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القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر جيش االحتالل »اإلس���رائيلي«، مساء الخميس، 
تمديد فرض اإلغالق على الضفة الغربية وغزة حتى 

مساء يوم األحد المقبل.
وبحس���ب صحيفة يديعوت أحرن���وت، فإن اإلغالق 
الذي أعلن منذ 3 أيام كان من المفترض أن ينتهي 
عند منتصف الليل )ليل الخميس/ الجمعة(، إال أنه 
تم تمديده بعد عملية »إلعاد« شرق تل أبيب والتي 
أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح 

متفاوتة.

وقال مكتب وزير جيش االحتالل »اإلسرائيلي« بيني 
غانت���س »أجرى وزير الجيش بن���ي غانتس تقييما 
للوضع بمش���اركة رئيس األركان الجنرال كوخافي 
ورئيس الش���اباك وقائد شعبة االستخبارات وقائد 
ش���عبة العمليات، وق���رر تمديد اإلغ���الق في غزة 
والضفة حتى يوم األحد، وتعزيز الشرطة للمساعدة 
في التمشيط، واستخدام كل القوات الالزمة إلغالق 
منطق���ة التماس والمعاب���ر لمنع احتم���ال هروب 
المنفذين إلى الضفة، وقال: مؤسسة األمن ستجبي 

ثمنا لهذه العمليات والتحريض.

االحتالل يقرر تمديد اإلغالق المفروض على الضفة وغزة

»الجهاد«: الحشود المرابطة في 
األقصى محمية بسالح وسيف المقاومة

غزة/ االستقالل:
أكد الناطق باس���م حركة الجهاد االس���المي طارق سلمي أن الحشود 
المرابطة في المس���جد األقصى المبارك مدعوم���ة من قبل المقاومة 

الفلس���طينية ومحمية بس���الحها وس���يفها المشرع. 
ووجه سلمي في تصريح وصل »االستقالل« نسخة عنه 

500 أسير إداري يعتزمون خوض 
إضراب مفتوح عن الطعام خالل أيام

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة األس����رى في »القوى الوطنية واإلسالمية«، الخميس، أن نحو 

500 معتقل إداري في س����جون االحتالل سيخوضون إضراًبا 
مفتوًح����ا عن الطعام خ����الل أيام؛ رفًضا لسياس����ة االعتقال 

هنية: هدفنا إفشال تقسيم األقصى 
والشعب الفلسطيني قادر على ذلك

الدوحة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما جرى 

في المسجد األقصى المبارك الخميس، يؤكد أن المعركة 
ليس���ت مرهونة بحدث، بل هي مفتوح���ة وممتدة زمانًيا 

صالة »الضحى« في األقصى استمرت 
ساعات وغّيرت مسار االقتحامات

القدس المحتلة/ االستقالل:
على مدى أكثر من 5 س���اعات متواصلة، أدى عش���رات الفلس���طينيين 

صالة الُضحى، ُقبالة المصلى القبلي المسقوف، بالمسجد 
األقصى، ما أدى إلى تغيير مسار االقتحامات اإلسرائيلية 

المرابطون وحضور تهديدات المقاومة 
أفشلوا مخططات االحتالل في األقصى

غزة- القدس المحتلة/ خالد اشتيوي:
يواص���ل المرابطون في المس���جد األقصى المبارك، 
ومن خلفهم المقاومة الفلس���طينية في الدفاع عن 
المس���جد األقص���ى ومواجهة مخطط���ات االحتالل 

فيه، من اقتحامات للمس���توطنين بشكل متواصل 
والس���عي لرفع األعالم »اإلس���رائيلية« في باحاته، 

وتأدي���ة الطقوس التلمودي���ة داخله، 
وسط محاوالت حثيثة لتقسيمه زمانيًا 

   »امل�ؤ�س�سات 
احلق�قية« تدع� 
لإجراءات ف�رية 
ل�قف النتهاكات 

»الإ�سرائيلية« 
بالأق�سى

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم نحو 792 مس���توطنًا الخميس، المسجد 
المب���ارك احتف���ااًل بذك���رى احتالل  األقص���ى 
فلسطين، وسط اعتداءات شرطة االحتالل على 

المرابطين.  ووف���ق دائرة األوقاف 
اقتحم  فقد  بالقدس،  اإلس���المية 

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى.. 
واالحتالل يعتدي بوحشية على المرابطين

3 قتلى "�إ�شر�ئيليني" و�إ�شابة 6 �آخرين بعملية طعن و�إطالق نار وقعت مبنطقة "�إلعاد" �شرق مدينة »تل �أبيب«

مقتل 3 م�صت�طنني بعملية فد�ئية قرب »تل �أبيب« و�لف�صائل تبارك وت�ؤكد: �لأق�صى »خط �أحمر«
غزة/ االستقالل:

بعد س���اعات من تنفيذ مئات المستوطنين عمليات اقتحام لباحات 
المس���جد األقصى المبارك، بحماية من قوات االحتالل التي اعتدت 
على المرابطين والمرابطات هناك، جاء الرد سريعا من قبل المقاومين 
الفلس���طينيين، حيث تمكن مقاومان مساء أمس من تنفيذ عملية 

فدائية بطولية في مستوطنة »إلعاد« شرق »تل ابيب«، 
ما أسفر عن مقتل ثالثة مستوطنين وإصابة 6 آخرين. 

غزة/ االستقالل:
ب���ارك القيادي ف���ي حركة الجه���اد اإلس���المي د. جميل عليان 

العملي���ة البطولية الت���ي قام بها مجاهدو ش���عبنا 
الليل���ة الماضية في منطقة »إلعاد« قرب »تل أبيب«، 

د. عليان: عملية »إلعاد« تعبير عن 
إصرار شعبنا على مواصلة المقاومة 
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غزة/ االستقالل:
أكد الناطق باس���م حركة الجهاد االسالمي طارق س���لمي أن الحشود المرابطة 
في المس���جد األقصى المبارك مدعومة من قبل المقاومة الفلسطينية ومحمية 

بسالحها وسيفها المشرع.
ووجه س���لمي في تصريح وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه الخميس، التحية 
للمرابطين والمرابطات ف���ي األقصى الذين يمثلون الج���دار األول والمنيع في 

مواجهة مخطط التقسيم الزماني والمكاني.
وقال: »الرهان على الحش���ود في األقصى الي���وم وكل يوم، فهي الضمان لمنع 

التقسيم الزماني والمكاني وهي الضمان لحماية األقصى من خطر التهويد«.
تجدر اإلش���ارة إلى أن عددا من المرابطي���ن والمصلين، أصيبوا صباح الخميس، 
إثر اقتحام قوات االحتالل المسجد األقصى المبارك، ومحاصرة المصلى القبلي، 

تزامًنا مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد.
وانطلقت فجر الخميس، حافالت من مدن عدة بالداخل الفلسطيني المحتل، تجاه 

المسجد األقصى، للرباط فيه وللتصدي القتحامات ومخططات المستوطنين.
ويقتحم المس���توطنون باحات المس���جد األقصى، بالتزامن مع ذكرى تأسيس 
كيان االحتالل اإلس���رائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين 

التاريخية بعد نكبة عام 1948.

»الجهاد«: الحشود المرابطة في األقصى 
محمية بسالح وسيف المقاومة

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين، الخميس، 
أن سلطات االحتالل أعادت المعتقل خليل عواودة 
المضرب عن الطعام منذ 65 يوما من مستش����فى 
»أس����اف هروفيه« اإلس����رائيلي الى عيادة س����جن 

الرملة.
وق����ال المتح����دث باس����م هيئة ش����ؤون االس����رى 
والمحررين حس����ن عب����د ربه أن س����لطات االحتالل 
قررت نق����ل المعتقل ع����واودة الى عيادة س����جن 
الرملة، رغم حاجته الماس����ة الى االش����راف الطبي 

بس����بب وضعه الصحي الخطير. وأض����اف: أن قرار 
النقل إلى عيادة س����جن الرملة هو عبارة عن عملية 
قتل بطيء للمعتقل العواودة، ومحاولة من سلطات 
االحتالل للضغط علي����ه إلنهاء إضرابه عن الطعام، 
فيما تواصل س����لطات االحتالل تعنتها ورفضها 

االستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري.
المعتقل خليل عواودة )40 عاما(، من بلدة إذنا غرب 
الخليل، مضرب عن الطع����ام منذ 65 يوما، ويعاني 
ظروفا صحية في غاية الصعوبة وجس����ده يتهالك 
من ش����دة األوج����اع. وتتعم����د س����لطات االحتالل 

المماطلة باالستجابة لمطلبه بهدف إنهاك جسده 
والتس����بب له بأم����راض ومش����اكل صحية يصعب 
عالجها الحقا، كجزء من السياسات التي تستهدف 
المعتقلين جس����ديا. وفي الس����ياق ذاته، يواصل 
المعتق����ل رائد ريان )27 عاما(، م����ن بلدة بيت دقو 
ش����مال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن 
الطعام للي����وم ال�29 على التوال����ي، رفضا العتقاله 
اإلداري، ويعان����ي من تفاقم وضع����ه الصحي في 
زنازين معتقل »عوفر«، وتواصل س����لطات االحتالل 

رفضها االستجابة لمطلبه.

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام

غزة/ االستقالل:
بعد س���اعات من تنفيذ مئات المس���توطنين عمليات اقتحام 
لباحات المس���جد األقصى المبارك، بحماية من قوات االحتالل 
التي اعتدت على المرابطين والمرابطات هناك، جاء الرد سريعا 
من قبل المقاومين الفلسطينيين، حيث تمكن مقاومان مساء 
أمس من تنفيذ عملية فدائية بطولية في مس���توطنة »إلعاد« 
شرق »تل ابيب«، ما أسفر عن مقتل ثالثة مستوطنين وإصابة 
6 آخرين.  وأكدت القناة السابعة العبرية مقتل 3 إسرائيليين 

وإصابة آخرين بعملية مزدوجة بمنطقة إلعاد.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن اإلس���عاف »اإلسرائيلي«، 
وقوع 3 قتلى إضافة إلصابة بالغة الخطورة وإصابتان خطيرتان 
في العملي���ة. وقالت مص���ادر عبرية »إن العملي���ة وقعت في 
مكاني���ن مختلفين بمنطقة إلعاد وحديق���ة عامة قريبة، وكان 

بحوزة المنفذين »ساطور« وسالح ناري«.
ولفت���ت إلى أن ش���رطة االحتالل ما زالت تج���ري عمليات بحث 
واسعة وتمشيط بمكان العملية بحًثا عن المنفذين، وتبلغ عن 
تخوفا من خشية وصولهم للضفة الغربية. ودعا رئيس بلدية 
إلعاد المستوطنين لضرورة البقاء في المنازل حتى إشعار آخر.

وكشفت القناة اإلس���رائيلية عن شهود عيان من موقع عملية 
»إلعاد« أن أحد عناصر الشرطة اإلسرائيلية أطلق النار على أحد 

المنفذين دون أن يصبه، فقام المنفذون بتحييده بالبلطة.
وقال أحد ش���هود العيان لقن���اة كان العبرية: صرخ المنفذون: 
)الله أكبر( وضربوا فأًس���ا في رأس حوالي 7 إسرائيليين، حيث 
أطلق الحارس النار عليهم وهو يرتجف ولم يصبهم ، فصرخنا 
على الش���رطي الذي كان بجوار المنفذين ليطلق النار ، لكنه لم 
يطلق النار ، وكان يرتجف خوفًا. وبينت وسائل إعالم العدو أن 
منف���ذا عملية »إلعاد« اغتنما س���الحًا بعد قتل صاحبه بالفأس 
مؤكدا أن جميع القتلى ُأصيبوا في رؤوس���هم بالفأس. وبينت 
إذاعة جيش االحتالل نقال عن مدير مستش���فى »بيلينس���ون« 
قوله: نكافح إلنقاذ حياة اثنين أصيبا في هجوم »إلعاد« ش���رق 

»تل أبيب«.
وقال مدير مستش���فى بيلينس���ون الدكتور عيران روتمان: :« 
هناك 2 من المصابين في عملية إلعاد حالتهما خطيرة جدا  مع 
إصابات في الرأس - تم نقل أحدهما إلى غرفة العمليات واآلخر 

إلى وحدة العناية المركزة، نحن نكافح من أجل إنقاذهما«.
من ناحيته���ا، باركت فصائل فلس���طينية، العملية البطولية، 
مؤكدة أنها تأتي ردا س���ريعا على االعتداءات المتواصلة بحق 

المسجد األقصى المبارك.
وقال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد 
حميد :« نبارك العملية البطولية في مس���توطنة »إلعاد« وهي 

تشكل انتصارًا لألقصى« .
 وأش���ار حمي���د في تصري���ح صحفي، إل���ى أن تدنيس جيش 
االحتالل وعصابات المستوطنين للمسجد األقصى تجاوز لكل 

الخطوط الحمراء وشعبنا سيواصل رده على هذا العدوان. 
وأضاف: »ظن العدو أن حصونه وعلوه وتتبيره مانعهم من عباد 
الله، وظن أن التآمر الغربي والخذالن العربي مانعهم من غضبة 
األحرار، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قل وبهم 
الرعب كرتين: كرًة بوعيد )س���يف القدس(، وكرًة بفأٍس ضرب 
قلب المحتل، ورش���اش يلفظ غضبه ف���ي وجه المعتدين على 
المس���جد األقصى.  وقال حميد:« ليعلم هذا المحتل أن صفة 
شعب فلسطين »القاهر لعدوه« تعطينا االطمئنان أن الرد على 
جرائمه واستفزازاته وعنجهيته في المسجد األقصى ليس إال 

مسألة وقت وبأسلوٍب مبدع ومباغت. 
 ما حدث 

َّ
بدورها، قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، »إن

في مستوطنة »إلعاد« ش���رق ما يسّمى »تل أبيب«، هو نتيجة 
ورد فعل عل���ى تصعيد االحتالل جرائم���ه وإرهابه ضّد أرضنا 
وشعبنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، وسماحه وحمايته 
للمستوطنين باقتحام المسجد األقصى المبارك، في استفزاز 

تنا العربية واإلسالمية«. مباشر لمشاعر شعبنا وأمَّ
نا في الوقت  وتابع���ت الحركة في بيان وصل »االس���تقالل«، »إنَّ
الذي نحّمل فيه قادة االحتالل المسؤولية الكاملة عن تداعيات 

اس���تمرار تصعي���د جرائمه ضّد ش���عبنا، والمس���جد األقصى 
والمرابطي���ن فيه، والمصلين المس���يحيين ف���ي عموم مدينة 
 شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن نفسه 

َّ
القدس، لنؤّكد أن

وحقوق���ه الوطنية المش���روعة حتى زوال االحت���الل، وتحقيق 
تطلعاته في التحرير والعودة وتقرير المصير«.

بدوره، قال مسؤول المكتب االعالمي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلس���طين في قطاع غزة أحمد خري���س، إّن عملية »تل أبيب« 
الفدائية تعبير مكثف عن رد شعبنا ومقاوميه على االعتداءات 

واالقتحامات لألقصى ومحاوالت تهويد القدس . 
وأض���اف، تعقيًبا على العلمية في »إلعاد«: »هذا وعد المقاومة، 
والتي ل���م تخلف وعدها م���ع أهل القدس وش���عبنا الصامد« 
الفًت���ا إل���ى أّن »هذه العملي���ة البطولية تؤك���د أن هذا الكيان 
الفاش���ي ومنظومته األمني���ة أوهن من بي���ت العنكبوت أمام 
عزيم���ة المقاوم���ة الفلس���طينية«.  وتاب���ع: »ه���ذه العمليات 
المتتالي���ة، وتعاظم العمل المقاوم يؤكدان أن ش���عبنا مؤمن 
بخط المقاومة ونبذ أوهام التعايش وحل الدولتين وأسطوانة 
السالم المشروخة«. وأضاف: »مقاومة غزة الباسلة وفعل الضفة 
المقاوم والتحام الداخل األبي وزحف الشتات يبرهنان على أن 
هذا الكيان الغاصب سيركع أمام وحدة شعبنا ووحدة ساحات 

النضال«. 
م���ن ناحيتها، باركت حركة األحرار العملية البطولية المزدوجة 

في إلعاد، وأكدت أنها الرد الفوري الفعال على استمرار عدوان 
االحتالل على المسجد األقصى. وعّدت األحرار في بيان صحفي 
العملية »بطولة جديدة ُيس���طرها أبناء ش���عبنا الذين فاجأوا 
االحتالل وطعنوه في قلب كيانه الهش، لترسخ قواعد جديدة 
في االش���تباك والمواجهة والمقاومة وإدخال الرعب والفزع في 

جموع المستوطنين«. 
وتابعت أن »هذه العملية هي رس���الة ردع لالحتالل بأن شعبنا 
لن يس���تكين ولن يقبل باس���تمرار اإلج���رام الصهيوني في 
س���احات األقصى من تدنيس وعربدة واعتداء على المرابطين 

فيه«. 
وقالت األحرار، إن إرادة أبناء شعبنا وعملياتهم البطولية تثبت 
فش���ل وضعف المنظومة األمنية، وه���ذه العملية هي امتداد 
لسلس���لة العمليات البطولية ولن تكون األخي���رة للتأكيد بأن 
خيار المقاومة سيبقى متجذر لدى أبناء شعبنا وكابوس يطارد 

االحتالل وقادته المجرمين. 
كم���ا باركت حرك���ة المجاهدي���ن العملية، وقال���ت إنها »جزء 
بسيط من الرد الطبيعي على االستهداف الصهيوني للقدس 
واألقصى، فش���عبنا الفلس���طيني المقاوم مصمم على حماية 
قدس���ية المسجد األقصى بالدم«.  وأكدت الحركة في بيان، أن 
العملية كضربة جديدة للمقاومة، »يتهاوى أمامها امن الكيان 
الصهيون���ي المؤقت«. وتابع���ت »نحن أم���ام انتفاضة ثورية 
حقيقية يسطرها ش���عبنا بالدم والنار نصرة للمسجد األقصى 

والقدس«.
ولفت���ت إلى ان العملية تأتي لتؤكد على رس���الة التكامل بين 
الجبهات والس���احات لصد العدوان عن القدس والمقدس���ات 

وشعبنا. 
م���ن جهته، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح االنتفاضة 
عبد المجيد ش���ديد، أن العملية جاءت لتؤكد بأن خيار ش���عبنا 
المقاوم���ة والكفاح المس���لح ورد على اقتحام المس���توطنين 

للمسجد االقصى صباح اليوم.
 وقال ش���ديد، »إن العملية البطولية تأتي لتؤكد بأن المسجد 
االقص���ى والقدس خط أحمر وس���ندافع عنها بكل الوس���ائل 
المتاحة« وتابع »الش���باب الثائر يبتكر كل يوم أعمال بطولية 

جديدة ليؤكد بأن هذا االحتالل لن يهنأ على هذه األرض«.
كما بارك���ت كتائب ش���هداء األقصى – لواء الش���هيد نضال 

العامودي، علمية »إلعاد« البطولية.
ودع���ت الكتائب في تصريح صحفي، إلى اس���تمرار العمليات 
الفدائية في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، مشددة على 
أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد الس���ريع على مجازر العدو 

بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

مقتل 3 مستوطنين بعملية فدائية قرب »تل أبيب« والفصائل تبارك وتؤكد: األقصى »خط أحمر«

غزة/ االستقالل:
أكد رئي���س المجلس التش���ريعي باإلناب���ة د. أحمد 
بحر، أن العمليات البطولي���ة في عمق االحتالل تمثل 
انتصاًرا لألقصى في ظل انتهاكات االحتالل وجرائمه 

المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته. 
وقال بحر في بيان صحفي تعقيًبا على عملية »إلعاد« 

شرق »تل أبيب«: »يتحمل االحتالل اإلسرائيلي وحده 
المسئولية عن نتائج استفزازه ومستوطنيه لمشاعر 
أبناء ش���عبنا وأمتن���ا باالعتداء على حرمة المس���جد 
األقص���ى«.  وأضاف »ش���عبنا ب���كل مكوناته يعتبر 
األقصى خطًا أحمر، وال يمكن أن يصمت على محاوالت 
االحتالل المسعورة لتقسيمه زمانًيا ومكانًيا«، مؤكًدا 

بأن المقاومة بكل أش���كالها مش���روعة ومكفولة وفق 
القوانين والمواثيق الدولية.

