فيه. 
وأعلن���ت حلواني دعمها لمبادرة ش���بابية ف���ي الداخل المحتل 
تحث الش���باب على التعه���د بزيارة المس���جد األقصى المبارك 
بعد رمض���ان، لعدم تركه لقمة س���ائغة أمام أطم���اع االحتالل 

والمستوطنين. 
واعتب���رت المب���ادرة »خطوة عملي���ة جاّدة في وج���ه مخططات 
التهويد، وابتس���امٌةفي وج���ه القدس ال���ذي أنهكه طول زمن 

االحتالل«. 
وأضاف���ت حلواني: »هي مبادرة من ش���باٍب يح���ب األقصى في 

الداخل المحتّل، ولكّن لها عظيم األثر لو تعاهدنا«. 
وحثت الشباب الفلسطيني على أن يسطروا العهد ويبحثوا عن 

من يشاركهم المسير نحو الرباط في األقصى.

وبحس���ب إحصائية ش���املة، فقد أدى نحو 450 ألف فلسطيني 
صلوات الجمعة األربع من ش���هر رمضان في المس���جد األقصى 
المبارك، بخالف عشرات آالف آخرين أحيوا »الفجر العظيم« في 

باحات المسجد، رغم قيود االحتالل المشددة. 
وتوّجه آالف الفلس���طينيين من أنحاء الضفة الغربية والقدس 
والداخل الفلس���طيني المحتل منذ العام 1948، إلى المس���جد 

األقصى قاصدين أداء الصالة في رحابه. 
وشهدت حواجز االحتالل ازدحاما كبيرا بالمصلين المتوجهين 
نحو المس���جد، وس���ط قيود وش���روط إس���رائيلية مشددة على 

دخولهم. 
وتح���دى الكثير من س���كان الضفة الغربية، ق���رارات االحتالل، 
باذلين قصارى جهدهم، لتجاوز حواجزه العس���كرية، والوصول 
للمسجد، ألداء صالة التراويح وإحياء االعتكاف فيه، فيما تحايل 
بعضهم على إجراءات المنع بتس���لق الجدار الفاصل أو س���لوك 

طرق التفافية رغم المخاطر الكبيرة المحدقة بهم.

»الجهاد«: محاولة تغييب قادة شعبنا 
لن تؤثر على مواصلته باستعادة حقه

الدعوة إلى استمرار شد 
الرحال إلى األقصى بعد رمضان
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رام الله/ االستقالل:
 

ّ
قال نادي األسير، أمس األحد، إّن سلطات االحتالل تنّفذ انتهاكات جسيمة بحق
العمال الفلس���طينيين وتتمثل أبرزها عبر عمليات المالحقة واالعتقال، وفرض 

غرامات مالية باهظة، واعتداءات بمستويات مختلفة.
وأضاف نادي األسير في بيان مقتضب في يوم العمال العالمي والذي يصادف 
األول من أيار من كل عام، أّن مئات العمال يتعرضون لعمليات اعتقال، يرافقها 
اعتداءات بالضرب واستخدام الكالب البوليسية بحقهم، عدا عن توجيه الكلمات 
البذيئة لهم، وتهديدهم، كما وتس���تمر عملية االنتهاك خالل فترة التوقيف، 
باستخدام أساليب متعددة، منها: إجبارهم التوقيع على أوراق تتضمن اعتراف 
المعتقل أنه "حظي بكافة حقوقه ولم يتعرض للضرب أو الي نوع من االنتهاك"، 

عدا عن الطعام السيء كمًا ونوعًا، وعدم توفير االحتياجات األساسية لهم.
وتفرض س���لطات االحتالل غرامات مالية باهظة وكف���االت على العمال، رغم ما 
يواجهونه من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة، إضافة إلى الّس���جن الفعلي في 
بعض الحاالت والتي قد تصل لس���نوات، كما وعمل االحتالل على تطوير أدوات 

السيطرة والرقابة على العمال، من خالل أخذ بصمات االصبع والعين والوجه.

غزة/ االستقالل: 
أكد مدير مركز األس����رى للدراس����ات األسير المحرر 
الدكتور رأف����ت حمدونة، أمس األحد، أن األس����رى 
الفلسطينيين يس����تقبلون العيد بالكثير من األلم 
على ف����راق األحبة في ظل منع المئ����ات منهم من 
الزي����ارات، واالعتداءات غير المب����ررة واالنتهاكات 
وتجاهل حقوقهم األساس����ية واالنس����انية التي 
نص����ت عليه����ا االتفاقي����ات والمواثي����ق الدولية 

والقانون الدولي االنساني.
وهنأ حمدونة، األس����رى واألسيرات الفلسطينيات 
في الس����جون والمعتقالت االس����رائيلية وذويهم 

بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وق����ال: "إن إدارة مصلحة الس����جون االس����رائيلية 
تق����وم في العيد بعش����رات االنته����اكات اليومية 
بحق األس����رى والمعتقلين بإيعاز من أجهزة األمن 
والحكومة "االس����رائيلية" كالنقل الجماعي والعزل 
االنفرادي واقتحام الس����جون واألقس����ام والغرف، 
والعبث بممتلكات األس����رى، ومن����ع الزيارات بحجة 

كورونا، وعدم نقل االحتياجات لهم عبر المؤسسات 
الدولي����ة، ونص����ب أجه����زة التش����ويش المضرة، 
وتصاعد االعتقاالت اإلدارية، وتواصل التفتيشات 
واالقتحام����ات الليلي����ة، ومنع التعلي����م الجامعي 
والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام 

كما ونوعا".
وأضاف حمدونة :"أوضاع األسرى المعيشية تفتقر 
للحد األدنى من ش����روط الحي����اة اآلدمية، باإلضافة 
لسياسة االستهتار الطبي وخاصة لذوى األمراض 
المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات 

الفرق الخاصة للغرف واألقسام" .
وتاب����ع :"األس����رى يحاولون ف����ي األعياد نس����يان 
جراحهم ومعاناتهم، ويتبادلون التبريكات بالعيد 
على اختالف انتماءاتهم السياسية والتنظيمية، 
ويلبس����ون أجمل م����ا يملكون من ثي����اب، ويعدون 
أصن����اف مختلفة م����ن الحل����وى بما تيس����ر لهم 
م����ن أغراض، رغ����م منغصات االحت����الل ومحاوالته 
المستمرة لنزع هذه الفرحة من قلوبهم، ويتحدون 

واقعه����م المرير ويبثون األم����ل والصمود، موضحًا 
أنهم يحتفلون بأعيادهم في محاولة منهم إليجاد 
بعد أجواء الترفيه عن النفس، كنوٍع من التعويض 
عن حرم����ان االحتالل له����م حريته����م، ويبتكرون 
طرًقا عدة لالحتفال، ويجه����زون العصائر والقهوة 
والحلويات ويزينون خيامه����م وغرفهم، ويبدؤون 
في مراس����م العيد بتوزيع الحلوى والتمر والقهوة، 
ويقوم����ون بتنظيم ج����والت وزيارات عل����ى الخيام 
والغ����رف في نفس القس����م الذي����ن يتمكنون من 

الوصول إليهم ".
وأش����ار حمدونة، إلى أن األس����رى يحاول����ون تجاوز 
المح����ن واأللم وااللتف����اف على األح����زان والجراح، 
ويتقن����ون صناعة الس����عادة والف����رح فيما بينهم 
رغ����م أنف االحت����الل، ورغم كل األل����م الذي يحيط 
به����م، والعذابات التي يتعايش����ون معها في كل 
لحظة نتيجة حرمانهم من الحرية أواًل، ثم إجراءات 
االحت����الل القمعي����ة واإلجرامية بحقه����م والتي ال 

تتوقف للحظة لجعل حياتهم جحيمًا ال يطاق.

رام الله/ االستقالل: 
إداري  أس���ير   500 نح���و  يواص���ل 
االحت���الل  لمحاك���م  مقاطعته���م 
اإلس���رائيلي لليوم ال� 122على التوالي، 
للمطالب���ة بإنه���اء سياس���ة االعتقال 

اإلداري.
وتسبب مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا 
لدى إدارة س���جون االحت���الل، إذ يصبح 
هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، 
إضافة لتعري���ف الوفود األجنبية التي 
ت���زور المعتق���الت كل فت���رة بقضية 
االعتق���ال اإلداري، وبالتال���ي تداوله���ا 

وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وع���ادة م���ا تتخ���ذ س���لطات االحتالل 
إجراءات عقابية ضد األسرى المقاطعين 
لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد 

االعتقال اإلداري لهم.
وكان األس���رى اإلداري���ون ق���د اتخذوا 
موقفا جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة 
الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
)مراجعة  اإلداري  باالعتق���ال  المتعلقة 

قضائية، استئناف، عليا(.
وأكدت الحركة األس���يرة في معتقالت 
االحت���الل دعمه���ا وتأييده���ا الكامل 

بالمقاطعة  اإلداريين  المعتقلين  لقرار 
الش���املة للمحاكم العسكرية، موضحة 
س���تقوم  التنظيمي���ة  هيئاته���ا  أن 
بمتابعة القرار. ودعت األسرى اإلداريين 
في الس���جون كافة إلى االلتزام الكامل 
بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس 
الطويل، م���ن أجل تحقي���ق األهداف 
المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.

واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة 

أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، 
في خرق واضح وصري���ح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون "إسرائيل" هي 
الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة.
وتت���ذرع س���لطات االحت���الل وإدارات 
ب���أن األس���رى اإلداريين  المعتق���الت 
لهم ملفات س���رية ال يمكن الكش���ف 

عنها مطلقا، فال يع���رف المعتقل مدة 
محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.

وغالبا م���ا يتعرض المعتق���ل اإلداري 
لتجدي���د م���دة االعتقال أكث���ر من مرة 
لمدة ثالثة أش���هر أو س���تة أش���هر أو 
ثماني���ة؛ وق���د تصل أحيانا إلى س���نة 
كاملة، ووصل���ت في بعض الحاالت إلى 
سبع سنوات كما في حالة المناضل علي 

الجمال.

لليوم الـ122.. األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل

نادي األسير: انتهاكات جسيمة يتعرض 
لها العمال خالل عمليات اعتقالهم

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس����ير خليل عواودة )40 عامًا( من بلدة إذن����ا غرب الخليل، إضرابه 
ع����ن الطعام لليوم ال� 60 على التوال����ي، رفضًا العتقاله اإلداري في معتقالت 

االحتالل الصهيوني.
كما يواصل األس����ير رائد ري����ان )27 عاًما( من قرية بيت دقو ش����مال مدينة 
القدس إضرابه لليوم 26، احتجاًجا على تجديد اعتقاله اإلداري للمرة الثانية.

ونقل األسير عواودة من زنازين العزل االنفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل 
الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آالم في الرأس والمفاصل، 
وص����داع وهزال وإنهاك ش����ديد، وعدم انتظام في نبض����ات القلب، ومجرى 
التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه 
أكثر من 16 كغم، وترفض سلطات االحتالل االستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله 
اإلداري التعس����في، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بش����كل 

ملحوظ.
وُيش����ار إلى أّن األس����ير عواودة أب ألربع طفالت، وكان����ت قوات االحتالل قد 
اعتقلته بتاريخ 2021/12/27، وحولته لالعتقال اإلداري بدون أن توجه له أي 

اتهام، كما اعتقل سابًقا في معتقالت االحتالل عدة مرات.
واألس����ير ريان المحتجز حالًيا في س����جن "عوفر"، اعتقل بتاريخ 2021/11/3 
بعد مداهمة قوات االحتالل لمنزله واس����تجواب ساكنيه، حيث تم تحويله 
لالعتقال اإلداري لمدة 6 أش����هر، إاّل أّنه وبعد ق����رب انتهاء مدة االعتقال تم 
تجديده إدارًيا لمدة 4 أش����هر إضافية، لُيعلن بعده����ا إضرابه المفتوح عن 

الطعام.

األسيران عواودة وريان 
يواصالن إضرابهما عن الطعام

حمدونة: األسرى يستقبلون العيد بالكثير من األلم على فراق األحبة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عملية مستوطنة 
"أرئيل"، كشفت عن فش���ل أمني إسرائيلي وثغرات 

في أنظمة الحراسة والحماية.
وأوضح���ت الصحيفة في تقرير للخبير اإلس���رائيلي 
عاموس هرئيل، أن "عملية إطالق النار التي قتل فيها 
"رجل أمن" إسرائيلي يوم الجمعة الماضي على مدخل 
"أرئي���ل"، هي العملية السادس���ة القاتلة منذ بداية 
موجة العلمليات الحالية قبل ش���هر ونصف تقريبا، 

حيث قتل فيها 16 جنديا إسرائيليا".
وزعمت أن أجهزة األمن اإلسرائيلي "أحبطت في هذه 
الفترة عش���رات محاوالت تنفيذ عمليات أخرى، وفي 
األسابيع الثالثة األخيرة تولد االنطباع بأن "إسرائيل" 
نجحت في وقف الزخم الجديد للعمليات، ولكن يبدو 
أنه في هذه المرة، من قام بتنفيذ العملية اس���تغلوا 

بشكل جيد ثغرات في نظام الحماية".
ونوهت أن "إس���رائيل قبل سبع سنوات تقريبا قامت 
بثورة اس���تخبارية وتكنولوجية بالصورة التي فيها 

عالج���ت العمليات ف���ي الضفة الغربي���ة، والدروس 
من قضية أس���ر وقتل ثالثة مستوطنين في "غوش 
عصي���ون" ف���ي 2014، والت���ي أدت لنش���ر كثيف 
للكاميرات ووسائل المراقبة في أرجاء الضفة الغربية".

وقال���ت: "بالتدريج ارتبطت هذه الوس���ائل بمنظومة 
تكنولوجية قادرة على تنفيذ دمج سريع للمعلومات 
م���ن مصادر مختلفة ونش���ر تحذيرات اس���تنادا إلى 
انحراف عن السلوك الروتيني، وتشخص المشبوهين 
بس���رعة بعد قيامهم بالعمل، وعندم���ا بدأت موجة 
عمليات األف���راد في 2015 تم أيض���ا تعزيز قدرات 
تمش���يط الش���بكات االجتماعية من أجل العثور في 

مرحلة مبكرة على إشارات بشأن نوايا تنفيذ عملية".
ونبهت الصحيفة إل���ى أن "كل هذه اإلمكانيات يتم 
استخدامها اآلن معا في موجة العمليات الحالية التي 
تفاجأت "إسرائيل" منها وردت عليها بشكل متأخر"، 
موضح���ة أن "العملية في "أريئي���ل" كان باإلمكان أن 
تكون في مرك���ز اهتمام االس���تخبارات، لقد وقعت 
في أحد الش���وارع األكثر اكتظاظ���ا وبه عدد كبير من 

كاميرات المراقبة".
ولفتت إل���ى أن "نتائ���ج التحقيق األولي���ة للجيش 
اإلس���رائيلي، رجال األم���ن في الم���كان تفاجأوا ولم 
يتمكنوا من الرد وإطالق النار"، مؤكدة أن "اس���تخدام 
الس���الح الناري يجعل موجة العمليات الحالية فتاكة 

أكثر من موجة 2015 – 2016".
وأضافت: "المنف���ذان نجحا في اله���رب، وبعد بضع 
س���اعات تم العثور على الس���يارة التي استخدماها 
وهي محروقة في قرية فلس���طينية مج���اورة، ورغم 
ضياع فرص���ة التحذي���ر إال أن جهاز االس���تخبارات 
اس���تيقظ بس���رعة واعتقلهما أول أمس مع البنادق 

الرشاشة".
ورأت أن "عملي���ة "أريئي���ل" تثير الح���رج لدى قيادة 
الس���لطة الفلس���طينية، الت���ي تحدث���ت بأصوات 
متناقضة فيما يتعلق بالعملية في )تل أبيب(، وعندما 
تحدث األمور في قلب المناطق المحتلة، وتعتبر كجزء 
من نضال مش���روع ضد االحتالل اإلسرائيلي، ستجد 

السلطة صعوبة في التنصل من العملية".