ووجه بح���ر التحية إلى أبناء الش���عب الفلس���طيني 
ف���ي كل مكان وخصوصا المرابطي���ن والمرابطات في 
المسجد األقصى الذين يذودون بأجسادهم عن كرامة 

األمة وقبلتهم األولى.

التشريعي: العمليات البطولية تمثل انتصاًرا للمقدسات في ظل انتهاكات االحتالل
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وكان����ت جماع����ات صهيونية متطرف����ة، قد دعت 
في وقت س����ابق، إل����ى اقتحام المس����جد األقصى، 
الخمي����س، بالتزام����ن مع ذك����رى ما ُيس����ّمى »عيد 
االستقالل« )احتالل فلسطين عام 1948(، وتضّمن 
المنشور دعوة إلى »التلويح بعلم االحتالل وترديد 

نشيدهم خالل االقتحامات.
حماوالت ال�ستعادة ال�سيادة

المختص في ش����ؤون القدس فخري أبو دياب، أكد 
أن االحتالل يحاول اس����تعادة هيبته التي فقدها 
خالل الفترة الماضية، وإثبات أنه من يتحكم بإغالق 

المسجد األقصى أو فتحه.
وأوضح أبو دي����اب في حديثه ل� »االس����تقالل«، أن 
االحت����الل يخطط بخط����وات متعاقبة لما يس����ميه 
اس����تعادة الس����يادة والس����يطرة، إلرض����اء اليمين 
»اإلس����رائيلي« المتطرف، ولترميم س����معة قواته 
واس����تعادة قدرته����ا على ال����ردع، بع����د اإلنجازات 
واالنتص����ارات التي تم تحقيقها بش����هر رمضان 

المبارك.
وش����دد على أن الزخم والحش����د الفلسطيني أواخر 
رمضان المنصرم أرب����ك االحتالل، لذلك بدأ بتفريغ 
ه����ذا اإلنج����از، ك����ي ال يبن����ي عليه المقدس����يون 
ويس����تثمرونه في تحقي����ق مزيد م����ن اإلنجازات 
واالنتص����ارات، خاص����ة أن هممه����م ارتفعت، لذا 
يريد االحتالل كس����ر معنوياتهم، مؤكدًا أن صمود 
المرابطين داخل المس����جد األقصى المبارك، أمس، 
أفش����ل مخطط االحتالل برفع العلم »اإلس����رائيلي« 
داخل باحات المس����جد، وزيادة أع����داد المقتحمين 

المتطرفين.
وأوضح أبو دياب، أن المرابطين أجبروا قوات االحتالل 
على تغيير المسار المعتاد لالقتحامات، واختصار 
مدة اقتحام المستوطنين، دون أن يتمكنوا من أداء 
أية طقوس تلمودية داخل س����احات األقصى، الفتًا 
إلى أن أعداد المس����توطنين المقتحمين للمسجد 
األقصى، ليست كما كان مخططا لها من الجماعات 
المتطرفة، م����ا يدلل على أنهم فش����لوا في تنفيذ 

مخطط االقتحام الكبير والواسع للمسجد المبارك.
وبّي����ن أن االحت����الل يس����عى إلى تنفي����ذ مخطط 
التقس����يم الزماني والمكاني ف����ي األقصى، »لكن 
صمود المرابطين وثباتهم، وإصرارهم على التواجد 

والتصدي للمخططات االحتاللية أفشل ذلك«.

ويرى أبو دياب، أن االحتالل فش����ل وسيفشل أيًضا 
في تحقيق ما يريد، بعدما راهن على أنه لن يحضر 
في المسجد األقصى أي شخص، بعد انتهاء شهر 

رمضان المبارك.
وأش����ار إل����ى أن االحتالل لم ينجز م����ا أراد تحقيقه 
أمس في المس����جد األقصى، رغ����م صعوبة الوضع 
وخطورته، واعتداءاته عل����ى المصلين والمرابطين 

داخل المسجد والمصلى القبلي.
وح����ذر م����ن أن الهجمة »اإلس����رائيلية« س����تطال 
أيًض����ا محي����ط األقصى، من خ����الل عمليات الهدم 
وتشريد المقدسيين، وتنفيذ االحتالل لمخططاته 

التهويدية.
ودعا أب����و دياب إلى تكثيف ش����د الرحال لألقصى 
والحف����اظ على م����ا تم تحقيقه في ش����هر رمضان، 
مع وضع اس����تراتيجيات للعمل وخط����ط لحمايته 
والمناط����ق المحيط����ة، والتي س����يحاول االحتالل 
تش����تيت التجمعات المقدسية وإشغالها بالهدم 

وتنفيذ مشاريع تهويدية.
»حقل األغام«

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياس����ي ش����رحبيل 
الغري����ب، أن لغة التهديد العالي����ة التي أطلقتها 
فصائ����ل المقاومة الفلس����طينية، انعكس����ت على 

مخططات الجماعات »اإلس����رائيلية« المتطرفة في 
مدينة القدس وعلى الحكومة اإلسرائيلية »الهشة« 
والتي تسير في »حقل ألغام«، وتسلك عدة مسارات 
بين الرضوخ تح����ت تهديدات المقاومة بغزة وبين 
االستجابة مخططات جماعات المستوطنين لتمرير 

االقتحامات، خشية انهيار حكومتها.
وأض����اف الغريب ف����ي حديثه ل� »االس����تقالل«، أن 
المتاب����ع القتحامات المس����توطنين باألمس، يؤكد 
بأنه هناك مح����اوالت لتجنب للصدام العس����كري 
والمباشر مع الفصائل الفلس����طينية بغزة، بتمرير 
بع����ض المس����توطنين على عجالة وعدم الس����ماح 
لهم بتنفيذ طقوس����هم داخل باحات األقصى، إلى 
جانب حالة الذعر والخوف التي كانت واضحة على 

المقتحمين.
ولفت إلى أن معادلة المقاومة اليوم باتت تترس����خ 
شيئًا فشيئًا، في وقف وإحباط كل معالم التهويد 
ف����ي الق����دس المحتل����ة، وكلمتها تؤث����ر وتحدد 
س����لوك االحتالل في االعتداء على الفلس����طينيين 

والمقدسات هناك.
وش����دد الغري����ب، عل����ى أن حالة التطبي����ع العربي 
وهرولة بعض األنظمة لكسب رضا »إسرائيل« دفع 
سلطات االحتالل للمضي في مخططاتها، والتغول 

في اعتداءاتها على المس����جد األقص����ى المبارك، 
وعلى المصلين فيه وانتهاك حرماته.

وتاب����ع، المواقف العربية تجاه ما يجري في القدس 
تكاد تكون غائب����ة، وإن ظهرت فإنها »خجولة« عبر 
بيانات الشجب واالستنكار، دون إبداء أي فعل على 
األرض للعم����ل م����ن أجل لجم ممارس����ات االحتالل 
العدوانية بحق المقدس����ات اإلس����المية، وبالتالي 
التعوي����ل عليه����ا به����ذا التوقيت لي����س بالكبير، 
في تغييب أي اس����تراتيجية عل����ى األرض لحماية 
المس����توطنين ومخططات  األقصى من اقتحامات 

االحتالل التهويدية.
دعوات متطرفة

وال تزال قوى وشخصيات »إسرائيلية« تدفع باتجاه 
التصعي����د بالرغم م����ن التحذيرات الفلس����طينية 
المتتالية ومحاوالت من الواليات المتحدة لتخفيف 

التوتر في القدس واألقصى.
فقد قال عضو الكنيس����ت )البرلمان اإلس����رائيلي( 
إيتمار بن غفير أمس، إن الوقت حان للسماح بإقامة 

كنيس يهودي في الحرم القدسي.
ونقلت وس����ائل إعالم »إس����رائيلية« عن ابن غفير 
قول����ه إن حركة حم����اس »منظم����ة ضعيفة يمكن 
إخضاعها بس����هولة وال يوجد سبب يدعو الشرطة 

لمنع االقتحامات«.
وانتش����ر فيديو عبر منص����ات التواصل االجتماعي 
يظه����ر مش����اركة المتط����رف اإلس����رائيلي أرنون 
س����يغال، أحد أبرز مقتحمي األقصى منذ سنوات. 
وش����ارك أيضا في اقتحام األقصى عضو الكنيست 
يوم توف كالفون من ح����زب رئيس الوزراء نفتالي 

بينيت.
وتحتف����ل »إس����رائيل« في الخامس م����ن مايو/أيار 
كل عام بذكرى تأسيس����ها عام 1948 التي تمثلت 
في نكبة الش����عب الفلس����طيني إث����ر الحرب التي 
أدت الحتالل معظم مس����احة فلسطين التاريخية 
وتهجي����ر أكثر من 750 ألف فلس����طيني وطردهم 

من قبل العصابات الصهيونية المسلحة.
وش����هدت باحات المس����جد األقصى المبارك أمس 
اعت����داءات مكثفة م����ن قبل ق����وات االحتالل على 
المرابطي����ن هناك ما أس����فر عن إصابة العش����رات 
منهم بالرص����اص المعدن����ي المغل����ف بالمطاط، 

وبحاالت االختناق.

حكومة بينيت »الهشة« تسير في »حقل ألغام«
المرابطون وحضور تهديدات المقاومة أفشلوا مخططات االحتالل في األقصى

غزة- القد�س املحتلة/ خالد ا�ستيوي:
يوا�س��ل املرابطون يف امل�س��جد االأق�س��ى املب��ارك، ومن 
خلفه��م املقاوم��ة الفل�س��طينية الدف��اع ع��ن امل�س��جد 
االأق�س��ى ومواجه��ة خمطط��ات االحت��ال في��ه، م��ن 
اقتحامات للم�ستوطنني ب�س��كل متوا�سل وال�سعي لرفع 

االأعام »االإ�س��رائيلية« يف باحات��ه، وتاأدية الطقو�س 
التلمودي��ة داخله، و�س��ط حماوالت حثيثة لتق�س��يمه 
زماني��ًا ومكاني��ًا. فق��د اأ�س��فرت ب�س��الة املرابط��ني يف 
امل�س��جد االأق�س��ى اأم���س، بالتزامن مع ر�س��ائل التهديد 
التي اأطلقتها ف�سائل املقاومة الفل�سطينية، عن اإف�سال 

خمططات امل�ستوطنني لرفع االأعام »االإ�سرائيلية« يف 
باحات امل�س��جد االأق�س��ى وتاأدية الطقو�س التلمودية 
كم��ا كان خمطط��ًا ل��ه، حي��ث ب��دا اخلوف عل��ى وجوه 
م�س��ار  لتغي��ر  وا�س��طروا  املقتحم��ني  امل�س��توطنني 

اقتحامهم، واخت�سروا من امل�سافات ومدة االقتحام.

غزة/ االستقالل:
ح���ذر تجم���ع المؤسس���ات الحقوقية من 
اس���تخدام قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« 
للمزيد م���ن القوة لتصعي���د انتهاكاتها 
بحق المقدس���يين، مس���تنكرا ما تقوم به 
س���لطات االحتالل بحق المسجد األقصى 

المبارك.

الخميس  الحقوقية،  المؤسس���ات  ودعت 
في بيان لها أمس، المجتمع الدولي التخاذ 
إج���راءات فورية وجدية لوض���ع حد لهذه 
لدى  والتدخل  اإلس���رائيلية،  االنتهاكات 
كافة األط���راف الدولية وكذل���ك حكومة 
االحتالل لوق���ف التصعيد في س���احات 

المسجد األقصى.

وأكدت أن اس���تمرار الصمت الدولي تجاه 
ما يجري في المس���جد األقصى يؤدي إلى 
ازدياد االنتهاكات اإلسرائيلية، بما يمس 
بص���ورة صارخة قواع���د القان���ون الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني وكذلك القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان.
واقتح���م عش���رات المس���توطنين، صباح 

الخميس، باحات المسجد بحماية من قوات 
االحتالل التي استخدمت األعيرة المعدنية 
المغلفة بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز 
المس���يل للدموع لتفريق المصلين داخل 

المسجد األقصى وإخالئهم.
وأس���فرت تلك االعت���داءات ع���ن إصابة 
العش���رات من المواطنين الفلسطينيين، 

كم���ا ألحقت أضرارًا مادي���ة في محتويات 
المسجد القبلي ونوافذه التاريخية.

واعتب���ر تجمع المؤسس���ات الحقوقية أن 
اقتحامات قوات االحتالل لباحات المسجد 
األقصى واعتداءها عل���ى آالف المصلين، 
انتهاك واضح لحقوق اإلنسان المنصوص 

عليها في المواثيق الدولية.

»المؤسسات الحقوقية« تدعو إلجراءات فورية لوقف االنتهاكات »اإلسرائيلية« باألقصى
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

غزة يف  الق�سية التنفيذية رقم 2022/1616
الى المنفذ ضده/ خليل عبد السميع حسن االفرنجي. 

طبق���ا للحك���م الصادر ضدك م���ن محكمة صل���ح غزة ف���ي القضية رقم 
2021/1599 حق���وق مالية والصادر بتاري���خ 2021/12/8 والصادر لصالح 
طالب التنفيذ/ ش���ركة المي���راج للتجارة الدولية ويمثلها الس���يد/ معتز 
رياض داوود والقاضي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 15970 ش���يكال )خمسة 
عش���ر الف وتسعمائة وسبعون ش���يكال( ومبلغ 300 ش���يكال )ثالثمائة 
ش���يكل( اتعاب محاماة لصالح طالب التنفي���ذ لذلك عليك تنفيذ الحكم 
الص���ادر  في القضية رقم 2021/1599 صلح غ���زة وعليه تم إيقاع الحجز 
التنفيذي على حس���اباتك وارصدتك وودائع���ك ودفاتر التوفير الخاصة 
بك وربع راتبك والشيكات تحت التحصيل والحواالت البنكية ومستحقات 
رواتبك وما سيرد على حسابك من أموال وما ستحصل عليه من قروض او 
تعويضات او ش���يكات بنكية لدى بنك فلسطين المحدود وسيتم صرف 

المبالغ المحجوزة لصالح طالب التنفيذ.
لذلك علي���ك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في/ 2022/5/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت لجنة األس���رى في »الق���وى الوطنية واإلس���المية«، 
الخمي���س، أن نحو 500 معتقل إداري في س���جون االحتالل 
س���يخوضون إضراًب���ا مفتوًحا عن الطعام خ���الل أيام؛ رفًضا 

لسياسة االعتقال اإلداري.
جاء ذل���ك خالل وقفة تضامنية نظمتها اللجنة بالتعاون مع 
»مؤسسة مهجة القدس« و«هيئة شؤون األسرى والمحررين«، 

أمام مقر الصليب األحمر غربي مدينة غزة.
وأطلق مشاركون في الوقفة، هتافات داعمة لصمود األسرى 

اإلداريين، ورفعوا الفتات تدعو إلطالق سراحهم.
وقال عضو لجنة األس���رى والقيادي بحركة الجهاد اإلسالمي 
ياس���ر مزهر:« جئنا اليوم وكل العاملين في ش���ؤون األسرى 
لنصرخ صرخة جديدة في وجه المنظمة الدولية التي لم تقم 
بواجباتها تجاه ما يتعرض له أسرانا المضربين عن الطعام«.

وأش���ار مزه���ر إلى أن األس���ير خليل الع���واودة الذي أمضى 
عش���رات الس���نوات داخل السجون »اإلس���رائيلية« يواصل 
إضراب���ه المفتوح عن الطع���ام لليوم 65 عل���ى التوالي ضد 

سياسة االعتقال اإلداري.
واعتبر أن »هذه السياسة باتت سيًفا مسّلًطا على رقاب أهلنا 

في الضفة والقدس«.
وأضاف مزهر، أن »األس���ير العواودة وصل إلى مرحلة خطيرة، 
حيث أصدرت المحكمة العسكرية قبل يومين قراًرا بنقله إلى 
مشفى سجن آس���اف هروفيه، ومن ثم يوم أمس أعادوه إلى 

عيادة سجن الرملة«.
ون���وه بأن »العواودة يرفض أخ���ذ المدعمات الغذائية، حتى 

الماء يأخذه بش���كل قليل جًدا، ويعاني من استفراغ بشكل 
متواصل على مدار اليوم، وال يستطيع الحركة إاّل على كرسي 
متحرك فض���اًل عن أوجاع الكل���ى وأوجاع بالرئ���ة على مدار 

الساعة«.
وفي نفس الس���ياق، قال مزهر: إن »األسير رائد ريان مضرب 

ع���ن الطع���ام ألكثر من 30 يوًم���ا وال يتن���اول إاّل الماء فقط، 
وأوضاعه الصحية خطيرة جًدا«.

وتابع، »جئنا اليوم لنحتج وندعم ونساند األسيرين المضربين 
ونقول للمؤسس���ات الدولية عليكم واجبات وأن تتحدثوا أن 
ه���ذا االعتقال اإلداري طال جميع ش���رائح أبناء ش���عبنا من 

أكاديميين ورياضيين ونواب وسيدات وأطفال«.
وش���دد مزهر على أن جميع األس���رى اإلداريين سيخوضون 
معركة إضراب مفتوح عن الطعام خالل األيام المقبل، وذلك 

بعد مقاطعة المحاكم العسكرية ألكثر من 4 شهور.
ومضى قائال: »س���يعلن أكثر م���ن 500 معتقل إداري خطوة 
اإلضراب المفتوح ضم���ن الخطوات التصعيدية لبرنامجهم 
داخ���ل س���جون االحتالل، وتم تش���كيل لجنة من األس���رى 

اإلداريين لإلشراف على هذا اإلضراب«.
وبّي���ن مزه���ر أن اإلضراب س���يكون على مرحلتي���ن، األولى 
س���يخوض خاللها 150 معتق���اًل إدارًيا اضراًب���ا مفتوًحا عن 

الطعام، ثم المرحلة الثانية تشمل 350 معتقاًل.
وأكد مزهر أن لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية وحركة 
الجهاد اإلسالمي وكل المؤسسات ستكون جداًرا منيًعا لدعم 

األسرى.
من جانبه، أكد رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في 
قطاع غزة حس���ن قنيطة، أن هذه الوقفات تأتي لكسر جدار 
الصمت وطرقه من جديد، وإيصال رس���الة لكل المؤسسات 
الدولية والصليب األحمر حتى يتطلعوا لموقف أكثر تقدًما 

من المؤسسات األخرى.
وأثنى قنيطة على قرار منظم���ة العفو الدولية حين وصفت 
دولة االحتالل أنه���ا »دولة فصل عنصري«؛ بعدما أوغلت في 

قرار االعتقال اإلداري بحق المئات من األسرى.
وش���دد عل���ى أن »مهمتنا اليوم جميًع���ا الحفاظ على صوت 
مرتفع لكل قضايا الحركة الوطنية األسيرة، مؤكًدا دعم أبناء 

شعبنا لمعركتي األسيرين خليل العواودة ورائد ريان«.