صحيفة عبرية: عملية »أرئيل« فشل أمني كشف ثغرات في نظام الحماية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فرض إغالق شامل على الضفة الغربية وإغالق 
المعاب���ر مع قطاع غزة اعتباًرا من يوم غٍد الثالثاء، بحجة تقييم األوضاع األمنية 
خالل الفترة التي تصادف إحياء ذكرى ما يس���مى ب�"قتلى معارك إس���رائيل" 
و"يوم االس���تقالل".  ويش���مل اإلغ���الق فرض طوق أمني عل���ى الضفة الغربية 
المحتلة وإغالق ش���امل للحواجز والمعابر باإلضافة إلى إغالق الحواجز مع قطاع 

غزة المحاصر )بيت حانون - "إيريز" وكرم أبو سالم(. 
ويب���دأ اإلغالق من يوم الثالثاء 3 أيار/ مايو الجاري، الذي يصادف ثاني أيام عيد 
الفطر، ويستمر حتى منتصف ليل يوم الخميس - الجمعة 6 أيار/ مايو الجاري، 

بحسب ما جاء في بيان صدر عن قوات االحتالل. 
وقال الناطق باسم قوات االحتالل إن القرار اتخذ بناًء على تقييم الوضع األمني   

وتوجيهات القيادة السياسية. 
وأش���ار إلى أنه "خالل فترة اإلغالق، لن يك���ون المرور ممكًنا من الضفة وغزة إلى 
مناطق ال�48" إال في الحاالت اإلنس���انية والطبية واالستثنائية وبموافقة خاصة 

من منسق عمليات الحكومة "اإلسرائيلية" في األراضي الفلسطينية المحتلة.

االحتالل يفرض إغالقًا شامال على 
الضفة وغزة اعتبارًا من الثالثاء
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المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل، مس���اء أمس األحد، نيران اس���لحتها الرشاش���ة تجاه 

أراضي الموطنين شرق دير البلح شرق المنطقة الوسطى.
وأفاد ش���هود عيان، بأن األبراج العسكرية ش���رق دير البلح أطلقت النار تجاه 
أراضي المواطنين، ورعاة األغنام في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بش���كل ش���به ليومي بإطالق النار تجاه 
أراضي المواطني���ن، والمزارعين ورعاة األغنام على الحدود الش���رقية للقطاع؛ 

تحت حجج أمنية واهية.

غزة/ االستقالل: 
توجهت حركة حماس بالتحّية لكّل العّمال الفلسطينيين، 
في كّل ش���بر من أرضنا التاريخي���ة، وفي مخيمات الّلجوء 
والشتات، المتمّسكين بحقوقهم المشروعة والمدافعين 
عنه���ا، بكل صب���ر وبس���الة، والّرافضين للحص���ار الظالم 

واإلجرام الذي يقع عليهم، بفعل االحتالل.
 اس���تمرار 

َّ
وقال���ت الحركة ف���ي بيان له���ا أمس االحد إن

االحتالل ألرضنا واستهدافه مقدرات شعبنا منذ أكثر من 
70 عامًا، هو جريمة حرب عنصرية متكاملة األركان، وهي 
التي تس���ّببت في كّل المعاناة اإلنسانية التي يعيشها 
ش���عبنا، وفي مقّدمته���م العّم���ال، الذي���ن يتعّرضون 
يوميًا لكل أش���كال االس���تهداف عبر الحصار والتضييق 
والمنع من أبس���ط الحقوق. وأضاف بيان الحركة: نرفض 

كل أش���كال االس���تهداف الذي تتعّرض له وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين )أونروا(، عبر تحويل 
 

ّ
دوره���ا الحقيق���ي أو إلغائ���ه، ونعّده جريمة ض���ّد الحق
واإلنسان الفلس���طيني، الشاهد على جرائم االحتالل في 
تش���ريد ش���عبنا واقتالعه من جذوره، وندعو إلى تمكين 
الالجئين الفلس���طينيين في أماك���ن وجودهم كافة، من 

 في العمل.
ّ

ممارسة حقوقهم، وفي مقّدمتها الحق
ودعت حماس المنظمات األممية والمؤسسات الحقوقية 
واإلنس���انية إلى الوقوف عند مسؤولياتها، وفضح جرائم 
 العّمال الفلس���طينيين، وإلى التحّرك لرفع 

ّ
االحتالل بحق

الحصار الظالم على قطاع غ���ّزة، الذي يضّيق على العّمال 
ف���ي أرزاقهم وحرّيته���م، وضرورة إعطائه���م حقوقهم 
المشروعة في العمل والعيش بحرية وكرامة على أرضهم.

غزة/ االستقالل: 
دع���ت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين إل���ى إعادة 
صرف التحويالت االجتماعية )ش���يكات الشؤون( لألسر 
المحتاجة، واإلسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف 
من معاناة الفق���راء والمحتاجين، ووض���ع قوانين حماية 
اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي االحتياجات 

بما يوفر لهم حياة آمنة وكريمة.
كما طالب���ت الجبهة بمناس���بة يوم العمال بإع���ادة بناء 
النقابات العمالية على أسس ديمقراطية؛ تضمن وصول 
العم���ال لقيادة العم���ل النقابي وتمثيله بش���كل فاعل، 

لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة.
ودعت الجبه���ة إلى إنهاء االنقس���ام وتوحيد الجهد 
والنض���ال الفلس���طيني ض���د االحتالل وسياس���اته 

العنصرية التوسعية االستعمارية، وإعادة بناء بيتنا 
الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية 

حقيقية.
وقال���ت إن العم���ل على إق���رار قان���ون نقاب���ات عمالية 
ديمقراط���ي؛ ينس���جم م���ع المعايير الدولي���ة والعربية، 
ويكف���ل حرية العمل النقابي وحق العمال في تش���كيل 
أجس���امهم النقابية واختيار ممثليه���م، دون تدخل من 

الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.
كم���ا طالبت بإعادة فتح حوار ج���اد وفاعل بين المنتجين 
الفلس���طيني ومؤسساته؛  المجتمع  الوطنيين ومكونات 
حول قان���ون الضمان االجتماعي للخ���روج بقانون ضمان 
اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال 

وأسرهم ومستقبلهم.

بمناسبة يوم العمال العالمي 
 حماس: نحّيي صمود العمال الفلسطينيين في وجه االحتالل

مناسبة يوم العمال العالمي

»الشعبية« تدعو إلعادة صرف شيكات الشؤون لألسر المحتاجة

ورغم أن المهنة المؤقتة التي لجأن إليها الش���قيقات الثالث 
وعدد من الس���يدات الفلس���طينيات غير مجدية ماديا بالحد 
المطلوب، إال أنها توفر دخال لتحس���ين ظروفهن المعيش���ية 
وتعينهن عل���ى قضاء حوائج بيوتهن، خاصة في ظل انعدام 
ف���رص العمل واألوض���اع االقتصادية الصعب���ة التي يمر بها 
القط���اع، بفعل الحصار اإلس���رائيلي المفروض منذ س���نوات 

طويلة.
ومع حل���ول األيام األخيرة لش���هر رمضان المبارك، يس���ارعن 
الشقيقات لصناعة كميات أكبر من الكعك والمعمول لبيعها 

للنساء العامالت والمحال التجارية في القطاع.
ورغم س���اعات العم���ل الطويلة واالنهاك ال���ذي يتعرضن له 
ويصيبه���ن نهاية الي���وم، إال أنهن يحاولن إعالة أنفس���هن 

وتوفير احتاجاتهن الخاصة، بعد وفاة والديهم.
يش���ار إلى أن التحضير للكعك والمعم���ول يأتي بعد انتهاء 
موس���م جني التمور في فلس���طين حيث يبدأ خالل ش���هري 
سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تش���رين األول، ويتم حفظ المحصول 
ف���ي برادات خاصة ث���م تعبئته وتغليفه للبي���ع طوال العام، 
ويستهلك السوق المحلي نحو 6 آالف طن من التمور سنويا.

ورغم أن ش���جرة النخي���ل معروفة تاريخيا ف���ي منطقة أريحا 
واألغ���وار، فإن تنميتها كقطاع اقتصادي يش���غل أكثر من 5 
آالف يد عاملة، بدأ مع نهاية التس���عينيات، وخالل ذلك تطور 
إنتاج أجود أصناف التم���ور المعروف "بالمجهول"، إلى جانب 

البرحي وأصناف بلدية أخرى.
ومع الوق���ت، اعُتبر الكعك والمعمول م���ن المأكوالت الخاصة 
باألعياد والمناسبات واشُتهر ليكون من أهم الحلوى المقدمة 

على المائدة ف���ي أول أيام عيد الفطر المبارك، ويبدأ تحضيره 
واإلعداد له خالل األيام األخيرة من شهر رمضان.

وصناع���ة الكعك والمعمول ف���ي األعياد والمناس���بات عادة 
قديمة اخترعها القدماء المصريون، وُس���موه ب�''القرص''، وقد 
ارتبطت هذه العادة باحتف���االت وأفراح الفراعنة، وقد امتدت 
هذه الصناع���ة من عهد األس���ر الفرعونية إل���ى عهد الدولة 

الحديثة وصوالاً إلى الوقت الحاضر.

حت�شني اأو�شاعنا املعي�شية 
وتقول س���ميرة )39عاما(: " أتقاس���م أنا وخوات���ي العمل في 
صناعة الكع���ك والمعمول، كل واحدة تأخ���ذ دورها المعتاد، 
حيث دوري يقتصر على تش���كيل الكع���ك والمعمول، وحين 

االنتهاء من ذلك أعمل على مساعدة شقيقتي في خبيزها".
وتضي���ف ل���� "االس���تقالل: " على الرغ���م من المبل���غ القليل 
الذي نحص���ل عليه من العمل في بيع الكع���ك والمعمول، إال 

أنه يس���اعدنا ف���ي تحس���ين أوضاعنا المعيش���ية وظروفنا 
االقتصادية".

وتشير إلى أن عملهن في صناعة الكعك والمعمول، يستمر 
قرابة األسبوع األخير من ش���هر رمضان، ليبدأن بعدها رحلة 
البحث عن عمل جديد، يستطعن من خالله توفير ما يلزمهن 

من متطلبات الحياة.
املعاناة ذاتها

وبينما تواص���ل فدوى )46عام���ا( العمل ف���ي تكوير حبات 
العجوة لدوائر صغيرة، تمهيدا لحشوها داخل حبات الكعك 
والمعمول، تبين أن المهنة التي تعمل فيها بش���كل مؤقت، 
ش���اقة على صحتها، وتأخذ منها ساعات عمل طويلة، مقابل 

أجر مادي زهيد.
أوضح���ت ل�"االس���تقالل" أن الظ���روف االقتصادية الصعبة 
لعائلتها أجبرتها هي وش���قيقاتها على العمل، ودفعتهن 
لتحمل مش���قته، مشيرة إلى قيامهم بإنتاج حوالي 50 كيلو 

غرام من الكعك و20 من المعمول خالل األسبوع.
ظروف �شعبة 

وَتتف���ق مري���م )40عاما( مع ش���قيقاتها عل���ى أن ظروفهن 
الصعب���ة هي م���ن أجبرتهن عل���ى العمل في مهن ش���اقة، 

تستدعي استيقاظهن في ساعات الصباح الباكر.
وقالت ل� "الس���تقالل": إن " العمل الشاق واألجر الزهيد يهون 
علينا الظروف الصعبة، فال بديل أمامنا سوى الصبر والتحمل".

وأضافت: " منذ وفاة والدينا ونحن نعيل أنفس���نا، فأش���قائي 
الثالث���ة لديهم عائالت تحتاج لمصاريف، لذلك ال نريد زيادة 

العبء عليهم".

كعك العيد.. »موسم ذهبي« للشقيقات »األقرع« لقهر ظروفهن الصعبة
غزة/ �شماح املبحوح:

تنف���ض  �شباح��ا،  ال�شاد�ش��ة  م��ن  ال�شاع��ة  تق��رب  ح��ني 
ال�شقيق��ات مرمي و�شم��رة وف��دوى الأقرع م��ن مدينة دير 
البل��ح و�شط قطاع غزة الغطاء عن اأنف�شهن، ا�شتعدادًا ليوم 

عم��ل جديد، ي�شنعن فيه كميات من الكعك واملعمول. وفور 
ا�شتيقاظ ال�شقيقات الثالث من النوم، يبداأن بتكوير حبات 
العجوة لدوائر �شغرة، وترتيبها يف �شواٍن، متهيدًا حل�شوها 
يف حب��ات الكعك واملعمول. واعتادت ال�شقيقات الثالث منذ 

ت�شع �شنوات على العمل معًا يف مهن مو�شمية عدة قبيل �شهر 
رم�شان الكرمي وعيد الفطر ال�شعيد، منها فرز التمور ل�شنع 
العجوة، خالل مو�شم قطاف ثمار البلح يف املدينة، و�شناعة 

حلويات عيد الفطر ال�شعيد )الكعك واملعمول(.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل إعالم عبرية، أمس األحد، أن قوات 
من ش���رطة وجي���ش االحتالل س���تجري ألول مرة 
تدريبات مشتركة واسعة النطاق األسبوع المقبل، 
في منطقة وادي عارة، ش���مال فلس���طين المحتلة 

عام 48. 
وقال���ت صحيفة "يس���رائيل هي���وم" العبرية، إن 
ا على "إس���رائيل"  ا صاروخياً المناورة تحاكي هجوماً
من لبنان وغزة، ومواجهات ف���ي الضفة وانتقالها 
إل���ى مناطق في الداخل المحتل مع مواطنين عرب، 
وح���دوث مواجهات ف���ي "مناط���ق مختلطة" وفق 

تعبيرها. 

وأكدت الصحيفة أن القوات س����تحاكي ألول مرة 
إغ����الق المقطع 65 من ش����ارع وادي ع����ارة، الذي 
يربط شمال فلسطين المحتلة عام 48 بجنوبها، 
بغ����رض إرس����ال تعزي����زات من ق����وات الجيش 
والوحدات الخاص����ة للتعامل مع المواجهات في 

هذه المناطق. 
وأش���ارت إلى أنه منذ بداية ش���هر رمضان، جندت 
"الشرطة" ست سرايا، ولفتت إلى أن هناك مخططا 
لتجنيد س���ريتين إضافيتين. ونقل���ت الصحيفة 
عن أحد كبار ضباط ش���رطة االحت���الل قوله: "نحن 
في حالة تأهب متوس���طة إلى عالي���ة، مع التركيز 
على كل م���ا يتعلق باألمن الداخلي وإمكانية وقوع 

مواجه���ات، بما في ذلك االس���تعداد ألي حالة من 
التهديدات الخارجية". 

ون���ّوه الضابط إل���ى زي���ادة العمل االس���تخباري 
والتنس���يق بين جيش االحتالل وجهاز المخابرات 

"الشاباك" لمنع أي وضع مفاجئ. 
ويض���م وادي ع���ارة ع���ددا م���ن الق���رى والبلدات 
الفلسطينية، بينها مدينة أم الفحم، حيث ُيتوقع 
ا إغالق طري���ق الوادي ألول مرة. وفي أيار/مايو  أيضاً
الماض���ي؛ اندلعت مواجهات واس���عة النطاق في 
عدة مدن وبل���دات فلس���طينية بالداخل المحتل، 
على خلفية االعتداءات اإلس���رائيلية في المسجد 

األقصى والقدس المحتلة.