رفضًا لالعتقال اإلداري
500 أسير إداري يعتزمون خوض إضراب مفتوح عن الطعام خالل أيام

غزة/ االستقالل:
نعت القوى والفصائل الفلس���طينية أمس الخميس 
والدة األس���ير القائد كريم يونس التي توفيت اليوم 
بعد انتظارها نحو 40 عاما لنجلها ليتحرر من س���جون 

االحتالل.
فقد نعت حركة الجهاد اإلسالمي والدة األسير يونس، 
حي���ث تقدمت بخالص التعزية والمواس���اة من عموم 
عائل���ة يونس الكرام في قرية ع���ارة بالداخل المحتل، 
ومن المناضل الكبير األسير القائد كريم يونس عميد 
األسرى الفلس���طينيين في س���جون االحتالل، بوفاة 
والدته الحاجة الصابرة صبحية عن عمر ناهز ال�90 عامًا، 
والتي انتظرت حرية نجلها كريم 40 عامًا، وتبقى عدة 

أشهر على حريته المنتظرة.
وقالت الجه���اد في بيان لها »إننا ف���ي حركة الجهاد 
اإلسالمي إذ نفتقد هذه الوالدة العظيمة، التي قدمت 
نموذجًا اس���تثنائيًا في الصب���ر والتضحية والتحدي، 
وترقب حرية نجلها عل���ى مدار أربعين عامًا، لنعبر عن 
تضامننا الكامل مع األسير الكبير كريم يونس في هذا 

المصاب الجلل«.
وأضافت »نسأل الله العلّي القدير أن يتغّمدها بواسع 
الرحم���ة وأن يس���كنها الفردوس األعل���ى، وأن يلهم 
بر وحسن  أبنائها وعائلتها ونجلها األس���ير كريم الصَّ

العزاء«.
ب���دوره، تقدم مس���ؤول مكت���ب الش���هداء والجرحى 
واألس���رى في حركة »حماس« زاهر جبارين في بيان له 
إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى الحركة الوطنية األسيرة، 
وإلى األس���ير القائ���د كريم يون���س، بخالص التعازي 
والمواس���اة بوفاة والدته األّم الصابرة الحاجة صبحية 
يونس. وقال »سائلين الله تعالى أن يتغّمدها بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يثيبها خير الجزاء على جهادها 
وتضحياتها ف���ي احتضان وإعداد األبط���ال من أبناء 

شعبنا الفلسطيني«.
وأضاف »رحيل األّم الفلسطينية الحاجة أم كريم، التي 
عاشت بصبر األتقياء األنقياء، وضّحت بكّل قّوة ويقين، 
وهي تنتظر الس���نين لترى فلذة كبدها، الذي أمضى 
قرابة 40 عامًا في س���جون االحتالل، ليكش���ف حجم 
المعاناة اإلنس���انية التي يعاني منها ش���عبنا بفعل 
إجرام االحتالل واستمراره في انتهاكاته ضد األسرى 

في سجونه«.
وأوض���ح جبارين أن رحيلها يؤّكد مجّددًا إصرار جماهير 
شعبنا بمكّوناته كافة، وعزمهم على مواصلة نضالهم 

حتى انتزاع حقوقهم كافة، وتحرير المسرى واألسرى.
كما نعت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين والدة عميد 

األسرى كريم يونس.

وتقّدمت الش���عبّية بخالص تعازيها لعميد األس���رى 
الفلس���طينيين في س���جون االحتالل األس���ير يونس، 
برحيل والدته الحاّجة صبحية يونس التي غّيبها الموت 

صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عامًا.
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أّن والدة األسير الّراحلة 
مثلت سنديانة في الصمود ونذرت حياتها في انتظار 

احتضان ابنها وتحرره من األسر.
ولفت���ت إلى أّن رحيل الحاّج���ة يونس دون تمكنها من 
رؤّية ابنها المس���جون منذ ما يقارب أربعين عامًا، يدل 
على مدى وحشّية العدو وبطشه، ويشّكل جريمًة جديدة 

تضاف إلى سلسة جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا.
ورأت الجبه���ة أّن اإلفراج عن عميد األس���رى المقرر بعد 
ثالثة أشهر عقب انتهاء محكوميته البالغة أربعين عامًا، 
يؤّكد أحقّية شعبنا بأرضه التاريخّية وتمسكه بثوابته 
الوطنّية بغض النظر ع���ن ثمن التضحية المبذولة في 

سبيل العودة وتحرير كل شبر من ثرى الوطن.
كما نعى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، والدة 

عميد األسرى كريم يونس.
وق���ال العالول في تصريح صحفي له: »ننعى بكل ُحزن 
وأس���ى المناضل���ة والفاضلة الصاب���رة الحاجة صبحية 
يون���س وال���دة عميد االس���رى عضو اللجن���ة المركزية 

لحركة فتح األخ كريم يونس والمعتقل منذ 40 عاما«.

الفصائل تنعى والدة األسير القائد كريم يونس

غزة/ االستقالل:
نعت س����رايا الق����دس الجناح العس����كري لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، فجر الخميس، أحد 
عناصره����ا في غزة، والذي توفي إثر س����كتة قلبية 

مفاجئة.
وقالت الس����رايا في بيان لها: »ب����كل آيات اإليمان 
بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس مجاهدًا بطاًل 

من فرس����انها الميامين الفقيد المجاهد: »محمود 
محمد رأفت أبو عاص����ي« - أبو رأفت -)33 عامًا(، من 
س����كان حي الزيتون جنوب غ����زة، والذي توفي إثر 
س����كتة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى ربه بعد رحلة 
حياة سخرت في سبيل الله جهادًا ودفاعًا عن أبناء 

شعبنا في مواجهة االحتالل الصهيوني المجرم«.
وأضافت:« إننا في س����رايا القدس نحسب فقيدنا 

من المجاهدين األفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومًة 
وعطاًء وكانت له البصمة واألثر في مشروع المقاومة 
والتحرير، ونس����أل الله العلي القدير أن يتقبله في 
الش����هداء، وأن يسكنه فس����يح جناته، وأن يلهم 
ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن 
نبق����ى محافظين على أمانة الس����الح وخط الجهاد 

والمقاومة حتى حرية كل فلسطين«.

توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة
»سرايا القدس« تنعى أحد عناصرها بغزة

جنين/ االستقالل:
أغلق مس���توطنون، الخميس، الشارع الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس، أمام 

حركة المواطنين، واقتحموا موقع مستوطنة »حومش« المخالة.
وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المس���توطنين أغلقوا الش���ارع الرئيسي 

الرابط بين جنين ونابلس بالقرب من بلدة سيلة الظهر.
وأضافت أن المستوطنين اقتحموا موقع مس���توطنة »حومش« المخالة جنوب 

جنين، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية جيش االحتالل »اإلسرائيلي«.

مستوطنون يغلقون 
شارع جنين- نابلس
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دولة فل�سطني
مذكــرة ح�ســـور

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 424 / 2022
يف الطلب رقـــــم   443/ 2022

المس���تدعية/ شركة أبناء محمد سعيد الحويطي للتجارة العامة ويمثلها 
الس���يد/ محمود محمد سعيد الحويطي غزة_شارع فهمي بيك هوية رقم 
)901476259( وكيلها المحامي: عمار عرفات حرز الله )غزة السرايا-شارع 

المحكمة الشرعية-بجوار الجباية )البلدية(-عمارة الوسام(.
المس���تدعى ضده)المدعى عليه( / احمد خليل جبر نعيم_ ش���مال غزة_ 

بلدية بيت حانون_ اخر شارع زمو هوية رقم )945205367(
قيمة الدعوى / )1450 شيكال( ألف وأربعمائة وخمسون شيكال .

)مذك���������������رة تبليغ بالنش��������������ر المستب��������������دل( 
في القضية رقم 424 / 2022 في الطلب رق�����م   443/ 2022

إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة صلح ش���مال غزة بالقضية المرقومة أعاله اس���تنادا إلى ما يدعيه 
ف���ي الئحة دعواه ونظ���را ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص 
محكمة صلح ش���مال غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة صلح ش���مال غزة في الطلب رقم 2022/443  

بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل . 
لذل���ك يقتضي علي���ك أن تحضر له���ذه المحكمة يوم الثالث���اء بتاريخ 
2022/05/24 الس���اعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب واعتبارك حاضرًا.  

صدر في  27/ 04 / 2022م   

 رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
                                                                                                                                                                                     

اإعالن �سادر عن جمعية ال�سعادة 
للدعم والإر�ساد الأ�سري

يعلن مجلس إدارة جمعية/ الس���عادة للدعم واإلرش���اد االسري عن عقد 
االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية للعام )2022( وذلك يوم الخميس 
الموافق 2022/5/19 الس���اعة 12 في مقر الجمعية الكائن في برج الشوا 
وحصري وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي: 
- فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2022( وذلك من تاريخ: 2022/5/7 الى تاريخ: 2022/5/11. 
- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ: 2022/5/12 

الى تاريخ: 2022/5/15. 
- فتح باب االنسحاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ: 2022/5/16 حتى تاريخ: 2022/5/18. 
-- تباش���ر اللجن���ة االنتخابي���ة مهامها من تاري���خ: 2022/5/7 ال���ى تاريخ: 
2022/5/19 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة: 9 حتى الساعة: 14. 

التواصل على جوال رقم: 0598991195

جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية الإبتدائية

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار منطقة غزة مؤرخة في 
5/5/2022م تتضمن أن فاطمة بنت اس���عد بن مرضي قنبور المش���هورة 
سلمن توفيت بتاريخ 17/5/2010م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها محمد بن سالم بن محمد
س���لمن الذكر وهو عامر واالناث وهن ساميه وعال فقط، وال وارث للمتوفاة 
المذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة 

مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
وحرر في 4 /شوال/ لسنة 1443ه الموافق 5/5/2022م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

الخليل/ االستقالل:
صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية »بكاتس« على 
طرد س���كان 8 قرى في منطقة مس���افر يطا جنوبي 
ش���رق الخليل جن���وب الضفة الغربي���ة المحتلة من 
منازله���م بحجة تواجده���م في منطق���ة تدريبات 

عسكرية.
وذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية أن المحكمة ردت 
بذلك التماس���ات قدمها س���كان تلك القرى وقبلت 
موقف جيش االحتالل بأن تلك المناطق هي مناطق 
تدريب رقم 918 وتم اإلعالن عنها كمناطق عسكرية 

مغلقة عام 1981.
وقال���ت إن المحكم���ة أعطت بذلك الض���وء األخضر 
لتهجير س���كان الق���رى الثمانية وإل���ى األبد لصالح 

التدريبات العسكرية للجيش في المنطقة.
وأوضحت أن قضاة المحكمة رفضوا التماسات سكان 
تل���ك القرى بأنهم س���كنوا تل���ك المنطقة قبل عام 
1981، وأنه فرض عليهم دفع غرامة لدولة االحتالل 
بدل نفق���ات قضائية بقيمة 20 ألف ش���يقل لكل 

منهم.
وادعى رئيس الجلس���ة القاضي دافي���د مينس أن 
المنطقة لم تكن بها مس���اكن دائم���ة غداة االعالن 

عنها كمنطقة تدريبات واس���تدل بعدم وجود مباٍن 
دائم���ة بصور جوية التقطت قب���ل عام 1980 لتلك 

المنطقة.

بينما جاء على لس���ان الملتمسين سكان تلك القرى 
بأنهم يعيشون في تلك المنطقة قبل االحتالل عام 
1967، وأن ما يجري هو تطهير عرقي لوجودهم في 

المنطقة لصالح مستوطنة »سوسيا« القريبة.
فيم���ا س���مح الجيش لس���كان تلك الق���رى بدخول 
أراضيهم خالل شهر من كل عام بالتزامن مع األعياد 

اليهودية.
في حين عقبت »جمعية حماية المواطن« في الكيان 
عل���ى القرار واصفة إياه بالخطي���ر جدًا في تداعياته 
ويهي���ئ األرضي���ة لطرد نح���و ألف فلس���طيني مع 
أوالدهم من منطقة مس���افر يطا جنوبي الخليل بعد 

22 عاًما من المعارك القضائية على األرض.
أما رئيس مجلس قرى مسافر يطا نضال يونس فقد 
عقب على الق���رار قائاًل إنه »قرار أيديولوجي ال يمت 
للع���دل بصلة وأنه قرار خطير ج���دًا خرج من الغرف 

المظلمة«.
وأضاف »الش���عور صعب جدًا ومنذ البداية لم تكن 

آمال كبيرة بالمحاكم اإلسرائيلية«.

بزعم أنها »مناطق عسكرية مغلقة«
محكمة »إسرائيلية« تصادق على تهجير سكان 8 قرى بالخليل لألبد

بيت لحم/ االستقالل:
اقتح���م مس���توطنون، بحماي���ة ق���وات االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، الخمي���س، أرضا زراعي���ة في بلدة 
الخضر جن���وب بيت لحم، واعت���دوا على مالكيها، 

وحاولوا االستيالء عليها.
وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى، 

بأن مس���توطنين وتحت تهديد الس���الح، حاولوا 
االستيالء على 60 دونما في منطقة »ظهر الزياح« 
الواقعة بين مستوطنتي »دانيال« و«سيدي بوعز« 

المقامتين على أراضي المواطنين.
وأض���اف أن جيش االحتالل اعت���دى بالضرب على 
الش���قيقين عيسى وحسن موسى في الستينيات 

التص���دي  محاولتهم���ا  أثن���اء  عمريهم���ا،  م���ن 
للمستوطنين.

وأش���ار إلى أن المس���توطنين حولوا حافلة قديمة 
الى مطعم، ونصبوا معرش���ا تمهي���دا إلقامة بؤرة 
اس���تيطانية، ما يهدد باالس���تيالء على مساحات 

كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

مستوطنون يحاولون االستيالء على 60 دونمًا جنوب بيت لحم

الدوحة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إس����ماعيل هنية إن م����ا جرى في المس����جد 
األقصى المبارك الخميس، يؤكد أن المعركة 
ليس����ت مرهونة بح����دث، بل ه����ي مفتوحة 

وممتدة زمانًيا ومكانًيا على أرض فلسطين.
وش����دد هنية ف����ي تصريح صحف����ي وصل 

»االستقالل« نس����خة عنه أمس، على أن لكل 
واقعة أدواتها ووس����ائلها التي نستخدمها 

لصد العدوان وحماية الهوية.
وأض����اف أن »هدفن����ا الراه����ن ه����و إفش����ال 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى 
المبارك من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وشعبنا 
الفلس����طيني قادر على ذلك، والمرابطة التي 

يحييها شعبنا في األقصى وبإسناد المقاومة 
هي تعبير ممهور بالتحدي والش����جاعة على 
طريق التغيير الجوهري والمصيري بإذن الله 
الذي س����يفضي إلى زوال المحتل عن قدسنا 

وأرضنا«.
ووج����ه هني����ة التحية ل����كل الذي����ن رابطوا 
في المس����جد األقصى من الرجال والنس����اء، 

ويرس����خون ف����ي صلواته����م وتكبيراته����م 
إس����المية المكان الذي سيظل ش����اهًدا على 

أعظم معجزة في التاريخ اإلسالمي.
وأردف »إذ كان����ت الق����دس منتهى اإلس����راء 
ومبتدئ المعراج وعاصمة األنبياء في صالتهم 
الجامعة بإمامة رسولنا عليه الصالة والسالم«.

وش����دد رئيس المكتب السياس����ي لحماس 

عل����ى أنه »ما كان لهؤالء الصهاينة أن يدخلوا 
األقصى إال خائفين، فقد اعتراهم الخزي، ومأل 
الرعب قلوبه����م، وأجبرهم حماة األقصى على 
أن ينكس����وا أعالمهم، وأن يخرجوا مدحورين، 
وإننا س����نظل نواجه على أكثر من جبهة، ولن 
يستسلم ش����عبنا، بل سيس����جل المزيد من 

االنتصارات على طريق االنتصار الكبير«.