قوات االحتالل تطلق النار باتجاه مناورة لالحتالل في »وادي عارة« بالداخل المحتل
أراضي الموطنين شرق دير البلح
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ويحتفل العالم ف���ي األول من مايو من كل 
ع���ام بيوم العمال العالمي، ويس���مى أيضا 
بيوم العمل، وعيد الربي���ع والعمل، واليوم 
العالم���ي للتضامن م���ع الطبق���ة العاملة، 
وتضرب جميع المؤسسات ومئات الماليين 
من العمال عن العمل في العديد من الدول، 
كما وتق���ام االحتفاالت الس���نوية تكريما 

للعامل.
بينم���ا تح���ل المناس���بة ف���ي األراض���ي 
الفلس���طينية عل���ى واق���ع مري���ر يعانيه 
العمال في الضف���ة الغربية وقطاع غزة من 
سياسات االحتالل التعسفية التي تتجلى 
في االعتداء عليهم ومالحقتهم والتنكيل 
بهم، واعتقالهم، وفرض الغرامات عليهم، 
ومنعهم من الوصول إل���ى أماكن عملهم، 
ونصب الحواجز والكمائن لهم، وإطالق النار 
عليهم، ومنح االالف م���ن التصاريح مؤخرا 
لعمال قطاع غزة واستخدامها كورقة ضغط 

على المقاومة وابتزاز سياسي. 
وتقول األمم المتحدة، إن 80٪ من س���كان 
قطاع غزة باتوا يعتمدون؛ على المساعدات 
الدولية م���ن أجل العي���ش، مرجعين هذا 
األمر إل���ى الفقر والبطالة. وأدت الس���نوات 
المتتالية للحصار اإلسرائيلي إلى أن تصبح 
نس���بة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة 
من بين األعلى في العالم، كما سبق أن أعلن 

البنك الدولي في تقارير متعددة.
ناقو�س خطر 

ودق رئيس اتحاد نقابات عمال فلس���طين 
في قطاع غزة س���امي العمص���ي، ناقوس 
الخطر نتيج���ة الواقع الصعب والمرير الذي 
يعيش���ه عم���ال غزة، الفت���ًا إل���ى أّن أعداد 
المتعطلين عن العم���ل في القطاع وصلت 

إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة 
البطالة 55٪، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 
80٪، وم���ا زال اآلالف ينضم���ون لجيش 

البطالة كل مرة.
وحذر العمصي ل�"االس���تقالل" من خطورة 
األوض���اع االقتصادي���ة الكارثي���ة الت���ي 
يعيش���ها عمال قطاع غزة، السيما في ظل 
مماطلة االحتالل، وعدم التزامه بالتفاهمات 
الت���ي تم���ت م���ع الفصائل فيم���ا يتعلق 
واصدار  المواطني���ن،  أوض���اع  بتحس���ين 

تصاريح للعمل بالداخل المحتل.
وأض���اف العمصي، أن االحتالل يس���تغل 
الحاج���ة اإلنس���انية لعمال غ���زة من خالل 

إعطاء التصاريح لهم الستخدامهم كورقة 
ضغط على فصائل المقاومة في غزة وليس 
للتخفي���ف عليه���م، الفتا إل���ى أن إذا أراد 
االحتالل أن يخفف عن قط���اع غزة فليرفع 

الحصار المفروض عليه منذ عدة سنوات. 
وش���دد على أن العامل الفلس���طيني يدفع 
فاتورة أي أحداث تمر على قطاع غزة السيما 
الحروب الث���الث، وما تبعها من أزمة جائحة 
كورون���ا، والحصار المفروض منذ 16 عامًا ما 
عّطل قطاعات عمالية متعددة، ومنع إدخال 

المواد الخام للمصانع. 
واس���تعرض العمصي، الحالة المأس���اوية 
التي يعيش���ها العامل في ظل تأخر صرف 

شيكات الشؤون االجتماعية ألكثر من عام 
كامل، وكذلك اس���تغالل االحتالل للمنحة 
القطرية لحاجة العامل، ويضاف مؤخرًا دور 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين في تقليص 

مساعداتها بحجة االزمة المالية. 
موقف جاد 

وأش���ار إلى أن الحالة الصعبة التي وصلت 
اليها الحركة العمالية تستوجب من الجميع 
توجيه أشكال الدعم واالسناد لها، مشددًا 
على أن سحق الطبق العمالية وتهميشها 
من���ذ فترة طويلة دون إيجاد حلول أو فرص 
عمل تمكن العمال من تأمين قوت أبنائهم 
من شأنها أن تدفع لثورة جياع تكون سبياًل 

إلنقاذهم من تردي األوضاع االقتصادية.
ودعا رئي���س االتحاد، الجه���ات المختصة 
لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال ومعالجة 
كل االنته���اكات التي يتعرض لها العمال 
لغياب تطبيق قان���ون العمل وفرض الحد 
األدن���ى لألجور لمنع اس���تغاللهم من قبل 

أرباب عملهم.
واس���تهجن، دور المجتم���ع الدول���ي الذي 
يتهرب من مس���ؤولياته اتج���اه قطاع غزة 
وتجاهل المؤسس���ات الدولية ألهمية دور 
التنمية من خالل المش���اريع التي تقدمها، 
داعيًا ال���دول المانحة التي تعهدت بإعمار 
غزة بتس���ريع عجلة اإلعمار إلنقاذ االقتصاد 
الفلسطيني من االنهيار الكامل والقريب إذا 

بقي الحال على ما هو عليه.
وف���ي اإلط���ار، نظ���م ع���دد م���ن العم���ال 
الفلس���طينية  الفلس���طينيين والفصائل 
وقفة احتجاجية الس���بت الماضي وس���ط 
مدينة غزة بمناس���بة عيد العمال لتسليط 
الض���وء عل���ى معاناته���م واب���راز الواق���ع 

االقتصادي المتردي التي وصل بهم
وشدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
أحمد المدلل، على أن العامل الفلس���طيني 
يعاني من���ذ 16 عاما من الحصار المفروض 
عل���ى قطاع غزة الذي يقف عائقا أساس���يًا 
أمامه في البحث عن قوت ابنائه وال يجدها. 
وطال���ب المدلل، خالل مش���اركته بالوقفة، 
المؤسس���ات الدولي���ة بالتدخ���ل من أجل 
إنقاذ حياة عائالت العمال الفلس���طينيين، 
مش���يدًا ب���دور العم���ال الذي���ن ه���م رمز 
الثورة الفلس���طينية وال���ذي يؤكدون على 
استمرارهم في نضالهم من أجل استرداد 

حقوقهم كاملة بالعيش في حياة كريمة.

ضحايا على بوابة الحصار

فــي يومهــم.. عمــال »غــزة« واقــع يــزداد بؤســًا وســوءًا
غزة/ معتز �شاهني:

عام��ًا بعد ع��ام ، مع ذكرى يوم )العم��ال العاملي( يزداد 
واقع عمال فل�شطني بوؤ�شًا و�شوءًا بفعل ا�شتمرار احل�شار 
املفرو���س عل��ى قط��اع غزة، وتف�ش��ي الفق��ر والبطالة 

اىل م�شت��وى قيا�ش��ي، ف�ش��ال ع��ن اإج��راءات االحتالل 
وممار�شاته واعتداءاته بال�شفة الغربية املحتلة التي 
تزي��د الطني بلة. يف الوق��ت الذي يكرم فيه العمال يف 
دول الع��امل يح�شلون على جمي��ع حقوقهم ويح�شلون 

عل��ى مرات��ب �شرفي��ة كونه��م ي��د البن��اء االأوىل وهم 
معوله��ا الوحي��د، يكاب��د اآالف العم��ال الفل�شطيني��ني 
اأ�شح��اب احلكاي��ة املاأ�شاوي��ة خ�شو�ش��ًا يف قط��اع غزة 

�شنوف املعاناة والعذاب. 

رام الله/ االستقالل: 
أكد مدير عام االمتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
برام الله محمد عواد، على أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 

في موعدها وال يوجد عليها أي تعديل يذكر.
وأف����اد في تصريح����ات إذاعية، أم����س األحد، ب����أن امتحانات 
الثانوية العامة تس����ير وفًقا لما هو مخطط لها مسبًقا، منوًها 
إلى أنه س����يبدأ يوم الس����بت المقبل الموافق 7 مايو االمتحان 
العملي للفروع العلمية. وأش����ار إلى أن وزارة التربية والتعليم 
وضعت خطة إلج����راء امتحانات الثانوية العامة والتي تتعلق 
بالمراقب����ة والتصحي����ح، كما تم توزيع الط����الب وحصلوا على 
بطاقات الجل����وس الخاصة باختبارات الثانوي����ة. كما وبين أن 
حرك����ة إضراب المعلمين ل����ن تكون على حس����اب امتحانات 
الثانوي����ة العام����ة، وأن هذه مصلحة للجمي����ع خاصًة وأن هذا 

االمتحان هو هام ويحدد مستقبل الطالب.

تعليم رام الله: امتحانات 
الثانوية العامة في موعدها 

وال يوجد عليها أي تعديل

غزة/ االستقالل:
قال عزمي رضوان رئيس قطاع العمال في اتحاد الموظفين 
العرب بوكالة الالجئين "أونروا" في قطاع غّزة، إّن المؤامرات 
على وكال����ة "أونروا" كبي����رة، وهذا في ظ����ل مماطلة إدارة 
الوكالة في تحقيق حقوق الموظفين المشروعة بعدم ملء 
الشواغر الكبيرة بالعمال، والتسويف المستمر بعدم إعطاء 

بدل المخاطرة للعمال.
وبُمناس����بة يوم العّمال العالمي، طالب رض����وان في بياٍن 
له إدارة وكالة "أون����روا"، بمنح جميع العمال بدل المخاطرة 

في أسرع وقٍت ممكن وملء جميع الشواغر.
كم����ا ودعا إدارة الوكالة بملء ش����واغر األذنة وصحة البيئة 
والحراس����ات وعمال العيادات فورًا، ألن هذا النقص يؤثر 

سلبًا على الخدمات المقدمة لالجئين.
وفي ذات البيان، طالب باس����تحقاق درجة الحراس����ات من 
حيث الدوام 37.5 س����اعة بدل 42، فيما طالب بدفع عالوة 
"الستيب" بأثر رجعي واستحقاق "الستيب" بموعده وعدم 
تأخيره لمدة عام ألّن هذا حق مشروع من الراتب االساسي 

وليس منة من أحد وال زيادة وإنما استحقاق للراتب.
وناش����د إدارة "أونروا" بالوقوف عند مس����ؤولياتها في كل 
القضايا العمالّية العالقة وس����رعة حلها من أجل تحقيق 
األمن الوظيفي لهم، محذرا إدارة الوكالة من عدم المراهنة 

على قطاع العمال.
وقال: ارجع����وا للتاريخ ف����إّن النقاب����ات العمالية من أجل 
حقوقه����ا أطاحت بحكوم����ات ورؤس����اء دول، فالرهان على 

استمرار سياسة التسويف بحق قضايا العمال خاسر.
وف����ي ختام بيان����ه، أوضح أّن����ه ال يخفي عل����ى أحد أيضًا 
تصريحات المفّوض العام لوكالة "أونروا" فيليب الزاريني 
األخيرة حول إمكانية تحويل بعض برامج "أونروا" لجهات 
دولية أخرى، ُمؤكدًا رفض كل هذه الطروحات، ولن نقبل به 
مهما كّلف األمر، ألن هذا األمر يتعّلق بمصير حق العودة 
وال زال����ت الطبق����ة العاملة في "أونروا" ه����ي األكثر تضررًا 
د  ومعاناًة، واألكثر تهميش����ًا على المستوى الرسمي. وأكَّ
رضوان أّن قطاع العّمال مس����تمر في متابعة جميع قضايا 
العاملين في "أونروا" والمطالبة بحقوقهم المش����روعة في 
ظل المخاطر الكبيرة التي يتعّرضون لها، وعلى رأس هذه 

الحقوق صرف بدل مخاطرة لجميع العمال.

اتحاد موظفي »أونروا« بغزة: إدارة الوكالة تماطل في حل قضايا الموظفين

جنين/ االستقالل: 
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء أمس األحد، 
عن األسير فادي محمد يوسف حماد أبو علي )42 عاًما( من 
بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بعد أن أمضى 20 عاًما في 

سجون االحتالل.
وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور، 
أن س���لطات االحت���الل أفرجت عن األس���ير أبو علي 
على حاج���ز الظاهرية ف���ي مدينة الخلي���ل، وكان 

في اس���تقباله أفراد من عائلته وأصدقائه، قبل أن 
ينقل إلى بلدته. واعتقل األس���ير "أبو علي" بتاريخ 
2002/04/08، وأمضى مدة محكوميته في عدد من 

سجون االحتالل.

االحتالل يفرج عن األسير فادي أبو علي بعد 20 عامًا
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يحل علينا عيد الفطر الس���عيد هذا العام ونحن في خضم المعركة نخوض 
صراعا مع االحتالل للحفاظ على هويتنا العربية واإلسالمية, وندافع عن ارضنا 
وش���عبنا ومقدس���اتنا ونحن على ثقة ويقين اننا أصح���اب حق, وان النصر 
حليفنا بإذن الله عز وجل, وان »إس���رائيل« ال���ى زوال, وايماننا ويقيننا هذا 
يترسخ كل يوم في اذهاننا بشكل اكبر, رغم كل جرائم القتل التي يمارسها 
االحتالل الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني, ورغم كل هذا التخلي العربي 
واإلسالمي عن القضية الفلسطينية ورغم كل هذا الدعم األمريكي واالوروبي 
والدولي للكيان الصهيوني المجرم والتغاضي عما يرتكبه من جرائم بشعة 
بحق الفلس���طينيين, ودعمه السياسي والعس���كري والمالي واالقتصادي 
الالمحدود, وجعله القوة األكبر واألكثر تس���ليحا في منطقة الشرق األوسط 

ال ينافسه في ذلك احد.   
عيدنا ممزوج بعبارات العز والكرامة, عيدنا مقاومة وانتصار, عيدنا بش���ائره 
ته���ل علينا من جبهات القتال ووحدة الجبهات في مواجهة األعداء, األمين 
العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد زياد النخالة هنأ جماهير 
شعبنا، وجماهير أمتنا العربية اإلسالمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, 
وخصَّ القائد النخالة بتهنئته عوائل الشهداء واألسرى والجرحى بألف خير، 
مجدًدا العهد مع الله باالس���تمرار في طريقنا نحو القدس، ونحو فلس���طين 
حتى النصر إن ش���اء الله, وهذا عهد االحرار والثوار والمجاهدين, ال يتركون 
مناس���بة حتى يؤكدوا على تمسكهم بقضيتهم والتضحية بكل شيء من 
اجلها, فالقادة بمواقفهم الثابتة والمتجذرة في اعماقهم يعبرون عن موقف 
الشعب ويتحدثون بلسان االمة ويزرعون االمل في النفوس الميتة لتنبعث 
من جديد, فهم نموذج  يحتذى, والقدوة الحس���نة التي يقتدي بها الناس 
ويس���تندون عليها وقت االزمات, وهى مهمة موكلة للقادة تحملهم العبء 

الكبير.
عيدنا مقاومة عبر عنها رئيس الدائرة السياس���ية لحركة الجهاد اإلسالمي 
 المرحلة المقبلة 

َّ
وعضو مكتبها السياسي الدكتور محمد الهندي بقوله »أن

التي قد يتصاعد فيها العدوان اإلس���رائيلي على ش���عبنا الفلسطيني وهو 
ما يفرض على قوى المقاومة مس���ؤولياٍت جديدة؛ على رأسها رفع مستوى 
التنسيق والجهوزية. مضيفا »نحن في صراع مفتوٍح مع االحتالل، واألمر غير 
مرتبط بش���هر رمضان أو قبله أو بعده، بل بص���راٍع مفتوح وطويل وممتد مع 
الحركة الصهيونية، وهذا الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية لن ينتهي 
بضربة واحدة، ولكن نعمل على دفع الكيان خطوة خطوة إلى الوراء، وصواًل إلى 
زواله« هذا هو الواجب الذي يقع على عاتق المقاومة ويفرض عليها ان تبقى 
مس���تعدة لجولة جديدة من القتال مع ه���ذا العدو الصهيوني، الذي يجهز 

للمعركة القادمة بحقد دفين.
عيدنا مقاومة عبر عنها قائد حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( في قطاع 
غزة يحيى الس���نوار عندما قال »أن المس���اس باألقصى والقدس يعني حربا 
إقليمية، ونحن عند مقدساتنا لن نتردد في اتخاذ أي قرار، وأن غزة وفصائلها 
المقاومة ستش���كل الضامن الحقيقي للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساتنا، 
وأنه على ش���عبنا وأمتنا أن يتجهزوا لمعركة كبيرة إذا لم يكف االحتالل عن 
االعتداء على المس���جد األقصى. ودعا السنوار فصائل المقاومة بغزة إلى أن 
تكون على أهبة االس���تعداد، فالمعركة لم تنتِه بانتهاء ش���هر رمضان، بل 
س���تبدأ حقيقة بانتهائه«, وهذا ما يدركه ش���عبنا الفلسطيني جيدا، وهو 
ال���ذي يثق في مقاومته ويتالحم معها، ويدافع عن ارضه ومقدس���اته دون 
وجل او خوف، فالشعب الفلسطيني العظيم هو الذي يرسم طريق التحرير 
والنصر بتضحياته الجس���ام، وبقدرته على الصمود والمواجهة مع االحتالل 

الصهيوني، وهو الذي يغلب الواجب على اإلمكان ويعطي بال حدود.
نعم عيدنا مقاومة ألنه يحمل تباشير النصر ويزرع الخوف والفزع في نفوس 
اإلس���رائيليين, فها هو ما يسمى بمراسل الش���ؤون الفلسطينية في قناة 
»كان11« – روعي كايس – يقول ان تصريحات الس���نوار يجب ان تش���عل 
الضوء األحمر في »إسرائيل«, وفند الصهاينة خطاب القائد أبو إبراهيم في 
نقطتين األولى دعوات السنوار إسقاط الحكومة االسرائيلية عبر مطالبة زعيم 
القائمة العربية الموحدة منصور عباس االنس���حاب من الحكومة أما النقطة 
الثانية فتمثلت في توعد السنوار بإطالق رشقة نارية هائلة بداية المعركة 
القادمة, وهذا االهتمام الصهيوني بخطابات القادة الفلسطينيين يدل على 
حال���ة الخوف والفزع من تطور قدرات المقاومة الفلس���طينية, ومن قدرتها 
على اشعال الميدان في الوقت الذي تشاء, بعد ان كان االحتالل الصهيوني 
هو المتحكم الوحيد في بدء ونهاية أي معركة, لكن ملحمة س���يف القدس 

البطولية فرضت واقعًا جديدًا على االحتالل الصهيوني ال يمكن تجاوزه.
فكل عام وشعبنا الفلسطيني العظيم الذي يحمل لواء المعركة ضد االحتالل 
بش���موخ وكبرياء بالف خير، وكل عام وامتنا العربية واإلسالمية التي تنتمي 
لفلسطين والقدس واالقصى بالف خير، وكل عام ومجاهدونا االبطال واسرانا 
البواسل وجرحانا ومصابونا الذين ضحوا ألجل شعبهم وقضيتهم بالف خير، 

انه عيد الوفاء للمقاومة. 

عيدكم مقاومة.. وصبركم منتهاه نصر 

رأي

يصعب عل���ى الكثيرين ف���ي العالم، خاص���ة العلمانيي���ن او غير 
المؤمني���ن، أدراك أهمي���ة ومكانة القدس واالقص���ى تحديدا عند 
الفلس���طينيين والمس���لمين عامة، وحجم الق���وة التفجيرية التي 
يش���كلها المس���جد األقصى. لكونه يمس المش���اعر الدينية لكل 
مس���لم حيثما كان، ويمكنه أن ُيخرج الش���عوب إلى الش���وارع من 

نواكشوط في موريتانيا إلى جاكرتا في اندونيسيا.
اح���دى القصص المتداولة عن طيار اس���رائيلي “غيورا روم”، جرى 
اس���ره في مصر بعد 3 اس���ابيع على محاولة حرق االقصى في العام 
1969 والتي توضح عمق العالقة والمش���اعر تج���اه االقصى. فبعد 
ثالثة أس���ابيع من الحادث كان الطيار روم يق���ود طائرة ميراج فوق 
دلت���ا النيل، وتمك���ن طيار مصري بطائرة ميغ من إس���قاطه، وخالل 
عملي���ة القف���ز من الطائرة أصي���ب بروم بجروح خطيرة في س���اقه، 
وعندما هبط على األرض، تم أس���ره م���ن قبل مجموعة من القرويين 
المصريي���ن الذين صبوا غضبه���م عليه، وبعد أن طعن���وه بمذراة، 
نقلوه إلى عيادة في بلدة منس���ية، ربما لم يسمع معظم المصريين 
باس���مها. في هذه البلدة ل���م يكن هناك طبي���ب، وفقط بعد عدة 
س���اعات وصل طبيب من بلدة أخرى، خ���ّدر روم وأجرى له عملية في 
ساقه المصابة، وعندما أفاق بعد العملية، كان هناك ممرض مصري 
جالس���ا قربه. طلب روم منه الماء بص���وت خافت، فجلب له الممرض 
قطعة صوف مبللة ومسح شفاهه بها، وفورا سأل الممرض المصري 
روم: “ق���ل لي من الذي أحرق األقصى؟”. اإلجابة المنطقية الوحيدة 

التي خطرت في بال روم هي “لست أنا”.
هذا كان في عام 1969؛ ال انترنت، وال تلفزيون بقنوات فضائية وال 
هواتف خلوية او سوشيا ميديا حتى أنه من الصعب أن تجد هاتفا 
س���لكيا، مع ذلك فإن أكثر ما كان يقلق الممرض المصري في البلدة 
المنس���ية، وعند لقائه للمرة األولى بإس���رائيلي وجها لوجه، هو “ما 

الذي حدث للمسجد األقصى”.
المتط���رف  الصهيون���ي  اليمينيي���ن  ورم���وز  االحت���الل  ق���ادة 

والمس���توطنون الذين يعمدون الى اش���عال الن���ار يدركون اهمية 
االقصى جيدا، لذلك غالبا ما يحاولوا اشعال االوضاع في القدس من 
خالل استباحة س���احات االقصى باقتحاماتهم المتكررة لتحويلها 
الى روتينية تمهيدا لتنفيذ مش���روعهم لتقس���يم االقصى زمانيا 

ومكانيا واقامة هيكلهم المزعوم في س���احاته او مكان االقصى.
فق���د تحول���ت الق���دس ومركزها االقص���ى على مدى االس���بوعين 
الماضيين الى ساحة حرب وتكسير عظم بين المرابطين المدافعين 
عنه والش���عب الفلس���طيني وبين المس���توطنين وقوات االحتالل 
التي كانت تحميهم وتحاول بكل الوس���ائل القمعية واالعتقاالت 
كس���ر صمود المرابطين المدافعين ع���ن االقصى وابعادهم خارجه 
لتسهيل مهمة المستوطنين والمنظمات المتطرفة لذبح االضاحي 
في س���احاته بدعوى انهم يمارس���ون حقهم في تأدية شعائرهم 

الدينية المقدسة.
من الواضح ان الشعب الفلسطيني بصموده في االقصى والتهديد 
المباش���ر والجدي م���ن قبل المقاومة في غزه قد أفش���ل ما خطط له 
االحت���الل وعبر الضغوط التي مورس���ت من قب���ل االنظمة العربية 
عب���ر اللق���اءات المتعددة التي عقدت عش���ية ش���هر رمضان، في 
تهدئت���ه ومنعه من المقاومة وحماية االقص���ى، واعاد القدس الى 
مربع الص���راع وجعلها خطا احمر يمنع المس���اس به���ا. فالمقاومة 
الفلسطينية بشقيها الش���عبي والمسلح )وليس دور السلطة التي 
اعتكف رئيس���ها بعيدا عن االنظار( افشلت مخطط المستوطنين، 
واجب���رت حكومة االحتالل على منع مس���يرة االع���الم التي يقودها 
عضو الكنيس���ت المتطرف إيتمار بن غفير على التوجه لساحة باب 

العمود واالقصى.
ل���م تقتصر الهجم���ة الصهيونية على االقصى وانما اس���تهدفت 
كذلك المسيحيين األرثوذكس حيث قيدت من وصولهم لكنيسة 
القيامة في سبت النور، وهو األكثر قداسة لدى المسيحيين ما حرم 
مئات الحجاج المسيحيين القادمين من الخارج وخاصة من مصر من 

ممارس���ة ش���عائرهم الدينية والبقاء خارج الكنيسة رغما عن انهم 
امضوا ليلتهم بانتظار الدخول اليها.

وق���د ادان المطران عطا الله حنا رئيس اس���اقفة سبس���طية للروم 
االرثوذكس االعت���داءات على االقصى وكنيس���ة القيامة ودعا الى 
توحيد الجهود في الدفاع عن القدس المس���تهدفة والمس���تباحة 
في كافة تفاصيلها. ودعا الى ترتيب البيت الفلس���طيني الداخلي 
والعمل على انهاء حالة االنقس���ام وتوحي���د الصفوف الن االخطار 
المحدقة بنا جس���يمة وهنال���ك مخططات خبيثة هادفة لس���رقة 
القدس من اصحابها وتصفية القضية الفلس���طينية بشكل كلي. 
واكد على رفضه تحويل الص���راع الى صراع ديني ألنه ليس كذلك 
كما ورفض ان تتحول االعياد الدينية الى مبرر للتطاول على القدس 
ومقدساتها من خالل اقتحام االقصى من قبل المستوطنين بهدف 

تقديم قرابينهم الفصيحة كما يدعون.
االقصى يتعرض لالستهداف واالس���تفزاز وهذا هو حال االوقاف 
المسيحية التي يتم االستيالء عليها عنوة واجراءات تعسفية بحق 
المسيحيين الذين يحتفلون بعيد القيامة. حرية العبادة والشعائر 
الديني���ة ال تعن���ي تقيي���د الفلس���طينيين من زيارة مس���جدهم 
وكنيستهم بينما تسمح ذلك لليهود المتطرفين باقتحام مساجد 
االخرين لممارس���ة ش���عائرهم فيها، فهل تس���مح قوات االحتالل 
للفلس���طينيين بزيارة حائط المبكى الذي يعتبر جزءا من المسجد 
االقص���ى وجرى س���رقته واالدعاء بانه يهودي كم���ا تفعل ذلك مع 
العدي���د من المواقع ف���ي العديد من المدن الفلس���طينية وخاصة 
قبر يوس���ف في نابلس التي تدعي ان���ه يهودي مع انه يعود الحد 

الشيوخ الفلسطينيين من سكان المنطقة.
القدس سوف تبقى فلسطينية وعاصمة للشعب الفلسطيني الذي 
تمت���د جذوره عميقة فيها عبر التاريخ ولن تتمكن اي قوة غاش���مة 
وعاتية من اقتالع وجوده والنيل من اصالة هذا الوجود وعراقته في 

هذه البقعة المقدسة من العالم.

 ف����ي معرض إحياء المناس����بة التي تقام في آخ����ر يوم جمعة من 
ش����هر رمضان، ثم����ة متغير جل����ّي، هو عالقة أنظم����ة خليجية مع 
الكي����ان المؤقت بش����كل مندفع جدًا. من المنطقي ج����دًا أن ُيطرح 
تس����اؤل في أذه����ان المهتمين بإنجاح يوم الق����دس العالمي في 
دول الخليج مفاده: هل س����تكون هذه المناس����بة السياسية ذات 
الطاب����ع المقاِوم ه����ذا العام كم����ا كانت في الس����نوات الماضية؟ 
 معركة الوع����ي الخليجي، والتي تجري 

ِّ
هذا الس����ؤال ُيطرح في ظل

بافتعال مقصود من قبل بعض األنظمة لتحس����ين صورتها وهي 
تقيم عالقة مبتذلة وغير مس����بوقة -عربيًا- مع الكيان الصهيوني؛ 
فحين تقبض السلطات السعودية على أحد المعتمرين بتهمة أنه 
»دعا الله في البيت الحرام بتحرير المسجد األقصى«، وحين تشارك 
اإلمارات باس����تعراض جوي في ما أسماه اإلعالم اإلماراتي الرسمي 
»ذكرى قيام إس����رائيل«، وهو يوم النكبة العربية، فحينذاك يكون 
سؤال: كيف سيكون شكل يوم القدس العالمي ومضمونه؟ سؤااًل 
منطقيًا فعاًل، ليس مع المطبعين في الخليج فحسب، بل مع بعض 
من يدعون مقاومة التطبيع بش����كل مخملي أيضًا، في الوقت الذي 

تغيرت ظروف العالقة مع هذا الكيان اللقيط.
�شعبية يوم القد�س العاملي يف اخلليج

قبل أن نلج إلى معالجة الش����كل المختل����ف لعالقة بعض األنظمة 
مع الكيان المؤقت، وأيضًا قبل قراءة ش����كل »مناهضة التطبيع«، ال 
بدَّ من تأس����يس عتبة تصلح لفهم المشهد الخليجي إزاء القضية 
الفلس����طينية، وخصوصًا يوم القدس، فمشاركة مختلف التيارات 
في هذه المناس����بة التي دعا لها مؤس����س الجمهورية اإلسالمية 
اإليراني����ة اإلم����ام الخميني من منطلق ديني وسياس����ي، واهتمام 
التي����ارات المتباينة به����ذا اليوم، يعكس����ان اهتمامهم بالقضية 
الفلس����طينية بش����كل عابر لألطر، وقيام هذه التي����ارات بإحيائه، 
 القضية المركزية ما زالت 

َّ
بالتع����اون مع التيارات الدينية، ينبئ بأن

محور القضايا؛ ففي الخليج، يش����ارك الناصري واليساري والديني 
س����نيًا وش����يعيًا في هذه المناس����بة، إال من توارى ألسباب أمنية 

معروفة ومفهومة، حتى قبل التطبيع العلني مع الكيان المحتل.
ويسترعي إحياء يوم القدس العالمي اهتمام قطاعات واسعة من 
المجتمعات الخليجية، لكن تتفاوت طرق اإلحياء ودرجات التفاعل 

بطبيع����ة الحال؛ ففي الكويت وعمان، يت����م اإلحياء غالبًا في أماكن 
مغلقة. وفي القطيف والبحرين، يخرج المش����اركون في تظاهرات 
غالبًا م����ا ُتقمع. المهم في األمر أن الس����نوات الماضية كانت تدل 
 االهتمام بالقدس وفلسطين هو الركيزة التي 

َّ
بصورة جلية على أن

تنطلق منها مشتركات هذه األمة.
العالقة الرسمية مع »إسرائيل« ويوم القدس العالمي

 في معرض إحياء المناس���بة التي تقام في آخر يوم جمعة من شهر 
رمضان، ثمة متغير جلّي، هو عالقة أنظمة خليجية مع الكيان المؤقت 
ذي يثير عدة استفهامات: هل ستتعامل  بش���كل مندفع جدًا، األمر الَّ
األنظمة مع هذه المناس���بة بتطرف وقمع ومصادرة أكثر من السابق؟ 
وهل يمكن تصّور إصرار الناس على إقامتها؟ وكيف س���تكون شكل 
الفعاليات مع هذا االحتدام المحموم في توثيق العالقة بين الطرفين؟ 
 تخوف أمني على المشاركين في 

ِّ
هذه االس���تفهامات ُتطرح في ظل

إحي���اء المناس���بة، وخصوصًا أْن ال ش���يء س���يوقف األنظمة عن قمع 
المعنيي���ن، فال يوجد فيتو غربي على إس���كات مناهض���ي التطبيع، 
 الظرف الدولي وما يجري في شرق أوروبا يغطي على أيِّ 

َّ
إضافًة إلى أن

حدث هنا وهناك. طبعًا، هناك تاريخ مليء بقمع الكثير من الفعاليات 
المتعّلقة بفلسطين. وقد ُقتل محمد جمعة من البحرين ضمن مسيرة 
انطلقت في نيسان/أبريل 2002، ردًا على استفزازات قام بها السفير 
األميركي في البحرين آنذاك رونالد نيومان بشأن تأييده ل�«إسرائيل«، 
 جنود االحتالل الذين قضوا بسبب االنتفاضة الفلسطينية 

َّ
واعتباره أن

يستحقون وقفة حداد في البحرين.
ه����ذا االس����تفزاز جع����ل آالف البحرينيين يّتجهون إلى الس����فارة 
األميركي����ة، رافعي����ن ش����عارات تؤي����د االنتفاضة الفلس����طينية 
ومقاومته����ا ورموزها، لكّن الش����رطة البحريني����ة قمعتهم، وقتلت 
محمد جمعة، وجرحت العش����رات. هذا الحدث وق����ع قبل 20 عامًا، 
ولكنه س����يكون مضاعفًا اآلن -لو تكرر- مع دخول األمن اإلسرائيلي 
 من البحرين واإلمارات، ما يش����ي 

ٍّ
في مفاصل التركيبة األمنية لكل

 األمر ينس����حب أيضًا عل����ى طريقة التعاطي م����ع يوم القدس 
َّ

بأن
العالم����ي، والذي ُيتوق����ع أن ُتمنع إقامت����ه، وأن ُيحاصر المهتمون 
به بصورة أكثر من الس����ابق، لكي يمّر آخر جمعة من شهر رمضان 
كما أّي جمعة أخرى. ومن نافلة القول إن الس����لطة البحرينية تقمع 

العديد من المسيرات المتعلقة بفلسطين، حتى داخل القرى.
املناه�شون املخمليون للتطبيع