لكل واقعة أدواتها ووسائلها لصد العدوان
هنية: هدفنا إفشال تقسيم األقصى والشعب الفلسطيني قادر على ذلك
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2022/356(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نعيم يوس���ف مصطفى مقداد من س���كان غزة هوية رقم 930912969 

بصفته وكيال عن: احمد جمال حسين السيالوي 
بموجب وكالة رقم: 2019/8812 صادرة عن كاتب عدل غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 88 القسيمة 17 المدينة خان يونس 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/5/5م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظه���رت عّينة من الش���بان اإلس���رائيليين أثناء خدمتهم 
العس���كرية أو بعده���ا مباش���رة، وانخرط���وا ف���ي وحدات 
االس���تخبارات، س���الح الج���و، اللوجيس���تية، والقتالية، أن 
جميعهم وم���ن دون اس���تثناء ال يريدون االس���تمرار في 
الخدمة العس���كرية والوصول إلى رتبة ضابط، التي تعتبر 
»قلة احترام«، ب���ل أن الصفة التي يلصقها الجنود للضباط 
ه���ي »كالب«، وف���ق تقرير نش���رته صحيف���ة »ذي ماركر«، 

األربعاء.
وأش���ار التقرير إلى طبيعة الجن���ود النظاميين في الجيش 
اإلس���رائيلي، »وهم ش���بان عصر الهايت���ك: يركزون على 
أنفس���هم، طموح���ون، ال ينصاعون، وال يحترمون مس���ؤوال 
عنهم. وه���ذا جيل ُيملي في���ه العاملون ش���روطهم على 
المشغلين، وإمكانية أن أحدا ما يصدر لهم أوامر فقط ألنه 

يحمل رتبا على كتفيه تبدو سخيفة بنظرهم«.
وأض���اف التقرير أن���ه »بموجب ذلك، فإنه���م ينظرون إلى 
الذين يقررون التوجه إلى رتبة ضابط على أنهم س���اديون 
تقريب���ا. وأن حافزهم للقيادة هو فقط م���ن أجل جمع قوة 
والتنكيل بذوي الرتب األدنى منهم. يضاف إلى ذلك الثمن 
المقرون بالتوجه إلى رتبة ضابط وهو الخدمة لسنة ونصف 
س���نة أخرى وربما لسنتين، بدل السنة الوحيدة التي كانت 
متبعة في الماضي، األمر الذي يقلل من المحفز لالس���تمرار 

بالخدمة«.
ويواجه الجيش اإلسرائيلي منذ سنين »انهيارا في موافقة 
ضباط ش���بان على البقاء لسنوات أخرى في الخدمة الدائمة 
بعد الموافقة األولى على خدمة لسنوات قليلة بعد الخدمة 

النظامي���ة، ويصعب إقناع قائد فصيلة بالبقاء ليصبح قائد 
س���رية، حتى س���ن 26 – 28 عاما. كما يواج���ه انهيارا آخر 
يتعلق بعدم موافقة ضباط ش���بان عل���ى البقاء في الخدمة 
الدائمة بعد س���ن 28 عاما« من أجل الحصول على رتبة رائد 
فما فوق. وشهد الجيش اإلسرائيلي في السنوات الخمس 
األخيرة »انهيارا آخر في نوعية القوى البش���رية في الخدمة 
الدائمة، بسبب عدم القدرة على إبقاء حاملي رتبة رائد لتولي 

مناصب برتبة مقدم أو أعلى«.
وأش���ار التقرير إلى أن الضباط الشبان يتسرحون في هذه 

الحالة في س���ن 31 – 32 عاما. وسمح بذلك اتفاق بين وزير 
المالية، موش���يه كاحلون، ووزير األمن، موشيه يعالون، في 
العام 2015، وقضى بإمكان تس���ريح الضباط في س���ن 35 
عاما، ما أدى إلى بقاء عدد قليل حتى التقاعد في س���ن 42 

عاما.
من جانبهم، يتحدث ضباط كبار في الجيش »اإلس���رائيلي« 
عن تجند 70 ألف شاب للجيش سنويا، إال أن »هؤالء الضباط 
يعترفون بأن مؤشرات على تراجع المحفزات، وعلى أن أفضل 
الجنود ال يسارعون إلى التوجه لرتبة ضابط، موجودة هناك، 

وهم قلقون جدا« وفقا للتقرير.
وعدد عضو الكنيس���ت السابق، عوفر ش���يلح، الذي بادر إلى 
قانون تقصير مدة الخدمة النظامية، »المؤش���رات المقلقة«. 
وق���ال إن »أكثر م���ن 40% من الضباط الذي���ن يؤهلون في 
مدرسة الضباط يعتمرون القلنسوة المنسوجة )أي من تيار 
الصهيونية الدينية اليميني(. كما أن التس���رب ألس���باب 
نفس���ية من الجيش وصل إلى 13% في العام 2020، مثل 
الحريديين الذي���ن ال يخدمون تقريبا. ويتواجد الجيش في 
أزمة قوى بشرية شاملة: في االس���تعداد للخدمة النظامية 
والتوجه إلى رتبة ضابط، )عدم( اس���تعداد الضباط الصغار 
للتوقيع على خدمة دائمة، )عدم( اس���تعداد الضباط برتبة 
رائ���د للبقاء في الجيش، وكذلك )عدم( االس���تعداد لخدمة 

االحتياط«.
وانتقد شيلح الجيش اإلسرائيلي بسبب عدم جهوزيته أبدا 
لمواجهة تحدي أزمة القوى البشرية الشديدة، وأن الجيش ال 
ينجح في إقناع »القوى البشرية النوعية« بالبقاء في صفوفه.

وأضاف أن الجيش »اإلسرائيلي« يدرك »انهيار النوعية في 
الخدمة الدائمة األولى، للضباط الشبان، وفي الخدمة الدائمة 
عموما، لكنه ال ينجح حتى اآلن في وضع سياسة تواجه ذلك. 
ويعيش الجيش حالة إنكار حيال انهيار محتمل في الجيش 

النظامي«.
ووفقا لش���يلح، فإن »الجيش »اإلس���رائيلي« يس���ير بأعين 
مفتوح���ة نح���و انهيار س���يحدث خالل س���نوات معدودة. 
وسنش���هد انهيارا ف���ي نوعية القوى البش���رية في جيش 
الخدمة الدائمة، واألس���وأ من ذلك أننا قد نفقد الس���يطرة، 

ونشهد انهيار التجنيد للجيش النظامي«.

الجنود يصفون الضباط بأنهم »كالب«
أزمة قوى بشرية في جيش االحتالل: مخاوف من انهيار التجنيد للقوات النظامية

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن رئيس الس���لطة، رئيس حرك���ة »فتح« 
محم���ود عباس، فصل عدد من قيادات الحركة، 
على خلفية مش���اركتهم باالنتخابات المحلية 

األخيرة في قوائم خارج قوائمها الرسمية. 
وج���اء في ق���رار وقعه عباس ف���ي 1 أيار/ مايو 
الجاري أنه »بعد االطالع على نتائج التحقيقات 
الحركية بش���أن المتجاوزين لق���رارات الحركة، 

وبناًء على تنسيب اللجنة المركزية بالخصوص، 
وتحقيق���ًا لمصلحة الحركة؛ فق���د تقرر فصل 
األش���خاص التالية أس���ماؤهم من حركة فتح، 
وتجريدهم من االمتي���ازات والمراكز الحركية 
كاف���ة، لمخالفتهم لمبادئ الحرك���ة واإلضرار 

بمصالحها«.
 وذك���رت القائمة 40 اس���مًا في ع���دة أقاليم 
بالضفة الغربية المحتلة، أبرزها: رئيس بلدية 

الخليل تيسير أبو س���نينة، وحمد حسن مطر، 
ونائل محمد حطاب، ووجدي أحمد ملحم، وإياد 

عبد النبي أبو زياد، وخالد حسن فقوسة. 
وُأجري���ت المرحل���ة األول���ى م���ن االنتخاب���ات 
المحلية في 11 كانون األول/ديسمبر الماضي، 
واقتصرت على البلدات والقرى الصغيرة، بينما 
أعلنت نتائج المرحلة الثانية في 27 آذار/ مارس 

الفائت.

»عباس« يفصل قيادات فتحاوية لمشاركتها باالنتخابات المحلية خارج قوائم الحركة

غزة/ االستقالل:
لق���ي طفل ومواطن، الخميس، مصرعهما في حادثي س���ير منفصلين ش���مال 

وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبي���ة، بأن الطفل أمير مصطفى أبو جري )عامان ونصف(، لقي 
مصرعه بعد دعسه من قبل مركبة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وإنه نقل 

إلى المستشفى جثة هامدة.
وأضافت أن المواطن معاذ محمد س���همود )45 عاما( من بلدة بني سهيال شرق 
خان يونس لقي مصرعه قرب كراج رفح وس���ط المحافظة بعد دعس���ه من قبل 

شاحنة تتبع للبلدية، مشيرة إلى أنه وصل مجمع ناصر الطبي جثة هامدة.

مصرع طفل ومواطن في 
حادثي سير منفصلين في غزة

غزة/ االستقالل:
قال مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى، إنه رصد 
تنفيذ س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، ما يزيد عن 
ألف حالة اعتقال، خالل شهر نيسان/أبريل الماضي، 

بينهم 92 طفاًل، و14 سيدة.
وأوضح المركز في تقريره الشهري حول االعتقاالت، 
أن االحتالل اعتقل قرابة ال�500 ش���خص من مدينة 
الق���دس المحتلة، وم���ن داخل المس���جد األقصى، 

بينهم نساء وأطفال، في يوم واحد.
وأش���ار التقرير إلى أن ق���وات االحتالل، اعتقلت 16 
فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم 15 صياًدا، اعتقلوا 
خالل ممارس���تهم عملهم في صيد األسماك قبالة 
ش���واطئ القطاع، وأطلق س���راحهم بعد التحقيق 
معهم. واعتقلت قوات االحتالل، التاجر أحمد جودت 
الدل���و، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون، ونقلته الى 

التحقيق في عسقالن.
وذك���ر التقري���ر أن »محاكم االحت���الل أصدرت 16 
أمرًا باالعتقال اإلداري بحق ش���بان مقدسيين خالل 
الشهر الماضي، بينهم النائب المقدسي المبعد عن 

المدينة أحمد عّطون، فيم���ا أصدرت 520 أمر إبعاد 
بحق المقدسيين عن المس���جد األقصى، والشوارع 
والبلدات المحيط���ة به، إضافة إلى إص���دار 14 أمر 

حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع«. 
ورصد التقرير، إص���دار محاكم االحتالل ما يزيد عن 
190 قرارًا إداريًا بالحبس، ما بين جديد وتجديد، رغم 

اس���تمرار خطوة األسرى اإلداريين بمقاطعة محاكم 
االحتالل االدارية، منذ بداية العام الجاري.

وتواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال نحو 
أربعة آالف و450 أسيرا فلسطينيا، منهم 32 أسيرة، 
ونح���و 161 طفاًل، وقرابة 530 معتق���اًل إداريًا، وفق 

مؤسسات معنية بشؤون األسرى.

أصدر 520 أمر إبعاد بحق المقدسيين عن األقصى
تقرير: االحتالل نفذ أكثر من ألف حالة اعتقال خالل نيسان الماضي
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في أعقاب تدخلها العس���كري في س���وريا عام 2015 ، كثفت روسيا نشاطها الدبلوماسي 
في الش���رق األوسط. وسعت إلى تصوير نفسها على أنها وسيط محايد في أعين الجهات 
اإلقليمية من خ���الل الحفاظ على العالقات مع األطراف المتعارض���ة. كان هذا صحيًحا في 
الخليج، حيث تم اإلعالن عنه كثيًرا” المفهوم األمني   للخليج العربي”؛ األمر نفسه في سوريا، 
حيث شدد المسؤولون الروس على الحاجة إلى “الشمولية” في المحادثات. ولم يكن الصراع 
الصهيوني الفلسطيني استثناًء. هذه الحالة األخيرة لها أهمية خاصة بالنسبة لروسيا من 
منظور السعي وراء المكانة: الظهور كوسيط منصف، بينما كانت الواليات المتحدة تفضل 
الكيان الصهيوني بغض النظر عن هوية س���اكن البيت االبيض. هذه الوس���طية، اعتبرها 
الدبلوماسيون الروس محوريًة في تعزيز صورة روسيا في المنطقة بالنظر إلى صدى الصراع 

في العالم العربي.
 ق���د تتعرض قدرة روس���يا على الحفاظ على العالقات مع األطراف المتصارعة في الش���رق 
األوس���ط لضغوط، فالتوترات المتصاعدة بين إيران والكيان الصهيوني ستقوض التوازن 
الروس���ي في المنطقة. وبداًل من ذلك، فقد ثبت أن العمليات الخاصة الروس���ية في أوكرانيا 
وعودتها الالحقة إلى أنماط الحقبة الس���وفيتية المتمثلة في الوقوف الفعال لصالح أعداء 
الكيان المؤقت الصهيوني، وهو ما يعتبر حجر زاوية في سياسة موسكو في الشرق األوسط.

ف���ي بداية الغزو الروس���ي ألوكرانيا ع���ام 2022، كان موقف الكيان المؤقت مس���تمًرا في 
سياس���تها بعد ضم ش���به جزيرة الق���رم. في كلت���ا الحالتين، كانت الكي���ان الصهيوني 
حري���ص على إص���دار إدانات صريح���ة خوًفا من وضع س���ابقة لسياس���اتها الخاصة ومن 
المصالح االس���تراتيجية المتعلقة بالوجود الروس���ي في سوريا. سعى بينيت للتأكيد على 
حياد حكومته عند محاولته االنخراط في جهود الوس���اطة بين كييف وموس���كو. ومع ذلك، 
تراجعت وزارة الخارجية الصهيونية تدريجيًا عن مواقفها المحايدة تجاه روسيا وعمليتها 
ف���ي أوكرانيا، ردًا على الضغط األمريكي والدعم الداخلي الس���احق في الكيان ألوكرانيا، وال 
سيما داخل المجتمع الروسي الناطق بالفرنسية. ندد وزير الخارجية يائير البيد ضد العملية 
الروسية. وصوت مندوب الكيان الصهيوني ضد روسيا في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
فيما يتعلق بدعوى جرائم الحرب التي ارتكبها القوات الروسية في بوشا. ودعمت الحكومة 
الصهيونية ق���رارات األمم المتحدة التي تدين تصرفات موس���كو وأيدت تعليق عضوية 

روسيا في مجلس حقوق اإلنسان بالمنظمة.
ومع ذلك، على الرغم من مخاوف الكيان من االنتقام الروس���ي في س���وريا، لم يتغير ش���يء 
حت���ى اآلن. ال يزال االتفاق الضمني بين الدولتين – حيث تضرب طائرات F-35 ضد اهدافّا 
في سورية بينما يظل سريان صمت الدفاعات الجوية الروسية. أثناء العمليات الروسية في 
أوكرانيا، من المشكوك فيه ما إذا كان بإمكان روسيا وضع حد نهائي للضربات اإلسرائيلية 
على األراضي الس���ورية حتى لو حاولت ذلك. عالوة على ذلك، من المش���كوك فيه أن ترغب 

روسيا في المخاطرة باالنخراط في مواجهات عسكرية إضافية في الوقت الحالي.
لكن في االيام القليلة الماضية حدث تحول في خطاب الدبلوماس���ية الروسية تجاه الكيان 
الصهيوني، ففي سياق التوترات بين الفلسطينيين والصهاينة في القدس واقتحاماتهم 
المتكررة لباحات المسجد األقصى ومحاوالتهم لذبح قرابين في ساحاته، تبنت روسيا خطاًبا 
أقرب إلى الرواية الفلس���طينية من خالل إدانة سلوك إسرائيل بعبارات قاسية بشكل غير 
عادي. نددت وزارة الخارجية الروسية تصويت إسرائيل لصالح استبعاد موسكو من مجلس 
حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة باعتباره “هجوًما مناهًضا لروسيا” و “محاولة مموهة 
بشكل سيئ لالستفادة من الوضع في أوكرانيا لصرف انتباه المجتمع الدولي عن أحد أقدم 
النزاعات التي لم يتم حلها – الفلسطيني الصهيوني«. وهكذا سعت إلى تذكير جمهورها 
بهذا الصراع من خالل اإلشارة إلى »الضم الزاحف االستيطاني في فلسطين«، وأن »قطاع غزة 
أصبح سجًنا مفتوًحا«، وتجادل بأن الكيان الصهيوني »يحافظ على أطول احتالل في تاريخ 
العالم بعد الحرب.«. برغم أن روس���يا ادانت الضربات التي ُتش���ّن من قطاع غزة خالل عملية 

سيف القدس قبل عام تحديدا. مما يؤشر إلى تحول واضح في الخطاب الروسي.
 لعب االتحاد السوفياتي الس���ابق دوًرا مركزًيا في إنشاء دولة الكيان الصهيوني من خالل 
كون���ه أول دولة تعترف به رس���مًيا. هذا الدعم، كان مدفوًع���ا بالرغبة في رؤية البريطانيين 
يخرجون من فلس���طين. لكن س���رعان ما تراجع هذا الدعم لصالح الفلسطينيين مع اقتراب 
تل ابيب من الواليات المتحدة، وظهر االتحاد السوفيتي بجانب العرب عام 1973م.  تراجع 
الدعم الروسي للقضية الفلسطينية بسبب الحرب الشيشانية بوضع الشيشان وفلسطين 

في نفس الجملة حول قاسم مشترك )مكافحة اإلرهاب اإلسالمي.(
في الوقت الذي تجد فيه روسيا نفسها معزولة، يتعين على موسكو أن تتخلص من عرضها 
الذاتي كوس���يط محايد في الصراع وإعادة تنش���يط عالقاتها مع الحلفاء إن استطاعت إلى 
ذلك سبياًل. الفلسطينيون خصوصا والشعوب العربية عامة )التي ابتليت بقادة ارتموا في 
أحضان الصهيونية خوفًا على كراس���يهم(، يفتقرون إلى الحلفاء ويحنون إلى نظام الحرب 
الباردة ثنائي القطب عندما كان السوفييت قادرين على ممارسة دور فاعل في هذا الصراع ، 
يرحبون بعودة روسيا بأذرع مفتوحة. جرت سلسلة من االتصاالت والمكالمات بين الجانبين 

الروسي والفلسطيني على مستويات مختلفة في األسابيع األخيرة.
وال يمكننا غض النظر عن تصريحات عميد الدبلوماسية الروسية وزير خارجية روسيا سيرغي 
الفروف عندما اتهم الكيان بدعم النازيين االوكرانيين وتذكيره باألصول اليهودية لهتلر. 
وبعدها ينصح المتشنجين ضد عمليات روسيا في أوكرانيا بتخيل أوكرانيا انها فلسطين 
وان روس���يا هي الواليات المتحدة. والرئيس الروس���ي فالديمير بوتين يهنئ ضيفه وزير 
الخارجي���ة التركي بعيد الفطر باللغة العربية. فهل يلتقط العرب تصريحات المس���ؤولين 
الروس���يين ويس���تفيدون منها. اتمنى من العرب اقتناص الفرصة والتعامل المسؤول مع 
المرحلة، لمواجهة التحديات واستعادة األرض السليبة والدور المهدور والمكانة المفقودة.

هل و�صل احلياد الرو�صي يف ال�صراع 
العربي ال�صهيوين اإىل نهايته؟

إنه���ا الصحافة  ف���ي يومها العالمي لهذا الع���ام ، و الصحافة  
ليس���ت ٌمجرد مهنة ،بل قس���م تدفع أثمان���ٌه باهظة جدا امام 
تحديات االعالم ، وهي في الوقت نفس���هّ  مس���ؤولية مراجعة 
وتوضيح وإعالن ونش���ر ، ه���ي مراجعة ف���ي التدقيق والبحث 
واإليت���اء بالحقائق واالدل���ة والمراجع الحية  منه���ا والموثقة 
، وه���ي توضي���ح بالش���رح والمقارنة وااليتاء بش���هود ودالئل  
ق���راءات  موضوعية لكل الوثائ���ق ، وهي إعالن عما أتضح وعما 
أس���تخلص بش���جاعة وثقة كبيرة ، وهي في االخير نشر  امام 
عيون الناس  المعنيين في البدء بحرية الصحافة  لكي يخرجوا  

من بهتانيات االقالم الى انوار الحقيقة .
وفى الخضم م���ن كل هذا ففي حية الصحافة هناك الصحفي، 
إنٌه الصحف���ي   الكائن الطواق دومَا للتنوي���ر ورفع الظالميات 

وق���ول الصدق، لقد تطور العالم القدي���م فيما يقوله العارفون 
ال���ى ما هو عليه اآلن فقط وربما بفضل حرية الصحافة وبأولئك 
الصحفيين الش���جعان، ممن رفعوا الحرية عاليَا ودفعوا ألجلها 
في فترات حالكة وافدوا الن���اس بأرواحهم، إنه الصحفي الذي 
ال يس���تكين ابدَا وال ٌيه���ادن دوما وال يتنازل قي���د انملِة، امام 

أنصاف الحقيقة واشباه الشوفينين
حرية الصحافة في يومها العالمي هي عندي كما ظالل ش���جرة 
يافعة كبيرة وضخمة، ٌيس���تظل تحتها الن���اس من حِر الظلم، 
ويحتمى به���ا الخلق من صرخِة ظالمي���ن أو قبضِة متجبرين أو 
ر  تش���ويه منظم وممنهج يمارس���ون غرباء مأجورون ومارون كثٌّ

خلف الكلمات الخائنة.
حرية الصحاف���ة ورقٌة من ال حبر لهم، عن���د منعطفات التاريخ 

وحقب البش���ر وتحديات المس���تقبل، ورقة من ال حبر لهم في 
جمي���ع االوقات وف���ي كل األمكن���ة، مهما اختلف���ت الظروف 

وتنوعت االنواء وتنازل الناس وعّم الظالميون..
وفى ه���ذا اليوم العالمي ال أجدني أس���تطيع س���وى ارس���ال 
تلويحه تحية للقابضين على جمرِة حرية الصحافة، ضد مرضى 
متربصين ومتالعبين ماهرين وضد توظيفات نمطية في العالم 
بمقاس���ات وقوالب من الجهويات واالثني���ات وااليديولوجيات 
ومصالح أمراء الحرب ومالك االرص���دة البنكية وضعاف الّهمة، 
واليوم العالمي للصحافة، هو باس���تحقاق يوم فلسطيني أرض 
حري���ة الصحافة ضد الكيل بمكيالين وهضم الحقوق االعالمية 
والتواطؤ وتزييف الحقائق، من نضاالت الشعوب العربية رأسا 

وشعوب العالم كله.. كل عام وحرية الصحافة بخيِر.