في س����ياق مناهض����ة الّتطبيع عموم����ًا، وما يترجم����ه يوم القدس 
العالمي خصوصًا، ما دور المؤسسات واألشخاص الذين حملوا لواء 
مناهضة التطبيع –مش����كورين- منذ اتفاق »أوسلو«؟ منذ ما ُسمي 
ب�«معاهدة الس����الم« بين »إسرائيل« والسلطة الفلسطينية، تحرك 
عدد من السياسيين وغير السياسيين، أبرزهم من اليسار العربي، 
لتأكيد أحقية القضية الفلس����طينية، وش����ددوا على مناهضة أي 

تطبيع مع الكيان الصهيوني.
 الكثي����ر م����ن الدول العربي����ة وكل الدول الخليجي����ة لم تطّبع 

َّ
وألن

حينها، كان دور هؤالء يقتصر على تبيان المظلومية الفلسطينية 
وإدانة »إس����رائيل«، وكانت معظم فعالياته����م ُتقام في جو مريح 
ال يش����وبه خ����دش أمني أو مناكفة سياس����ية، لكن م����ع التطورات 
الجيوسياسية، وعالقة األنظمة فعليًا بالكيان المحتل، هل سيبقى 
دور هذه المؤسس����ات هو وضع الكوفية الفلس����طينية ورفع شارة 
النصر، واإلقبال عل����ى »بوفيه« فاخر عند انتهاء الفعالية، في حين 
ترفع الس����فارات اإلس����رائيلية علم االحتالل ف����ي عواصم خليجية 
غرقت أنظمتها في قضايا كبيرة ومعّقدة بس����بب تلك العالقة، في 
الوقت الذي كانت بمنأى وغنى عنها، والمس����تفيد من هذا الغرق 

هو كيان االحتالل ال سواه!
إذا كان الزمن الواقع بين الس����تينيات والتس����عينيات زمنًا جمياًل 
في الحس العربي الرافض لنس����يان القضية الفلس����طينية، يجمع 
على إثره المتصدون للتطبيع -في الخليج- األموال وغيرها إلرسالها 
إلى المقاومة الفلس����طينية، فإن هذا الحّس تمامًا هو ما ينبغي أن 
 ثمة تش����ددًا دوليًا على التحويالت 

َّ
يحيي����ه الخليجيون. صحيح أن

المالية، وصحيح أيضًا أن أميركا وس����عت مفه����وم اإلرهاب كثيرًا 
خالل العقدي����ن الماضيين، لوصف أي نش����اط يخالف مصالحها 
ب�«العم����ل اإلرهابي«، لتتم معاقبته مباش����رة وتجمي����د موارده، إال 
 ذلك ال يمنع تنش����يط الحس الذي يح����رص على دعم المقاومة 

َّ
أن

 ذلك التشدد الدولي ينبغي 
َّ

الفلسطينية بشتى صور الدعم، بل إن
 أحد أهم أهدافه هو احتواء المقاومة في 

َّ
أن يدفعنا إلى كسره، ألن

فلسطين ولبنان، وهو ما يجب أن يفشل بأي طريقة.

حرية العبادة والشعائر الدينية ال تكون بسرقة مساجد االخرين واألقصى ال يمكن أن يكون موضع مساومة  

كيف سيحيي الخليجيون يوم القدس العالمي؟

د. نزيه خطاطبة

بقلم/ عباس الجمري
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رام الله/ االستقالل: 
قال وزير العمل، نصري أبو جيش، إنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العامل 

والطبقة العاملة ويوفر الحد األدنى من األجور في فلسطين خالل الفترة المقبلة.
وبين أبو جيش في تصريحات لإلذاعة الرس����مية بمناس����بة يوم العمال العالمي، أن 
»الوزارة أجرت حوارات كثيرة حول القانون، وهو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة 
قد ال تتجاوز نهاية شهر أيار سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس العتماد هذا 

القانون الجديد وتعديالته«.
من ناحية ثانية، أوضح وزي����ر العمل أن قانون الضمان االجتماعي قد يرى النور قبل 
قانون العمل، مش����يرا إلى أنه »تم إجراء ح����وارات كثيرة بين أطراف اإلنتاج وأصحاب 
العم����ل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنس����يق للمؤسس����ات والصناعات مع 
اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريبا إلى مسودة سيتم بحثها في بداية الشهر 
الجاري ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات إلعادة 
نقاش����ها«. وقال:  »تقديرنا أن يتم اعتماده الضم����ان االجتماعي وتطبيقه، ألن هذا 
سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في 

المراحل المتقدمة بالعمر«.
وأضاف أبو جيش: »هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، 

وحاولنا قدر اإلمكان لحل الكثير من القضايا«.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت أن عام 2022 س����يكون عام العدالة االجتماعية للطبقة 
العاملة الفلس����طينية وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تنفيذها 

وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة العم����ل في غزة، أمس 
األحد، إن »نسبة البطالة في القطاع، 
وصلت إلى 47 في المئة، في حين 
بلغت بين الش����باب نح����و 74 في 
المئة، بسبب الحصار اإلسرائيلي، 

المفروض منذ 16 عاما«.
وأوضح����ت ال����وزارة، ف����ي بي����ان، 
بمناس����بة يوم العم����ال العالمي، 
أن »الش����عب الفلس����طيني وقواه 
العمالية، تواجه تش����ديد الحصار 
الحركة  ومن����ع  المعاب����ر  وإغ����الق 
والتضييق على العمال والمزارعين 

والصيادين«.
وقال����ت: إن »التضيي����ق يتزام����ن 
م����ع النم����و الس����كاني المط����رد، 
وارتف����اع نس����ب البطال����ة وأعداد 
المتعطلين عن العمل في صفوف 
والمهنيين  والخريجي����ن  العمال 

والحرفيين«.
مجم����وع  أن  ال����وزارة  وذك����رت 
المتعطلين الباحثين عن عمل في 
غ����زة، بلغ نحو 317 ألفًا، منهم نحو 

143 ألف عامل متعطل مس����جل 
عل����ى النظام، بحس����ب إحصاءات 
الفلسطيني  العمل، والمركز  وزارة 

لإلحصاء في محافظات القطاع.
وبينت أنه����ا »تعم����ل على توفير 
برامج تش����غيلية مؤقتة، للحد من 

مع����دالت البطال����ة وزيادة نس����ب 
عل����ى  ومس����اعدتهم  العاملي����ن 

االندماج في سوق العمل«.
وأش����ارت إلى »رعايته����ا مبادرات 
محلية، ومش����اريع عم����ل عن بعد، 
تتخط����ى ح����دود القط����اع وقيود 

الحص����ار، إل����ى جانب فت����ح برامج 
المبادري����ن وحاضن����ات األعم����ال 

للمشاريع الصغيرة والريادية«.
ويعيش أكثر من مليوني نس����مة 
من س����كان قطاع غزة، تحت حصار 
إسرائيلي مشدد منذ العام 2006.

وزير العمل: اعتماد الضمان االجتماعي »العمل«: 74 % نسبة بطالة الشباب في قطاع غزة
وقانون عمل جديد قبل نهاية العام

بروكسل/ االستقالل: 
قال دبلوماس���يان من االتحاد األوروبي، أمس 
األحد، إّن التكت���ل يميل إلى فرض حظر على 
واردات النفط الروس���ي بحل���ول نهاية العام، 
وذلك بعد محادثات بين المفوضية األوروبية 

والدول األعضاء في االتحاد مطلع األسبوع.
ويعكف االتحاد األوروبي على إعداد مجموعة 
سادس���ة من العقوبات على روسيا بسبب غزو 
أوكرانيا في 24 فبراير )شباط(، والذي وصفته 

موسكو بأنه »عملية عسكرية خاصة«.
ومن المتوقع أن تس���تهدف حزمة العقوبات 
الجديدة النفط الروس���ي والبنوك الروس���ية 
وبنوك روسيا البيضاء باإلضافة إلى المزيد من 

األفراد والشركات.
وأجرت المفوضية، التي تنسق تحرك االتحاد 
األوروبي، محادثات أطلق عليها اسم »طوائف« 
م���ع مجموع���ات صغي���رة م���ن دول االتحاد 
وس���تهدف إلى تش���ديد خطتها للعقوبات 
قبل اجتماع س���فراء االتحاد في بروكسل يوم 

األربعاء.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة باالتحاد في 
العاصمة البلجيكية اليوم االثنين لمناقش���ة 

القضية.
وقال الدبلوماس���يان إن بع���ض دول االتحاد 
األوروبي قادرة على إنهاء اس���تخدامها للنفط 
قبل نهاية عام 2022، لكّن دواًل أخرى، ال سيما 

األعض���اء في الجنوب، قلقة م���ن التأثير على 
األسعار.

وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة 
من أكبر مش���تري النفط الروس���ي، مستعدة 
عل���ى ما يبدو للموافقة على وقف االس���تيراد 
ف���ي نهاية ع���ام 2022، لكن ما ت���زال هناك 
تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا 

وسلوفاكيا.
واقترحت بعض دول االتحاد اختيار حد أقصى 
للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل 
النفط الروس���ي. لكن الخطة ستجبرهم على 
دفع أس���عار أعلى للحصول على إمدادات من 

أماكن أخرى.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، االحد، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار الحالي.

وأشارت الهيئة أن األسعار لم يطرأ أي تغيير عليها مقارنة بأسعار شهر نيسان الماضي.
وثبتت وزارة المالية سعر لتر البنزين 95 أوكتان األكثر استخداًما في السوق الفلسطيني 
عند 6.59 ش���يقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 ش���يقل، والسوالر والكاز 5.99 شيقل لكل 

منهما.
كما ثبتت الوزارة أس���عار الغاز للشهر الثالث على التوالي، عند 14 شيقال ألسطوانة الغاز سعة 
2.5 كيلوغرام، و28 ش���يقال لألسطوانة س���عة 5 كيلوغرامات، و65 شيقال لألسطوانة سعة 12 
كيلوغراما، و260 ش���يقال لألسطوانة س���عة 48 كيلوغراما، و2.82 شيقل لكل لتر و4.96 شيقل 
لكل كيلوغرام تشمل التوصيل للعمارات والمؤسسات، في حين سعر خدمة توصيل األسطوانة 

لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.
وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بااللتزام باألسعار المعلنة، محّذرة أن من 

يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

االتحاد األوروبي يتجه إلى حظر النفط الروسي المالية: ال تغيير على أسعار المحروقات

برلين/ االستقالل: 
حذرت تقارير أوروبية م���ن أن عدم اليقين 
المتعلق باحتمال تش���ديد العقوبات ضد 
روس���يا وتأثيرها على االقتص���اد األوروبي، 
قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على اليورو، 

الذي بات أصال في وضع سيئ.
»دويتش���ه  صحيفة  نش���رته  وقال تقرير 
 )Deutsche Wirtschafts( »فيرتشافتس
األلمانية، إن العملة األوروبية اآلن في »نزول 
حر«، وسعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي 

وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.
 Bayern« بن���ك  ف���ي  ووفقا للمحللي���ن 
Landesbank« األلماني، سيستمر الدوالر 
في االرتفاع حيث يخطط النظام االحتياطي 
الفيدرال���ي األمريكي لرفع أس���عار الفائدة 

لمكافحة التضخم المرتفع.
ووسط حالة عدم اليقين المرتبطة باحتمال 
تشديد العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على 
االقتصاد األوروبي في الضغط على اليورو، 
يرى الخبراء، أن أوروبا ستعاني من العواقب 

االقتصادي���ة لألزم���ة األوكراني���ة أكثر من 
الواليات المتحدة.

باإلضافة إلى ذلك، وفقا لكبير االقتصاديين 
ف���ي بنك »VP Bank«، توماس غيتس���يال، 
فإن���ه ال يمكن لليورو االس���تفادة من ثالث 
زيادات في أسعار الفائدة خطط لها البنك 

المركزي األوروبي هذا العام.
وقال غيتسيال: »في أسواق العمالت، هناك 
مخ���اوف كبيرة من حدوث تباطؤ اقتصادي 
قوي في منطق���ة اليورو، أو حت���ى الركود، 
محذرا م���ن أن الركود والتضخ���م المرتفع 
وعدم قدرة البنك المركزي األوروبي، أو عدم 
رغبته في التصرف، سيكون »أسوأ سيناريو 

ممكن«.
تجدر اإلشارة إلى أن غيتسيال كان قد حذر 
في وقت س���ابق من أن عدم استقرار اليورو 
قد يدفع المواطنين للبحث عن بديل للعملة 
الرسمية، وتوقع أن يشهد االتحاد األوروبي 
تضخما طويل األجل يمك���ن أن يؤدي إلى 

»قتل اليورو«.

تقارير أوروبية تحذر من »هبوط حر« 
لليورو على خلفية األزمة األوكرانية

بغداد/ االستقالل: 
أعلنت وزارة النف����ط العراقية، أمس األحد، 
تصدي����ر 3.380 ماليي����ن برميل يوميا من 
النفط الخام خالل أبريل/نيس����ان الماضي، 
بإجمال����ي إي����رادات مالية تج����اوزت 10.5 

مليارات دوالر.
وذكرت ال����وزارة في بيان أم����س االحد، أن 
ص����ادرات نفط العراق خ����الل أبريل، زادت 
بمقدار 136 أل����ف برميل يوميا من 3.244 
ماليين برميل يوميًا، في مارس/آذار السابق 

له.
وحسب البيان، بلغ إجمالي صادرات العراق 
خ����الل أبريل كامال 101.391 مليون برميل، 
بإي����رادات بلغ����ت 10.55 ملي����ارات دوالر، 
بمعدل س����عر البرميل الواح����د 104.091 

دوالرات.
ويلتزم الع����راق باتفاقية خف����ض اإلنتاج 

من����ذ مايو/أيار 2020، الت����ي أقرها تحالف 
»أوبك+«، ما أث����ر على حجم صادرات البالد، 
البالغ في الظ����روف الطبيعية 107 ماليين 

برميل شهريا.
وخالل أبريل الماضي، بلغ مجموع الكميات 
المصدرة من النفط الخام من الحقول وسط 
وجنوب����ي العراق 98 مليونا و100 ألف و42 

برميال.
أما م����ن حقول كركوك )ش����مال( عبر ميناء 
جيه����ان التركي، فق����د بلغ����ت الكميات 

المصدرة مليونين و991 ألفا و60 برميال.
والع����راق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في 
منظمة البلدان المص����درة للبترول »أوبك« 
إنت����اج 4.6  الس����عودية، بمتوس����ط  بعد 
ماليين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، 
ويعتمد عل����ى إيرادات النف����ط لتمويل ما 

يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

العراق.. ارتفاع صادرات النفط 
إلى 3.38 ماليين برميل يوميًا
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الرباط/ االستقالل:
شارك مئات المغاربة، أمس، في تظاهرت 
نقابية عمالية، إحياء ليوم العمال العالمي، 
وس���ط مطالب���ات للحكوم���ة باالس���تجابة 

لحقوق الطبقة العاملة.
ووس���ط العاصم���ة الرب���اط نظ���م االتحاد 
الوطن���ي للش���غل بالمغ���رب )معارض���ة( 
تظاهرة مركزية، بمناسبة يوم العمال الذي 

يصادف األول من مايو/ أيار من كل عام.
وش���هدت التظاهرة ترديد هتافات ورفع 
وتلبية  العمال  بإنصاف  تنادي  ش���عارات 
حقوقهم، بالت���وازي مع هتافات تضامنية 
ومدينة  الفلس���طينية  للقضي���ة  وداعمة 

القدس.
وق���ال عبد اإلله بنكي���ران رئيس الحكومة 
األس���بق واألمي���ن الع���ام لح���زب العدالة 
والتنمية )إس���المي/ مع���ارض( في كلمة 
خ���الل التظاه���رة: »هذا الش���عب بعماله 
ورجاله ونس���ائه وأغنيائه وفقراه وفالحيه 
يريدون المعقول والصدق«. وأضاف: »هذا 
ليس شعبًا عاديًا بل شعب رجولة وشهامة 
وشجاعة وكرامة، وال يمكن أن تنطلي عليه 

تالعبات الحكومة«.
واستنكر بنكيران االعتداءات اإلسرائيلية 
على المصلين بالمس���جد األقصى ومدينة 
القدس، قائال: »أنتم )إس���رائيل( تقتلون 
إخوانن���ا ف���ي فلس���طين وتري���دون من���ا 

الترحيب بكم في المغرب«.
من جهته، ق���ال عبد اإلله الحلوطي األمين 
الع���ام لالتح���اد الوطن���ي للش���غل خالل 
التظاه���رة: »االحتفال بفات���ح مايو لهذه 
الس���نة يتس���م باس���تقالة الحكومة من 
مهامها االجتماعية الضبطية، وعجزها عن 
مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر 

تحديات المرحلة«.

ودع���ا الحكومة إل���ى »المراجع���ة الجذرية 
االجتماعي���ة  واختياراته���ا  لسياس���تها 
والعم���ل على تج���اوز بعضه���ا، والمبادرة 
إلى حماية العم���ال وعموم المواطنين من 
وغ���الء تكلفة  المحروقات  أس���عار  ارتفاع 
المعيش���ة، من خالل الزي���ادة الفورية في 

األجور والمعاشات«.
»الكونفدرالية  وفي غضون ذلك، نظم���ت 

الديمقراطية للش���غل« تظاهرة حاش���دة، 
قرب باب الحد التاريخي وسط العاصمة.

وقالت النقابة في بيان بالمناسبة: »نحيي 
فات���ح مايو )عيد العمال( هذه الس���نة في 
ظل مظاه���ر األزمة المركب���ة التي فرضت 

شروطا قاسية على الطبقة العاملة«.
وأضاف���ت أن »المواطن ال يج���ب أن يؤدي 
فات���ورة األزم���ات في الوقت ال���ذي تراكم 

فيه فئة قليلة الثروات مس���تغلة بش���كل 
ال قانوني وال أخالقي الوضع الذي تعيشه 

بالدنا«.
وبش���أن تطورات القضية الفلس���طينية، 
قال���ت: »نج���دد تضامنن���ا م���ع الش���عب 
الفلس���طيني في نضاله م���ن أجل التحرر 
واالنعت���اق وإقامة دولته المس���تقلة على 

كافة أراضيه وعاصمتها القدس«.
وأضاف���ت: »كما نعبر ع���ن رفضنا وإدانتنا 
لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني 

)إسرائيل(«.
ولم تنظم نقابة االتحاد المغربي للش���غل 
)أكب���ر النقاب���ات العمالي���ة( تظاه���رات 
ميدانية بالي���وم العالمي للعمال »لتزامنه 
مع طقوس عيد الفطر والخشية من تفشي 

فيروس كورونا«.
والسبت، أعلنت الحكومة المغربية، توقيع 
للحوار  اجتماع���ي وميثاق وطن���ي  اتفاق 
النقابات يش���مل تحسين  االجتماعي مع 
ش���روط العمل وزيادة األجور، وذلك عقب 
اجتم���اع عقدت���ه اللجن���ة العلي���ا للحوار 

االجتماعي.
وحسب البيان، وقع االتفاق كل من رئيس 
الوزراء عزيز أخنوش، ورئيس االتحاد العام 
لمقاوالت المغرب )أكبر تجمع للش���ركات 
بالمغرب( ش���كيب لعلج، ورؤس���اء نقابات 

عمالية أخرى.

المغرب.. نقابات تحيي يوم العمال بتظاهرات حاشدة في الرباط

الرياض/ االستقالل:
أش���اد األمين العام ل� »االتح���اد العالمي 
لعلماء المس���لمين« عل���ي محيي الدين 
القره داغي، بالتقارب السعودي التركي، 

مؤكدا أنه »خطوة في االتجاه الصحيح«.
وغرد القره داغي، عبر حسابه الموثق في 
»تويت���ر«، قائال إن »التقارب الس���عودي 

التركي خطوة في االتجاه الصحيح«.
وأش���ار إلى أن »هن���اك كلم���ات قرآنية 
ثالث تكّون األمة وتحافظ عليها وتثبت 
أنها ح���ق وحقيق���ة«، وهي:  التج���ارب 
»اعتصموا بحبل الل���ه جميعا«، و »الصلح 

خير« و »ال تنازعوا«.

وأوض���ح أن »اآلية األول���ى لتكوين األمة 
القائمة على العقيدة واألخالق، والثانية 

لعالج المشاكل والتحديات إن وجدت«.
والس���بت، ق���ال الرئي���س التركي رجب 
طيب أردوغ���ان، إنه أجرى زي���ارة ناجحة 
اس���تغرقت يومين إلى السعودية تلبية 
لدعوة من الملك س���لمان بن عبد العزيز 

آل سعود.
وأوض���ح أن أنقرة والري���اض اتفقتا على 
دفع التعاون االقتصادي المش���ترك إلى 
األمام، وتمت مراجعة العالقات الثنائية 
بكاف���ة أوجهها، وتب���ادل وجهات النظر 

بشأن قضايا إقليمية ودولية.

كما أش���ار إلى أنه جرى بح���ث الخطوات 
المشتركة التي يمكن اإلقدام عليها من 
أجل تطوير العالقات التركية السعودية.

وتربط أنقرة والرياض عالقات دبلوماسية 
تاريخية، تع���ود إلى عام 1929، بعد عام 
م���ن توقيع اتفاقي���ة الصداقة والتعاون 
تقارير سابقة نشرتها  بينهما«، بحسب 

وكالة األنباء السعودية الرسمية.
وش���هدت العالقات بي���ن البلدين نقلة 
نوعية من���ذ أن تولي الرئي���س أردوغان 
الرئاس���ة في 28 أغس���طس/ آب 2014، 
والملك س���لمان حكم المملك���ة في 23 

يناير/ كانون الثاني 2015.

موسكو/ االستقالل:
أعلن الناطق باس���م وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناش���ينكوف، تدمير بالده أسلحة أمريكية 

وأوروبية مقدمة إلى أوكرانيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي، األحد، أن العمليات العسكرية الروسية متواصلة في أوكرانيا.

وأكد أن قوات بالده قصفت بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة، مطارًا عس���كريًا بالقرب من مطار 
أوديسا، يضم مستودعًا لتخزين األسلحة األمريكية واألوروبية المقدمة إلى أوكرانيا.

وأوضح أن القصف الروسي أدى أيضًا إلى إلحاق الضرر بمدرج المطار العسكري.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات 
اقتصادية ومالية مش���ددة على موسكو      التي تشترط إلنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط 
االنضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده األخيرة "تدخال في سيادتها".

روسيا: دمرنا أسلحة أمريكية القره داغي: التقارب السعودي التركي »خطوة في االتجاه الصحيح«
وأوروبية مقدمة إلى أوكرانيا

انقرة/ االستقالل:
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهي���م قالن، إن اس���تمرار مس���ار 
إسطنبول يمكن أن يؤدي دوًرا محورًيا 
في إنهاء الحرب الروسية األوكرانية، 
وإن تركيا تواصل جهودها بش���كل 

مكثف في هذا الشأن.
جاء ذل���ك في تصريح���ات له، خالل 
زيارة قام بها الس���بت إلى العاصمة 
األوكراني���ة كييف، ضمن وفد تركي 
شارك فيه أيًضا نائب وزير الخارجية 

سادات أونال.
وفي إطار الزيارة، التقى قالن الرئيس 
األوكران���ي فولوديمير زيلينس���كي، 
وعق���د اجتماع���ا مع رئي���س مكتب 

الرئيس أندريه يرماك.

كم���ا التقى قال���ن مواطني���ن أتراك 
وممثلي���ن من تت���ار الق���رم األتراك 
لتن���اول اإلفطار في مبنى الس���فارة 

التركية لدى كييف.
وأك���د قال���ن أّن ه���دف الزي���ارة هو 
األوكرانية  التركي���ة  العالقات  بحث 
والمساهمة في إنهاء الحرب الدائرة.

وقال: »هدفنا األول هو إنهاء الحرب 
ع���ن طري���ق المباحث���ات والح���وار. 
والحرب كلما طال أمدها فإن الظروف 

تتعقد«.
وش���دد عل���ى أّن الهجم���ات الت���ي 
يتعرض لها المدنيون تملي التحرك 
العاج���ل لوقفه���ا، قائ���اًل:« أجرين���ا 
لقاءات تش���مل هذه القضايا، و فتح 
ممرات إنسانية إلجالء المدنيين وفي 

مقدمتها مدينة ماريبول«.
وأش���ار إل���ى لقائ���ه م���ع الرئي���س 
األوكران���ي فولوديمير زيلينس���كي 
ورئي���س مكتب الرئي���س األوكراني 

أندريه يرماك.
ونقل عن زيلينسكي تقديره لتركيا 
ال���ذي قدمته ألوكرانيا  حيال الدعم 
وللدبلوماسية المعتدلة التي أجرتها 

ولمبادراتها للحث على المفاوضات.
وأك���د على وجود مس���ؤوليات كبيرة 
تقع عل���ى عاتق الجميع ف���ي األيام 
ف���ي  الح���رب  أّن  مبين���ا  المقبل���ة، 
أوكراني���ا دخلت يومها ال���� 66، وأّن 
المعارك محتدم���ة في مدن ماريبول 
ودونباس  وخاركي���ف  وخيريس���ون 

شرقي أوكرانيا.

 نيويورك/ االستقالل: 
أدان مجلس األمن الدولي، الهجمات »اإلرهابية« ضد المدنيين في أفغانس���تان، داعيا لتقديم 

مرتكبيها ومموليها إلى العدالة.
وادان أعض����اء مجلس األمن، في بي����ان أصدره المجلس باإلجماع )15 دولة( بأش����د 
العبارات اس����تمرار الهجمات اإلرهابية الش����نيعة التي تس����تهدف المدنيين في 

أفغانستان«.
وخالل األيام األخيرة ش���هدت أفغانستان سلسلة هجمات وخلفت عشرات القتلى واإلصابات، 

آخرها وقعت الجمعة واستهدفت مسجدا في العاصمة كابل.
وأعرب أعضاء مجلس األمن عن أعمق تعازيهم ألسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل 

للمصابين.
واعتبر البيان أن »اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات 
للسلم واألمن الدوليين«. وشدد على »ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي 
ورعاة هذه األعمال اإلرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة«. وحث بيان المجلس 
»جميع الدول على التعاون مع جميع الس����لطات المعنية )يقصد حركة طالبان( 
في هذا الصدد، وذلك وفقا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة«.

مجلس األمن يطالب بمحاسبة مرتكبي 
الهجمات ضد المدنيين بأفغانستان

تركيــا تؤكــد أهميــة »مسـار
 إسطنبــول« إلنهــاء الحــرب بأوكرانيــا
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لندن/ االستقالل: 
ذك����رت تقاري����ر صحفي����ة أن 4 ف����رق إنجليزية أبدت 
اهتمامها بالتعاقد مع مهاج����م يوفنتوس اإليطالي، 

باولو ديباال، في الميركاتو الصيفي القادم.
ومن المق����رر أن ينتهي عقد ديباال م����ع اليوفي عقب 
نهاية الموسم الجاري، وقد أعلن الفريق بالفعل رحيل 
الالعب في الصي����ف لعدم التوصل إل����ى اتفاق حول 

التجديد.
وبحس����ب ش����بكة »ESPN« العالمي����ة، ف����إن آرس����نال 
ونيوكاس����ل يونايتد ومانشس����تر يونايتد وتوتنهام 
حريص����ون جميًعا على التعاقد م����ع ديباال في صفقة 

انتقال حر في الصيف المقبل.
وأض����اف، أن إنتر ميالن أيًضا م����ن أكثر الفرق اهتماًما 

بالحصول على خدمات المهاجم األرجنتيني.
وأشار التقرير، إلى أن مانشستر يونايتد بدأ محادثاته 
بالفع����ل مع ممثلي ديباال، من أج����ل معرفة موقفه من 

االنتقال للعب في أولد ترافورد.
كان توتنهام قريًبا من ض����م ديباال في صيف 2019، 

إال أن الالعب فضل االستمرار في صفوف يوفنتوس.

مدريد/ االستقالل: 
أبدى نج����م ريال مدريد، الفرنس����ي كري����م بنزيمة، 
س����عادته بعد تتويج فريقه بلقب الدوري اإلسباني 

للمرة ال�35 في مسيرته.
وحص����د الفريق الملكي لقب الليغ����ا بعد الفوز على 
إس����بانيول بأربعة أه����داف نظيفة، ضم����ن أحداث 

الجولة ال�34 من الدوري.
وكتب بنزيمة عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«: 

»بطولة جديدة للنادي األفضل في العالم«.
وأضاف »تهنئت����ي للفريق على ه����ذا العمل الجاد 

طوال الموسم، وللجمهور على دعمهم«.
وختم »ما زال لدينا أهداف أخرى«، في إشارة إلى لقب 

دوري أبطال أوروبا.
وس����يلتقي ريال مدريد مع مانشس����تر سيتي، يوم 
األربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا، في ملعب سانتياغو برنابيو.
وانته����ت مب����اراة الذهاب، التي أقيم����ت في ملعب 
االتحاد، يوم الثالثاء الماضي، بفوز السيتي بنتيجة 

.3-4

فرق إنجليزية تتنافس على ضم ديباال كريم بنزيما: لدينا أهداف أخرى بعد الليغا

لندن/ االستقالل: 
كش����فت تقاري����ر صحفي����ة أن نادى ري����ال مدريد 
اإلس����بانى لديه رغبة كبيرة في اس����تعادة خدمات 
البرتغال����ي كريس����تيانو رونالدو العب مانشس����تر 
يونايتد اإلنجليزي خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.
وقال����ت صحيفة "إكس����بريس" اإلنجليزية، إن ريال 
مدريد حريص بش����كل متزايد على فك����رة لقاء مع 
كريس����تيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده في 2023 
مع يونايتد، على الرغم من الموسم المتذبذب الذي 
حققه "الدون" تحت قيادة جونار سولش����اير ورالف 
رانجنيك، ويعتقد البعض أن مستقبله على المدى 

الطويل في "أولد ترافورد" يسيطر عليه الغموض.
وأش����ارت الصحيفة إلى إن ريال مدريد يتطلع للقاء 

مثير مع الالعب البرتغالي الدولي في نهاية الموسم، 
على الرغم من أن كيليان مبابي هو أولويتهم، إال أن 
إدارة الريال تعتقد أن رونالدو سوف يحقق أهداًفا 

مضمونة للفريق.
 وأضاف����ت الصحيفة أن ريال مدريد س����وف يكون 
س����عيًدا بتقديم رونال����دو في خ����ط الهجوم على 
الرغ����م من أن كريم بنزيما هو النقطة المحورية في 

هجومهم حالًيا.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي بايرن 
ميونخ األلمانى يدرس أكثر من مهاجم للتعاقد مع 
أحدهم خالل الفترة المقبل����ة، لتعويض البولندي 
روبرت ليفاندوفس����كي نجم هج����وم الفريق الذي 
اقت����رب من الرحي����ل، ومن بين ه����ؤالء المهاجمين 
ُطرح اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العب 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي.
ووفقا لصحيف����ة "ديلي ميل" اإلنجليزية، إن تفكير 
إدارة باي����رن ميونخ في التعاقد م����ع رونالدو خالل 
فترة االنتقاالت الصيفي����ة المقبلة، يأتي نظرا ألن 
مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

مع النادي البافاري غير واضح.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" اإلنجليزية أن رونالدو 
دخل ضمن حس����ابات فري����ق بايرن ميون����خ، الذي 
يس����عى لتدعيم صفوفه ف����ي الميركاتو الصيفي 

المقبل بصفقة هجومية مميزة.
وأش����ارت التقارير أيضا إلى أن مانشستر يونايتد 
بقي����ادة مدربه الجدي����د تين ه����اج، ُيرحب برحيل 
رونالدو في صيف 2022، حيث ينوي االعتماد أكثر 

على الالعبين الشباب.