لق����د خرجن����ا من رمض����ان بع����د أن ُصمنا نه����اره وقمنا 
ليالي����ه، وما ندرى إن تم القبول من الله س����بحانه فنكون 
ممن غشيتهم رحمة الله س����بحانه وفازوا بمغفرته وقد 
ُأعتقت رقابنا م����ن النار، او ُرّدت علين����ا عباداتنا والعياذ 
بالله فنكون ممن قال فيهم رس����ول الله صلى الله عليه 
وسلم » ُرّب صائٍم حّظه من صيامه الجوع والعطش ورّب 
قائٍم حّظه من قيامه الس����هر«. رمضان مدرسٌة موسميٌة 
يتلق����ى المس����لمون فيه����ا دورة تدريبي����ة عملية فيها 
الصبر على الج����وع والعطش والتعالي على الش����هوات 
والمش����قة والعنت والس����هر والبذل لكى يرتقى اإليمان 
ويتصاع����د حتى يصل الى درج����ة التقوى وهى الهدف 
المنش����ود والغرض المحدد من الصي����ام » يا أيها الذين 
آمن����وا ُكتب عليكم الصي����ام كما ُكتب عل����ى الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون »صدق الل����ه العظيم والتقوى لها 
الدرجات العال والمكانة المرموقة في ديننا الحنيف وقد 
عّرفها الكثيرون ولكن تمي����ز اإلمام علىٌّ كرم الله وجهه 
ف����ي تعريفه للتق����وى بقوله » التقوى ه����ي الخوف من 
الجليل والعم����ل بالتنزيل والرضا بالقليل واالس����تعداد 
ليوم الرحيل » كما أن الله سبحانه اختص عباده المتقين 
بالعطاي����ا والخيرات التي لم يعطه����ا ألحد غيرهم فهم 
أولياؤه وأحباؤه والمقربون الي����ه والمنصورون والمفرجة 
كروبهم والميسرة أمورهم حيث قال سبحانه في اآليات 
» إْن أولي����اؤه إال المتقون« »والله ول����ىُّ المتقين« »إّن الله 
يحب المتقين« واآلخرُة عند ربك للمتقين« »وسارعوا إلى 
مغفرٍة من ربكم وجنٍة عرُضها الس����مواُت واألرُض ُأعدت 
للمتقين« »وم����ن يتق الله يجعل ل����ه مخرجا ويرزقه من 
حيث ال يحتسب« »ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا«

وإذا كن���ا ممن حقق هذه الغاية المرجوة ويجب علينا أن 
نستقيم على هذه الطريق القويم، نستقيم على الدين 
وعباداته ونواصل مسيرة رمضان في حياتنا في عباداتنا 
وأخالقنا وسلوكياتنا ومعامالتنا فإن ربَّ رمضان هو ربُّ 
كل الشهور واالسابيع وااليام واللحظات التي نعيشها. 
لقد رّس���خ فينا رمضان اإليمان والعقيدة والمطلوب ان 
ينعكس هذا االيمان وهذه العقيدة على حياتنا كما أّكد 
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي سفيان بن 
عبد الله الثقفي حين قال له: قل لي في االس���الم قواًل ال 
أس���أله أحدًا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم » قل 
آمنت بالله ثم استقم »حتى تنال سعادة الدنيا واآلخرة 
وحتى تكون في حفظ الل���ه وواليته ومعيته في الدنيا 
وحتى تشعر بالراحة والطمأنينة والبشرى وتفوز بالجنة 
نا اللُه ثم اس���تقاموا تتنّزُل   الذين قالوا ربُّ

َّ
في اآلخرة » إن

عليه���م المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبش���روا بالجنة 
التي كنتم توع���دون نحن أولياؤكم ف���ي الحياة الدنيا 
وفى اآلخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها 
م���ا تدعون«. ومن بركة رمضان هذا العام أْن ش���ّرف الله 
الش���عب الفلسطيني حين جمع له بركتين، بركة الزمان 
وبركة المكان ، بركة الزمان وهو ش���هر الله األعظم الذى 
مّيزه الله عن باقي ش���هور العام ، هو الشهر الذى ُأنزل 
فيه الق���رآن وُفرض فيه الصيام واتبع المس���لمون فيه 
س���نة نبيهم بالتراويح والقيام والبذل وفى هذا الشهر 

من هذا العام أحيا الشعب الفلسطيني ما غاب عن االمة 
االسالمية من فريضة الرباط والجهاد واإلعداد والتجهيز 
لمواجهة االحتالل الصهيوني الغاصب ألرض فلسطين 
عندما اشتعلت فلس���طين كلها ساحة مقاومة وتميزت 
جني���ن وكتائبه���ا ومجموعاتها العس���كرية وأبطالها 
وش���هداؤها كعاصم���ة لمقاوم���ة االحت���الل وتحركت 
جماهي���ر نابلس ومقاومته���ا وأبطاله���ا الذين حرصوا 
عل���ى أال ينتهى رمضان إال وقد أوجع���وا كيان االحتالل 
بعملية س���لفيت« آرييل« البطولية وامت���دت المقاومة 
إل���ى كل محافظ���ات الضف���ة الغربي���ة وش���وارع وأزقة 
الق���دس التي كانت س���احة االش���تباك الحقيقي على 
مس���افة صفر مع جيش االحتالل ومستوطنيه ، وانفجر 
المكن���ون المق���اوم وتوه���ج داخل المس���جد األقصى 
في س���احاته وعلى مصاطب���ه وداخ���ل مصلياته التي 
لم يتورع االحتالل في اقتحامها بالبس���اطير النجس���ة 
وأدوات البطش والقتل والعربدة ، وعلى مسمع ومشهد 
العال���م كله م���ارس جرائم التنكيل والس���حل والضرب 
واالعتقال وإلق���اء قنابل غاز الفلفل والمس���ّيل للدموع 
والتنغيص عل���ى العابدين والمعتكفي���ن فيها، فيما 
كان المرابط���ون والمرابطات ل���ه بالمرصاد بكافة االعمار 
شبابا وش���ابات وكهوال وأطفاال بكل ما تناولته أيديهم 
من أدوات بس���يطة كالحجارة والكراسي وأرفف الخشب 
للدفاع عن أنفس���هم وتمترسوا في مسجدهم وصمدوا 
وصب���روا على األذى والعذاب���ات واآلالم التي لحقت بهم 
وأح���رزوا انتصارًا حقيقيا بصمودهم وثباتهم ورباطهم 
عل���ى جيش االحتالل المدجج عّم���دوه بالدم والجراحات 
والعذاب���ات واالعتقاالت واس���تطاعوا من���ع المتطرفين 
الصهاينة من أداء طقوس���هم التلمودية وذبح القرابين 
المزعومة ورّشها على مآذن األقصى وساحاته في الوقت 
الذي كان���ت مقاومة غزة ضاغطة عل���ى زناد صواريخها 
للدفاع عن األقصى وأهل���ه وتجلت معركة بدر األقصى 
بكل معانيه���ا والعصبة المؤمنة تواج���ه وتنتصر على 
الفئ���ة الكافرة المدججة بالس���الح وتجلى هذا االنتصار 
بكل معانيه وأش���كاله عندما انطلقت زحوف المصلين 
م���ن أراضين���ا المحتل���ة ع���ام ٤٨ بمئ���ات اآلالف ال���ى 
المس���جد األقصى لقيام ليلة القدر فيه ودعم وإس���ناد 
المرابطي���ن والمرابط���ات هناك مما ش���رح صدور أقوام 
صائمين قائمين فى كل أرج���اء المعمورة حالت أنظمة 
الظلم والقهر بينهم وبين المس���جد االقصى لينطلقوا 
بزحوفه���م المليونية لنصرة إخوانهم الفلس���طينيين 
الذين يدافعون عن المسجد االقصى بصدورهم العارية 
. وكما تش���رف الشعب الفلس���طيني ببركة الزمان فقد 
تشرف أيضا ببركة المكان ) ارض بيت المقدس وأكناف 
بي���ت المق���دس ( التي أعطاه���ا الله س���بحانه المكانة 
والخصوصي���ة التي لم ُيعطها لغيره���ا ومّيزها عن كل 
بق���اع األرض وذكرها ف���ي القرآن في آي���ات كثيرة كما 
اختصها رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم بحّيز واسع 
في أحاديثه الش���ريفة والتي تّوجها بالحديث الشريف 
الصحيح » ال تزال طائفة م���ن أمتى على الحق ظاهرين 
لعدوهم قاهري���ن ال يضرهم من خالفهم أو ما أصابهم 

من ألواء حت���ى يأتيهم أمر الله وهم كذلك . قالوا : أين 
هم يا رس���ول الله قال : في بيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس . كما أن الله سبحانه قد اختصها لتكون محط 
رحلة االس���راء ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
السموات العال ليرى من آيات ربه الُكبرى حتى يصل إلى 
سدرة المنتهى فيها جّنة المأوى ، هذه الرحلة المعجزة 
التي قال الدكتور فتحي الش���قاقي رحمه الله في حقها 
» إنها أعطت المجاهدين البواس���ل بعد ذلك بس���نوات 
وبعد ذلك بقرون وإلى يومنا هذا شرعيًة ال تسمو فوقها 
ش���رعية وزخمًا روحيًا هائال للدف���اع عنها وتحريرها من 
المحتلين الغاصبين » وال زالت هذه الش���رعية هي التي 
ُتش���عل في ش���عبنا روحية الجهاد والمقاومة ويفتدى 
بيت المق���دس وأكنافه بروحه وفل���ذات اكباده وكل ما 
يملك وهو يمثل رأس حربة األمة في مواجهة المحتلين 
الصهاين���ة المغتصبي���ن ألرض الله المقدس���ة ، وها 
هو الش���عب الفلس���طيني بأعداده القليلة وبإمكانيات 
المواجهة المتواضعة ين���وب عن أمة تعدادها 2 مليار 
مس���لم تمتلك الثروات الهائلة والترسانات العسكرية 
التي ص���دأت ف���ي مخازنه���ا وتمتلك م���ن المقدرات 
ما ل���م تمتلكه أمة عل���ى وجه األرض ولكنها لألس���ف 
معطلة في مواجهة أعداءه���ا الذين يحاربون عقيدتها 
وتاريخها ويحتلون مقدس���اتها وال تتحرك جيوشها إال 
في مواجهة كل نهضة يتقدمه���ا أحرار األمة من اجل 

استعادة الكرامة والعزة لها من جديد .
خرجت األمة اإلس���المية من رمضان صائمًة قائمًة قارئًة 
للق���رآن ومؤدية للزكوات واندفع علماؤها لش���رح أحكام 
الصيام والقيام والزكاة والحي���ض والنفاس فيما غّيبوا 
ذروة س���نام الدين ومصدر عزة المسلمين وتغافلوا عن 
عمد عن إحياء فريضة الجه���اد والقتال في قلوب األمة 
بين  لنصرة المس���جد األقصى والمس���تضعفين المعذَّ
المخاَصرين الذين يدافعون عن مقّدس األمة بصدورهم 
العارية مع أنه آية من آيات كتاب الله الذى يقرأونه آناء 
اللي���ل وأطراف النهار وهو جزء م���ن عقيدتهم التي لن 
تكتمل ابدًا طالما أنهم لم يهّبوا للدفاع عن مقدساتهم 
التي تتهود وُحرماتهم التي ُتنتهك وهم يش���اهدون 
ويس���معون صرخات الحرائر التي ُتس���حل في ساحات 
االقصى والجراح���ات النازفة على أرض���ه فلم ُتحركهم 
آيات القرآن الكريم ورب العزة سبحانه يستنكر عليهم 
تقاعسهم وتخاذلهم عن نصرة المسجد األقصى وأهله 
المس���تضعفين بقوله سبحانه » وما لكم ال تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك ولي���ًا واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
، كيف يمكن ان تتحص���ل أمتنا على التقوى التي هي 
الثمرة المرج���ّوة من الصيام والقيام ف���ي رمضان وهم 
ل���م يؤدوها اس���تحقاقاتها كاملة ، يجب على ش���عوب 
أمتنا وقادتها وعلماءها ودعاتها أن ُيراجعوا أنفس���هم 
وُيحاسبوها ويتس���اءلوها بعد أن انقضى شهر رمضان 
هل تحّصلوا على التقوى واكتملت عقيدتهم واألقصى 

يئن تحت وطأة التهويد .

رسالة إلى اليوم العالمي للصحافة رسالة إلى الحرية وفلسطين

شهر رمضان الذي مضى

بقلم: ياسين بوغازي

كتب: احمد المدلل

بقلم: قيس السعيدي
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رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، إن 
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي سجل 
ارتفاعًا نس���بته 5.58% خالل شهر آذار 2022 
مقارنة بش���هر ش���باط 2022؛ إذ ارتف���ع الرقم 
القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي إلى 110.87 
خالل ش���هر آذار 2022 مقارنة ب� 105.01 خالل 
شهر شباط 2022 )سنة األساس 2019 = 100(.
و س���جلت أنش���طة إمدادات المياه وأنش���طة 
الص���رف الصحي وإدارة النفاي���ات ومعالجتها 
ارتفاعًا نسبته 22.23% والتي تشكل أهميتها 

النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنشطة التعدين واستغالل المحاجر 
ارتفاعًا نسبته 12.69% والتي تشكل أهميتها 

النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما س����جلت أنش����طة الصناع����ات التحويلية 
ارتفاعًا نسبته 5.84% خالل شهر آذار 2022 
مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها 
النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنش����طة الفرعي����ة والتي لها 
تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، 
فق����د س����جلت بع����ض أنش����طة الصناع����ات 
التحويلي����ة ارتفاع����ًا خالل ش����هر آذار 2022 
مقارنة بش����هر ش����باط 2022 أهمها صناعة 

المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن 
الالفلزي����ة األخ����رى »الباطون، الحج����ر والرخام، 
واإلسفلت«، وصناعة األثاث، وصناعة المنتجات 
ومس����تحضراتها،  األساس����ية  الصيدالني����ة 
وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، 
وصناعة المالبس، وصناعة الخشب ومنتجات 
الخشب، وصناعة المش����روبات، وصناعة الورق 

ومنتجات الورق.
من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات 

اإلنتاج الصناعي انخفاضًا في بعض األنشطة 
أهمها صناع����ة منتجات المعادن المش����كلة 
عدا الماكنات والمعدات »األلمنيوم«، وأنشطة 
المسجلة،  الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 

وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.
في حين س����جلت أنش����طة إمدادات الكهرباء 
والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا مقداره 
2.31% والت����ي تش����كل أهميتها النس����بية 

7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

اإلحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين خالل آذار

 االستقالل/ وكاالت: 
رفع مجل���س االحتياطي الفيدرالي األمريكي »البنك 
المركزي« س���عر الفائدة الرئيس���ي بمقدار نصف 

0.5% في أكبر زيادة خالل 22 عاما.
ويرف���ع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نس���بة 
التضخم ف���ي االقتصاد، أي زيادة أس���عار الس���لع 

والخدمات.
ويترت���ب على ذلك أن يصبح س���عر األم���وال غالًيا، 
فيتراج���ع االقتراض لألش���خاص واألعم���ال ويقل 
اإلنفاق والطلب على االستهالك فينخفض التضخم.

فكلم���ا ارتفع س���عر الفائ���دة الذي يضع���ه البنك 
المركزي، تزيد نس���بة الفائدة بش���كل تلقائي على 
القروض القائمة والجديدة بالعمالت المقومة بعملة 

المركزي أو المرتبطة بها.
ف���ي حالة ال���دوالر األمريك���ي، فإن كلف���ة اإلقراض 
سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على 
العمالء، وهذا مؤشر سلبي على االقتصادات الباحثة 
ع���ن تحفيز األس���واق من خالل وضع نس���ب فائدة 

منخفضة.
إذ س���يدفع رفع كلف���ة اإلقراض إل���ى تراجع وتيرة 
اإلق���دام عل���ى طل���ب التس���هيالت االئتمانية في 
األسواق العالمية، خصوصا بعملة الدوالر والعمالت 

المرتبطة به.
وفي األراضي الفلس���طينية، بل���غ إجمالي محفظة 
التس���هيالت اإلئتمانية 10.75 ملي���ار دوالر حتى 

نهاية 2021. 
 ف���ي المقابل، ف���إن رفع الفائ���دة يعتب���ر إيجابيا 
ألصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في 

األسواق، إذ أن المودع يحصل على عوائد أعلى.
أي أن الم���ودع بعمل���ة الدوالر على س���بيل المثال، 
س���يكون أمام فرصة تعزي���ز ودائعه للحصول على 
فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بس���بب قرار 

رفع أسعار الفائدة.
وتش���ير أرقام س���لطة النقد الفلس���طينية إلى أن 
إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلس���طيني 
بلغ 18.02 مليار دوالر في نهاية 2021. وهذا يعني 
أن أصحاب هذه الودائع سيحصلون على فوائد أعلى 

بعد قرار الفيدرالي األمريكي أمس. 
وفي مث���ل هذه الحاالت، تش���هد عديد األس���واق 
ارتفاعا متس���ارعا في ودائع العمالء لدى القطاعات 
المصرفية، لالس���تفادة من نسب الفوائد الصاعدة، 

في المقابل تتراجع وفره السيولة داخل األسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد 
أش���كال االس���تثمار لألفراد والمؤسسات، من خالل 
وضعها داخل حس���ابات مصرفية، وتقاضي فوائد 

عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
وهذا ه���و المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة 
أس���عار الفائدة، م���ن خالل تقليص حج���م الكتلة 
النقدية داخل األسواق، وبالتالي يتراجع االستهالك 
واالستثمار، وتعيد األس���واق برمجة القوة الشرائية 

بناء على السيولة المتوفرة.
 ومن المرج���ح أن يرفع بنك االحتياط���ي الفيدرالي 
سعر الفائدة نصف نقطة أخرى في اجتماعه المقبل 
في حزيران/ يونيو، وربم���ا يتكرر ذلك في االجتماع 
الذي يليه في تموز/يوليو، حيث يتوقع االقتصاديون 
استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خالل األشهر التالية.

االستقالل/ وكاالت: 
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية في مصر، مستويات قياسية جديدة 
وغير مسبوقة في بداية تعامالت أمس الخميس، نظرا لقرار الفيدرالي األمريكي 
رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%. وارتفع الذهب عيار 21 في السوق المحلية في 
بداية يوم امس، مسجال نحو 1190 جنيها للغرام، حيث يعد العيار األكثر مبيعا 
في الس���وق المحلية. كما ارتفع سعر الذهب عيار 24، ليبلغ نحو 1360 جنيها 
للغرام، ويعتبر العيار األعلى س���عرا في مصر واألغلى قيمة، وبلغ سعر الذهب 

عيار 18 أمس ، نحو 1020 جنيها للغرام.

بلدية غزة تتلف 105 كيلو جرام 
من لحوم الشاورما الفاسدة

غزة/ االستقالل: 
أتلفت طواقم بلدية غزة 105 كيلو جرام من لحوم الشاورما الفاسدة بعد ضبطها 
خالل عمليات الكش���ف والمراقبة على المطاعم ومح���ال بيع وتخزين وتصنيع 

األغذية في أيام عيد الفطر المبارك.
وذكرت البلدي���ة، أن طواقمها صادرت الكمية بعد اتخ���اذ االجراءات القانونية 
التالفها حس���ب األصول. وأش���ارت إل���ى تحرير 4 مخالف���ات لجزارين بعد ذبح 
المواشي بدون اشراف طبي، مشددة على ضرورة الذبح باشراف طبي للتأكد من 

سالمة اللحوم لالستهالك اآلدمي.

كيف ستتأثر القروض والودائع برفع سعر الفائدة األمريكية؟

الذهب يرتفع بشكل 
غير مسبوق في مصر

أنقرة/ االستقالل: 
أظهرت بيانات أمس الخميس أن معدل التضخم الس���نوي في تركيا قفز إلى نحو 
70% في أبريل/نيسان الماضي، وبذلك يكون أعلى مستوى للتضخم في عقدين، 
مدفوعا بالحرب الروسية األوكرانية وصعود أسعار السلع األولية بعد انهيار الليرة 

أواخر العام الماضي.
وكان التضخم السنوي في تركيا قد بلغ مارس/آذار الماضي %61.14.

وقال معهد اإلحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس 
شهري مقارنة مع توقعات استطالع أجرته وكالة رويترز بارتفاع بنحو %6.

وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي.
وزاد مؤش���ر أس���عار المنتجين المحليين 7.67% على أس���اس شهري في أبريل/

نيسان الماضي، مسجال ارتفاعا سنويا بنسبة %121.82.
ورفع البنك المركزي التركي نهاية أبريل/نيسان الماضي توقعاته للتضخم بنهاية 
العام الجاري إلى 42.8% مقابل توقعاته يناير/كانون الثاني الماضي بتضخم عند 
23.2%. وأرج���ع المركزي تعديل التوقعات إل���ى تداعيات ارتفاع تكاليف واردات 

الطاقة وضعف الليرة.
وتش���هد سالس���ل التوريد حول العالم مش���كالت كبيرة خالل الفترة الراهنة، مما 
يجعل المنتجات األولية أعلى في التكلفة. كما أن أس���عار العديد من المواد الخام 

تواصل االرتفاع، ال سيما بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. 
وال يتدخل البن���ك المركزي التركي لمقاومة هذه التطورات برفع أس���عار الفائدة، 
التزاما منه بالمبادئ التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب تقرير لوكالة 

األنباء األلمانية.

موسكو/ االستقالل: 
قررت ش���ركة »غازبروم« الروس���ية اس���تخدام المقطع 
البري من خط أنابيب »السيل الشمالي-2« لتوريد الغاز 
الطبيعي إلى شمال غرب روسيا، وفقا لمنشور للشركة 

في تطبيق »تلغرام«. 
وجاء في المنشور: »انطالقا من حقيقة أن خط األنابيب 
)السيل الش���مالي-2( ليس قيد االستخدام ومع مراعاة 
تنفي���ذ برنامج إم���داد الغ���از الطبيعي إل���ى المنطقة 

الشمالية الغربية )من روسيا( قررت )غازبروم( استخدام 
المقطع البري من مشروع )السيل الشمالي-2( لنقل الغاز 

الطبيعي إلى مناطق شمال غرب روسيا«.
وأضاف���ت الش���ركة الروس���ية أن���ه إذا ق���ررت ألمانيا 
تشغيل »الس���يل الش���مالي-2«، المؤلف من أنبوبين، 
فسيكون بإمكان ألمانيا االستفادة من أنبوب واحد، فيما 
األنبوب الثاني لن يكون باإلمكان تش���غيله حتى العام 

.2028

و«السيل الشمالي-2« هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز 
طبيعي يبلغ طول كل منهم���ا 1200 كيلومتر، وبطاقة 
إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب س���نويا من الساحل 

الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وتم االنتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة 
»غازب���روم« مع ش���ركات أوروبية العام الماض���ي، إال أن 
إطالق المشروع اصطدم بمماطلة وإجراءات بيروقراطية 
م���ن قبل المؤسس���ات األوروبي���ة، وفي نهاي���ة فبراير 

الماضي أعلنت برلين تعلي���ق إجراءات المصادقة على 
المشروع.

وتعد روس���يا أحد موردي الغاز الرئيس���يين إلى أوروبا، 
وق���د أكدت موس���كو باس���تمرار على أن خ���ط أنابيب 
»السيل الشمالي-2« هو مشروع مشترك يخدم مصالح 
كل من الدول األوروبية وف���ي مقدمتها ألمانيا وكذلك 
روس���يا، داعية إلى النأي بهذا المشروع عن التجاذبات 

السياسية.

»غازبروم« الروسية تقرر تشغيل »السيل الشمالي 2«

التضخم في تركيا يقفز إلى 70 % 
في أعلى مستوى منذ 20 عامًا
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موسكو/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الدفاع الروس����ية أن الجيش الروسي أجرى محاكاة لعملية إطالق صواريخ قادرة 
على حمل رؤوس نووية في كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق الواقع بين بولندا وليتوانيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه خالل مناورات عس����كرية في كالينينغراد أجرى الجيش الروسي 
محاكاة »لعمليات إلكترونية« إلطالق منظومات إس����كندر الصاروخية الباليس����تية المتنقلة 
الق����ادرة على حمل رؤوس نووية، كما نّفذت ضربات فردي����ة ومتعددة على أهداف تحاكي 
قاذفات صواريخ ومطارات وبنى تحتية محمية ومعدات عسكرية ومراكز قيادة لعدو وهمي.

ويأتي اإلعالن عن هذه المحاكاة في اليوم الس����بعين لبدء حرب روسيا على أوكرانيا، وكانت 
روس����يا وضعت قواتها النووية في حالة تأهب قصوى بعيد إرسالها قوات إلى أوكرانيا في 
24 فبراير/ش����باط الماضي، وهدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين باالنتقام »بسرعة البرق« 

إذا حدث تدخل غربي في الحرب على أوكرانيا.
وحس����ب البيان -الذي نشر األربعاء- فقد أجرت القوات الروس����ية مناورة لتغيير مكانها من 
أجل تجنب »ضربة انتقامية محتملة«، كم����ا نفذت الوحدات القتالية محاكاة »لعمليات في 

ظل ظروف تلوث إشعاعي وكيميائي«، وشارك في تلك التدريبات أكثر من 100 عسكري.
وتزام����ن اإلعالن عن هذه المحاكاة مع تصريحات لديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس 
األمن الروس����ي انتقد فيها إعالن حلف ش����مال األطلسي )ناتو( أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا 
بأي اتفاقات؛ مما »يعني احتمال نقل أس����لحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف، 

وإجراء عمليات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا«.

موسكو/ االستقالل: 
قالت سلطات ماريوبول إنه تّم إجالء 344 شخصا عبر الممر 
اإلنس���اني إلى زاباروجيا، معظمهم نس���اء وأطفال وكبار 
سّن، في حين رأى الكرملين أن المعلومات االستخباراتية 
التي ُتقدم ألوكرانيا لن تعوق روس���يا، يأتي ذلك وس���ط 
مطالبات الرئيس األوكراني بسرعة انضمام بالده لالتحاد 

األوروبي.
من جهتها، قالت اإلدارة العسكرية في لوغانسك إنه تّم 

إجالء 40 شخصا من 3 بلدات في المقاطعة.
وكانت قيادة األركان الروسية قد أعلنت فتح ممرات آمنة 
لخروج المدنيي���ن من مجمع آزوفس���تال لصناعة الصلب 
-آخ���ر جيب يتحصن فيه الجن���ود األوكرانيون في مدينة 
ماريوبول )جنوبي ش���رقي أوكرانيا(- وذل���ك لمدة 3 أيام 
ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة 
مساء بتوقيت موسكو )أيام الخميس والجمعة والسبت(.

وقال���ت -في بيان- إنه خالل هذه الفترة س���تقوم قواتها 
وقوات إقليم دونيتسك االنفصالي بوقف إطالق النار من 
جانب واحد، وستنسحب الوحدات إلى مسافة آمنة تضمن 

انسحاب المدنيين في أي اتجاه يختارونه.
وبخص���وص ماريوبول، كان الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينس���كي قد قال إن هناك مدنيين، من بينهم نس���اء 

وأطفال، ما زالوا في المدينة المحاصرة.
ودعا زيلينس���كي إلى ضرورة إرس���اء هدنة مطولة لتأمين 
عمليات اإلجالء، موضحا أن األمر سيس���تغرق وقتا إلخراج 

الناس من األقبية ومن المالجئ تحت األرض.
يأتي ذلك ف���ي وقت أفاد فيه حاك���م مقاطعة بيلغورود 
بتع���رض بلدت���ي جورافليوف���كا ونيخوتيف���كا لقصف 

أوكراني أوقع ضررا بمنزل من دون إصابات.
من جهتها، قالت روس���يا إن مدفعيته���ا قصفت مواقع 
ومعاق���ل أوكرانية عديدة مس���اء األربعاء، مما أس���فر عن 

مصرع 600 مقاتل.

وذكرت وزارة الدفاع »تواصل القوات المس���لحة الروسية 
العملية العس���كرية الخاصة في أوكرانيا… ُقتل أكثر من 
600 قومي، وتم تدمير 61 وحدة من األس���لحة والمعدات 

العسكرية«.
وأضافت الوزارة أن صواريخه���ا دمرت معدات جوية في 
مط���ار كاناتوفو في منطقة كيروفوراد )وس���ط أوكرانيا(، 
ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكواليف الجنوبية، 

معلن���ة أيضا تدمير 4 بطاريات مدفعية أوكرانية ومحطة 
رادار أميركية الصنع.

وعل���ى الجانب األوكران���ي، أفاد رئيس مصلحة الس���كك 
الحديدية بوقوع غارة صاروخية استهدفت منشأة تابعة 

للمصلحة في مدينة دنيبرو.
سياس���يا، قال الكرملين -أمس الخميس- إنه يدرك جيدا 
أن الوالي���ات المتح���دة وبريطانيا ودوال أخ���رى في حلف 
شمال األطلس���ي »ناتو« )NATO( تزود الجيش األوكراني 
بمعلومات استخباراتية، مؤكدا أن هذا لن يمنع روسيا من 

تحقيق أهدافها.
جاء ذلك، في تعقيب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
 The( »بيس���كوف، على تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز
New York Times( يفيد بأن واشنطن قدمت معلومات 
اس���تخباراتية س���اعدت القوات األوكرانية في قتل قادة 

عسكريين روس.
من جانبه، قال الرئيس األوكراني زيلينس���كي إن أوكرانيا 
تحتاج إلى االنضمام بس���رعة لالتح���اد األوروبي بخطوات 

ملموسة، وإن كييف جاهزة لذلك.
ورأى أن انضم���ام ب���الده إل���ى االتحاد األوروب���ي يجب أن 
يتح���ول إل���ى حقيق���ة وليس مج���رد وعود، مش���يرا إلى 

استعدادهم لذلك.
يأتي ذلك في وقت وصف فيه مفاوض روسي المفاوضات 
م���ع الجانب األوكراني بالصعبة، مش���يرا إل���ى أن ممثلي 

كييف تراجعوا عن االتفاقات التي تم التوصل إليها.

بدء عمليات اإلجالء من ماريوبول.. والكرملين ينتقد التعاون االستخباراتي الغربي مع كييف

روسيا تجري محاكاة إلطالق 
صواريخ ذات قدرة نووية

طرابلس/ االستقالل: 
دعا مجلس الن���واب الليبي، أم���س الخميس، 
أعضاءه لحضور جلسة رسمية، اإلثنين المقبل، 
وذلك بعد شهرين من آخر جلسة أدت خاللها 

الحكومة الجديدة اليمين القانونية.
وقال المتحدث الرس���مي باسم مجلس النواب 
الليب���ي، عبدالل���ه بليح���ق، إن هيئة رئاس���ة 
المجلس تدعو األعضاء للجلسة الرسمية التي 
س���تعقد اإلثني���ن المقبل بمق���ر البرلمان في 

مدينة طبرق شرقي البالد.
وفيما لم يكش���ف مجلس النواب الموضوعات 
التي سيناقش���ها خ���الل الجلس���ة المرتقبة، 

أكدت مصادر برلمانية، أن الجلس���ة ستتطرق 
إلى العديد من الملفات العالقة، منها مناقشة 
تمكي���ن الحكوم���ة الجديدة برئاس���ة، فتحي 

باشاغا، من السلطة.
ومع أن الحكومة الجديدة، المكّلفة من مجلس 
الن���واب، قد تمكن���ت من بس���ط نفوذها في 
مناطق س���يطرة الل���واء المتقاعد خليفة حفتر 
في ش���رق وجنوب البالد، إال أنه���ا لم تتمكن 
حتى اآلن من دخول العاصمة طرابلس بس���بب 
إص���رار حكومة الوحدة الوطنية برئاس���ة، عبد 
الحميد الدبيبة، على عدم تس���ليم مهامها إال 
لجهة منتخبة. وتس���يطر حكومة الدبيبة على 

مؤسس���ات الدولة، وتحظى باعتراف دولي، إال 
أن واليتها س���تنتهي ف���ي 21 يونيو/حزيران 
المقب���ل، بحس���ب اتف���اق جنيف ال���ذي أفرز 

السلطة التنفيذية في البالد.
وكان المجل���س األعل���ى للدول���ة ق���د رف���ض 
االعتراف بالحكومة الجديدة، وفضل البّت في 
أمر القاعدة الدستورية مع مجلس النواب أواًل.

ومن بي���ن الملفات التي س���تكون على طاولة 
الن���واب اإلثني���ن، بحس���ب المصادر  مجلس 
البرلمانية ذاتها، موضوع االنتخابات والخالف 

الحاصل حول أطرها القانونية.
وي���رى مجل���س النواب ض���رورة المس���ير في 

االنتخابات على أساس خريطة طريق أقرها في 
فبراير/شباط الماضي، وتقضي بتعديل المواد 
الخالفية في مس���ودة الدس���تور، واالستفتاء 
عليه، ثم إجراء االنتخابات بناء عليه، فيما يصر 
مجل���س الدولة على المضي م���ع مبادرة أممية 
توافقية  قاعدة دس���تورية  قاضية بصياغ���ة 

مؤقتة تفضي إلى انتخابات في أسرع وقت.
ويرج���ح أن تتط���رق جلس���ة مجل���س النواب 
أيض���ًا إلى، أزم���ة اإلغالقات النفطي���ة. وتأتي 
جلس���ة النواب بعد نحو نصف شهر من إغالق 
حق���ول وموانئ نفطي���ة من قب���ل مناصرين 
للحكوم���ة الجدي���دة، طالبوا الدبيبة بتس���ليم 

الس���لطة، وتوزيع اإليرادات النفطية بش���كل 
عادل وش���فاف بين الم���دن والمناطق، ما أدى 
إلى فقدان فرص���ة تصدير نحو نصف اإلنتاج 
الليب���ي الذي كان يبل���غ 1.1 مليون برميل قبل 

اإلغالق.
وآخر جلس���ات مجلس النواب، كانت تلك التي 
عقدت في 3 مارس الماضي، والتي أدت فيها 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاس���ة 
فتحي باشاغا اليمين الدستورية، فيما دخلت 
الب���الد بعدها بأزمة سياس���ية ح���ادة لوجود 
حكومتين، األولى في طبرق، والثانية برئاس���ة 

الدبيبة في طرابلس.

جلسة »النواب الليبي المرتقبة على طاولتها: حكومة باشاغا واالنتخابات وإغالقات النفط

واشنطن/ االستقالل: 
أقر مجلس الش����يوخ األميركي مشروعا غير 
ملزم يدعو لضرورة معالجة أي اتفاق مع إيران 
يتعلق ببرنامج أسلحتها النووية، وقد تؤدي 
تلك االقتراح����ات إلى تعقي����د المفاوضات 

الهشة بخصوص االتفاق النووي.
وفي ظل س����يطرة طفيف����ة للديمقراطيين 
على مجلس����ي النواب والش����يوخ، اس����تغل 
الجمهوريون بع����ض االقتراحات المطروحة 
لتقييم جهود الرئيس ج����و بايدن للعودة 
إلى االتفاق الن����ووي مع إيران، وحصلوا على 

دعم وموافقة من بعض الديمقراطيين.
وصوت أعضاء مجلس الش����يوخ بأغلبية 62 
صوتا مقاب����ل معارضة 33 لصال����ح اقتراح 
يس����عى لمنع إدارة بايدن م����ن رفع الحرس 
الث����وري اإليران����ي م����ن قائم����ة المنظمات 
اإلرهابي����ة، وهي عقب����ة في طري����ق إحياء 

االتفاق النووي.

كما صوتوا بأغلبية 86 صوتا مقابل معارضة 
12 عل����ى اقتراح ي����رى أن ف����رض عقوبات 
مرتبطة باإلرهاب على إي����ران ضروري للحد 

من التعاون بين بكين وطهران.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية األميركية 
إن الواليات المتحدة تس����تعد اآلن بش����كل 
متساو س����واء لس����يناريو تتم فيه العودة 
المتزامنة لالمتثال التفاق نووي مع إيران أو 

آلخر ال يكون فيه اتفاق.
وقال المتحدث باس����م ال����وزارة نيد برايس 
ف����ي إف����ادة صحفي����ة »نظ����را ألن الع����ودة 
المتبادلة إلى االمتثال لخطة العمل الشاملة 
المش����تركة اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، 
فإننا نس����تعد ألي من االحتمالين بش����كل 

متساو«.
يش����ار إلى أنه بموجب اتفاق ع����ام 2015، 
رفع����ت األمم المتح����دة ودول عدة عقوبات 
التي  اقتصادية وعس����كرية على طه����ران 

المحررة  المليارات  بعش����رات  »اس����تثمرت 
في دعم وتمويل األنش����طة المزعزعة لألمن 
واالس����تقرار في المنطقة«، وفق مسؤولين 

خليجيين وأميركيين.
ولك����ن الوالي����ات المتح����دة انس����حبت من 
االتف����اق ف����ي مايو/أي����ار 2018 بق����رار من 
رئيس����ها الس����ابق دونالد ترامب الذي أعاد 
ف����رض عقوب����ات »الضغط األقص����ى« التي 
دفعت إي����ران إلى العمل بج����د على تطوير 
برنامجه����ا الن����ووي، إذ يعتقد مس����ؤولون 
غربيون وإس����رائيليون أن طهران باتت على 

مقربة من امتالك سالحها النووي.
يشار إلى أن المسؤولين الغربيين قد فقدوا 
األمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء االتفاق 
الذي انسحب منه الرئيس األميركي السابق 

دونالد ترامب.
الكرملين يعلن تشغيل الممرات اإلنسانية 

بمجمع آزوفستال في ماريوبول

مجلس الشيوخ األميركي يقر مشروعًا غير 
ملزم لمعالجة أي اتفاق نووي مع إيران
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غزة/ االستقالل:
حقق فريق خدمات الشاطئ »البحرية« فوًزا ثميًنا 
على حساب نظيره أهلي غزة بهدفين لواحد مساء 
الخمي����س في ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن 
منافسات األسبوع 16 من دوري الدرجة الممتازة 

لكرة القدم بقطاع غزة.
وس����جل هدف����ي »البحري����ة« أحمد أبو حس����نين 
من ركلة ج����زاء في الدقيق����ة 37، ومهند أبو زيد 
بالدقيقة 59، بينما أحرز ه����دف األهلي الوحيد 
محمود أبو الخير »بالخطأ في مرماه« عند الدقيقة 

.90
ورفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12، 
واألخير، وبف����ارق األهداف خلف هالل غزة، وبقي 

رصيد الخاسر 14 نقطة بالمركز العاشر.
وحكم المباراة: عاهد المصري للس����احة، وساعده 
الدول����ي حس����ام الحرازي����ن، ومحم����ود الصواف 

للخطوط، وهالل شبات رابًعا.
ب����دوره، تف����وق الصداق����ة عل����ى ضيفه ش����باب 
خانيونس »النشامى« بثالثية لهدف في ملعب 

فلسطين بمدينة غزة.
وأحرز ثالثية الصداقة ميس����رة البواب »هدفان« 
في الدقيقتي����ن 40، و87 عل����ى التوالي، وخليل 

مطر بالدقيقة 64، أما هدف »النش����امى« الوحيد 
فسجله أسامة البيطار في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصي����د الصداقة إلى 19 
نقطة في المرك����ز الثامن، وبفارق األهداف خلف 
غزة الرياضي، وتوقف رصيد »النش����امى« عند 22 

نقطة بالمركز السادس »مؤقًتا«.
وأدار اللق����اء تحكيمًي����ا: أمين عويص للس����احة، 

وس����اعده الدولي محم����ود أبو حصي����رة، ومحمد 
الس����دودي للخطوط، والدولي خالد الشيخ خليل 

رابًعا.
مباراة الجمعة

وتتواصل مباري����ات الجولة الجمعة، حيث يلعب 
خدم����ات رفح مع غ����زة الرياضي ف����ي ملعب رفح 

البلدي جنوب قطاع غزة.

دوري غزة الممتاز
فوز ثمين »للبحرية« والصداقة يتخطى عقبة »النشامى« بثالثية

غزة/ االستقالل:
أح���رز العب فري���ق اتحاد خانيونس »الطواحين« يوس���ف لولو، مس���اء األربعاء 
الهدف 200 في دوري الدرج���ة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة في لقاء فريقه 
أمام اتحاد الش���جاعية في افتتاح مباريات الجول���ة 16 من البطولة على ملعب 

اليرموك بمدينة غزة.
وسجل لولو الهدف األول لفريقه في المباراة، ليقود »الطواحين« للفوز بهدفين 

لواحد على الشجاعية.
م���ع نهاية مباريات األربعاء وصل عدد أهداف ال���دوري إلى 203 هدفًا، علمًا أن 
أول األهداف س���جل بتوقيع العب الصداقة يوسف سالم في شباك هالل غزة، 
فيم���ا أحرز الهدف رقم 100 في البطولة نجم أهلي غزة محمد بركات في مرمى 

الشجاعية أيًضا باألسبوع الثامن.

خالل الموسم الحالي
العب »الطواحين« لولو يسجل 
الهدف 200 بالدرجة الممتازة

االستقالل/ وكاالت:
أش����عل النجم المصري محمد صالح، نهائي دوري 
أبطال أوروبا بتغريدة نارية، نشرها في حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، وذلك بعد تفوق 
ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، وتأهله 

ليقابله في »ملعب فرنسا« خالل أسابيع قليلة.
وأكد ه����داف نادي ليفرب����ول أن اللق����اء النهائي 
س����يكون فرصة ذهبية ل����ه ولزمالئه ليث����أروا من 
هزيمة نهائي »تش����امبيونزليغ« ف����ي 2018، أمام 
نفس النادي، إذ كتب األربعاء: »هناك حساب نريد 

تصفيته«.
وعاش صالح كابوس����ًا حقيقيًا في تلك النسخة، إذ 
اضطر إلى مغ����ادرة الميدان بعد م����رور 25 دقيقة 
فقط، إثر تلّقيه إصابة قوية على مس����توى الكتف، 
عندم����ا التحم معه المدافع اإلس����باني س����يرخيو 

راموس وتعّمد طرحه أرضًا بقوة.

واحتفظ المصري بتلك الحادثة طيلة س����نوات، 
وبقيت تطارده رغم نجاحه في تحقيق لقب دوري 
أبطال أوروبا في نس����خة 2019، عندما تفوق على 
توتنهام بهدفين، لكن التتوي����ج بها أمام ريال 
مدريد له طعم خاص، كون »الميرينغي« مختص 

بها برفعه اللقب 13 مرة.
ويغيب محمد صالح عن التألق األوروبي في آخر 5 
مباريات، وفش����ل في هز الشباك على غير عادته، 
لكن مواجهة »الملكي« ستكون مناسبة له لمحو 
الخيبة، بما أن الهدف بوزن الذهب، ومن شأنه أن 

يساهم مباشرة في تحقيق اللقب.
جدير بالذك����ر أن صالح وليفربول تج����اوزا عقبة 
فياريال العنيد بفوز ف����ي اإلياب بثالثة أهداف 
مقابل اثنين، وقبلها في الذهاب بثنائية نظيفة، 
مما يجعل قم����ة النهائي واعدة عل����ى األراضي 

الفرنسية.

تغريدة مستفزة لصالح عن المواجهة القادمة مع ريال مدريد

مدريد/ االستقالل:
لم تتوقف معاناة بيب جوارديوال المدير الفني لمانشستر سيتي اإلنجليزي بكرة 
الق���دم عند خروج فريقه من نصف نهائ���ي دوري أبطال أوروبا، بل امتدت لتورطه 

في رقم قياسي سلبي.
وودع مانشستر سيتي دوري األبطال من نصف النهائي بالخسارة أمام ريال مدريد 
بهدف لثالثة في مباراة اإلياب التي أقيمت على ملعب »البيرنابيو« مساء األربعاء.

وكان األزرق الس���ماوي قد فاز في ملعب »االتح���اد« بالذهاب برباعية مقابل ثالثة 
أهداف. وبحس���ب أرقام »أوبتا«، ودع جوارديوال نص���ف نهائي دوري أبطال أوروبا 

للمرة السادسة في تاريخه.
وكان المدرب اإلس���باني قد خرج من الدور نفس���ه رفقة برش���لونة اإلس���باني في 
موس���مي )2009- 2010(، و)2011- 2012(، ورفق���ة باي���رن ميونيخ األلماني في 

)2013- 2014(، و)2014- 2015(، و)2015- 2016(.
وأصبح جوارديوال بالتالي أكثر مدرب يودع دوري األبطال من الدور نصف النهائي 

مناصفة مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

جوارديوال يتساوى مع 
مورينيو في رقم سلبي نادر

باريس/ االستقالل:
أعلنت رابطة الالعبين المحترفين الفرنس���ية لكرة القدم بشكل رسمي األربعاء 
أس���ماء الالعبين المرش���حين لنيل جائ���زة أفضل العب في »اللي���ج 1« عن هذا 

الموسم.
وتصدر كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان قائمة الالعبين المرشحين 

للفوز بجائزة أفضل العب في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
كم���ا ضمت القائمة كاًل من ديميتري باييه من مارس���يليا، ولوكاس باكيتا من 

ليون، ووسام بن يدر من موناكو، وتيرييه من ستاد رين.
وشهدت قائمة المرشحين غياب األرجنتيني ليونيل ميسي نجم سان جيرمان، 

والبرازيلي نيمار دا سيلفا أيًضا رغم تتويجهما مع العمالق الباريسي باللقب.
وتوج فريق باريس س���ان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعدما 
تصدر جدول ترتيب ال���دوري برصيد 79 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف 

مارسيليا، قبل انتهاء المسابقة بثالث جوالت.

ميسي خارج قائمة ترشيحات جائزة 
أفضل العب بالدوري الفرنسي

لندن/ االستقالل:
بي���ع القمي���ص الذي ارت���داه أس���طورة ك���رة القدم 
األرجنتيني���ة دييج���و أرماندو مارادونا عندما س���جل 
هدفين ش���هيرين في مرم���ى إنجلترا برب���ع نهائي 
موندي���ال 1986 بنحو 9,3 ماليين دوالر، محطًما جميع 
األرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية، وفق 

ما أعلنت دار »سوذبيز« للمزادات األربعاء.
وكان الرقم القياس���ي السابق لبيع المالبس الرياضية 
هو قميص ارتداه أس���طورة البيسبول األميركية بايب 
روث في أواخر عش���رينيات الق���رن الماضي، حيث تم 

بيعه في عام 2019 مقابل 5,6 ماليين دوالر.
كما أن سعر بيع قميص مارادونا تخطى سعر مخطوطة 
البي���ان األولمبي لع���ام 1892 التي بيع���ت بمبلغ 8,8 
ماليين دوالر في ديس���مبر 2019، محقًقا رقًما قياسًيا 
مطلًقا. وجرت عملية البيع عبر االنترنت منذ 20 أبريل، 
وحتى األربعاء، وتم تس���جيل ع���رض واحد فقط بنحو 
5 ماليين دوالر، لكن عملية البيع ش���هدت نشاًطا في 

الدقائق األخيرة مع اس���تجابة العدي���د من العروض 
حتى وصل إلى مبل���غ 9,28 ماليين دوالر، بما في ذلك 
التكاليف، ولم يتم الكش���ف عن هوية المش���تري أو 

المشترين على الفور من قبل دار »سوذبيز«.
وفي ع���ام 1986 تبادل مارادونا قميص���ه في نهاية 
المباراة مع العب وس���ط إنجلترا س���تيف هودج الذي 

امتلكه ألكثر من 35 عاًما، وأعاره لمتحف مانشستر.
وكانت تلك المب���اراة واحدة من أكثر المواجهات التي 
ال ُتنس���ى في تاريخ كأس العالم، واكتس���بت أهمية 
خاصة لألرجنتين ألنها أقيمت بعد أربع سنوات فقط 
من خس���ارتها في حرب »المالوين«. وأصبحت المباراة 
محفورة ف���ي فولكلور كرة القدم لهدفي���ن لمارادونا: 
واحد سيئ السمعة، واآلخر قمة في الروعة على ملعب 

»أستيكا« الشهير في مكسيكو سيتي.
وجاء األول ف���ي الدقيقة 51 عندما اعترض هودج كرة 
على مشارف منطقة جزاء إنجلترا وحاول إعادتها باتجاه 
حارس مرماه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها 

داخل المنطقة وارتقى لمتابعتها برأسه لحظة خروج 
الحارس لكنه استعمل يده الفتتاح التسجيل، واحتج 
العبو انجلترا لدى حكم المباراة التونسي علي بن ناصر، 

لكنه لم يكترث لهم واحتسب الهدف.
وبعد أربع دقائق، ض���رب مارادونا مرة أخرى، ولم يكن 
هناك شك هذه المرة، حيث استلم النجم االرجنتيني 
الك���رة في منتصف الملعب، وتالعب بأربعة مدافعين 
إنجليز، قبل أن يتخطى الحارس شيلتون ويسدد داخل 
المرمى، وهو الهدف الذي اختي���ر »هدف القرن« في 
استطالع للرأي أجراه االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

ثم أضاف مارادون���ا هدفين في مرمى بلجيكا بنصف 
النهائ���ي، قبل أن يس���اهم بفوز فريقه عل���ى ألمانيا 
الغربي���ة 3-2 في المب���اراة النهائي���ة، ويرفع الكأس 

المرموقة بصفته قائًدا لمنتخب بالده.
وتوف���ي مارادونا يوم 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 
60 عامًا نتيجة أزمة قلبي���ة، بعد معاناته فترة طويلة 

من متاعب صحية.

بيع قميص مارادونا بأكثر من 9 ماليين دوالر
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الداخل المحتل/ االستقالل:
ش���اركت جماهير غفيرة من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 الخميس 
ف���ي مس���يرة العودة إلى قري���ة ميعار المهج���رة في منطقة الجليل ش���مال 

فلسطين المحتلة.
وانطلقت المس���يرة من مدخل قرية شعب إلى قرية ميعار المهجرة بدعوة من 

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.
ورفع المش���اركون في المس���يرة ش���عارات النكبة، وأس���ماء القرى المهجرة، 

واألعالم الفلسطينية، وارتدوا الكوفية.
وخالل المسيرة، ردد المشاركون الهتافات المطالبة بحق عودة الفلسطينيين 

إلى قراهم التي ُهّجروا منها عام 1948.
في حين، تقدمت المس���يرة قي���ادات الحركات واألحزاب السياس���ية والقوى 
الوطنية وعدد من نواب القائمة المش���تركة ولجنة المتابعة واللجنة القطرية 
لرؤس���اء الس���لطات المحلية العربية، إلى جانب مش���اركة واس���عة لعائالت 

المهجرين في البالد.
وانته���ت المس���يرة بمهرجان خطابي نظ���م في المكان تضم���ن العديد من 

الكلمات المؤكدة على حق العودة.
وق���ال األديب محمد عل���ي طه في كلمة أهالي ميعار إنن���ي »أكاد أرى العودة 

ماثلة من هنا من ميعار، لتعود إلى كل مكان«.
وأضاف »هذا الش���عب اجت���رح يومين عظيمين موحدين، ي���وم األرض ويوم 
النكبة، رغم االضطهاد والتمييز، ورغم تدنيس األقصى باألقدام العس���كرية، 
تذكروا أيها الشباب أنه لوال تضحيات كباركم ماذا كان سيكون حالنا وحالكم«.

وش���دد على أن الش���عب الفلسطيني عّبد مس���تقبله بتضحيات أبنائه، كتب 
حاضره ومس���تقبله بكلمات أدبائه وفنانيه، ش���عب الصمود والحرية، شعب 
مناضلين وليس إرهابيين يا من اعتقدوا أن الكبار يموتون والصغار ينس���ون، 

ولكن الكبار أورثوا رواية النكبة ومفاتيح العودة.
وأردف طه »بكل فخر ننتس���ب لقرانا المهجرة، فهل يحق ألوكراني أن يسكن 

هذا الوطن الجميل وال يحق لنا نحن الذي تعرفنا حجارته، نباته وشجره؟«.
يشار إلى أن هذه المسيرة تنظم تتويجا لفعاليات إحياء الذكرى ال�74 للنكبة، 

وتزامنا مع احتفال الكيان اإلسرائيلي بما يسمى »يوم االستقالل«.

مسيرة ضخمة في الجليل 
إحياء لذكرى النكبة

القدس المحتلة/ االستقالل:
على م���دى أكثر من 5 س���اعات متواصلة، أدى عش���رات 
الفلس���طينيين صالة الُضح���ى، ُقبالة المصل���ى القبلي 
المسقوف، بالمس���جد األقصى، ما أدى إلى تغيير مسار 

االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد.
وبدأت الصالة بمشاركة المئات من الفلسطينيين، ولكنها 
تواصلت لساعات، رغم انخفاض أعداد المشاركين فيها، 

والذين تناوبوا على إمامتها.
وأقيم���ت الص���الة ُقبالة المصل���ى القبلي المس���قوف، 
وهو المس���ار الذي يمر المس���توطنون اإلسرائيليون من 
خالله للوصول إلى الناحية الش���رقية من المس���جد، أثناء 

اقتحاماتهم.
واضطرت الشرطة اإلسرائيلية إلى تغيير مسار اقتحامات 
المستوطنين، مس���افة تصل إلى عشرات األمتار، بسبب 

إقامة الصالة، قبالة المصلى القبلي.
ولوحظ، أن أئمة الصالة، تعّم���دوا االبتهال خالل الركعة 

الثانية، مع ترديد دعاء »آمين«، بصوت مرتفع.
وبكى أحد أئمة الصالة بحرقة، وأبكى المصلين معه، وهو 
يبتهل إلى الله أن »يحمي المسجد األقصى من اقتحامات 

المستوطنين والمخططات التي تستهدف المسجد«.
و«الضحى«، هي من صالة النوافل الُمس���تحبة، ووقتها ما 

بعد شروق الشمس، وحتى قبيل صالة الظهر.
وكان���ت الصالة قد ب���دأت قبل اقتحامات العش���رات من 
عناصر الش���رطة اإلس���رائيلية لباحات المسجد األقصى، 

توطئة القتحام مستوطنين إسرائيليين.
ولكّن وصول عناصر الشرطة اإلسرائيلية إلى مسافة أمتار 
قليلة من مكان الصالة، لم يمنع المصلين من مواصلتها، 

دون انقطاع.
وتواجد عناصر الش���رطة اإلس���رائيلية في محيط مكان 

الصالة، ولكنهم لم يعترضوها.

وتواصلت الصالة، بخشوع، رغم األحداث في محيطها، بما 
في ذلك مطاردة العشرات من عناصر الشرطة اإلسرائيلية 

لفلسطينيين في ساحات المسجد.
ويقع أم���ام المنطقة التي تم أداء ص���الة الضحى فيها، 
الُمصلى القبلي المس���قوف الذي لجأ إليه العش���رات من 
المصلين بعد اعتداء عناصر من الش���رطة اإلس���رائيلية 

عليهم في ساحات المسجد.
وأطلقت الشرطة اإلسرائيلية الرصاص المطاطي، وقنابل 
الغاز المس���يل للدموع على المصلين في داخل المصلى 

القبلي بعد إغالق أبوابه بالسالسل الحديدية.
وكان ُمصلون في داخل المصل���ى القبلي قد طرقوا بقوة 
عل���ى األبواب الخش���بية الضخمة للمصل���ى للتعبير عن 

احتجاجهم على االقتحامات.
وقال مصلون، إن رائحة الغاز المسيل للدموع كانت تفوح 

في المكان، غير أن ذلك لم يوقف صالة الُضحى.
وتواصل���ت الصالة دون انقطاع، ط���وال فترة االقتحامات 

اإلسرائيلية للمس���جد األقصى التي استمرت أكثر من 3 
ساعات ونصف الساعة.

وبحس���ب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فقد اقتحم 
المسجد، الخميس، 599 مستوطنا.

ولم يس���بق للفلس���طينيين، أن لجأوا إلى صالة الضحى 
المتواصل���ة، لالحتجاج على االقتحامات »اإلس���رائيلية«، 
معلنين البدء بشكل جديد من أشكال المقاومة في وجه 

االحتالل.
وكانت جماعات استيطانية »إس���رائيلية«، قد دعت إلى 
تنفيذ اقتحامات واس���عة للمس���جد األقصى، بمناسبة 

ذكرى تأسيس »إسرائيل« الذي يصادف الخميس.
وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم اإلس���رائيلي، 

وترديد النشيد الوطني اإلسرائيلي خالل االقتحامات.
وبدورها، فقد دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية، 
إلى »ش���د الرحال إلى المس���جد األقصى«، ل�«حمايته من 

المستوطنين«.

شكل آخر من أشكال المقاومة
صالة »الضحى« في األقصى استمرت ساعات وغّيرت مسار االقتحامات

دائرة األوقاف اإلس����المية بالق����دس، فقد اقتحم 
193 مس����توطنًا المس����جد األقص����ى ضمن جولة 
االقتحامات الثانية، من الساعة 1:30 حتى الساعة 
2:30، وس����ط رباط وتص����دي المصلين في باحاته 

ومصلياته. 
وقال����ت مص����ادر إعالمي����ة مقدس����ية، إن بعض 
المس����توطنين اّتبع����وا مس����لك »اله����روب« في 
اقتحامهم للمس����جد األقصى من ب����اب المغاربة 
حت����ى ب����اب السلس����لة مباش����رة، دون تجول في 
األقصى.  كما رفعوا علم االحتالل مجددًا قرب باب 
السلس����لة؛ في محاولٍة الستفزاز المرابطين الذين 

استمروا بالهّتاف والتكبير. 
وعمل����ت ش����رطة االحتالل عل����ى تأمي����ن الحماية 
للمقتحمين من خ����الل االعتداء عل����ى المرابطين 

والمرابط����ات وقمعهم باله����راوات والضرب، كما 
منعت العديد من الشّبان من الدخول إلى األقصى 

خالل فترة االقتحام. 
واعتدت قوات االحتالل عل����ى الطواقم الصحفية 
أثناء تغطيتها األحداث؛ في محاولٍة لعرقلة عملها 
ومنعه����ا من بث اعتداءات االحت����الل وانتهاكاته 

في األقصى. 
وتزامًنا مع االقتحامات، اعتدت قوات االحتالل على 
المصلين والمرابطين في باحات المسجد األقصى 
بالّدف����ع والضرب واإلبعاد خارج بوابات المس����جد، 
وحاصرت الش����بان ف����ي المصلى القبل����ي، ُمطلقة 
الرص����اص المطاطي وقنابل الغاز الس����ام عليهم، 
ما أدى لتس����جيل إصابات عديدة، وكذلك تهّشم 

زجاج منبر صالح الدين.

واعتقل����ت قوات االحتالل فلس����طينًيا إضافة إلى 
مس����عفة، كما أبعدت س����ّيدة جزائرية ومسًنا آخر 
عن األقصى، حيث أخرجتهما من “باب السلسلة”.

م����ن جهته����ا، ذك����رت جمعي����ة اله����الل األحمر 
الفلس����طيني أن طواقمها تعامل����ت مع إصابتين 
في المس����جد األقصى، حيث تم نقلها للعالج في 

مشفى المقاصد.
وأضافت أن االصابتين هما لمدير نادي األسير في 
القدس ناصر قوس، والناشط المقدسي محمد أبو 

الحمص، حيث تم االعتداء عليهما بالضرب.
م����ن ناحيته����ا، ذك����رت جمعية األم����ل للخدمات 
الصحي����ة أن مس����عفيها تعاملوا م����ع 25 إصابة 
باالختناق بالغاز، و8 إصابات بالرصاص المطاطي، 

و3 بقنابل الصوت.

مئات امل�ستوطنني..

نابلس- رام الله/ االستقالل:
شرع مستوطنون، الخميس، ببناء بؤرة استيطانية 

على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.
وقال مس����ؤول ملف االستيطان ش����مال الضفة 
غس����ان دغلس إن مستوطنين ش����رعوا ببناء بؤرة 
اس����تيطانية عل����ى أراضي المواطني����ن في قرية 
جال����ود، وس����رقوا خزان����ات المياه م����ن األراضي 

الزراعية القريبة، ووضعوها بالمنطقة.
وأض����اف أن م����ا يقوم به المس����توطنون مؤش����ر 
خطير في ضوء االس����تيالء على المزيد من أراضي 

المواطنين.
إلى ذلك، أقدم مستوطنون، مساء الخميس، على 
قطع أشجار زيتون في أراضي بلدة سنجل شمال 

رام الله.
وقال رئيس بلدية س����نجل معتز طوافش����ة، إن 
المس����توطنين قطعوا أش����جار زيت����ون في أرض 
المواطن أبو مصطفى الحاج هود، مش����يرا إلى أن 
أرض المواط����ن الحاج هود تتع����رض القتحامات 
واعت����داءات المس����توطنين باس����تمرار في إطار 
اس����تصالحها  لمن����ع  المس����تمرة  محاوالته����م 

وزراعتها.
وأضاف أن المس����توطنين وتح����ت حماية جيش 
االحتالل منعوا استكمال حراثة األرض وصادروا 
جرارا زراعيا يعود للمواطن مصطفى شبانة خالل 

شهر رمضان الماضي.
وتتعرض بلدة س����نجل العت����داءات متكررة من 
المس����توطنين م����ن البؤرتين االس����تيطانيتين 
"جفعات هرئيل" و"هرواة" ومستوطنتي "شيلو" 
ومعاليه ليبونة" المقامات على أراضي المواطنين 

في البلدة والقرى المجاورة.

وآخرون يقطعون أشجار زيتون شمال رام الله
مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جنوب نابلس

غزة/ االستقالل:
ب����ارك القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي د. جمي����ل عليان العملية 
البطولي����ة الت����ي قام بها مجاهدو ش����عبنا الليلة الماضي����ة في منطقة 
»إلعاد« قرب »تل أبيب«، والتي يس����كنها أكث����ر اليهود تطرفا وإجراما، 

وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين.
وقال د. عليان في تصريح صحفي له مساء أمس، إن هذه العملية تأتي 
في س����ياق الرد الطبيعي على جرائم العدو، واس����تمراره في اغتصاب 

فلسطين.
وأض����اف »الزال الفش����ل واالنهي����ار يالح����ق العدو الصهيون����ي أمنيا 
وسياس����يا وعس����كريا، وبات المحتل غي����ر قادر على حماي����ة مواطنيه 

وجبهته الداخلية«.
وتاب����ع أن هذه العملية تؤكد النجاح والقدرة الفلس����طينية على إلحاق 
الهزيم����ة بالعدو، اآلن قرب »تل أبيب« وف����ي الصباح هزيمة مخططات 
العدو ضد األقصى باالقتحامات ومس����يرات األع����الم، وإقامة الطقوس 

التلمودية.
وش����دد د. عليان على أن هذه العملية هي تعبير عن إصرار الفلسطيني 
بكل ش����رائحه السياسية واالجتماعية والجغرافية على مواصلة الجهاد 

والمقاومة ضد العدو حتى يرحل عن أرضنا.
كما أنها )العملية( تثبت أننا س����نحافظ على المعدالت التي حققناها 
ولن نس����مح للع����دو بتجاوز الخط����وط الحمر، وتؤكد أيض����ًا على مقدرة 
الفلس����طيني على مالحقة العدو وهزيمته في كل مكان من فلس����طين 
المحتلة، وأنه ال يوجد أمان للعدو في أي مكان من فلس����طين وأن الحل 

الوحيد هو في رحيل المحتل عن أرضنا. كما قال.
واعتب����ر د. عليان أن االس����تفزاز المتواصل للعدو ضد الفلس����طينيين 
ومقدس����اتهم بمثابة صب الزيت على نار الثورة المشتعلة منذ سنوات 

طويلة.

»ال أمان للعدو في أي مكان من فلسطين«

د. عليان: عملية »إلعاد« تعبير عن 
إصرار شعبنا على مواصلة المقاومة 
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)apaimages(  اأطفال فل�سطينيون يلهون يف اإحدى املالهي و�سط مدينة غزة و�سط مدينة غزة يف رابع اأيام عيد الفطر ال�سعيد

بلغراد / االستقالل: 
تعم����ل الج����دة تيريزا كانيو كدّهان����ة، وما تزال تطلي جدران الش����قق 

والمنازل، رغم بلوغها 76 عامًا. 
وتيريزا الصربية تعيش في قرية سفيتوزار ميلتيتش، وهي تركت أثرًا 
في كل بيت منها. ورغم أنها دخلت النصف الثاني من عقدها الثامن، إال 
أنها ما تزال تعمل بشغف وتفاٍن وتسعى إلى إنجاز عملها على أفضل 

وجه، بحسب »يورونيوز«. 
وتعمل الج���دة كل يوم ما عدا األحد. وكان���ت تعلمت المهنة من أحد 
أقربائه���ا، وذات يوم دهنت ج���دران بيتها ولكنها لم تكن س���عيدة 
بالنتيج���ة، فظلت تعيد دهنها حتى وصلت إل���ى نتيجة مقنعة، كما 

تقول. 
ولدى تيريزا جدول أعمال ممتلئ ألسابيع قادمة، وال يتوقف هاتفها عن 

الرنين، حيث يطلب الناس خدماتها.
وتقول الجدة إن ال أحد من الش����باب يريد ممارس����ة هذه المهنة ألنهم 
يقول����ون إن أجرها قليل. ولكن تيريزا تم����ارس هذه المهنة إضافة إلى 
راتبها التقاعدي الذي تقبضه عن زوجها المتوفى، لكي تعيش بشكل 

»الئق«.

تعمل في دهن المنازل 
بالعقد الثامن من عمرها

بكين/ االستقالل: 
كش����فت الصي����ن، أم����س، ع����ن إنش����اء محط����ة 
أوتوماتيكي����ة لمراقبة األرصاد الجوية على ارتفاع 
يزيد على 8800 متر، وهو االرتفاع األعلى من نوعه 

في العالم.
وقالت وكالة »شينخوا« لألنباء إن باحثين صينيين 
أنشأوا المحطة على جبل تشوموالنغما على الحدود 
بين الصين ونيبال. ونقلت وسائل إعالم عن معهد 

أبحاث هضبة التب����ت، قوله إن المحطة حلت محل 
المحط����ة الموجودة على ارتف����اع 8430 مترًا على 
الجانب الجنوبي من الجبل، والتي أنش����أها علماء 

بريطانيون وأمريكيون في عام 2019.

الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية

ليما/ االستقالل: 
صدمت امرأة أعلنت وفاتها بعد حادث س���يارة، المعزين في جنازتها من خالل 
الطرق على التابوت.  وقطعت روزا إيزابيل سيسبيديس كاالكا جنازتها، وتركت 
أفراد أس���رتها في حالة من الذهول، بعد أن س���معوا ضجيًجا من نعشها خالل 

مراسم الجنازة في مدينة المبايك في بيرو األسبوع الماضي. 
وذكرت صحيفة ديلي س���تار أنه تم اإلعالن عن وفاة روزا بعد تعرضها لحادث 
تحطم كارثي أودى أيًضا بحياة ش���قيق زوجها. وعقب المأساة، ُوضعت روزا في 
نعش قبل جنازتها يوم الثالثاء الماضي، لكن المعزين شعروا بالصدمة عندما 

سمعوا ضوضاء في بداية القداس.  
و قام أقاربه���ا، الذين رفعوا التابوت على أكتافه���م، بإنزاله على الفور وفتحوا 
الغط���اء ليجدوها على قيد الحي���اة تحدق بهم. وعلق خوان س���يغوندو كاجو، 
المس���ؤول عن إدارة المقبرة »فتحت عينيها وكان���ت تتعرق. ذهبت على الفور 
إلى مكتبي واتصلت بالش���رطة«. وأصيب أبناء أخ���ت روزا الثالثة بجروح خطيرة 
في أعقاب الحادث الذي وقع على طريق تشيكاليو-بيكسي، و التقطت عائلتها 
النعش وأخذته إلى مستشفى ريفينشال فيريناف في المبايكي، مع روزا ال تزال 
بداخله.  ووضع المس���عفون روزا على أجه���زة اإلنعاش بعد أن الحظوا أن لديها 
عالمات ضعيفة على الحياة لكنها توفيت لألس���ف بعد بضع س���اعات. وتدعو 
عائل���ة روزا مديري الرعاية الصحية للحصول على إجابات لمعرفة س���بب إعالن 
وفاته���ا في المقام األول. وقالت عمتها لوس���ائل إعالم محلية »نريد أن نعرف 

لماذا كانت ابنة أخي ما تزال على قيد الحياة، عندما كنا نأخذها لتدفن«.  

واشنطن/ االستقالل: 
حم���ل الجفاف في الغرب األمريكي عدة مفاجئ���ات آخرها هيكل عظمي يعود 
تاريخ���ه إلى ثمانينيات القرن الماضي، فيما حذرت الش���رطة من اكتش���افات 

صادمة أخرى مقبلة.
وأفادت وكاالت ووسائل إعالم أمريكية بأنه تم العثور على هيكل عظمي يعود 
تاريخه إلى ثمانينيات الق���رن الماضي في برميل معدني على األرضية الجافة 

لبحيرة اصطناعية قرب الس فيغاس.
في بحيرة ميد، أكبر خزان للمياه في الواليات المتحدة والذي انخفض مس���تواه 
بش���كل كبير تحت تأثير الجفاف المزمن، ُعثر على الجثة داخل صندوق صدئ 

عالق في التراب من قبل ركاب قوارب استجمام.
واس���تنادا إلى المقتنيات الش���خصية الموجودة في البرميل مع الجثة، تعتقد 

شرطة الس فيغاس أنها عائدة إلى شخص ُقتل في الثمانينيات.
ولم ُيكشف عن أسباب الوفاة وال طبيعة المقتنيات من جانب المحققين الذين 

لم يتعرفوا بعد على الضحية.

جفاف بحيرة في الواليات المتحدة 
يكشف مفاجأة دفنت منذ 30 عامًا

امرأة ميتة تقرع على نعشها 
خالل مراسم جنازتها بكين/ االستقالل: 

أعل���ن تطبيق تيك توك أّنه يعتزم تقاس���م عائدات 
اإلعالنات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربًا 
بالتالي من النموذج الُمعتمد لدى المنصات المنافسة.

وأوضح التطبي���ق التابع لمجموع���ة »بايت دانس« 
الصينية في بيان أنه س���يبدأ ب���درس برنامج األول 
»لتقاس���م اإليرادات مع صناع محتوى وشخصيات 

عامة وناشرين صحافيين«.
وأش���ار إل���ى أّن المرحل���ة األول���ى م���ن البرنامج لن 
تشمل س���وى الحسابات التي تضم مئة ألف متابع 

عل���ى األقّل، مؤك���دًا تصميمه عل���ى »تطوير حلول 
نقدية )...( ليش���عر صناع المحتوى بأّنهم ُمقّدرون 
ويتلقون المكافأة المناس���بة«. وذكر موقع »بيزنس 
أوف أبس« المتخصص أّن تي���ك توك الذي تجاوز 
عدد مس���تخدميه المليار الع���ام الفائت حقق عام 
2021 إي���رادات بلغ���ت 4,6 ملي���ار دوالر، وهو رقم 
يعادل اإليرادات الخاصة بتطبيق سنابتشات الذي 

يتصفحه يوميًا نحو 300 مليون مستخدم.
وكان���ت منص���ات التواص���ل االجتماع���ي الكبيرة 
المتخصصة بنش���ر مقاطع الفيدي���و مثل يوتيوب 

وانستغرام وسنابتشات بدأت تنفيذ خطط تتعلق 
بمشاركة األرباح.

وأعلن تيك توك األربع���اء كذلك تطّورًا في عروضه 
المخصص���ة للمعلني���ن، إذ س���تصبح إعالناتهم 
مرتبط���ة بمقاطع الفيديو المصنف���ة ضمن ال�%4 

األكثر استقطابًا للمشاهدات على المنصة.
ومن ش���أن هذه الصيغة الجديدة، المسماة »تيك 
ت���وك بال���س«، أن تضم���ن للمعلني���ن كذلك ربط 
إعالناته���م بمحتوى حس���ابات خاضع���ة للتحقق 

بهدف تحسين فاعلية حمالتهم.

»تيك توك« يعتزم تقاسم عائدات اإلعالنات مع أبرز صناع المحتوى

القاهرة/ االستقالل: 
وصل س���عر كارت ش���حن ف���ي مص���ر قيمته 
الحقيقية عش���رة جنيهات إلى 8 ماليين جنيه 
مصري، حتى اآلن. ليكون »أغلى كارت شحن في 

مصر«.
بدأت الحكاية حين أعلنت هبة راش���د، مؤسس 
جمعية مرس���ال، عن تواصل فاعل���ة خير معها، 
ال تمل���ك ماال، لكنه���ا ترغب في التب���رع لصالح 

الحضانات التابعة للمؤسسة، لكنها تملك كارت 
شحن، هي كل ما تملك بحسب رسالتها.

ونشرت هبة راش���د حكاية الفتاة، معلنة المزاد 
عل���ى الكارت، لتصل قيم���ة التبرعات حتى اآلن، 
أكثر من 4 ماليين جنيه مصري. ومع انتشار األمر، 
قررت ش���ركة فودافون، أن تتبرع بنفس القيمة 
التي يصل لها قيمة الكارت في شكله النهائي، 

مساهمة منه لصالح المجتمع المصري.

وقدمت فودافون الش���كر للفتاة صاحبة الرسالة، 
وقدم���ت لها هدية بقيم���ة 1000 كارت، على ما 

أعلنت على صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وألن المبل���غ ال���ذي جمع حت���ى اآلن، وتبرع رجل 
أعمال بمبل���غ 3ماليين جنيه ونص���ف المليون، 
ووجود نص مليون سابقة، فإن فودافون ملتزمة 
بدفع مثل هذه القيمة، لتكون القيمة اإلجمالية 

حتى اآلن لسعر الكارت، 8 ماليين جنيه.

األغلى في مصر.. بيع كارت شحن بسعر 8 ماليين جنيه

لشبونة/ االستقالل: 
أصيب ع����دد من بح����ارة الس����فن ف����ي البرتغال 
بالدهشة لدى مصادفتهم لقرش نادر يعود إلى 
80 مليون س����نة ويمتلك عددا هائال من األسنان، 

قبالة سواحل البلد األوروبي.
ونقل موقع »سكاي ينوز عربية« عن صحيفة »ديلي 
س����تار«، أن هذا القرش الذي يصل طوله إلى 1.5 
متر ُيوصف في الغال����ب ب�«األحفورة الحية«، ألنه 
تغير بش����كل طفيف على مدى عشرات الماليين 

من الس����نين. وجرى سحب س����مك القرش النادر 
الذي يس����مى ب�«األهدب« من عمق يزيد عن 2000 

متر تحت سطح الماء.
في غض����ون ذلك، ق����ال باحث����ون برتغاليون في 
تصريحات للصحافة، إنهم يعملون بتنس����يق مع 
االتحاد األوروبي من أجل ضمان تفادي صيد أنواع 

غير مرغوب فيها أو أخرى تحتاج الحماية.
وكان هذا القرش يعيش س����ابحا في مياه عميقة، 
بينم����ا كانت الديناص����ورات على س����طح األرض، 

واس����تطاع »األهدب« أن يكتسب فكا قويا بفعل 
صيده لسمك الحبار وأنواع أخرى.

وأوضح المعه����د البرتغالي للبحر والغالف الجوي، 
في بيان، أن هذا القرش له جس����م طويل ونحيل، 

كما أنه ذو رأس شبيه بالثعبان.
وقالت الباحث����ة في جامعة ألغارف����ي البرتغالية، 
مارغريدا كاسترو، إن القرش األهدب يمتاز بأسنانه 
الكثيرة التي يصل عددها إلى 300، ويستخدمها 

ألجل االنقضاض بشكل مفاجئ على الفريسة.

تمتلك 300 سن.. صيد سمكة قرش نادرة عمرها 80مليون سنة