ريال مدريد يريد استعادة كريستيانو رونالدو

لندن/ االستقالل: 
انتهت رحلة مفاوضات نادي مانشس���تر 
سيتي اإلنجليزي لضم النرويجي آيرلينج 
بايرن ميون���خ األلماني،  هاالند مهاج���م 
بعدما أعط���ى بي���ب جواردي���وال المدير 
الفني للسيتيزين الضوء األخضر للنادي 
اإلنجلي���زي إلنهاء الصفق���ة بعد توصل 
الطرفي���ن التف���اق على العق���ود، ليصبح 
مهاج���م البافاري على بع���د خطوة واحدة 
م���ن االنتق���ال إل���ى ال���دوري اإلنجليزي 

"البريميرليج".
وكش���فت صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
عن كواليس الس���اعات األخيرة من اتفاق 
هاالن���د مع مان س���يتي، لتض���ع الحلقة 
األخي���رة ف���ي مسلس���ل ض���م المهاجم 
النرويجي خ���الل فترة الميركاتو الصيفي 
المقبل، حيث تلقى هاالند أكثر من عرض 
من كب���ار األندية األوروبية وعلى رأس���ها 

ريال مدريد اإلسباني.
وقال���ت الصحيفة البريطاني���ة، إن هاالند 
اش���ترط اس���تمرار المدرب اإلسباني في 
منصبه كمدرب للس���يتي كشرط أساس 
لتوقيع العقود، خاصة في ظل اقتناع بيب 
الكبير بقدرات الالعب النرويجي، األمر الذي 
يعني وف���ق هذا الش���رط بقاء جوارديوال 
مدربا للسيتيزين لمدة عامين إضافيين، إذ 
جرى االتفاق ش���فهيا بين بيب ومسؤولي 

النادي اإلنجلي���زي على تمديد تعاقده مع 
السيتي حتى يونيو 2025.

 وبحسب الصحيفة فإن مانشستر سيتي 
ه���و الخي���ار المفضل ل���� هاالن���د بالرغم 
من مزاحم���ة ريال مدريد لض���م المهاجم 
النرويج���ي، فض���ال عن إغ���راءات العمالق 
اإلسباني، إال أن هاالند يرى أن فرصته في 
مان سيتي يمكن أن تكون أفضل للنجاح 
في بطول���ة أوروبا والمنافس���ة على الكرة 

الذهبية . وحقق مانشس���تر س���يتي فوزًا 
مثيرًا على ريال مدريد بنتيجة 4-3، مساء 
الثالثاء الماضي، على ملعب »االتحاد«، في 
ذهاب الدور نصف النهائي من مس���ابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليكون عشاق 
الكرة العالمية على موع���د مع مباراة نارية 
مرتقبة في اإلياب على ملعب »س���انتياجو 
برنابيو« في العاصمة اإلس���بانية، األربعاء 

المقبل.

لندن/ االستقالل: 
أكدت التقارير الصحفية األخيرة بأن من المرجح أن ُيغلق بيب جوارديوال 
عملية التجديد مع نادي مانشس����تر سيتي قريبًا، حيث يأمل الطرفين 
في العمل س����ويًا بعد أن اقترب فريق بيب من االحتفاظ بلقب الدوري 

اإلنجليزي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.
وم����ن المتوقع أن تحدث العديد من التغيي����رات في النادي خالل فترة 
الصيف، ولكن عل����ى أي حال ووفقًا لصحيفة ذا صن فقد وافق المدرب 
الكاتالوني من حيث المبدأ على تجديد عقده لمدة عامين، وهذا يعني 
تمديد فترة بقاء المدرب صاحب ال�51 عامًا في السيتي حتى عام 2025 

على األقل مع خيار لسنة إضافية.
وكش����فت مصادر مقربة من ذا صن بأن بع����د االنتهاء من ملف تجديد 
جوارديوال، فإن النادي سيبدأ العمل على ضم هاالند إلى السيتي والذي 

ُيعتقد بأنه القطعة الناقصة في فريق السكاي بلوز حاليًا.
وزع����م التقرير أيضًا أنه بينما يظل جواردي����وال ُمركزًا على قيادة فريقه 
للفوز بلق����ب الدوري اإلنجليزي، وعلى إمكاني����ة الصعود لنهائي دوري 
األبطال على حس����اب ريال مدريد فإن اإلعالن الرس����مي عن مس����تقبل 
اإلس����باني لن يكون بعيدًا مع اقترابنا من األس����ابيع األربعة األخيرة من 

الموسم.
وُيق����ال بأن بعد ذلك س����يكون إيرلينج هاالند نجم وهداف بوروس����يا 
دورتموند هو الهدية التي س����يتلقاها بي����ب جوارديوال من إدارة المان 
س����يتي، ليكون اإلضافة الهجومية الجديدة إلى جانب جوليان ألفاريز 

مهاجم ريفيرباليت.

مانشستر سيتي يقترب من 
حسم مستقبل جوارديوال

تقارير: مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع هاالند
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بيت لحم/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل مساء أمس األحد عن القيادي في حركة حماس والنائب 
في المجلس التشريعي الشيخ خالد طافش من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأف���ادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل أفرجت عن النائب طافش )58 عاما( 
من سجن "عوفر"، بعد اعتقال دام عامًا ونصف في االعتقال اإلداري.

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت النائب طافش من بلدة زعترة قضاء بيت لحم، 
مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 15 عاما.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ا هندس���ًيا لمنزلي منفذي عملية مستوطنة  أجرت قوات االحتالل األحد مس���حً

»أرئيل« التي وقعت مساء الجمعة وأسفرت عن مقتل حارس أمن المستوطنة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة قراوة بني حس���ان غرب 
س���لفيت ش���مال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزلي األس���يرين يوسف 

عاصي ويحيى مرعي وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما الحقا.
كما اعتقلت قوات االحتالل أحد الشبان بعد مداهمة أحد المنازل.

لع���دد من المن���ازل في مخيم الجل���زون، اعتقل خاللها 3 
فلسطينيين بينهم القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 

سعيد نخلة.
وأفادت مصادر محلي���ة في المنطقة، بأن قوات كبيرة من 
جنود االحتالل، اقتحمت من���زل القيادي نخلة في مخيم 
الجلزون، ش���مال رام الله، وقامت باعتقال���ه واقتياده إلى 
جهة مجهولة. يعتبر الش���يخ س���عيد نخل���ة من الجيل 
المؤس���س لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين؛ وهو 
متزوج ولديه خمس���ة أبناء؛ وتعرض لالعتقال عدة مرات، 
أمض���ى خاللها ما يزيد عن 17 عامًا في س���جون االحتالل، 

كما اعتقل في سجون السلطة 3 سنوات.
وإلى ذلك، أصيب، فجر أمس األحد، مواطن، واعتقل ستة 
آخرون، خالل اقتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بلدات 

وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين.
وقالت مصادر محلية إن شابا من ميثلون اصيب برصاصة 
في خاصرته خالل مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات 

االحتالل، بلدة جبع.
وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير المحرر بش���ار 
كنعان أبو عون، وعزيز انس عباس، بعد أن داهمت منزلي 

ذويهما في جبع، كما ألحقت أضرارا بمركبة كانت متوقفة 
إلى جانب الطريق.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل الشابين طارق 
جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في 

قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.
وأوضحت مصادر محلية ان ق���وات االحتالل داهمت عدة 
منازل في صانور، عرف من بي���ن أصحابها: عبود ابو عامر، 

وسمير توفيق، وفتحي جرار.
واندلعت مواجهات بين الش���بان وق���وات االحتالل، التي 
أطلق���ت قنابل الغاز والصوت، باتجاههم دون ان يبلغ عن 

اصابات.
كم���ا اقتحمت ق���وات االحتالل قري���ة مرك���ة، واعتقلت 
الش���ابين ناصر موس���ى، ونافع علي نافع بعد أن داهمت 

منزليهما وفتشتهما.
كثفت قوات االحتالل من تواجدها العس���كري في محيط 

بلدات وقرى جنوب جنين.
فيما، نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس األحد، 
حاجًزا عسكرًيا على مفترق بلدة عرابة جنوب مدينة جنين 

شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلي���ة أن جنود االحتالل أوقفوا مركبات 
المواطنين وفتشوها.

إلى ذلك، داهمت قوات االحتالل بلدة سالم ومخيم بالطة 
في نابلس واعتلت قناصة االحتالل أس���طح المنازل قرب 

منطقة االتصاالت في مخيم بالطة.
وأفادت مصادر محلية، أّنه جرى اعتقال كل من حسني أبو 
نفيس���ة وأحمد نمر حشاش على طريق نابلس – قلقيلية 

قبيل اقتحام الُمخّيم.
كما داهم���ت قوات االحتالل قرية س���الم ش���رق نابلس 
واعتقلت الش���اب عثمان عيس���ى بعد أن فتش���ت منزله، 

بحسب المصادر.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات االحتالل سبعة فلسطينيين 
من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب محاصرتها 

للبلدة واقتحامها.
وقامت ق���وات االحتالل وجه���از األمن العام )الش���اباك( 
بمسح هندس���ي لمنزلي يوسف ويحيى عاصي في قراوة 
بني حس���ان اللذين نفذا عملية إطالق النار في مستوطنة 

"أريئيل"، واعتقلت شابا بزعم مساعدة منفذي العملية.
ووقع���ت مواجهات أطلقت خاللها ق���وات االحتالل قنابل 

الغاز المس���يلة للدموع والصوت، باتجاههم دون أن يبلغ 
عن وقوع إصابات.

ومساء امس االحد، احتجز مستوطنون، شقيقين من بلدة 
تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن مستوطنين 
باغتوا الش���اب منذر علي الش���اعر وش���قيقه محمد أثناء 
قيامهما بس���قي أش���جار زيتون في منطقة البريك شرق 
البلدة، واحتجزوهما تحت تهديد السالح، بحجة أن األرض 

ممنوع دخولها واستصالحها.
وف���ي القدس المحتلة، دهمت ق���وات االحتالل حي بطن 
الهوا ببلدة سلوان وقامت باعتقال الشاب حسين عيسى 

من منزله واقتادته إلى مركز للتحقيق.
كم���ا ، اعتقلت ق���وات االحتالل اإلسرائيلي مس���اء أمس 

األحد، شاًبا من بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد ش���هود بأن ق���وات االحتالل اعتقلت الش���اب زين 

سمرين أثناء تواجده قرب باب األسباط
وصباح أمس أعلن االحتالل اإلسرائيلي فرض إغالق شامل 
على الضفة الغربية والمعابر بقطاع غزة في الفترة بين 3 

إلى 6 أيار/ مايو الجاري.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���ف تقرير للصحفي اإلس���رائيلي نوعام دبير، 
في صحيفة "إس���رائيل هيوم"، قلق اإلسرائيليين 
من عدة مشكالت تواجه مجتمعهم، في طليعتها 
الش���رخ االجتماعي وغ���الء المعيش���ة، والتهديد 
اإليران���ي، وذلك من خالل اس���تطالع أجرته حركة 
"بنيم���ا"، التي تعمل على "حل أزمة االس���تقطاب 
 "ُثلث 

َّ
في المجتمع اإلس���رائيلي". وذكر التقرير أن

اإلسرائيليين يزعمون أن الحكومة ال تقّدم معاملًة 
مناس���بًة للعائ���الت الثكلى"، موضح���ًا أّن "حوالى 
 الحكومة ال 

َّ
%35 من اإلسرائيليين يش���عرون بأن

تقّدم معاملًة مناس���بًة لها، بينهم %68 من فئة 
الش���باب حتى عمر ال�29 س���نًة، مقابل %19 فقط 

وسط اإلسرائيليين فوق عمر 65 سنًة". 
 

َّ
قلقون م���ن غالء المعيش���ة إلى جانب ه���ذا، فإن
االس���تطالع أظهر أن %40 من اإلسرائيليين غير 
متفائلين تجاه مس���تقبل "إس���رائيل"، وبين هذه 

 "الشباب تحديدًا غير متفائلين". 
َّ

النسبة ُوِجَد أن
 "المواضيع الت���ي ُتقلق 

َّ
وتاب���ع التقري���ر إل���ى أن

اإلس���رائيليين، وتتطلب حس���ب قولهم معالجًة 
عاجل���ًة، ه���ي: الش���رخ االجتماع���ي )%41(، غالء 
المعيش���ة )%25(، التهدي���د اإليران���ي )12%(، 
والتسوية السياس���ية مع الفلسطينيين )12%(". 
وتتغير هذه األولويات بحس���ب الموقع الجغرافي 
 "س���كان 

َّ
ألماك���ن االس���تيطان، حي���ث تّبي���ن أن

)تل أبي���ب( قلقون م���ن غالء المعيش���ة )43%(، 
بينما س���كان القدس المحتلة قلقون من الش���رخ 
االجتماع���ي )%42(". الوض���ع األمن���ي مقلق وفي 

معطى إسرائيلي آخر مثير للقلق.
 حوالى %33 من اإلسرائيليين 

َّ
 أوضح االستطالع أن

فّكروا بالهجرة )العكسية( من "إسرائيل" في العام 
األخي���ر، %66 منه���م أصغر من عمر ال�24 س���نًة، 

وحوالى %53 لغاية عمر ال�34 سنًة. 
 "س���بب الرغب���ة ف���ي الهج���رة م���ن 

َّ
وأض���اف أن

"إسرائيل"هو في األساس غالء المعيشة )40%(، 
ثم الوضع األمني )%22(، واالنقس���ام االجتماعي 
)%18(". وكان وزي���ر األمن الداخلي الس���ابق لدى 
االحتالل، أفيغدور كهالني، قال أول أمس السبت، 

إّنه "يخشى مصير "إس���رائيل" بعد جيل"، مضيفًا 
 "المشاكل الداخلية ستدمرها". 

َّ
أن

  "المش���اكل الداخلية ل�إسرائيل 
َّ

وقال كهالني إن
س���تدّمرها، وإّننا ال نس���تعد لما هو ق���ادم"، وتابع 
"اعتق���د أّن المدافع الموجهة إل���ى إيران يجب أّن 
نوجهه���ا أواًل إل���ى الداخل، ألّن "إس���رائيل" اليوم 
تسير نحو التدهور، لذلك أتوقع أّنه على المتجول 
في ش���ارع ديزنغوف بعد س���نة علي���ه أن يحمل 

مسدسًا". 
وأول أمس أيضًا، ذكرت وس���ائل إع���الم عبرية، أّن 
موجة العملي���ات الحالية في فلس���طين المحتلة 
"ُزرعت بذورها في عملية حارس األس���وار )معركة 
سيف القدس(، التي غّيرت النطاق الجيوسياسي 

لحماس وانتصارها على مستوى الوعي".
 وق���ال مستش���ار منس���ق أنش���طة الحكومة في 
المناطق الفلس���طينية س���ابقًا، لقناة "كان"، ألون 
أبيتار: "إذا كنا نتح���دث عن موجة العنف الحالية، 
ف���إّن بذوره���ا ُزرعت ف���ي عملية حارس األس���وار" 

)سيف القدس(. 

قلق لدى اإلسرائيليين: 40 % غير متفائلين بالمستقبل و33 % فكروا بالهجرة العكسية

الداخل المحتل/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، إمام المسجد 

الكبير في مدينة اللد بالداخل المحتل الشيخ يوسف الباز.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���يخ 
»الباز« بس���بب منش���ور عبر موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك«، اس���تنكر فيه انتهاكات االحتالل في المسجد األقصى 

المبارك.
وم���ن المتوقع أن تنظ���ر محكمة االحتالل ف���ي القدس اليوم 
اإلثنين، بطلب تمديد اعتقال الشيخ »الباز« على ذمة التحقيق.

وف���ي 8 تم���وز/ يوليو 2021، قدم���ت نيابة االحت���الل العامة 
للمحكم���ة المركزية باللد، الئحة اتهام ضد »الباز«، نس���بت له 
»التحري���ض على العنف خالل ش���بكة التواص���ل االجتماعي 

»فيس بوك«، ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش«.
ويعد »الب���از« أحد أبرز قيادات الحركة اإلس���المية في الداخل 
المحتل، ومع���روف عنه بمواقف���ه المدافع���ة والمناصرة عن 

الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

االحتالل يعتقل إمام 
المسجد الكبير في اللد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رصد تقرير تصاعدًا في عمليات اقتحام المسجد 
األقصى واالعتقاالت واإلبعاد خالل ش����هر أبريل 
2022، س����ّجل خالله اقتحام 4700 مس����توطن 
للمس����جد األقصى، فيما اعتقلت قوات االحتالل 

775 مقدسٍي.
"القدس  لش����بكة  الش����هري  التقرير  وبحس����ب 
البوصلة"، فقد اقتح����م 4699 متطرفا ومتطرفة 
المسجد األقصى خالل األس����ابيع الثالثة األولى 
من شهر رمضان، وتلوا فقرات من التلمود، وأدوا 
ألول مرة ف����ي باحاته طقوس "ب����ركات الكهنة" 

بشكل جماعي.
واقتحم����ت قوات االحتالل األقص����ى ُبعيد صالة 
فج����ر الجمع����ة 15-4-2022 واعت����دت على 30 
ألف مصّل بش����كل وحش����ي، مما أسفر عن وقوع 
158 إصابة واعتقال 476 من المعتكفين داخل 

المصلى القبلي بعد اقتحامه.
وُس����جلت أضرار جس����يمة داخل المصلى القبلي 
بعد االقتحام أبرزه����ا تحطيم 10 نوافذ جبصية 
ُمطعمة بالزجاج الملون بالكامل و3 أخرى بشكل 
جزئ����ي، وتكس����ير أب����واب المصل����ى الخارجية 
والداخلي����ة الموصل����ة للفناء الخلف����ي والعيادة، 
وح����روق في أج����زاء متفرقة من س����جاد المصلى 

نتيجة إلقاء القنابل الصوتية والغازية، وتحطيم 
3 أجه����زة مكبرات صوت وقطع أس����الكها داخل 
غرفة الصوتيات، وتعطيل 10 س����ماعات داخل 

المصلى و3 سّماعات خارجه.
ونجح المعتكفون في إغالق مس����ار المقتحمين 
المتطرفي����ن ي����وم 17-4 خاص����ة ف����ي المنطقة 
الش����رقية بالحجارة واأللواح الخشبية والقضبان 
الحديدية مما اضطر الش����رطة لتغيير المس����ار 
طيل����ة أيام عيد الفص����ح وإبعاده ع����ن المصلى 
القبلي الذي تحصن الش����بان داخله واستهدفوا 
المتطرفين وق����وات االحتالل باأللع����اب النارية 

والحجارة وغيرها.
واس����تخدم الش����بان المعتكفون طيلة األسبوع 
الثالث من شهر رمضان وسائل "اإلرباك الصوتي" 
المقتحمي����ن  المتطرفي����ن  إلزع����اج  المختلف����ة 

وتصدرت هذه الوسائل حديث وسائل اإلعالم.
وحسب التقرير فإن ربع مليون مصّل أحيوا "ليلة 
القدر" في رحاب المس����جد األقصى المبارك رغم 
األحداث المشتعلة في المسجد منذ بداية شهر 

رمضان.
ووفق التقرير ف����إن قوات االحتالل اعتقلت 775 
مقدسيا بينهم أكثر من 12 من النساء، وما يزيد 
عن 30 طفال، م����ن بينهم 476 ُاعتقلوا في 4-15 

داخل المصلى القبلي.
وُأفرج الحقًا عن كاف����ة معتقلي المصلى القبلي 
على مراحل، وتس����ّلم جميعهم أوامر باإلبعاد عن 

المسجد األقصى.
كما أصدرت محاكم االحت����الل 16 أمرا باالعتقال 
اإلداري عل����ى مدار الش����هر، واس����ُتهدف بهذه 
العقوبة أسرى محررون ونائب القدس المبعد عن 

المدينة أحمد عّطون.
وجددت مخابرات االحتالل قرار منع دخول الضفة 
الغربية لمحافظ القدس عدنان غيث حتى نهاية 
ش����هر تموز/يوليو المقبل، فيما سلمت مخابرات 
االحتالل األس����ير المقدس����ي المحرر نهاد زغير 

قرارا يقضي بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر.
وجددت قوات االحتالل قرار منع خطيب المسجد 
األقصى الش����يخ عكرمة صب����ري من التواصل مع 
بعض الش����خصيات وعلى رأسها شيخ األقصى 

رائد صالح ونائبه كمال الخطيب.
وفي ملف الحبس المنزلي واإلبعاد، فقد أصدرت 
محاك����م االحتالل 517 أمر إبع����اد، 511 منها عن 

المسجد األقصى.
ورص����د فريق " القدس البوصل����ة " إصدار11 أمر 
حبس منزلي من محاك����م االحتالل تراوحت مدة 

العقوبة بين أيام وفترة مفتوحة.

4700 مستوطن اقتحموا األقصى واعتقال 775 مقدسًيا خالل أبريل قوات االحتالل تفرج عن النائب 
خالد طافش في بيت لحم

االحتالل يمسح هندسيًا 
منزلي منفذي عملية »أرئيل« 

اإ�صابات واعتقاالت ..



االثنين 1 شوال 1443 هــ 2 مايو 2022 م

لندن/ االستقالل: 
أثارت صور مروعة حزن وغض���ب الرأي العام البريطاني، فقد تركت أم طفلتها الصغيرة 
البالغة من العمر 11 ش���هًرا فقط لتموت وحدها داخل ش���قة »قذرة« مغطاة بالفضالت 
والبراز.  عثرت الش���رطة البريطانية على الطفلة الرضيعة »نفح���ات دييني« متوفاة إثر 
إصابتها بعدوى في الصدر بعدما أهملتها والدتها »فارتون جمال« البالغة من العمر 25 

عاًما داخل منزلهم »الفوضوي والقذر« في برنت بارك، شمال غرب لندن.
 أك���د المحققون أن مرض الطفل���ة البالغة من العمر 11 ش���هًرا »كان قاباًل للعالج« لكن 
والدته���ا لم تتكلف عناء نقلها إلى عيادة الطبيب العام المحلية على بعد 70 متًرا فقط 

من الطريق.
 كان المهد والفراش غارقين في البول، كما غطى البراز الجدران، فيما تناثرت على فراش 

األم فضالت الفئران وجدران الغرفة ملطخة بالمثل بالبراز.
 تم العث���ور على العديد من الغرف األخرى مليئة بأكي���اس محمولة مليئة بالحفاضات 

المتسخة وأطباق الطعام المتعفن.
 ووجهت إلى فارتون تهمة التسبب في وفاة نفحات باإلهمال، والقسوة على الطفل.

 وجدت هيئ���ة محلفين أنها مذنبة في جميع التهم األربع بع���د المداولة لما يقرب من 
تسع ساعات. وتم الحكم عليها أول أمس بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر في 

محكمة هارو كراون.

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها 
في شقة مغطاة بالبراز والفضالت

) APA images (   حركة ن�سطة للأ�سو�ق يف مدينة خانيون�س �أم�س

أوتاوا/ االستقالل: 
ش���وهد دب قطبي الس���بت في منطقة كيبيك 
الكندية، في ظهور نادر أثار ذهول سكان بلدة 
صغيرة ودفع بالس���لطات المحلية إلى التنبيه 

بضرورة الحذر من الحيوان.
وأفاد ش���هود بأن الدب ال���ذي أصبح نوعه يرمز 
إلى مخاطر االحترار المناخي، شوهد في ساعات 
الصب���اح في مدينة مادلين س���نتر في منطقة 
غاسبيس���يا، وهي شبه جزيرة على طول الضفة 

الجنوبية لنهر سان لوران.
وحت���ى بعد ظهر الس���بت، كان المس���ؤولون ال 

يزالون يحاولون العثور على الحيوان.
وقال���ت صوفي بونفي���ل المقيمة ف���ي البلدة 
التي تعد ألفي نس���مة والواقعة على بعد 800 
كيلومت���ر ش���رق مونتري���ال "راح الكلب ينبح 
وس���معت ش���ريكي يصيح +هناك دب، هناك 

دب!+". ونشرت شرطة مقاطعة كيبيك تغريدة 
عب���ر تويتر ح���ذرت فيها الس���كان م���ن الدب 

وحثتهم على مالزمة منازلهم.
وأوضحت بونفيل أن أحدًا في البلدة لم يَر سابقًا 
دبًا قطبيًا في منطقة تقع لهذه الدرجة جنوبًا، وال 

حتى مسؤولو الحياة البرية.
وقالت لوكالة فرانس برس "الناس ظنوا أن األمر 

دعابة".
وأضافت "كيف يمكن لدب أن يعبر كتلة الجليد 
ويسبح ويصل إلى هنا؟ حتى الناس على الضفة 

الشمالية لم يروا شيئا من هذا القبيل".
ونفذت الشرطة دوريات في المنطقة التي يقبل 

عليها الناس للقيام بنزهات جبلية.
وصرح المتحدث باس���م شرطة مقاطعة كيبيك 
س���تيفان ترامبالي لوكالة فرانس برس "ذهبنا 
من منزل إل���ى آخر لنطلب من الس���كان مالزمة 

البيوت"، موضحا أنه لم ير قباًل أي دب قطبي في 
هذه المنطقة أيضا.

وقال���ت بونفيل التي تمكنت م���ن التقاط صور 
لل���دب قب���ل أن ينتق���ل إلى منطقة مكس���وة 

بالغابات "مع تغير المناخ، كل شيء ممكن".
وتابعت قائل���ة "المقلق ف���ي الموضوع يرتبط 
بمعرفة سبب مجيئه إلى هنا. هل األمر عائد إلى 

االحترار؟ أم أنه مجرد خطأ من الطبيعة؟".
وقد أدرجت كندا الدببة القطبية، أكبر الحيوانات 
اأّلرضي���ة الالحمة، ضم���ن األن���واع "المعرضة 

للخطر".
وأظهرت دراسة ُنش���رت العام 2020 في مجلة 
"نيتشر كاليمت تش���اينج" أن تغير المناخ قد 
يؤدي إلى انقراض هذه الحيوانات ألن االحترار 
يتسبب في الذوبان التدريجي لكتل الجليد في 

القطب الشمالي.

ظهــور نــادر لــدب قطبــي جنــوب كنــدا

االستقالل/ وكاالت: 
) قطة ذكية(  انتش���ر مقطع فيديو مذه���ل على مواقع التواصل االجتماع���ي ل�

تحاول التحدث مع صاحبها األصم ولفت انتباهه من خالل لغة اإلشارة.
 في المقطع المنش���ور على تطبيق Reddit تنقر القط���ة بمخلبها على كتف 

صاحبها أن تشير كما لو أنها تريد الطعام.
 أثار المقطع ذهول المس���تخدمين الذين اندهش���وا من لج���وء القطة إلى لغة 

اإلشارة للتعامل مع صاحبها والقدرة على التواصل معه بالشكل المناسب.
 وتساءل المستخدمون عن كيفية تعلم القطة لتلك اللغة الصعبة التي يفتقر 

إليها الكثير من البشر.
 وقد فس���ر أحد مس���تخدمي Reddit تصرف القطة ب� )النقر على المعصم هو 

لجذب انتباه الرجال( فيما يعني أريد أو أحتاج إلى.."
 ترف���ع الكالب والقط���ط أحيانًا مخلًب���ا أو اثنين ألعلى أو الجل���وس على رجليه 

الخلفيتين مرة واحدة أو عدة مرات لإلشارة إلى الحاجة الملحة".

أول قطة تتحدث بلغة 
اإلشارة مع صاحبها األصم

واشنطن/ االستقالل: 
تمكنت ع���داءة جنوب أفريقية مبتورة الس���اق من 
تحقي���ق الرقم القياس���ي العالمي في موس���وعة 
جينيس لخوض 102 ماراثون في أيام قليلة متتالية 
رغم معاناتها. كس���رت الع���داءة الجنوب أفريقية 
»جاكي هانت برويرزما« البالغ���ة من العمر 46 عاًما 
الرقم القياس���ي العالمي في موسوعة جينيس من 
خالل قطع مسافة 4300 كيلومتر ركًضا على األقدام 
في والية أريزون���ا األمريكية رغم بتر س���اقها، في 
مسافة تعادل الركض من نيويورك إلى المكسيك.

أوضح���ت هانت-برويرزم���ا الت���ي فقدت س���اقها 

اليس���رى من أول ركبتها بسبب سرطان نادر لوكالة 
أسوش���يتيد برس بأنها ال تس���تطيع التوقف ولن 
تتوقف عن استكمال التحدي، وقد تتمم تحديها 

يوم السبت بإحصاء متتالي قدره 104 ماراثون.
ركضت العداءة التي تحمل الرقم القياسي العالمي 
عل���ى طرف اصطناعي من ألياف الكربون وكانت قد 
حددت لنفسها في األصل هدًفا يبلغ 100 ماراثون 
في 100 يوم لتحطيم الرقم القياس���ي للس���يدات 
آنذاك البالغ 95، والذي حددته العداءة أليسا أموس 

كالرك من بينينجتون فيرمونت في عام 2020.
تلتها العداءة البريطانية كيت جايدن التي حققت 

الرقم القياس���ي بشكل غير رسمي، في وقت سابق 
من هذا الشهر ب� 101 ماراثون في عدة أيام، واليوم 
قررت هانت-برويرسما أنها لن تتوقف قبل أن تصل 

إلى 102 ثم 104.
ب���دأت المواطنة الجنوب أفريقية س���عيها في 17 
يناير الماضي، حيث انطلق في مسار دائري بالقرب 
من منزلها ف���ي جيلبرت بوالي���ة أريزونا األمريكية 

لتغطية 26.2 مياًل )42.2 كيلومتًرا( ماراثون.
 منذ ذلك الحي���ن قطعت هانت برويرزما مس���افة 
تع���ادل الركض م���ن مدينة نيوي���ورك إلى مدينة 

المكسيك.

لندن/ االستقالل: 
يعج اإلنترنت باألخطاء الفادحة التي يقوم بها مذيعو نش����رات األخبار، أول 
 BBC أمس ارتكبت مذيعة في قناة بي بي س����ي البريطانية خطًأ خالل نشرة
Breakfast حي����ث أعلنت دخول رئيس الوزراء البريطاني الس����جن بس����بب 

الديون.
أخطأت »ناجا مونشيتي« مذيعة بي بي سي بالخلط بين رئيس الوزراء البريطاني 

»بوريس جونسون« ونجم كرة التنس »بوريس بيكر«.
كانت المحكمة قد حكمت على نجم التنس البريطاني بوريس بيكر بالسجن بعد 

إخفائه أصوال وقروضًا بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني لتجنب سداد ديونه.
وأدين بطل الجراند س���الم البالغ من العم���ر 54 عاما 6 مرات، بأربع تهم بموجب 

قانون اإلفالس.
ومع ذلك، عند عرض األخبار صباح الس���بت، ارتكبت مونش���يتي، مذيعة نشرة 
اإلفطار في بي بي س���ي، خط���ًا فادحًا حيث أخطأت في اعتب���اره رئيس الوزراء 

بوريس جونسون.
ب���دأت المذيعة في إطالع المش���اهدين على آخر المس���تجدات في العناوين 
الرئيسية: »قضى بوريس جونس���ون، بطل ويمبلدون ثالث مرات، ليلته األولى 

في السجن«.
وقد تم الحكم عليه بالس���جن لمدة عامين ونصف إلخفاء أصول القروض التي 

حصل عليها لتجنب سداد الديون.
ثم س���لم المذيع المش���ارك »بن طومسون األمر« إلى المراس���ل الرياضي مايك 

بوشيل، للحصول على مزيد من المعلومات األساسية حول الوضع.

واشنطن/ االستقالل: 
قال العلماء الذين يزورون شاطئ تكساس األمريكي 
بانتظام للبحث عن الس���الحف والثدييات البحرية 
وأنواع الطيور المهددة باالنقراض، إنهم عثروا على 

أكثر من 30 دمية مخيفة في المكان.
وأوض���ح العلماء الذي���ن يقومون بأبح���اث في أحد 
ش���واطئ المدينة األمريكية، أنهم ش���عروا بالفزع 

بعد العث���ور على عش���رات الدمى، التي تس���تمر 
بالظهور على نفس الشاطئ دون معرفة مصدرها.

وقال جي���س تونيل، م���ن معهد العل���وم البحرية 
بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في 
األسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميال من الخط 

الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.
Mission-" وأوض���ح تونيل، وهو مدير محمي���ة

Aransas"، أن صفحته���م عل���ى "فيس���بوك" 
أصبحت تش���هد دخوال كبيرا من المستخدمين 
وانتش���ارا واس���عا منذ بدء عملية تحميل صور 

الدمى عليها.
ومن المثير للدهش���ة أن أول رأس دمية تم العثور 
عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 

27 جنيها إسترلينيا.

عداءة مبتورة الســــاق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

ال أحد يعرف من أين تأتي.. انتشار دمى مخيفة على ساحل أمريكي!

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن 
حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ


