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القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت قناة كان العبرية، مساء الجمعة، عن اإلجراءات الجديدة 
التي من المحتمل أن تتخذها س����لطات االحتالل »اإلسرائيلي« 
لمعاقبة الفلسطينيين، بدعوى عملية مستوطنة »إلعاد« مساء 
الخميس، والتي أس����فرت عن مقتل ثالثة إسرائيليين، وإصابة 
آخرين بج����روح خطيرة. ووفق قناة كان، فإنه في الوقت الحالي، 
تميل »إس����رائيل« إلى عدم السماح باستمرار دخول العمال من 
غزة . وأش����ارت القناة العبرية إلى أن هذه محاولة إلرسال رسالة 
إلى »حماس« ضد التحريض، وس����يتخذ غدًا )اليوم األحد( قرار 

من قبل وزير األمن بيني غانتس . وفق قولها. وتابعت: »بسبب 
موج����ة العمليات، »إس����رائيل« تعتزم معاقبة الفلس����طينيين 
مث����ل تكثيف حمالت االعتقال، وحرمان الس����كان من تصاريح 
العمل، وفتح المعابر وغيرها، س����يتم اتخاذ قرار بهذا الش����أن 

مساء السبت«.
ووفق »كان«، فإن مؤسسة األمن »اإلسرائيلية« تتوقع استمرار 

موجة العمليات الحالية طوال عام 2022.
وقتل ثالثة إس���رائيليين وأصيب ثالثة آخرون بجراح خطيرة، 

مساء الخميس، طعنًا بفأس في إلعاد، شرق تل أبيب.

قناة عبرية: »إسرائيل« قد تتخذ إجراءات جديدة ضد الفلسطينيين

الضفة الغربية/ االستقالل:
أصيب عشرات المواطنين، بجروح وحاالت اختناق، 
خ���الل مواجهات مع ق���وات االحت���الل إثر قمعها 
مس���يرات ش���عبية انطلقت الجمع���ة، في مناطق 

متع���ددة بالضف���ة الغربية تنديدًا باالس���تيطان 
واعت���داءات االحتالل ضد الش���عب الفلس���طيني 
ومقدس���اته. فقد أصيب مس���اء الجمعة، عشرات 
المواطني���ن بح���االت اختناق نتيج���ة إلقاء قوات 

االحت���الل اإلس���رائيلي قناب���ل الغ���از المس���يل 
للدم���وع خ���الل مواجهات مع الش���بان ف���ي قرية 

وقال  نابلس.  الش���رقية جنوب  اللبن 
مراسلنا إن عش���رات الجنود اقتحموا 

اإ�ضابات بالر�ضا�ص والع�ضرات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل بال�ضفة 

 المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم 
بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس���ائل اإلعالم العبرية، الجمعة، بأن سلطات االحتالل بصدد المصادقة 
على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت 

االحتالل بصدد المصادقة على بناء 
4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الضفة المحتلة/ االستقالل:
صّعدت مجموعات من المس���توطنين المتطرفين الجمعة، من اعتداءاتها بحق 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية 

غزة/ االستقالل:
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية الفدائية في مستوطنة 

"إلعاد" قرب "تل أبيب" جزءًا من رد الش����عب الفلس����طيني 
على غطرس����ة وإجرام االحتالل اإلسرائيلي بحق المرابطين 

فصائل المقاومة: عملية »إلعاد« 
رد على جرائم االحتالل باألقصى 

االحتالل يقمع وقفة رافضة لتهجير 
المواطنين من مسافر يطا بالخليل

نقابة المحامين األمريكية ترفض اعتبار 
6 مؤسسات فلسطينية »إرهابية«

واشنطن/ االستقالل:
احتجت نقابة المحامين األمريكية، الجمعة، على قرار س���لطات 
االحتالل »اإلس���رائيلي« اعتبار س���ت مؤسس���ات فلس���طينية 

الرشق: تهديدات االحتالل باغتيال قياداتنا ال تخيفنا

مؤتمر دولي: المقاومة الفلسطينية 
باتت أشد قّوة للدفاع عن األقصى

طهران/ االستقالل:
أك����دت األمان����ة العامة للمؤتم����ر الدولي للدفاع ع����ن انتفاضة 
الشعب الفلسطيني بمجلس الشورى اإلسالمي )في إيران(، على 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل »اإلسرائيلي«، صباح الجمعة، 
نيته هدم منزل منفذ عملية شارع »ديزنغوف« بتل 

أبي���ب رعد حازم من مخيم جني���ن بالضفة الغربية 
المحتل���ة. وبحس���ب إذاعة جيش االحت���الل، »وقع 
قائد المنطقة الوس���طى على أمر بهدم شقة رعد 

حازم منفذ العملية في »ديزنغوف« في تل أبيب«. 
واغتالت قوات االحتالل الش���اب رعد 
حازم منفذ عملية »ت���ل أبيب« خالل 

مسلم: تراب األقصى واإلبراهيمي جيش االحتالل يوقع على قرار هدم منزل منفذ عملية »ديزنغوف«
والقيامة ال يطهره إال بندقية المقاوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عضو هيئة الدفاع عن المقدس���ات اإلس���المية والمسيحية األب مانويل مسّلم، أن 

تراب القدس واألقصى والقيامة ومهد المسيح والمسجد االبراهيمي ال 
يَطّهرها إال ُكْحل الرصاص المنطلق من بندقية المقاوم.  وقال مسّلم في 

المئات يؤدون صالة الجمعة أمام الصليب 
األحمر بغزة تضامنًا مع األسير عواودة

غزة/ االستقالل:
أدى المئات من المواطنين في مدينة غزة صالة الجمعة أمس قبالة 
مقر الصليب األحمر وسط المدينة تضامنًا مع األسير المضرب عن 

»الجهاد« برام الله تنظم وقفة إسناد لألسير عواودةإعالم االحتالل يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية »إلعاد« 

�ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف بيت دجن �شرق نابل�س �أم�س 
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
صّع���دت مجموع���ات من المس���توطنين 
المتطرفين الجمع���ة، من اعتداءاتها بحق 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد أصيب راعي أغن���ام بجروح ورضوض 
بالكتف، أمس، إثر اعتداء المس���توطنين 
عليه بالضرب، قرب قرية أم الخير بمسافر 

يطا جنوب الخليل.
وأفاد منس���ق لج���ان الحماي���ة والصمود 
جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطني 
مستوطنة "اتس���خا رمان" المقامة حديثا 
على أراضي المواطنين بمسافر يطا، اعتدوا 
بالضرب على الراعي عمر الهذالين ما أدى 
إلصابته بالكتف، وضرب أغنامه وتكس���ير 

أرجلها.

الجدي���ر بالذكر أن مس���افر يطا تش���هد 
االحت���الل  م���ن  وحش���ية  اعت���داءات 
المواطني���ن  ض���د  والمس���توطنين 
وممتلكاته���م، به���دف تهجيره���م من 

أراضيهم لصالح االستيطان.
كما أحرق مستوطنون، فجر الجمعة، ثالث 

مركبات في قرية عوريف جنوب نابلس.
وأف���ادت مص���ادر أمني���ة، بأن ع���ددا من 

المستوطنين اقتحموا القرية فجرا وأضرموا 
النيران في ثالث مركبات تعود للمواطنين: 
مشهور حسن ش���حادة، ومحمود مشهور 

شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.
يذك���ر أن عددا م���ن المواطني���ن أصيبوا 
بجروح في وقت متأخر من مساء الخميس 
وتضررت ع���دة مركبات، ج���راء اعتداءات 
نفذها المس���توطنون على مفترقات طرق 

جنوب نابلس.
كم���ا هاجم مس���توطنون، فج���ر الجمعة، 
مركبات المواطني���ن بالحجارة، جنوب بيت 

لحم.
وأف���ادت مص���ادر أمني���ة، بأن ع���ددا من 
مستوطني مجمع "غوش عتصيون" رشقوا 
مركب���ات المواطنين بالحجارة على ش���ارع 

القدس- الخليل، دون أن يبلغ عن إصابات.

تخللها حرق وتدمير مركبات 

غزة/ االستقالل:
أدى المئات من المواطنين في مدينة 
غزة ص���الة الجمعة أم���س قبالة مقر 
الصليب األحمر وسط المدينة تضامنًا 
مع األسير المضرب عن الطعام لليوم 

ال�66 على التوالي خليل عواودة.
وكانت حركة الجهاد اإلسالمي دعت 
الخميس ألداء صالة الجمعة أمام مقر 
المؤسس���ة الدولية بغزة تضامنًا مع 
األس���ير عواودة الذي يواصل معركة 
األمعاء الخاوية رفضا العتقاله اإلداري.

ودعا خطي���ب الجمعة توفيق قنيطة 
إلى التح���رك العاجل من أجل األفراج 
عن األسير عواودة ال سّيما وأنه دخل 
ف���ي مرحلة الخطر الش���ديد، منتقدًا 
صم���ت المؤسس���ات الدولي���ة أمام 
ما يتعرض له األس���رى في س���جون 

االحتالل "اإلسرائيلي".
وكان قال نادي األس���ير الفلسطيني، 

الخميس: "إن إدارة س���جون االحتالل 
أع���ادت المعتق���ل خلي���ل ع���واودة 
المضرب ع���ن الطعام من���ذ 64 يومًا 
إلى س���جن "الرملة" بعد أن نقلته إلى 

مستشفى "أس���اف هروفيه" نتيجة 
لخطورة وضعه الصحّي".

وتشهد حالة األسير عواودة الصحية، 
تدهورًا كبيرًا، حي���ث يعاني من آالم 

في الرأس والمفاصل وهزال وإنهاك 
ش���ديد وع���دم انتظام ف���ي نبضات 
القلب والتنف���س وانخفاض حاد في 

الوزن.

بدعوة من »الجهاد اإلسالمي«

المئات يؤدون صالة الجمعة أمام الصيب األحمر بغزة تضامنًا مع األسير عواودة
بيروت/ االستقالل:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، الجمعة، 
إن حمل���ة التهديدات والتحريض اإلس���رائيلية باغتيال رئيس 
الحركة في غزة يحيى السنوار أو أي من قيادات الحركة، ال تخيفنا 

وال تخيف أصغر شبل في »حماس«.
وعّد الرش���ق ه���ذه التهديدات محاولة فاش���لة لطمأنة قطعان 
المس���توطنين المذعورين وأنها ال تزيدن���ا إال إصراًرا على الدفاع 
عن القدس واألقصى، حتى زوال االحتالل عن آخر شبر من أرضنا.

وكان أعضاء كنيس���ت وصحافي���ون وكّتاب إس���رائيليون دعوا 
الخميس إلى اعتبار حركة »حماس« في قطاع غزة »المسئولة عن 
عملية إلعاد التي قتل فيها ثالثة مستوطنين وأصيب 4 آخرين«.

ودعا عضو الكنيست »ايتمار بن غفير« الجيش »اإلسرائيلي« إلى 
إلقاء قنبلة على منزل مس���ئول حرك���ة حماس في القطاع يحيى 
السنوار بصفته »المحرض الرئيس على موجة العمليات األخيرة«. 

على حد تعبيره.
في حين، ركزت العديد من وسائل اإلعالم العبرية على تصريحات 
س���ابقة للس���نوار قبل أيام والت���ي دعا خاللها الفلس���طينيين 
إلى تنفيذ العمليات عبر الوس���ائل المتاح���ة ومن بينها البلطة 

والسكين.

الرشق: تهديدات االحتالل 
باغتيال قياداتنا ال تخيفنا

 المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس����ائل اإلع����الم العبرية، الجمعة، بأن س����لطات 
االحت����الل بص����دد المصادقة عل����ى نح����و 4000 وحدة 

استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن ما تس����مى اللجنة الفرعية لالس����تيطان في 
مجلس التخطيط األعلى، ستعقد اجتماعا يوم الخميس 
المقب����ل، بهدف اإلي����داع والمصادقة عل����ى مخططات 

استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية.
وتأت����ي المصادقة على هذه المش����اريع االس����تيطانية 
الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس األميركي جو بايدن، 
إلس����رائيل والمنطقة، في نهاية حزيران/يونيو المقبل، 
وبحس����ب وس����ائل اإلعالم العبرية فإنه س����يتم إيداع 
مخططات اس����تيطانية جديدة ل�1452 وحدة س����كانية 
في المستوطنات التالية: »نوكديم« 32 وحدة؛ »معاليه 
أدومي����م« 16 وح����دة؛ »كدوميم« 286 وح����دة؛ »دوليف« 
90 وحدة؛ »عمانوئيل« 170 وح����دة؛ »مافو حورون« 110 
وحدات؛ »شعاري تيكفا« 192 وحدة؛ »إلكناه« 500 وحدة؛ 

و«ناغوهوت« 56 وحدة.
وأض����اف البي����ان أن����ه س����تتم المصادق����ة النهائي����ة 
ف����ي االجتماع نفس����ه عل����ى 2536 وحدة س����كنية في 
المس����توطنات التالية: »دولي����ف« 364 وحدة؛ »معاليه 
مخم����اش« 114 وحدة؛ »ش����يفوت راحي����ل« 534 وحدة؛ 
»نيريا« 168 وحدة؛ »غفعات زئيف« 136 وحدة؛ »أفرات« 
40 وحدة؛ »تسوفيم« 92 وحدة؛ »ريفافا« 64 وحدة؛ »تل 
منشيه« 107 وحدات؛ »بيتار عيليت« 761 وحدة؛ »كريات 

أربع« 156 وحدة.
وحس����ب هيئة البث العام����ة اإلس����رائيلية »كان«؛ فإن 
االحتالل أجرى محادثات مباش����رة م����ع اإلدارة األميركية 
حول عقد اجتماع مجلس التخطيط األعلى للمستوطنات 

بهدف التصديق على هذه المشاريع االستيطانية.
ويزع����م االحت����الل أن التصدي����ق على هذه المش����اريع 
االستيطانية سيؤثر على اس����تمرار والية الحكومة، وأن 
قسما من أعضاء الكنيست من حزب »يمينا« يشترطون 
التصديق عليها كي يمتنعوا عن االنشقاق عن االئتالف.

رام الله/ االستقالل:
نظم���ت حركة الجهاد اإلس���المي، مس���اء الجمعة في 
مدينة رام الله، وقفة إسناد لألسير القائد خليل عواودة 
المض���رب عن الطعام للي���وم ال�66 عل���ى التوالي في 

سجون االحتالل، رفًضا العتقاله اإلداري.
وشارك في الوقفة، وفد من كوادر ومحرري وأبناء حركة 
الجهاد اإلس���المي إلى جانب جماهير شعبنا في قرية 

كفر نعمة، وذلك إسنادًا ودعمًا لألسير عواودة.
وق���ال أحم���د دار نصر القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي، إن هذه الوقفة، جاءت ترسيخًا لوحدة الوجع 
والمصير، مؤكدًا أن اب���ن لخليل هو ابن رام الله الوفية 

للشهداء واألسرى.
وأضاف نصر، أننا ل���ن نترك خليل وحيدًا في معركته 

مع الس���جان، وس���نبقى مس���اندين داعمين له حتى 
استنشاقه أنفاس الحرية. الفتًا أن هذه الوقفة جاءت 

وفاًء لألسيرين خليل العواودة ورائد ريان.
وطالب القيادي نصر بضرورة االلتفات إلضراب األسير 
خليل عواودة، وإس���ناد معركته، مشيرًا إلى أن إضراب 
خليل بدون تناول مدعمات، ومن أصعب االضرابات في 

سجون االحتالل.
واألس���ير  عواودة أحد قيادات حركة الجهاد اإلسالمي 
ف���ي محافظ���ة الخلي���ل، وه���و معتق���ل من���ذ تاريخ 
27/12/2021م، وحولت���ه س���لطات االحتالل لالعتقال 
اإلداري دون أن توج���ه ل���ه أي تهم���ة، ليق���رر بتاريخ 
3/3/2022م، خوض إض���راب مفتوح عن الطعام رفضًا 

العتقاله اإلداري.

االحتالل بصدد المصادقة على بناء 
4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

مضرب عن الطعام لليوم الـ66
»الجهاد« برام الله تنظم 
وقفة إسناد لألسير عواودة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كثفت القوات األمنية "اإلس���رائيلية" من 
عمليات بحثها ع���ن منفذي عملية إلعاد 
التي وقعت مس���اء الخميس، وال زالت ال 
تعرف أي معلومات عن مكان تواجدهما، 
حي���ث تتركز عملية البح���ث في منطقة 

إلعاد ومناطق محيطة شرق »تل أبيب«.
وتبين م���ن التحقيقات الت���ي تجري أن 
المنفذين أس���عد يوس���ف الرفاعي )19 
عاما( وصبحي عماد أبو ش���قير )20 عاما( 
وهما من س���كان قرية رمانة غرب جنين، 
كان���ا يعمالن ف���ي مج���ال الكهرباء دون 
تصريح داخل المدينة، وهما يعرفان كل 

مكان فيها ويبدو أنهما يختبئان جيًدا.
وأفادت وسائل اإلعالم العبرية المختلفة 
بينها القناة 12 تحت بند س���مح بالنشر 
بأن منف���ذي العملي���ة ت���م نقلهما إلى 
"إلع���اد" عب���ر س���ائق المركب���ة أورن بن 
يفتاح من س���كان اللد والذي ُقتل بعد أن 

أوصلهما للمكان.
وفي تفاصيل العملية، بحسب ما ورد في 
موقع صحيفة "هآرت���س " العبرية، فإنه 
عن���د الس���اعة 20:36 )بتوقيت القدس 
المحتلة( من مس���اء الخميس، وفي ختام 
احتفاالت ما يس���مى "عيد االس���تقالل" 
للش���رطة  التابع  الط���وارئ  مرك���ز  تلقى 
اإلس���رائيلية أول مكالم���ة هاتفي���ة تم 

اإلبالغ فيها عن الهجوم.
تفا�صيل العملية

الس���اعة 20:30  العملية عن���د  وب���دأت 
)بتوقيت القدس المحتلة( في الس���احة 
الواقعة بين شارعي ابن جفيرول ويهودا 
حناسي، وكانا يحمالن "فأسًا" و "سكينًا"، 

وهاجم���ا س���ائق مركبة داخ���ل مركبته 
وقتاله، ثم قام���وا بمهاجمة كل من يمر 
بالمكان من مركبات وم���ن كانوا داخلها 

لحظة توقفهم.
ووفًق���ا للتحقيق���ات، ف���إن المنفذي���ن 
اس���تمرا في طريقهما عب���ر درج طويل 
يؤدي إلى مجمع مدين���ة مالهي ومدرج 
وملعب، حيث كان يتواجد العشرات من 
"اإلس���رائيليين" في الم���كان، وفي ذاك 
الممر قتلوا إس���رائيلًيا، وهاجموا آخرين، 
واس���تمرا في الرك���ض اتج���اه الطريق 
المؤدي إل���ى مدينة إلع���اد الترفيهية، 
م���ع ملعب عل���ى يمينه���م كان بداخله 
"اإلس���رائيليين"، وقتلوا  العش���رات من 

شخًصا آخر.
وعندما وصال إلى مدخ���ل المتنزه التقيا 
بحارس أمن، وحاول إطالق النار تجاههم، 
لكنهم أصابوه بجروح خطيرة، ثم انتقال 
إلى س���احة انتظار المركبات في مدينة 
المالهي وهناك هاجما شخصين آخرين، 
اإلس���رائيليين تمكن  أحد  أن  ويش���تبه 
من مواجهتهما م���ا أدى إلصابة أحدهما 

بجروح طفيفة.
وف���ر المنف���ذان من المكان عب���ر منطقة 
ترابي���ة بالقرب من المجم���ع الترفيهي، 
ويب���دو أنهما تمكن���ا من اله���روب عبر 
منحدر ترابي ومرا باتجاه السياج المحيط 
آثارهما  بالثغرات، وفقدت  المليء  بإلعاد 

في تلك النقطة.
ووصل���ت عمليات البحث ع���ن المنفذين 
من رأس العين ش���ماال حت���ى إلعاد في 

الجنوب والخط الفاصل في الشرق.
تخفي�ض عدد العمال الغزيني

وي���درس األمن "اإلس���رائيلي" تخفيض 
عدد العمال الغزيين الذين يس���مح لهم 
المحتلة وحتى  بالعمل داخل األراض���ي 
وق���ف إدخاله���م تماًما، بهدف إرس���ال 
رس���ائل لقادة "حماس"، بحسب ما ذكر 

موقع "هآرتس".
وأس���فرت العملي���ة ع���ن مقت���ل ثالثة 
إس���رائيليين وإصاب���ة 4 آخري���ن بجراح 

خطيرة، طعنا بفأس.

ودعا الش���اباك والش���رطة اإلس���رائيلية 
الجمه���ور "اإلس���رائيلي" إل���ى التبلي���غ 
حول أي اش���تباه أو معلومات حول مكان 
العملي���ة. ونقلت  المش���تبهين بتنفيذ 
وس���ائل إعالم عبرية عن مس���ؤول أمني 
إسرائيلي قوله إن المشتبهين بال سوابق 

أمنية.
ويتركز البحث عن المش���تبهين بتنفيذ 
العملي���ة ف���ي ورش بن���اء وف���ي حرش 
ومنطق���ة إلعاد. وتش���ير التقديرات إلى 
أنهما ال يزاالن في "إسرائيل" ولم يعودا 

إلى الضفة الغربية.
وقال ضاب���ط في الش���رطة إن "التخوف 
المرك���زي ه���و أن يحاوال تنفي���ذ عملية 
أخرى، ولذلك يبذل الش���اباك والش���رطة 

مجهودا كبيرا من أجل القبض عليهما".
ونشرت الش���رطة اإلسرائيلية حواجز في 
إلعاد والمناط���ق المحاذية لها، بحًثا عن 
س���يارة ذكر ش���هود عيان أنه���ا غادرت 

المنطقة.
اإحباط 66 هجومًا

وكش���ف مصدر أمني إس���رائيلي، مساء 
الجمع���ة، أن���ه ت���م إحب���اط 66 هجومًا 
"إرهابًيا"، واعتقل أكثر من 500 مش���تبه 
به���م منذ بداي���ة الموج���ة الحالية التي 

بدأت منذ نحو شهر ونصف.
وبحسب قناة ريش����ت "كان" العبرية، 
فإن 19 إسرائيلًيا قتلوا في الهجمات 
التي وقع����ت خالل ه����ذه الفترة منذ 
عملية بئر السبع في الثاني والعشرين 
من مارس/ آذار الماضي، وحتى عملية 
الليلة الماضية في "إلعاد" ش����رق تل 

أبيب.

مقتل 19 »إسرائيليًا« منذ أواخر مارس

إعالم االحتالل يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية »إلعاد« 

غزة/ االستقالل:
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية الفدائية في مستوطنة 
"إلعاد" قرب "تل أبيب" جزءًا من رد الش����عب الفلس����طيني على غطرسة 
وإجرام االحتالل اإلس����رائيلي بحق المرابطين والمرابطات في المس����جد 

األقصى المبارك.
وأكدت الفصائل في بيان وصل "االس����تقالل" نس����خة عنه أن العملية 
تؤكد أن المساس بالمسجد األقصى ومحاوالت فرض التقسيم الزماني 

والمكاني سيشعل المنطقة برمتها.
وش����ددت على أن تهديدات االحتالل باغتيال قادة في المقاومة تثبت 
حالة التخبط واإلرباك التي يعيشها، ونحذره من اإلقدام على مثل هكذا 

حماقة سترتد تداعياتها في وجه قيادته المأزومة.
وأعربت عن فخره����ا بمنفذي العملية اللذين أذاقا العدو الويل في قلب 
كيانهم المزعوم وأثبتا أن شعبنا ال يمكن أن يتنازل أو يتراجع عن حقه 

في الدفاع عن مقدساته بكل ما يملك.
وأكدت فصائل المقاومة أن هذا الرد العملي والطبيعي هو خيار شعبنا 
بالتحدي والمواجهة لهذا االحتالل الذي ال يفهم إال لغة القوة والحراب.

وحيت مرابطي القدس الذين تصدوا القتحامات المس����توطنين، مبينة 
أن "ه����ذه العملية نصٌر جديد يضاف لس����جل انتصاره����م وتعزز من 
رباطه����م وصمودهم ومعنوياتهم، وتؤكد لهم أن ش����عبنا موحد خلف 

صمودهم".
يش����ار إلى أن عملية العاد أدت لمقتل 3 إس����رائيليين وإصابة 6 آخرين 

بعملية طعن وإطالق نار شرق "تل أبيب".

"تهديداته باغتيال قادتنا تثبت حالة إرباكه"
فصائل المقاومة: عملية »إلعاد« 
رد على جرائم االحتالل باألقصى 

محافظات/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحت���الل "اإلس���رائيلي"، أمس 
الجمع���ة، حمل���ة مداهمات واعتق���االت طالت 
مناطق متفرق���ة في مدن وبلدات وقرى الضفة 

ومدينة القدس المحتلتين.
فقد اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر 
أمس، أربعة مواطنين من بلدة ترمسعيا شمال 

رام الله.
وذكرت مصادر أمني���ة، أن االحتالل اعتقل كال 

من: وعد عوض أبو س���مرة، وأن���س زياد جبارة، 
والش���قيقين عبد الله وعبد الرحمن علي راتب 

الخطيب، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي س���ياق متص���ل، اندلع���ت مواجهات مع 
ق���وات االحتالل في قرية الجانية غرب رام الله، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
كما أفادت مص���ادر محلية، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت الشاب أحمد ركن، عقب اقتحام منزله 

في حي رأس العمود ببلدة سلوان.

والجدير بالذكر، أن الش���اب ركن اعُتقل وُأبعد 
عن المسجد األقصى وتعّرض للحبس المنزلي 

عدة مرات.
وف���ي ذات الس���ياق، اعتقلت ق���وات االحتالل 
المواطن بالل  اإلس���رائيلي، مس���اء الجمع���ة، 
مواس���ي من باقة الغربية داخ���ل أراضي ال�48 
أثناء تواج���ده قرب باب السلس���لة أحد أبواب 
المس���جد االقصى المبارك، في مدينة القدس 

المحتلة.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عشرات اآلالف من أبناء شعبنا، صالة الجمعة 
األولى بعد انقضاء ش����هر رمض����ان المبارك، في 
رحاب المسجد األقصى المبارك، رغم التضييقات 

االحتاللية.
وقدرت دائ����رة األوقاف اإلس����المية، بأن نحو 20 
ألف����ا أدوا الصالة ف����ي األقصى، وس����ط إجراءات 
عسكرية إسرائيلية مشددة، حيث نشرت شرطة 
االحت����الل عناصرها عند بواب����ات البلدة القديمة 
والطرق����ات والش����وارع المؤدية للمس����جد، وعلى 
بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الش����خصية 

للمواطنين.
يشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت منذ الخميس 

وحت����ى فجر أم����س الجمعة، 44 فلس����طينيا في 
بينهم مقدس����يون  المحتل����ة،  الق����دس  مدينة 
ومن داخل أراض����ي العام 48 والضف����ة الغربية، 

كما أصيب نحو 38 فلس����طينيا، خالل مواجهات 
اندلعت في المس����جد األقصى تزامنا مع اقتحام 

792 مستوطنا لباحاته.

20 ألفًا يؤدون صالة الجمعة في المسجد األقصى
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غزة/ االستقالل:
أقام����ت لجن����ة األس����رى للق����وى الوطنية 
واإلسالمية الجمعة، بيت عزاء لوالدة األسير 
كريم يونس والمعتقل في سجون االحتالل 

ما يزيد عن 4 عقود.
وش����ارك بالخيم����ة التي أقيمت بس����احة 
الجندي المجهول وس����ط غزة ممثلون عن 
الفصائ����ل ووجهاء ومخاتير وش����خصيات 

وطنية واعتبارية.
وقال منس����ق لجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلس����المية زكي دبابش إن بيت العزاء هو 
لمسة وفاء لألسير كريم يونس الذي أمضى 
أكثر من 40 س����نة في س����جون االحتالل، 
"ونحن نقول له عظ����م الله أجرك بوالدتك؛ 
هذه الوالدة هي والدة كل أسرى فلسطين 
وأنت تمثلهم، وإن شاء الله نلتقي بك بعد 

شهرين كريًما محرًرا معزًزا".
وأكد دبابش أن رسالتنا اليوم لكل األسرى 
في داخ����ل س����جون االحت����الل أن فصائل 
العمل الوطني واإلس����المي ولجنة األس����رى 
لن تنس����اكم ول����ن تنس����ى أهاليكم، وكل 
أبناء ش����عبنا وقواه الحي����ة هم فخورون بك 

وبعائلتك".
م����ن جهته، ع����ّزى عضو اللجن����ة المركزية 
للجبهة الشعبية أس����امة الحاج أحمد أبناء 

ش����عبنا برحيل والدة عميد األس����رى كريم 
يون����س، مؤكدًا أن بيت الع����زاء هو لكل حر 

وأسير من أبناء شعبنا.
وقال أحمد "نبرق بالتحية والتعازي لألسير 
كريم يونس وكل المناضلين، ونأمل وندعو 
فصائلنا لإلسراع في عملية تحرير كل أسرانا 
وتبييض السجون؛ ألن التجربة أكدت أنه ال 

يمكن تبييض الس����جون دون عملية تحرير 
واضحة".

بدوره، أوضح القيادي بالجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس����طين عصام أب����و دقة أن إقامة 
بي����ت العزاء ف����ي غ����زة اليوم يؤك����د حالة 
التضامن والتكاتف بين أبناء ش����عبنا وبين 

القوى الوطنية واإلسالمية.

وأكد أبو دقة أن إقامة هذا البيت هو تعبير 
عن حالة التضامن مع األس����ير كريم يونس 
ال����ذي ق����دم عمره ف����ي س����جون االحتالل؛ 
"فش����عبنا يؤكد أنه ش����عب وفي ومخلص 

ألسراه".
واعتب����ر عض����و األمان����ة العام����ة لحرك����ة 
المجاهدين نائ����ل أبو عودة إقامة الفصائل 

والق����وى الوطنية لبيت عزاء لوالدة األس����ير 
كري����م يونس هي لمس����ة وفاء م����ن الكل 
الفلسطيني تجاه أسرانا، وهي رسالة للعالم 
والمؤسسات الحقوقية بضرورة الوقوف أمام 
مس����ؤولياتهم تجاه األس����رى والعمل على 

تحريرهم.
وقال أبو عودة إن أسرانا يتعرضون وما زالوا 
لحرم����ان من األب����اء واألمهات ف����ي ظل هذا 
الصم����ت الدولي والعربي واإلنس����اني تجاه 
الجرائ����م اإلس����رائيلية الت����ي ترتكب بحق 
أسرانا"، داعًيا األمة العربية واإلسالمية بأخذ 
دورهم والعمل على اإلفراج عن جميع أسرانا.

بدوره، قّدم مس����ؤول ملف األس����رى بحركة 
األح����رار معاوية الصوفي التع����ازي لعائلة 
يون����س برحي����ل الحاجة الصاب����رة صبحية 
يونس وأحر التعازي لعميد األسرى برحيل 
والدته، مؤكدًا أنها عانت كثيًرا وهي تنتظر 
اإلف����راج ع����ن ولدها، لكن القدر س����بق ذلك 

اللقاء.
وطال����ب الصوف����ي أح����رار العال����م بضرورة 
التدخل العاجل من أجل اإلفراج عن أس����رانا 
وخاص����ة المرض����ى وكبار الس����ن واألطفال 
والنس����اء، متسائاًل: "أين العالم الظالم الذي 
يتغنى بالحرية وأسرانا يموتون وعوائلهم 

وال يلتقون ببعضهم بعضًا؟".

الفصائل بغزة تقيم بيت عزاء لوالدة األسير كريم يونس

رام الله/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحت���الل، مس���اء الجمعة، عن 
المناضلة ختام سعافين، حيث أمضت في سجون 

االحتالل 19 شهرًا.
وق���ال نادي األس���ير، ف���ي تصريح ل���ه، إن قوات 
االحتالل أفرجت عن األسيرة ختام السعافين )60 
عامًا( من رام الله، بعد 19 شهرًا من االعتقال، حيث 

تم اإلفراج عنها عبر حاجز الجلمة.
واعتقلت األس���يرة السعافين في ال�2 من تشرين 
الثاني/ نوفمب���ر 2020، وأص���درت بحقها حكما 
إداريًا وبعد 7 أش���هر، حّول االحت���الل ملفها إلى 

قضية، وحكم عليها بالسجن لمدة 16 شهرًا.
ومن المق���رر أن يتم تنظيم حفل اس���تقبال لها 
اليوم الس���بت في تمام الساعة 3:30 مساًء حتى 
الساعة 9 مس���اًء في قاعة الكاثوليك في رام الله 

التحتا.
واعتقلت قوات االحت���الل الصهيوني في الثاني 
من تش���رين الثان���ي / نوفمبر 2020، الناش���طة 
الوطنية القيادية، ختام الس���عافين عضو األمانة 
العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة 
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وذلك بعد مداهمة 

منزلها الكائن في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلي«، الجمعة، 
عن ثالثة فتية وش���اب مقدس���يين بع���د أن أمضوا 

محكومياتهم في األسر.
وأف���ادت مص���ادر مقدس���ية بأن س���لطات االحتالل 
أفرجت عن الفتية: عمر رسمي الرشق، ومحمد حمدي 
الجوالني، وأحمد فضل العجلوني، وجميعهم يبلغون 
من العمر )17 عاما(، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم 

البالغة 5 أشهر.
واعتقل الفتية الثالثة من منازل عائالتهم في البلدة 
القديمة من مدينة الق���دس المحتلة في 21 كانون 

األول عام 2021، وحكم االحتالل عليهم بالس���جن 5 
أش���هر، وفرضت على كل منه���م غرامة مالية بقيمة 

تزيد عن 5 آالف شيقل.
وفي السياق، أفرجت س���لطات االحتالل، عن األسير 
المقدسي محمد حسن حرب عبيدات )19 عاما( ، بعد 

أن أمضى 15 شهرا في األسر.
واعتقل االحتالل الشاب عبيدات من بلدة جبل المكبر 
جنوب ش���رق القدس، في 3 آذار/ م���ارس عام 2021، 
وحكم عليه بالسجن 15 شهرا، تنقل خاللها في عدة 
س���جون، علما أنه جرى اإلفراج عنه من س���جن ريمون 

الصحراوي.

االحتالل يفرج عن ثالثة فتية وشاب مقدسيين رام الله: االحتالل يفرج عن المناضلة ختام السعافين 

طهران/ االستقالل:
أكدت األمانة العامة للمؤتمر الدولي للدفاع عن انتفاضة 
الش����عب الفلس����طيني بمجلس الش����ورى اإلسالمي )في 
إيران(، على أن "المقاومة والشعب الفلسطيني، هما اليوم 
أشد قوة وأكثر تأهبًا من أي وقت مضى للدفاع عن المسجد 

األقصى المبارك وتحرير األراضي المحتلة في فلسطين".
ج����اء ذلك في البيان الصادر مس����اء الخمي����س، عن أمانة 
المؤتم����ر الدولي للدفاع ع����ن االنتفاضة الفلس����طينية؛ 
وذلك عل����ى خلفية تصعيد قوات االحتالل ضد المصلين 
المرابطين ف����ي المس����جد األقصى وعملي����ات االقتحام 
اليومية التي تش����نها الجماعات اليهودية المتطرفة في 

باحات المسجد.
وفيم����ا دان البي����ان عملي����ات االقتح����ام المتواصلة بحق 
المصلي����ن الفلس����طينيين المرابطي����ن داخل المس����جد 
المبارك، أكد بأن الوضع الراهن في األراضي المحتلة يلزم 
على جميع الش����عوب والضمائر الحية في أرجاء العالم أن 
تهّب لصد هذا المخطط الصهيوني البغيض الذي يطال 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
كما انتقد البيان، صمت المحافل الدولية ومنظمات حقوق 

االنسان ومواقفها االنبطاحية في هذا الخصوص؛ مضاًفا 
إلى اس����تنكاره خيانة التطبيع السافرة والوقحة من جانب 

بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وحّذر البيان من "مؤامرة تهويد هوية الشعب الفلسطيني 
وتراثه العريق داخل األراض����ي المحتلة بما في ذلك بناء 
هيكل س����ليمان المزعوم والمزيف بدل المسجد األقصى، 
التي تشرف على تنفيذها الصهيونية العالمية بواسطة 

الكيان اإلسرائيلي.
وخاطب����ت األمان����ة العام����ة لمؤتم����ر دع����م االنتفاض����ة 
الفلسطينية في بيانها، "الصهاينة" ليفيقوا من نومهم 
وغفلتهم ول����ن يعّولوا على عملي����ات التطبيع من جانب 
بع����ض الدول العربية، لتحقيق مآربهم في نهب الحقوق 
القانونية للشعب الفلسطيني وسائر الشعوب اإلسالمية 

والمسيحية، داخل القدس الشريف والمسجد األقصى.
وختم البي����ان بالقول: ان األمانة العام����ة للمؤتمر الدولي 
للدفاع عن انتفاضة الشعب الفلسطيني بمجلس الشورى 
اإلس����المي، اذ تحذر الكيان الصهيوني بشأن التداعيات 
الخطي����رة المترتبة على عدوانه الوحش����ي األخير، تهيب 
من جديد بالبرلمانات اإلس����المية وغير اإلس����المية وأيضا 

منظم����ات المجتمع المدن����ي في انحاء العال����م، للتنديد 
باالعتداءات والجرائم التي يمارسها الكيان "اإلسرائيلي" 
الغاصب في القدس الش����ريف، والحؤول دون اس����تمرار 
انتهاكاته لحرمة المس����جد األقصى المب����ارك، والتي من 
ش����انها ان تؤدي الى مزيد من التوت����رات واألزمات داخل 

المنطقة.
كما أدانت األمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة 
الفلس����طينية يوم احتالل أراضي فلس����طين المقدس����ة 

والقدس الشريف في 15 مايو لعام 1948.
وقال البيان إن هذا اليوم يذكرنا باحتالل أراض فلسطين 
المقدس والقدس الش����ريف من قب����ل الصهاينة بدعم 
من المس����تعمر البريطاني الجائ����ر والمتغطرس مضيفًا 
أن اس����تمرار المقاومة وعمليات المقاتلين الفلسطينيين 
الش����باب في قلب األراضي المحتل����ة يظهر اليوم حيوية 
الشعب الفلس����طيني وازدهاره وعدم استسالمه للجرائم 

الصهيونية النازية وخيانة بعض حكام العرب.
وقال����ت األمانة العام����ة للمؤتمر إن 74 عام����ًا من الجريمة 
والقتل واألس����ر والتهجير واالستيطان تحت دعم شامل 
م����ن الواليات المتح����دة والدول األوروبي����ة لم يتمكن من 

تقويض عزم الشعب الفلسطيني على تحرير نفسه من 
نير المحتلين الصهاينة؛ األمر الذي يخلق رس����الة وواجبًا 
عظيمًا للشعوب اإلسالمية والعربية والداعين إلى الحرية 
في العالم بضرورة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني.
وتاب����ع البيان أن هذه الروح الحي����ة والجهادية تتطلب أن 
تتوس����ع قوة الردع والنمو التي نشأت في غزة، في الضفة 
الغربية وجميع أنح����اء األراضي المحتلة أيضا وأن ينضم 
سبعة ماليين الجئ فلسطيني إلى هذا الموج االحتجاجي 

واالنتفاضة.
وأض����اف البيان أن األمانة الدائم����ة للمؤتمر الدولي لدعم 
االنتفاضة الفلسطينية تدعو جميع البرلمانات اإلسالمية 
والعربية والعالمية إلى توظيف طاقات وقدرات البرلمانات 
إلدان����ة الجرائم الصهيونية وأن يق����وم اتحاد البرلمانات 
الدولية بإلغاء عضوية هذا الكيان العنصري في جلس����ته 
األولى كم����ا أن المجتمع الدولي خاص����ة الجمعية العامة 
لألمم المتح����دة مدعٌو إل����ى أن يضع إع����ادة اعتماد قرار 
الجمعي����ة العامة رقم 3379 ض����د العنصرية على جدول 

أعمال الجمعية.

استنكر »خيانة التطبيع السافرة«

مؤتمر دولي: المقاومة الفلسطينية باتت أشد قّوة للدفاع عن األقصى
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان

قدمت أنا/ فوزي فضل سعيد أبو دية من غزة وسكان النصر لهذه المحكمة 
مضبط���ة موقعة من مختار أهالي الس���وافير ، مؤرخ���ة في: 28/4/2022م 
تتضمن أن زوجتي //قمر علي حس���ن بنات  المشهورة أبو دية قد توفيت 

إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ۹/۸/۲۰۱۷م .
وانحصر إرثها الشرعي واإلنتقالي في : فوزي المقرر المذكور وفي أوالدها 
منه و هم اس���امة و محمد و اسالم و حسام و وسام . وفي اإلناٹ و هن أمل 
ومنی و نسرين و شرين و نفين و سها و والء . و حيث أن والد المرحومة قمر 
المذكورة وهو علي حس���ن احمد بنات لم يسجل في قيود وزارة الداخلية 
بأنه متوفى وال يوجد له ش���هادة وفاة تثبت ذلك وليس لها وصية واجبة 
أو اختيارية وال أبناء توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى من ذكر، وألجل 
تس���جيل حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعة وانتقاال أعطيت هذه 
المضبطة موقعة مني حس���ب األصول. فمن له ح���ق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة الشيخ رضوان الشرعية خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر وحرر في : 5/5/2022م 

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
اأ�سرف خليل اأبو �سعر

القدس المحتلة/ االستقالل:
االحت����الل  ق����ادة  م����ن  العدي����د  عل����ق 
"اإلس����رائيلي" على العملية الفدائية في 
مستوطنة "إلعاد" شرقي تل أبيب، والتي 
أدت إل����ى مقتل 3 مس����توطنين، وإصابة 

آخرين بخروج خطيرة.  
وما زالت أجه����زة االحتالل األمنية وقوات 
كبيرة من جي����ش االحتالل تطارد منفذي 
العملية، وتقوم بعملية بحث وتمش����يط 
واس����عة في المناطق الت����ي يرجح أنهم 

لجأوا إليها.  
يشار إلى أن العملية وقعت في ساحتين 
منفصلتي����ن في وقت واح����د، األولى في 
شارع "ابن غفير"، حيث تعرض مستوطن 
لضربة ف����أس، فيما كانت حديقة البلدية 
س����احة لهجوم إضافي، بحس����ب ما نقله 

موقع "i24" العبري. 
وبعد مشاورات أمنية إسرائيلية داخلية، 
ش����ارك فيه����ا كل م����ن وزي����ر الخارجية، 
ووزير األمن الداخلي، ومفوض الش����رطة، 
ورئيس "الش����اباك" رونين ب����ار، ورئيس 
األركان أفي����ف كوخاف����ي، و"الموس����اد"، 
وقائد القوات المسلحة، وغيرهم من كبار 
المس����ؤولين، أكد رئي����س وزراء االحتالل، 

نفتالي بينيت، أن من قام بهذه العملية 
والداعمين لهم "سيدفعون الثمن"، وفق 

ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية. 
وعقب العملية، أعلن وزير جيش االحتالل 
بين����ي غانتس ف����ي ختام لق����اء تقييم 
الوض����ع، عن عدة ق����رارات يتصدرها قرار 
تمدي����د اإلغالق على قط����اع غزة والضفة 

الغربي����ة المحتلة، في هذه المرحلة حتى 
ي����وم األحد، عل����ى أن يتم النظ����ر مجددا 
نهاية هذا األس����بوع بتمدي����د اإلغالق أو 

رفعه.  
وتقرر أيضا تعزيز الشرطة بالمساعدة في 
واستخدام  والتمش����يط،  البحث  عمليات 
كل القوات الالزمة إلغالق منطقة التماس 

والمعاب����ر؛ لمنع احتمال لج����وء المنفذين 
إلى داخل مناطق الضفة الغربية، إضافة 
إل����ى "تثبيت الجهود على االس����تخبارات 

والعمليات الهجومية". 
وأكد غانت����س، أن "ه����ذه عملية خطيرة، 
وترتب����ت عليها نتائج وخيم����ة"، مضيفا: 
"جهاز األمن س����وف يحاسب المسؤولين 

العمليات،  وع����ن ه����ذه  التحريض  ع����ن 
وسيقتص منهم". 

بدوره، أوضح وزير خارجية االحتالل، يائير 
البيد، أن "فرحة "عيد االستقالل" )احتالل 
فلس����طين( اختف����ت في لحظ����ة، هجوم 

يرعب القلب في "إلعاد".  
وقال: "لن نستسلم، وستقوم قوات األمن 
"القتلة" ومرس����ليهم  بإلقاء القبض على 
وس����نواصل  للعدال����ة،  وتقديمه����م 
العم����ل مع����ا من أج����ل اس����تقاللنا وأمن 

اإلسرائيليين". وفق تعبيره.
أما وزير المالية أفيغدور ليبرمان، فقال: "ال 
يجوز أن نسلم بوقوع العمليات في "يوم 
االستقالل" في شوارع إسرائيل، ويتوجب 
علينا أن نوقع أقس����ى الضرب����ات، وإعادة 
الش����عور باألمان لإلسرائيليين".  على حد 

تعبيره.
وفي تعليقه، قال رئي����س كتلة "يمينا"، 
عضو الكنيس����ت نير أورب����اخ: "يوم فخرنا 
ينته����ي بأل����م ش����ديد"، منوه����ا بأنه "ال 
ينبغي لنا أن ننكسر، وال مجال ألن ننحني 
للعمليات، ب����ل بالعكس"، مضيفا: "أعرف 
أن ق����وات األمن لن تس����تريح حتى يتم 

القضاء على المنفذين".

»هجوم يرعب القلب«

قــادة االحتــالل: عمليــة »إلعــاد« خطيــرة ونتائجهــا وخيمــة

عّمان/ االستقالل:
ح���ّذرت وزارة الخارجي���ة وش���ؤون المغتربي���ن 
األردني���ة، الجمعة، من إقدام س���لطات االحتالل 
"اإلس���رائيلي" عل���ى تهجي���ر فلس���طينيي يطا 
الخليل، والمضي قدما في مخططات بناء )3988( 
وح���دة اس���تيطانية في األراضي الفلس���طينية 

المحتلة.
وأّكد الناطق الرس���مي باس���م الخارجية األردنية 
السفير هيثم أبو الفول، أن التوسع االستيطاني 
يعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس األمن 
رقم )2334(.

وش���دد على أن سياس���ة االستيطان س���واء بناء 
المس���توطنات أو توس���يعها، أو االستيالء على 
األراضي أو تهجير الفلس���طينيين، هي سياسة 
ال ش���رعية وال قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوٌة 
أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا 
ألس���س الس���الم، وجهود حّل الصراع، وتحقيق 
السالم الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على 

أساس قرارات الشرعية الدولية. وفق تعبيره.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جي���ش االحتالل »اإلس���رائيلي«، صباح 
الجمعة، نيته هدم منزل منفذ عملية ش���ارع 
»ديزنغ���وف« بتل أبيب رعد ح���ازم من مخيم 

جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وبحس���ب إذاعة جيش االحت���الل، »وقع قائد 
المنطقة الوس���طى على أمر بهدم ش���قة رعد 
حازم منفذ العملية ف���ي »ديزنغوف« في تل 

أبيب«.
واغتالت قوات االحتالل الشاب رعد حازم منفذ 

عملية »تل أبيب« خالل اش���تباك مس���لح في 
مدينة يافا، بعد نحو 8 س���اعات من المطاردة 

الحثيثة إثر تنفيذه العملية.
ونف���ذ رع���د ح���ازم عملي���ة بطولي���ة مس���اء 
الخميس الموافق 7 أبريل الماضي في ش���ارع 
»ديزنغ���وف« بت���ل أبيب، م���ا أدى إلى مقتل 
مس���توطنين وإصاب���ة 10 آخري���ن بج���راح 4 
منهم وصفت بالخطيرة، فيما أظهرت مقاطع 
فيديو من مسرح العملية حالة رعب اجتاحت 

المستوطنين.

األردن يحذر من تهجير فلسطينيي 
»يطا« وبناء وحدات استيطانية جديدة

جيش االحتالل يوقع على قرار هدم 
منزل منفذ عملية »ديزنغوف«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عض���و هيئ���ة الدفاع عن المقدس���ات اإلس���المية 
والمس���يحية األب مانوي���ل مس���ّلم، أن ت���راب القدس 
واألقصى والقيامة ومهد المسيح والمسجد االبراهيمي 
ال يَطّهره���ا إال ُكْح���ل الرص���اص المنطلق م���ن بندقية 
المقاوم.  وقال مس���ّلم في تصري���ح صحفي الجمعة: »ال 
نا على طري���ق القدس؛ وحدها  أوس���لو وال التطبي���ع َيُدلُّ

نا وتنير لنا الطريق«.   بندقية المقاوم َتُدلُّ
وش���دد على أن القدس س���تبقى في عيون أبناء شعبنا، 
وس���يبقى مقاومون���ا يتقلب���ون َظْهَرًا إل���ى بطن حتى 

يستريحوا ونستريح فيها. 
وأضاف مس���لم:« َم���ن قلبه ليس مغروس���ًا في األقصى 
والقيامة، ال ينمو وال يثمر وال يدوم في أمتنا العربية«.  

وأوضح أن المقاوم يموت وهو يحّيي بيده القدس، وبفمه 

يبصق على العم���الء المأجورين وَمْن خانوه وخانوا أرضه 
وقدس���ه ومقدساته.    ونّبه إلى أن جميع الفلسطينيين 
مشروع شهادة ومقاومة من أجل القدس، إن َبِقَيْت بقينا، 

وإن َفِنَيْت فنينا. 
وبحسب إحصائية ش���املة، فقد قتل 18 مستوطنًا في 
عمليات وقعت في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل 

أبيب وإلعاد خالل مايو وأبريل ومارس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت قناة كان العبرية، مس����اء الجمعة، إن األطباء في 
مستشفى بيلينسون يكافحون إلنقاذ حياة اثنين من 

المصابين بجروح خطيرة من عملية إلعاد.
وأضافت: »كما تم تحوي����ل مصاب آخر بجروح خطيرة 

إلى مستشفى شيبا-تل هشومير«.
وُقتل ثالثة إس����رائيليين وأصيب ثالثة آخرون بجراح 
خطيرة، مس����اء الخميس، طعنًا بفأس في مستوطنة 

إلعاد، شرق »تل أبيب«.
وتش����تبه ش����رطة االحتالل بوجود منفذي����ن اثنين، 

أحدهما يحمل فأسًا، واآلخر فأسًا وسكينًا. وذكر قائد 
الشرطة »اإلسرائيلية« في منطقة المركز أن االفتراض 
ه����و أن المنّفذي����ن فلس����طينيان. وفرض����ت الرقابة 
العس����كرية حظًرا للنش����ر على تفاصيل التحقيقات 

الجارية.

»أوسلو ال تدلنا على طريق القدس«

مسلم: تراب األقصى واإلبراهيمي والقيامة ال يطهره إال بندقية المقاوم

»كان«: األطباء يكافحون إلنقاذ اثنين من مصابي عملية »إلعاد« 



السبت 6 شوال 1443 هـ 7 مايو 2022 م

واشنطن/ االستقالل:
احتجت نقابة المحامين األمريكية، الجمعة، 
على قرار س����لطات االحتالل "اإلس����رائيلي" 
اعتبار ست مؤسسات فلسطينية "إرهابية".

وأبدت النقابة رأيها في تصنيف االحتالل 
"اإلسرائيلي" العام الماضي، ست مؤسسات 
مجتم����ع مدن����ي فلس����طينية عل����ى أنها 
"إرهابي����ة"، وذل����ك وفي تدخل ن����ادر جدا 
وغير مسبوق في قضايا سياسات أمريكية 

خارجية.
وبالنياب����ة ع����ن النقابة، أرس����ل رئيس����ها 
ريجينالد إم تورنر رس����الة إلى رئيس وزراء 
االحت����الل، نفتال����ي بيني����ت طال����ب فيها 
ب�"مراجعة مخاوف المجتم����ع الدولي حول 
اإلجراءات المستخدمة في حرمان األشخاص 
أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير الئق".

وقال تورنر؛ إن "النهوض بس����يادة القانون 
ه����و أحد األه����داف األربعة للنقاب����ة، التي 

تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في 
ذلك حقوق اإلنس����ان واإلجراءات القانونية 
العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع 
األش����خاص، والمحافظ����ة على اس����تقالل 
المحام����اة والقضاء، ومحاس����بة الحكومات 

بموجب القانون".
وجاء في الرسالة": "أعرب عدد من المنظمات 
والمس����ؤولين عن مخاوفهم م����ن أن هذه 
التصنيف����ات قد تم إجراؤها على أس����اس 
مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتس����تهدف 

أنشطة حقوق اإلنسان المشروعة".
وأك����دت أن "الحقوق اإلجرائي����ة المكفولة 
بموجب القانون الدولي، تقترح أن تكشف 
السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن 
األدلة التي تس����تند إليها المزاعم، للسماح 

لهم إلعداد دفاع قانوني مناسب".
وأضافت: "يجب أال تتن����ازل المنظمات عن 
حقوقها لمجرد أنه����ا متهمة بالضلوع في 

نش����اط إرهابي"، مؤك����دة "أن المتهمين ما 
زالوا مؤهلين الفتراض البراءة".

وتعتبر نقابة المحامين األمريكية أكبر نقابة 
للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 
60 ألف محام، وتقول في نظامها الداخلي؛ 
إنها "تهتم بالنهوض بسيادة القانون في 
جميع أنحاء الواليات المتحدة وحول العالم"، 
لكْن، نادرا ما تتدخل في القضايا الخارجية.

وكان����ت س����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي 
صنف����ت في ش����هر تش����رين أول/ أكتوبر 
العام الماضي س����ت مؤسس����ات حقوقية 
فلس����طينية ك�"منظمات إرهابي����ة"، وهي: 
مؤسس����ة الضمير لرعاية األس����ير وحقوق 
اإلنس����ان، والحرك����ة العالمي����ة للدفاع عن 
األطف����ال – فلس����طين، ومؤسس����ة الحق، 
واتحاد لجان العم����ل الزراعي، واتحاد لجان 
للبحوث  الفلسطينية، ومركز بيسان  المرأة 

واإلنماء.

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الطلب 2022/953  متفرع عن الق�سية رقم 2022/411 

نوع الدعوى: )قسمة أموال مشتركة عقارية ومنقولة(
قيمة الدعوى: تزيد عن )100000( مائة الف دينار اردني.

المس���تدعي: فادي رش���دي عمر حمادة – هوية رقم 802778225 – باألصالة عن 
نفس���ه وبوكالته عن كل من: جبري���ل وحمادة ومحمد وعمر ونانا ونس���رين أبناء 
الس���يد/ رشدي عمر حمادة – بموجب الوكالة الخاصة رقم 2022/915 عدل غزة – 

وكيالهم المحاميان/ حماد ياسين الدحدوح ويوسف ياسين الدحدوح.
المس���تدعى ضدهم/ -1 أيمن محمد إبراهيم حمادة – غزة ش���ارع المشاهرة بجوار مسجد 
س���يدنا إبراهيم أصحاب ش���ركة صابحة وحالي���ا مجهول محل اإلقام���ة. -2 مأمون محمد 
إبراهيم حمادة – غزة شارع المشاهرة بجوار مسجد سيدنا إبراهيم أصحاب شركة صابحة 
وحاليا مجهول محل اإلقامة. -3 مؤمن محمد إبراهيم حمادة – غزة ش���ارع المشاهرة بجوار 
مسجد سيدنا إبراهيم أصحاب شركة صابحة وحاليا مجهول محل اإلقامة. -4 مؤتمن محمد 
إبراهيم حمادة – غزة شارع المشاهرة بجوار مسجد سيدنا إبراهيم أصحاب شركة صابحة 
وحاليا مجهول محل اإلقامة. -5 أميمة محمد إبراهيم حمادة – غزة ش���ارع المشاهرة بجوار 

مسجد سيدنا إبراهيم أصحاب شركة صابحة وحاليا مجهول محل اإلقامة.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعي المذكور أعاله قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها قس���مة أموال مش���تركة عقارية 
ومنقولة اس���تنادا الى ما يدعيه ف���ي  الئحة دعواه ونظرا النك���م مجهولو محل اإلقامة 
وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطل���ب الراهن وعمال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد 
قاض���ي محكمة الصلح في الطلب رقم 2022/953م بالس���ماح لن���ا بتبليغكم عن طريق 
النش���ر المستبدل. لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم االحد الموافق 
2022/6/26م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين. تحريرا بغزة بتاريخ 2022/5/4م.

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 

االستقالل/ وكاالت:
وصف مجلس "جني����ف" للحقوق والحريات 
قرارًا بتهجير مئات الفلس����طينيين جنوب 
الضف����ة الغربية، تمهيدًا لنق����ل أراضيهم 
لليهود بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز 

العنصري التي تقترفها "إسرائيل".
وق����ال المجلس في بي����ان ل����ه الجمعة، إن 
محكمة العدل العليا في "إسرائيل" صادقت 
على القرار يوم األربعاء 4 مايو الجاري، عقب 

معركة قانونية ل�20عامًا.
وأوض����ح أن القرار ينهي س����بل االنتصاف 
القانونية المحلية، ويحول 1300 فلسطيني 
من مس����افر يطا في الخليل بنطاق تهديد 

التهجير القسري.
وبين "جنيف" أن الخطر قد يطال هؤالء بأي 
لحظة، في واحدة من أكبر عمليات التهجير 

الجماعي منذ سنوات.
وتق����ع المنطق����ة التي يس����ميها االحتالل 
"منطق����ة إط����الق الن����ار 918" والت����ي تبلغ 
مس����احتها 3300 هكت����ار ق����رب الخلي����ل، 
ويعي����ش رع����اة ومزارع����ون ف����ي 8 ق����رى 

فلسطينية.

وترقى عملية طرد الس����كان أصحاب األرض 
من منازلهم واالستيالء على أرضهم ونقلها 
لمس����توطنين يه����ود، إلى عملي����ة تهجير 

قسري.
ووصف "جنيف" ما يحدث بأنه جريمة حرب 

بموجب قواعد القانون الدولي.
وق����ال إن "الموافق����ة تعك����س تواطؤ نظام 
القض����اء في إس����رائيل مع الجه����از األمني 
والتنفي����ذي باقتراف انتهاكات جس����يمة 

لحقوق اإلنسان".

وذكر المجل����س أنها تدلل على أنه ال يمكن 
توقع عدالة من محكمة دولة االحتالل.

ونب����ه إل����ى أن����ه يس����تند ق����رار المحكمة 
اإلس����رائيلية لتفس����يرات قانوني����ة باطلة 

وعرض انتقائي لحقائق.

وأك����د المجلس أنه امتداد لسياس����ة دائمة 
اتس����م بها القضاء اإلس����رائيلية لش����رعنة 

االنتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين.
وبي����ن أن جي����ش االحتالل يح����اول تهجير 
الفلس����طينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما 

على األقل.
وذك����ر أن ذلك بعد تصنيف آالف الدونمات 
من األراضي الزراعية الفلس����طينية الواقعة 

بملكية خاصة على أنها منطقة إطالق نار.
يذكر أن جيش االحتالل أعلن تلك األراضي 
"منطق����ة عس����كرية مغلق����ة" ف����ي أوائ����ل 

الثمانينيات من القرن الماضي.
ورفض����ت المحكم����ة العلي����ا اإلس����رائيلية 
دفوع السكان الفلس����طينيين بأنهم كانوا 

يعيشون هناك من قبل.
ووفق السكان فإن إعالن معظم تلك األراضي 
منطقة تدريب عس����كرية مغلقة كان مجرد 

ذريعة إسرائيلية لالستيالء على أراضيهم.
وبي����ن أن "إس����رائيل" الت����ي تبن����ي آالف 
الوحدات االستيطانية للمستوطنين، تهجر 
الفلس����طينيين وتس����تولي عل����ى منازلهم 

وأراضيهم تحت ذرائع مختلفة.

»جنيف«: تهجير »إسرائيل« لـ1300 فلسطيني بالخليل نموذج صارخ للتمييز العنصري

جنين/ االستقالل:
نصبت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" الجمعة، حاجًزا عسكرًيا على مفترق بلدة 
عرابة، وكثفت من تواجدها جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد ش���هود بأن جنود االحتالل أوقفوا مركبات المواطنين وفتش���وها ودققوا 
ببطاقات راكبيها على حاجز عسكري طيار تم نصبه على مفترق عرابة.

وأش���اروا إلى أنها كثفت من تواجدها العس���كري ونصب الحواجز بمحيط قرى 
وبلدات: كفيرت، ومركة، ويعبد، وسيلة الظهر، وجبع.

االحتالل ينصب حواجز عسكرية 
تعيق حركة المواطنين بجنين

نقابة المحامين األمريكية ترفض اعتبار 6 مؤسسات فلسطينية »إرهابية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا قائد فرقة غزة الس���ابق ومسؤول شعبة 
العملي���ات الس���ابق ف���ي جي���ش االحتالل 
"يس���رائيل زيف" إلى تصفية رئيس حركة 
"حماس" في غزة يحيى السنوار حتى لو كان 

الثمن اندالع مواجهة جديدة.
وقال "زيف" في مقابل���ة اذاعية الجمعة، إن 
السنوار حرض على تنفيذ العمليات األخيرة 
وم���ن بينها الدع���وة لحمل البلط���ات لقتل 

اليهود وبالتالي فقد "تح���ول إلى حلقة من 
حلقات تنفيذ العملية ودمه مهدور" على حد 

تعبيره.
في حين قاطعه المذيع قائال: إن ثمن تصفية 
السنوار سيكون الدخول في حرب جديدة مع 
قطاع غزة، إال أن "زيف" يعتقد أن حربًا جديدة 
أفض���ل من الواقع الحالي الذي يخش���ى فيه 
س���كان »تل أبيب« على األقل من الخروج من 

منازلهم.

وحول توقيت شن عملية اغتيال محتملة قال 
"زيف": إنه يتوجب المبادرة لمفاجأة "حماس" 
بالتوقيت المريح للكي���ان ليس غدًا صباحًا؛ 

ولكن ربما بعد أسبوعين". وفق تعبيره.
وكان أعضاء كنيس���ت وصحافي���ون وكّتاب 
إسرائيليون دعوا الخميس إلى اعتبار حركة 
"حماس" في غزة "المسئولة عن عملية إلعاد 
التي قتل فيها ثالثة مستوطنين وأصيب 6 

آخرين.

خانيونس/ االستقالل:
استهدفت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« 
الجمعة، األراضي الزراعية شرقي مدينة 
خان يون����س جنوب قطاع غ����زة، بنيران 
رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل 

للدموع.
وأف����اد مراس����لنا ب����أن جن����ود االحتالل 
المتمركزين في األبراج العسكرية شرق 
خ����ان يونس فتحوا نيران رشاش����اتهم 
الثقيلة بكثاف����ة، وأطلق����وا قنابل الغاز 

الزراعية  للدموع، تجاه األراضي  المسيل 
شرق بلدة خزاعة.

وأشار إلى أن االعتداء »اإلسرائيلي« أجبر 
المزارعين على مغادرة أراضيهم، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.

ضابط سابق بجيش االحتالل يدعو لشن حرب على غزة

االحتالل يستهدف مزارعي شرق خان يونس
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من الصعب عزل التهديد بالقتل الذى تلقاه رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلية نفتالى 
بينيت عن مناخ التوتر والتصعيد الذي تعمدته الجماعات اليمينية المتطرفة طيلة شهر 
رمض���ان المبارك بدعم من قوات األم���ن والجيش ضد المصلي���ن والمعتكفين في رحاب 
المسجد األقصى، وال عن االستقالة المدوية للنائبة عيديت سيلمان من حزب )يمينًا( الذي 
يتزعمه رئيس الحكومة بينيت وهى االس���تقالة التي وصفت بأنها زلزال سياس���ي لكون 
هذه النائبة هي رئيس���ة كتل االئتالف الحاكم البرلمانية من ناحية وألن اس���تقالتها من 
حزب يمينًا وخروجها من كتلة االئتالف الحاكم الهش���ة، تعن���ي من ناحية أخرى أن هذا 
االئتالف أضحى معرضًا للس���قوط في حالة انس���حاب أي نائب آخر، وربما تكون مثل هذه 
االس���تقالة الثانية هي ساعة الصفر إلسقاط التحالف الحاكم، ومن ثم وضع إسرائيل أمام 
أحد احتمالين: إما أن ينجح بنيامين نيتانياهو زعيم المعارضة في تشكيل حكومة يمينية 

بديلة أكثر تشددًا وإما أن يتجه اإلسرائيليون إلى خوض غمار انتخابات عامة جديدة.
التهديد بالقتل الذي تلقته أسرة بينيت )25 أبريل الماضي( جاء عبر تلقي مظروف بريدي 
يحوى رصاصة داخله حس���ب معلومات قناة )كان( الرسمية عقب تلقي هذه الرسالة قامت 
أجهزة األمن بتشديد الحراسة واإلجراءات األمنية على أسرة بينيت الذي كتب على حسابه 
ب� )تويتر( يقول: يجب أال يصل الصراع السياسي، مهما يكن عميقًا، إلى العنف والبلطجة 

والتهديدات بالقتل.
هذه ليست المرة األولى التي يتعرض فيها بينيت للتهديد بالقتل واإليذاء الجسدي. ففي 
أغسطس الماضي تم تقديم الئحة اتهام ضد رجل )45 عامًا من كريات جات( اتصل بمركز 
الش���رطة وهدد بإيذاء بينيت، واعترف الحقًا أن���ه كان يخطط لذلك بالفعل وفق صحيفة 
إسرائيل اليوم، وسبق أن اعتقلت الشرطة إسرائيليًا آخر من جنوب البالد هدد بينيت بحرق 
منزله، واصفًا إياه بالدكتاتور. فه���م بينيت لتلك التهديدات هو فهمه لتصعيد اليمين 
المتطرف ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة خاصة في المسجد األقصى وفي الكثير 
من المدن الفلسطينية مثل جنين ومخيم جنين ونابلس وغيرها. فقد أكد بينيت أن هدف 
المتطرفين من كل ذلك التصعيد هو إش���عال حرب كما ح���دث العام الماضي في نفس 
التوقيت، أي تكرار عملية حارس األس���وار، كما يس���ميها اإلس���رائيليون أو سيف القدس 
كما يس���ميها الفلس���طينيون بكل ما تضمنته من مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل 
اإلس���رائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. يرى بينيت أن الهدف من وراء 

كل ذلك هو فقط إسقاط الحكومة.
الكاتب اإلسرائيلي بن كاسبيت حذر من الصعود القوي للتيار الكاهاني )نسبة إلى الحاخام 
المتطرف مائير كاهانا( وموجة الكاهانية التي تجتاح إس���رائيل ويقودها النائبان إيتمار 
بن غفير الذى يقود دائمًا مظاهرات األعالم كل عام ويس���عى القتحام المس���جد األقصى 
من أجل تهويده، وبتس���لئيل س���موتريتش زعيم حزب الصهيونية اليهودية، وأشار إلى 
أن اإلستراتيجية التي تحكم توجهات الحركة الكاهانية التي تؤدى دورًا رئيسيًا في إثارة 
المشاكل واالستفزازات في القدس المحتلة والمسجد األقصى تتمثل بوجوب العمل على 
تكريس الفوضى من منطلق أنه كلما كانت األمور أسوأ توافرت الظروف التي تسمح لهذه 
الحركة بتحقيق أجندتها. ويش���ير بن كاسبيت في مقال نشره بصحيفة معاريف الى أن 

تلك األجندة تتلخص في هدم األقصى وتشييد هيكل سليمان )المزعوم( على أنقاضه.
الواض���ح أن هذه األجندة باتت تركز على ضرورة أن يس���يطر اليمين المتطرف على الحكم 
بكي���ان االحت���الل، وأن تحقيق ذلك يمكن أن يت���م عبر طريقين إما الدف���ع بمجموعة من 
االس���تقاالت من حزب يمينًا الذي يتزعمه بينيت ما يمكن أن يؤدي إلى س���قوط الحكومة 
واالتجاه إلى تش���كيل حكومة بديلة برئاس���ة نيتانياهو وعضوية زعماء اليمين اليهودي 
المتطرف، وإم���ا التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة عقب إس���قاط حكومة بينيت. هذا 
يعني أن إس���قاط الحكومة أضحى الس���بيل الممكن لتحقيق أي من الوس���يلتين وهذا ما 
فهمه جيدًا بينيت عندما أشار إلى أن هدف الجماعات المتطرفة من التصعيد في األقصى 

هو إسقاط الحكومة.
من هنا تأتى األهمية الكبرى الس���تقالة النائبة عيديت س���يلمان التي كانت قد تعرضت 
لضغوط شرس���ة من نش���طاء في اليمين المتطرف طيلة الش���هور الماضي���ة، وكانت قد 
تقدمت بعشرات الشكاوى إلى الشرطة حول تلقيها تهديدات بالقتل وتهديدات ألوالدها 
وعائلتها. الالفت في استقالة تلك النائبة أنها نشرتها في وسائل اإلعالم قبل أن ترسلها 
إلى رئيس الحكومة زعيم الحزب الذي تنتمي إليه، ما يعنى أن توظيف االستقالة سياسيًا 
ه���و الهدف، وأن خلق مناخ من االضطراب السياس���ي يحفز نواب���ا آخرين من حزب يمينًا 
على االس���تقالة أضحى مستهدفًا للتعجيل بإس���قاط الحكومة، خاصة أن سيلمان وعدت 
بأن تقنع نوابًا آخرين باالنسحاب من االئتالف والعودة إلى معسكر اليمين. كما أنها بررت 
اس���تقالتها بحرصها على الدفاع عن الهوية اليهودية التي تراها أضحت مهددة في ظل 
االئتالف الحاكم حاليًا وقالت في عريضة انسحابها أرفض إلحاق الضرر بالهوية اليهودية 
إلسرائيل وشعب إسرائيل فالهوية اليهودية لدولة إسرائيل هي سر وجودنا هنا. وتأكيدًا 
لذلك تبين أن انسحاب سيلمان تم بحملة مكثفة أدارها رئيس حزب الصهيونية الدينية 
بتسلئيل س���موتريتش، وعندما اكتمل األمر واستقالت سيلمان اقترح سموتريتش على 

بنيامين نيتانياهو مفاوضتها على ضمان مستقبل لها في الحكومة القادمة.
أما نيتانياهو فقد رحب في شريط مسجل بانسحاب النائبة عيديت سيلمان من االئتالف 
الحاكم وقال: أهاًل بك في البيت )في المعسكر الوطني(.. وأدعو كل من تم انتخابه بأصوات 
المعسكر الوطني )هكذا يسمى نيتانياهو تكتله الليكودي( لالنضمام إلى عيديت والعودة 
إلى بيتنا. هكذا تس���ير األحداث وفق ما يخطط له زعيما التطرف اليميني إيتمار بن غفير 
وبتسلئيل س���موتريتش عبر العمل على إسقاط حكومة بينيت وتشكيل حكومة جديدة 
يكونان في قلبها وبالتحديد في المجلس الوزاري المصغر لقيادة إس���رائيل نحو الهدف 

الذى يخططان له، ولم يبق لهما لتحقيق ذلك غير انتظار ساعة الصفر .

فور انتهاء معركة »سيف القدس« العام الماضي، 
كتبُت مقااًل بعنوان: »هل س���تكون سيف القدس 
المعرك���ة ما قب���ل األخيرة؟«، وكانت آخ���ر فقراته: 
»هذه النتيجة س���ُتعّجل اإلعداد لحرب وعد اآلخرة 
الفاصلة، فبعد أْن صدق الله العظيم وعده بمجيء 
اليهود جماع���ات مهاجرة من كل أنحاء العالم إلى 
فلس���طين، وبعد أْن بعث الل���ه تعالى جيل النصر 
ممن يمتلكون ش���رطي اإليم���ان والقوة، لم يبَق إال 
تحقيق وعد اآلخرة، حيث المعركة الكبرى الفاصلة، 
فهل ستكون معركة سيف القدس الحرب ما قبل 

األخيرة؟«.
وقد اتفق خط���اب المقاومة بعد معركة »س���يف 
القدس« مع هذه الرؤية المتفائلة إلى المستقبل، 
وب���رز ذلك واضحًا في خطابات قادة محور المقاومة 
في يوم القدس العالمي األخير بعد عام من معركة 

»سيف القدس«.
 مرش���د الثورة اإلس���المية ف���ي إيران علي 

َّ
أذكر أن

 »إس���رائيل« لن 
َّ

خامنئي صّرح في العام 2015م أن
د ذلك  تكون موجودة ف���ي ربع القرن الق���ادم، وأكَّ
في يوم الق���دس العالمي الع���ام الماضي بقوله: 
 الخ���ط البياني االنحداري باتج���اه زوال الكيان 

َّ
»إن

الصهيون���ي بدأ ولن يتوّق���ف«، وأكد هذا المعنى 
في يوم القدس العالمي األخير بعد معركة »سيف 

القدس«.
واعتب���ر رئي���س الجمهورية اإلس���المية في إيران 
 »األمور تسير 

َّ
إبراهيم رئيس���ي في اليوم نفسه أن

باتج���اه زوال الكيان الصهيون���ي وحتمية تحرير 
القدس طبق���ًا للوعد اإللهي«، وق���ال األمين العام 
لحزب الله الس���يد حس���ن نصر الله: »إْن شاء الله، 
هذا الجيل وهذه األجيال س���ُتصّلي في القدس... 
قريبًا ج���دًا«، وقال األمي���ن العام لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين األس���تاذ المجاهد زياد 
 قوى المقاومة ت���زداد يقينًا بالنصر«، 

َّ
النخال���ة: »إن

وقال قائ���د حركة حماس في قطاع غزة األس���تاذ 
المجاهد يحيى الس���نوار في يوم القدس العالمي 
تحت عنوان »القدس هي المح���ور«: »على الجميع 
التهيؤ لمعركة كبرى من أج���ل األقصى... معركة 

زوال إسرائيل«.
يتف���ق خط���اب المقاوم���ة المتفائل بق���رب زوال 
»إس���رائيل« مع منط���ق القرآن الكريم في س���ورة 
الحش���ر: }ُيْخِرُب���وَن ُبُيوَتُه���ْم ِبَأْيِديِه���ْم َوَأْي���ِدي 
اْلُمْؤِمِنيَن{، في إشارة إلى سببين تاريخيين لتدمير 
أي كيان يهودي، هما الس���بب الداخلي والس���بب 

الخارج���ي، وه���و ما كت���ب عنه صاحب موس���وعة 
»اليه���ود واليهودية والصهيوني���ة« المفكر عبد 
الوهاب المس���يري، موضحًا الس���بب الداخلي بأن 
»إس���رائيل تتفكك من الداخل بسبب تناقضاتها 
الداخلي���ة، وتآكل قيمها الصهيونية، وعدم يقين 
س���كانها بمستقبلهم، وفش���لهم في تهجير كل 
الفلس���طينيين«، وبأن الس���بب الخارج���ي يتمّثل 
بالمقاومة »ودورها في تعجيل نهاية إس���رائيل... 

جرثومة النهاية لدولة إسرائيل«.
وأكد ذل���ك الكثير م���ن نخبة الصهاين���ة، منهم 
المفك���ر أمن���ون روبنش���تاين، بقول���ه إن »الكيان 
اإلس���رائيلي ال يمكنه البقاء مطلقًا بس���بب نوعين 
من التهديد: خارجي... وداخلي، يتمثل بالفس���اد 
ورأى  الصهيوني���ة«.  القي���م  منظوم���ة  وت���آكل 
 إسرائيل 

َّ
السياس���ي اإلس���رائيلي أبرهام بورغ »أن

فيتو صهيوني يحمل أسباب زواله في ذاته«، وركز 
الم���ؤرخ بيني موريس على العام���ل الديموغرافي 
لزوال »إس���رائيل«، وغيرهم كثير من مؤسس���ات 
ومفكرين غربيين لديهم رؤية استش���رافية لزوال 

الكيان الصهيوني.
رغم هذا اليقين بقرب النصر وتحقيق وعد اآلخرة، 
ال ينبغي الركون إلى ذلك وتحويل خطاب المقاومة 
إلى مجرد أمنيات بالنصر، فنتجاهل ُس���نن التاريخ 
الت���ي ال ُتحابي أحدًا، مؤمنًا كان أو كافرًا، فمن يأخذ 
بأسباب النصر ينصره الله، ومن يتركها يستبدله 
الل���ه، فالنصر في الدنيا والف���الح في اآلخرة ليس 
بأماني النفس ورغباتها المجّردة من العمل: » ليس 
بأمانيك���م وال أماني أهل الكتاب من يعمل س���وءا 
يجز به«، واألخذ باألسباب أو العزيمة قاعدة قرآنية 
إلنجاز أي هدف قبل التوكل على الله: »فإذا عزمت 
فتوكل عل���ى الله«، وقاعدة نبوية قبل التوكل على 

الله: »اعقلها وتوكل«.
ا  ومن أهم أسباب النصر إعداد القوة: »وأعدوا لهم مَّ
ة«... ومن دون ذلك كله، سيكون  استطعتم من قوَّ
األمر تكرارًا لتجارب بائسة سابقة، أهمها الخطاب 
اإلعالمي الناصري قبل النكس���ة في العام 1967م، 
عندما كان مدير إذاعة صوت العرب أحمد س���عيد 
يكرر جملته الش���هيرة: »هنيئًا لك يا سمك البحر«، 
على أساس أّنه سيأكل أجساد الصهاينة الهاربين 
من فلسطين، في داللة على قرب تدمير »إسرائيل« 
وتحرير فلس���طين، من دون وجود مشروع حقيقي 

لتحرير فلسطين.
مفهوما أماني النصر ومش���روع التحرير مختلفان، 

وق���د يكونان متناقضين، فأماني النصر هي ركون 
إلى رغبات النفس وانتظار الوعد، من دون ُمعطيات 
من الواقع وتراكم من العمل ورصيد من اإلنجازات. 
أّما مش���روع التحرير، فهو أخذ باألس���باب وإعمال 
للجه���د، بوج���ود ُمعطيات من الواق���ع وتراكم من 

العمل ورصيد من اإلنجازات.
أماني النصر تركن إلى إيمان يؤدي إلى التواكل أو 
التهّور، ووعي يؤدي إلى الجمود أو التس���ّرع، وقوة 
منفصلة عن اإليمان والوعي، وصبر يقود إلى الجزع 
والي���أس أو الوهم والخداع... أّما مش���روع التحرير، 
فإيمان مع يقين يضع عجالت الفعل البشري على 
مس���ار قضبان قط���ار القدر اإللهي المس���افر نحو 
محطة وعد اآلخرة من دون ت���واكل أو تهور، ووعي 
مع بصيرة ُيخرج العمل اإلنساني من قاعة االنتظار 
على رصيف هامش التاريخ من دون القفز في فراغ 
التاريخ، وقوة تكمل معادلة اإليمان والوعي كشرط 
للنصر، بم���ا تحمله من معاني الفاعلي���ة والتأثير، 
وصبر يحمينا م���ن الجزع، ويقين من الوهم يثبتنا 
في القت���ال، ووحدة بوصلتها فلس���طين وقبلتها 
القدس، تجم���ع كل المؤمنين بمش���روع المقاومة 
والتحرير، متجاوزة كل أنظم���ة االنبطاح والتطبيع، 
وتي���ارات الفتن���ة والتكفي���ر، وجماع���ات اإللهاء 

والترويض.
مش���روع المقاومة والتحرير السائر نحو وعد اآلخرة 
يتميز عن األماني بنهجه الواضح: »كالم أقل وعمل 
أكثر«، وخصوصًا أنه يواجه المش���روع الصهيوني 
المدجج بالعلم والتكنولوجيا واإلمكانيات والسالح، 
ويرتكز على مش���روع غربي أكبر يحمل كل عوامل 
الق���وة والتقدم، وهو ما يحتاج إلى مزيٍد من وضوح 
الرؤية والمشروع، وسطوع الهدف والوسيلة، وقوة 
التخطيط واإلع���داد، وفاعلية العمل والتنفيذ، كما 
يحت���اج إلى التس���لح بالمعرفة والعل���م كتكليف 
إلهي، وهو مهمة تاريخية وضرورة واقعية... ليكون 
للش���عب الفلس���طيني واألمة اإلس���المية مشروع 
النصر والتحرير، بعيدًا عن أماني النصر والتحرير... 
تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني، وتحرير 
األمة من االس���تعمار األميركي... حتى يأتي نصر 
الل���ه ووعد اآلخرة ونحن نجاهد ونقاوم... نقاوم في 
فلس���طين بجبهة تحرير تكون طليعة للش���عب، 
ونقاوم من خارج فلس���طين بجبهة تحرير محورها 
المقاومة، وبوصلتها فلس���طين، وقبلتها القدس، 
تك���ون طليعة األمة.. حتى إنجاز مش���روع التحرير 

وتحقيق وعد اآلخرة.

المقاوم����ة باتت اليوم عمال مدروس����ا ومنظما ومخططا له، 
ولم تعد ضربا عش����وائيا وعمال مشوش����ا ب����ال تخطيط أو 
تدري����ب أو إع����داد، ولذلك باتت اليوم أط����ول عمرا وأكثر 
إنجازا عما كانت عليه في الس����ابق، وأصبحت أكثر إيالما 

في العدو.
بعد عملية العاد التي س����قط فيها ثالثة من الصهاينة 
أخذ العدو يزبد ويرعد ويتوعد المقاومة وقاداتها ويهدد 
بالع����ودة إلى سياس����ة االغتي����االت وكأن����ه توقف عنها 
في يوم من األي����ام بل زاد وحولها إلى سياس����ة اإلعدام 
الميدان����ي حت����ى عندما يص����اب المجاهد بج����راح يقوم 
إرهابي من جنود االحتالل بإطالق النار عليه حتى الموت، 
هذه هي سياس����ة االحتالل ف����ي التعامل م����ع الجرحى 

والمصابين وهذا الفعل يعرفه أهل القانون بأنه محرم.
سياس����ة التهديد لقادة المقاوم����ة باالغتيال والتي علت 
نبرتها س����واء من وزي����ر الحرب الصهيون����ي، أو من أفراد 
الكي����ان م����ن القتلة واإلرهابيين ليس����ت جدي����دة، وهنا 
يبدو أن االحتالل نس����ي أن المجاهد والمقاوم سواء كان 

قائدا أو جنديا بأن الموت في س����بيل الله أس����مى أمانيه، 
وهو يس����عى إلى إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة، 

وكالهما خير.
االحت����الل ال يقرأ جي����دا وإذا قرأ ال يفه����م المطلوب ، هو 
يهدد ويعربد ويتوعد باغتيال على س����بيل المثال القائد 
يحي����ى الس����نوار ردا على عملي����ة العاد الت����ي أوجعته، 
وش����كلت صفعة قوية ألجهزته األمني����ة، ونجاحا كبيرا 
س����جل للمقاومة، فه����ل يعتق����د االحت����الل أن اغتيال 
الس����نوار أو أي من قادة المقاومة س����يوقفها ويكون هو 
الحل لخيباته المتكررة ، أفال ينظر ماذا فعل في السابق، 
أليس هو من اغتال الش����يخ أحمد ياس����ين المؤس����س، 
أليس هو من اغتال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القائد 
الذي خلف الش����هيد أحمد ياسين ، أليس هو من اغتال 
الش����هيد قائد أركان المقاومة أحم����د الجعبري ، ما الذي 
جناه من كل عمليات االغتي����ال ، على الصعيد الميداني 
هو لم يجِن ثمرا من عمليه االغتيال ، ولكن كان قدر هؤالء 
القادة أن يستش����هدوا بغدر المحتل ونسأل لهم الجنة، 

ولكن على أرض الواق����ع عمليات االغتيال زادت المقاومة 
قوة ولم توقفها، وزادتها عنفوانا أكثر مما كانت وزادتها 
تجذرا ف����ي األرض وثباتا وفعال، فهل اغتيال أي من قادة 
المقاومة سيكون له أثر سلبي على المقاومة وسيوقفها؟.

حسابات االحتالل خاطئة وغير مدروسة وهي ردات فعل، 
ألن المقاومة تنظيم والتنظيم ال يدار بالقائد رغم أهمية 
القائد ولكن فور تعرض القائد يكون هناك عش����رات من 
القادة س����يتولون األمر ويستمرون في تنفيذ ما خطط له 
القائ����د، ويزيدون عليه، نقول ه����ذا رغم أننا نرفض هذه 

السياسة ونتمنى لكل قادتنا البقاء ومواصلة االنجاز.
نق����ول لالحتالل من يفكر بهذه الطريقة طريقة االغتيال 
هو فاش����ل وفعل����ه ردات فعل، ال تجدي نفع����ا ، وإذا أراد 
االحت����الل الخالص مم����ا هو فيه ومما هو ق����ادم، عليه أن 
يستدرك األمر ، ويبحث عن الطريق األسلم للخالص وهو 
ترك األرض المغتصبة والرحيل عنها ال أن يمارس إرهابه 
وقتله وتش����ريده ألهل االرض واصحابه����ا الحقيقيين ، 

ونقول للمحتل ارحل قبل فوات األوان.

خطاب المقاومة بين أماني النصر ومشـروع التحرير

المقاومة ليست رداِت فعل

في انتظار ساعة الصفر
بقلم د. وليد القططي

بقلم/ مصطفى الصواف

بقلم /د. محمد السعيد إدريس
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رام الله/ االستقالل:
عزا مدير عام دائرة حماية المس����تهلك 
القاضي  إبراهي����م  ف����ي وزارة االقتصاد 
انفالت أس����عار الدواج����ن التي ارتفعت 
وتجاوزت خالل األيام األخيرة من رمضان 
م����ا كان ت����م تحديده كس����عر عادل من 
قب����ل وزارة الزراع����ة، الى ثالثة أس����باب 
رئيس����ة وه����ي: ارتفاع س����عر الصوص 
على المزارعين، وعدم ادخال دواجن الى 
السوق الفلسطينية، وجشع بعض مربي 
الدواج����ن وليس التاج����ر النهائي الذي 

يبيع للمستهلك.
وقال القاضي ف����ي تصريحات صحفية 
الجمعة: "حس����ب متابعتنا للسوق كان 
هناك نقص واضح في الدواجن، وارتفاع 
في س����عر الص����وص عل����ى المزارعين، 
باإلضافة لجش����ع بعض مرب����ي الدواجن 
هذه الم����رة، وليس عند التاجر النهائي" 
مشيرا الى انه وعند مخالفة بعض التجار 
كنا نفاجأ بان����ه كان يتم توزيع الدواجن 
عل����ى بعض التجار بس����عر 19 ش����يكال 
للكيلو الواحد )كسعر جملة(، علما انه في 
المزرع����ة ألننا كنا نتفاجأ في كل مرة في 
كل مخالفة أنه محدد ب� 14 و 14.5 شيقال 

في المزارع".

وحول أدوات ضبط أس����عار الدواجن في 
الس����وق أوضح ان ذلك مرتب����ط بإدخال 
كميات إضافية لألس����واق لس����د العجز 
الحاصل، وان "هذا ما تم التواصل ألجله 
مع وزارة الزراعة، الجهة المسؤولة عن هذا 

الملف".
وأش����ار ال����ى أن" أي س����عر يص����ل وزارة 

االقتصاد من وزارة الزراعة س����تعمل على 
تطبيق����ه"، الفتا ال����ى ان وزارة االقتصاد 
ال تمل����ك أي صالحي����ة قانوني����ة تج����اه 

المزارعين.
وأوضح ان سعر الدواجن لم يتجاوز على 
مدار السنوات الماضية ال� 17 شيقال، وان 
تجاوز ذلك يعتبر فوق قدرة المستهلك، 

الفتا إل����ى أن وزارة االقتصاد حررت خالل 
رمضان 42 مخالفة ولكن بعض من تمت 
مخالفته����م أبرزوا فواتي����ر تثبت أنهم 
اشتروها بأعلى من السعر المحدد )قسم 
منهم اشتروها ب� 19 شيكال(، ما دفعهم 

لرفع األسعار فوق السعر المحدد.
وق����ال :" هذا األمر بي����د وزارة الزراعة، فال 

يعقل أن يصل سعر الصوص 5.7 شيقل 
على المزارع، علما أنه لم يتجاوز تاريخيًا 
عن ال� 3.5 شيقل" الفتا الى أن العمل جار 
لحل هذه المشكلة وانه سيعقد األسبوع 
القادم اجتم����اع لبحث إدخال كميات من 
الدواجن إلسعاف الس����وق الفلسطيني 

والحفاظ على األسعار.
وفيم����ا يتعل����ق بارتفاع أس����عار بعض 
السلع األساسية األخرى وخاصة الطحين 
والزيوت، قال القاضي: "نعم تلقينا خبرًا 
عن نية أصحاب المخابز رفع س����عر كيلو 
الخبز، وهذا نتيجة الرتفاع سعر الطحين، 
حيث قامت المطاحن بإبالغ التجار رسميًا 
بارتفاع األس����عار ابتداًء م����ن تاريخ 5-1-

2022، )م����ن إس����رائيل( بنس����بة %20، 
وارتفاع المس����تورد بنس����بة 8% بسبب 

ارتفاع الدوالر".
ون����وه الى ارتفاع أس����عار الزي����ت عالميا 
بش����كل جنوني حيث ارتفعت الكرتونة 
من 137 الى 165 شيقال، )بسبب الحرب 
في أوكرانيا(، الفت����ا الى ما كانت أعلنته 
روس����يا من عزمها التعامل مع فلسطين 
وف����ق آلي����ات خاصة في اس����تيراد هذه 
السلع، ما من ش����أنه تغطية بعض هذه 

الفوارق.

»اقتصــاد رام الله« تكشــف أسبــاب ارتفــاع أسعــار الدواجــن

االستقالل/ وكاالت:
افتتحت بولندا ودول البلطيق خّطا جديدا 
ألنابيب الغاز يربط ش���مال ش���رق االتحاد 
األوروب���ي ببقية دول التكّت���ل، في خطوة 
شديدة األهمية لتقليل االعتماد على الغاز 

الروسي.
س���ُيمّكن خط األنابيب البال���غ طوله 508 
كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في 
بولن���دا وليتوانيا من نق���ل حوالي ملياري 
متر مكعب م���ن الغاز س���نوًيا في أي من 

االتجاهين.
بفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، 
ستتمكن التفيا وإستونيا وكذلك فنلندا 
من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز 

األوروبية األوسع.
كش���فت  األوروبية  المفوضي���ة  وكان���ت 

األربع���اء عن خطط لف���رض حظر تدريجي 
على واردات النفط الروسي في إطار حزمة 
عقوبات جديدة ضد موس���كو على خلفية 

غزوها أوكرانيا.
إذا وافقت الدول األعضاء على حظر النفط، 
فسيكون ذلك أقوى تحرك لالتحاد األوروبي 
حتى اآلن ضد قطاع الطاقة الروس���ي الذي 

يساعد الكرملين على تمويل حربه.
في األسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم 
الروس���ية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا 
وبلغاريا في إطار س���عيها لزرع االنقس���ام 

بين الدول األوروبية.
لكن الع���دد المتزايد م���ن الترابطات بين 
ش���بكات الغاز يعني أن ال���دول األوروبية 
أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على 

دول بعينها.

وقال الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا 
في مراسم أقيمت قرب العاصمة فيلنيوس 
»ندّشن اليوم استقاللنا في مجال الطاقة«.

وق���ال نظيره البولندي أندري���ه دودا »هذا 
الرابط رّد على ابتزاز روسيا«.

وقد أبدت بولندا اس���تعدادها للتخلي عن 
الغاز الروسي بالكامل إذا لزم األمر، وأعلنت 
دول البلطيق، ليتوانيا والتفيا وإس���تونيا، 
نهاي���ة الش���هر الماضي أنها س���توقف 
الروس���ي وتس���تخدم  الغاز  وارداتها من 

احتياطياتها.
تعتمد كل تلك الدول بش���كل كبير على 

واردات الغاز الروسي.
ومّول االتحاد األوروبي جزءا كبيرا من تكلفة 
بناء خ���ط ربط الغاز بين بولن���دا وليتوانيا 

البالغة 500 مليون يورو.

افتتاح خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز األوروبية

تونس/ االستقالل:
ارتفع عدد السياح الذين زاروا تونس من بداية العام الجاري وحتى 20 ابريل الماضي بنسبة 128 
% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خالل الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى مليون سائح، 

بحسب بيانات نشرتها وزارة السياحة التونسية .
وأوضحت بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة األنباء التونس���ية الرس���مية الجمعة، أن عدد الليالي 
السياحية المقضية في تونس خالل الفترة المذكورة، ارتفع بدوره ليبلغ مليوني ليلة، أي بارتفاع 

بنسبة 108%، بالمقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.
وس���اهم هذا االرتفاع في تطور عائدات القطاع الس���ياحي بنس���بة 47 % خالل األشهر األربعة 

الماضية، حيث بلغت قيمتها 659 مليون دينار )219.66 مليون دوالر(.
وكان القطاع السياحي التونسي قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 % من إجمالي الناتج الداخلي 
القتصاد البالد، كما يعتبر مصدرا رئيس���يا للنقد األجنبي في البالد. لكنه عرف بعد العام 2010 
أزمة توصف بأنها األكثر صعوبة، حيث تضرر هذا القطاع جراء األزمة السياسية التي تعيشها 

البالد، وكذلك أيضا جراء جائحة مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيد-19(. 

مليون سائح زاروا 
تونس خالل 4 أشهر

االستقالل/ وكاالت:
الجمعة  األوروبية  األسهم  تراجعت 
متجهة نحو تس����جيل أسوأ أسبوع 
لها في ش����هرين بعد هب����وط حاد 
في وول س����تريت بس����بب خش����ية 
المس����تثمرين من الحاج����ة إلى رفع 
أكبر ألس����عار الفائدة لكبح التضخم 

المرتفع.
 600 س����توكس  المؤشر  وانخفض 
األوروبي 0.6 بالمئة بحلول الس����اعة 
وكانت  جرينتش،  بتوقي����ت   0709
أس����هم قطاع����ي الس����فر والترفيه 
والتكنولوجيا أكبر الخاسرين. وكانت 
أس����هم النفط والغاز الرابح الوحيد 

مع تجاوز أسعار الخام 110 دوالرات 
للبرميل.

وأغلقت األسهم األمريكية الخميس 
على انخفاض ح����اد حيث تراجعت 
معنويات المستثمرين في مواجهة 
مخ����اوف م����ن أال يكون رفع س����عر 
الفائ����دة هذا األس����بوع كافيا لكبح 

التضخم المتصاعد.
كما أثرت األرباح سلبا على المعنويات 

في أوروبا.
فقد تراجع س����هم أدي����داس أربعة 
بالمئة إذ خفضت الشركة توقعاتها 
لمبيعات عام 2022 بسبب استمرار 
عمليات اإلغ����الق لمكافحة الجائحة 

في الصين في إلحاق الضرر بشركة 
المستلزمات الرياضية األلمانية.

وتراجع سهم آي.إن.خي جروب، أكبر 
بنك هولندي، 2.2 بالمئة إذ أعلن عن 
صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، 
بما في ذلك زي����ادة في مخصصات 
القروض المعدومة بسبب االنكشاف 

في روسيا وأوكرانيا.
وهب����ط س����هم أمب����و الدنماركي����ة 
لألجهزة الطبي����ة 13.9 بالمئة بعد 
إع����الن توقع����ات متش����ائمة ألرباح 
الع����ام بأكمل����ه بس����بب مش����اكل 
سالسل التوريد ونقص العمالة في 

المستشفيات.

برلين/ االستقالل:
أظهرت بيانات رس���مية، الجمعة، تراج���ع الناتج الصناعي األلماني أكثر 
من المتوقع في آذار/م���ارس، إذ أدت القيود المفروضة لمكافحة جائحة 
فيروس كورونا واألزمة األوكرانية إلى تعطيل سالسل التوريد مما جعل 

من الصعب تلبية الطلبيات.
وق���ال مكتب اإلحصاءات االتح���ادي إّن الناتج الصناعي انخفض %3.9 
على أساس شهري، بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1% في شباط/

فبراير.
وتعيش ألمانيا تخّوفًا من عدم النجاة في فصل الش���تاء المقبل من دون 
الغاز الروسي، وتؤّكد أّن اقتصادها معّرض لخطر الركود في حال الرفض 
الكامل الس���تيراد النفط والغاز من روسيا. يذكر أّن التضخم في ألمانيا 
وصل إلى رقم قياس���ي يعتبر األعلى منذ إعادة توحيد ألمانيا في العام 
1990، حس���بما أعلن معهد اإلحصاء »ديستاتيس« الشهر الماضي، ما 

يؤثر سلبًا على الفئات ذات الدخل المنخفض.  

تراجع الناتج الصناعي 
األلماني أكثر من المتوقع

األسهم األوروبية تتجه لتسجيل 
أكبر خسائر أسبوعية في شهرين
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أنقرة/ االستقالل:
في أحدث عالمة على تحسن العالقات 
بين أنقرة و »تل أبيب«، تحدث الرئيس 
مع  هرتسوغ  يس���حاق  اإلس���رائيلّي، 
الرئي���س التركّي رجب طيب أردوغان، 
الذي بعث برس���الة تهنئ���ة قبل يوم 
وتمّن���ى  اإلس���رائيلي،  االس���تقالل 
هرتس���وغ لنظيره وللش���عب التركي 

عيد فطر سعيد.
أفادت  وبحسب مكتب هرتسوغ، كما 
مجّل���ة )تايم���ز أوف أزرائيل(، تحدث 
القادة ع���ن أهمية الحوار المفتوح من 
أجل الحفاظ على الهدوء واالس���تقرار 

في المنطقة.
وكتب أردوغان في الرسالة: ”بمناسبة 
اليوم الوطني لدولة إس���رائيل، أتقدم 
بالتهنئ���ة إلى س���عادتكم ولش���عب 
إس���رائيل نيابة عني وع���ن أّمتي. في 
المرحلة الجديدة م���ن عالقاتنا، والتي 
بش���رت بزيارة س���عادتكم لبلدنا في 
مارس، أعتق���د بصدق أّن التعاون بين 
بلدينا س���يتطور بما يخ���دم مصالحنا 
الوطنية المش���تركة، وكذلك الس���الم 
واالس���تقرار اإلقليميي���ن”، كما أعرب 

أردوغان عن تمنياته “لصحة وسعادة 
س���عادتكم ورفاهية وازدهار ش���عب 
المصادر في تل  ولفتت  إس���رائيل”. 
أبي���ب إلى أّن هذه هي الم���رة الثالثة 
في األس���ابيع األخي���رة التي يتحدث 
الهاتف، ُمضيفًة:  الزعيمان عبر  فيها 
“في ال�19 من نيس���ان )أبريل(، وسط 
تصاعد العنف في الحرم القدسي بين 
اإلسرائيلية،  والشرطة  الفلسطينيين 
اتصل أردوغان للتعبير عن قلقه وألمه 
من التوترات المس���تمرة”. كما اتصل 

أردوغان في بداية شهر نيسان )أبريل( 
إلدانة سلس���لة هجمات فلس���طينية 

خلفت 11 قتياًل "إسرائيليا".
وزار هرتس���وغ تركيا في آذار )مارس( 
في زيارة تاريخية استمرت 24 ساعة. 
وقال أردوغان في تصريحات لوسائل 
اإلع���الم إّنه يعتقد أّن “ه���ذه الزيارة 
التاريخية س���تكون نقطة تحول في 
العالق���ات بي���ن تركيا و"إس���رائيل". 
تعزيز العالقات مع دولة إس���رائيل له 

قيمة كبيرة لبلدنا”.

وبحسب المصادر في »تل أبيب« فإّن 
جهود أردوغان للتقارب من "إسرائيل 
هي ج���زء م���ن حملة أكبر لتحس���ين 
األوروبية والشرق  القوى  العالقات مع 
أوس���طية، وخاصة ش���ركاء إسرائيل 
ف���ي الوط���ن العربّي، الفت���ًة في ذات 
الوقت إل���ى أّن العديد من هذه الدول 
تعامل���ت مع تركي���ا باعتبارها خصمًا 
جيوسياس���ًيا وأيديولوجًيا رائدًا على 
م���دار العقد الماض���ي. وقال كوهين: 

“إنه جزء صغير من شيء أكبر”.

ثالث مكالمات هاتفّية باألسابيع األخيرة بين أردوغان ورئيس كيان االحتالل

االستقالل/ وكاالت:
س���اعدت معلومات اس���تخباراتية أمريكية الس���لطات األوكرانية على إغراق ط���راد الصواريخ 

الروسي “موسكفا” في البحر األسود، وفقا لتقارير صحفية.
وذك���رت صحيفتا “واش���نطن بوس���ت” و”نيويورك تايم���ز” في وقت متأخر م���ن أول أمس 
الخميس، نقال عن مصادر لم تكش���ف عن هويتها قريبة من هذا الشأن، أن الواليات المتحدة 

لم تكن على علم بالمخططات األوكرانية.
وقالت ش���بكة “إن بي س���ي نيوز” اإلخبارية إنه بناء على طلب من الجي���ش األوكراني، عرفت 

الواليات المتحدة السفينة بأنها “موسكفا” وساعدت في تحديد موقعها.
وكانت الس���فينة التابعة ألسطول البحر األسود الروسي قد غرقت في منتصف شهر نيسان/

أبري���ل الماضي بصواريخ أوكرانية مضادة للس���فن على األرجح. ونفت موس���كو ذلك، واكتفت 
بالقول إن حريقا اندلع على متن “موسكفا”.

وكان طراد الصواريخ مسؤوال أيضا عن الدفاع الجوي في البحر األسود بين مصب نهر الدانوب 
وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لإلذاعة الرسمية، الجمعة، 
إّن ب���الده ال يمكنها دعم حزمة عقوب���ات االتحاد األوروبي الجديدة 
على روس���يا في ش���كلها الحالي، بما في ذلك حظ���ر واردات النفط 

الروسية.
واعتبر أورب���ان أّن االقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية األوروبية 
بمنزلة إلق���اء »قنبلة ذرية« على االقتصاد المجري، مضيفًا أّن المجر 

مستعدة »للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدًا يناسب مصالحها«.
وأّكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، في 
19 نس���يان/أبريل أّن بالده لن تدعم ف���رض عقوبات على إمدادات 

النفط والغاز من روسيا.
وق���ال زيجارتو: »ل���ن ندعم عقوبات ضد النفط والغاز من روس���يا«، 
مؤّكدًا أّن »إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا تتم من دون انقطاع«.

بدوره، أكد الناطق باس���م الحكومة الهنغارية زولتان كوفاتش، في 
9 نيسان/أبريل، أّن دفع بالده ثمن الغاز الروسي بالروبل لن يشكل 
انتهاكًا لعقوبات االتحاد األوروبي المفروضة على روسيا، ألّن العقد 
المبرم بين بودابس���ت وموس���كو ثنائي، وعملة الدفع ُتعد مس���ألة 

فنية.

المجر: عقوبات االتحاد 
األوروبي الجديدة على 
روسيا قنبلة ذرية ضدنا

بيروت/ االستقالل:
قال نائ����ب رئيس المجل����س التنفيذي في 
“حزب الله” الشيخ علي دعموش في خطبة 
الجمع����ة، إن الح����زب يخ����وض االنتخاب����ات 
النيابية على أس����اس مشروع وطني انقاذي، 
داعيًا إل����ى التصويت بقوة وع����دم التراخي 

لعدم إعطاء فرصة ألعداء المقاومة.
وأّكد الش����يخ دعموش، بحس����ب بيان صادر 
عن العالقات اإلعالمية لحزب الله، أن الحزب 
” يخوض االنتخابات على أس����اس مش����روع 
وطن����ي انقاذي قابل للتطبيق ويس����هم في 
الخروج من األزمة االقتصادية والمالية التي 
يعان����ي منها البل����د، ولذلك نري����د أن نكون 

ق����وة وازنة في المجل����س المقبل تمكننا من 
تنفيذ هذا المش����روع بالتفاهم مع اآلخرين 
وبالشراكة الوطنية، وتمنع من اتخاذ قرارات 
أو تنفيذ أجندات خارجية ال تراعي المصلحة 

الوطنية”.
وش����ّدد على أنه ” في 15 أيار)مايو( سنكون 
أم����ام تح����ٍد كبير وأم����ام معركة سياس����ية 
حقيقي����ة وس����يكون التصوي����ت فيها على 
المش����روع وليس لزيادة نائ����ب هنا أو نائب 
هناك، فإن لم نخرج بقوة للتصويت لمشروع 
المقاوم����ة ولوائحها ولوائ����ح حلفائها، وإذا 
تراخين����ا أو تهاون����ا او ترددنا ولم نش����ارك 
بنفس مس����توى التحدي الذي فرض علينا، 

س����يعني ذلك أننا س����نعطي فرصة ألعداء 
المقاومة وألزالم أمريكا وأدواتها في الداخل 

من فرض أجندتهم وجر البلد إلى الفتنة”.
يذكر أن أول����ى مراحل االنتخاب����ات النيابية 
اللبنانيين  باقت����راع  الجمع����ة  أم����س  بدأت 
المقيمي����ن ف����ي ال����دول الت����ي تعتمد يوم 
الجمع����ة يوم عطل����ة، على أن تب����دأ المرحلة 
الثانية من االنتخاب����ات النيابية في الثامن 
م����ن أيار/مايو الجاري موعد اقتراع اللبنانيين 
المقيمي����ن في باق����ي ال����دول األجنبية، أما 
اقت����راع اللبنانيين المقيمي����ن على األراضي 
اللبنانية فس����يكون في الخامس عش����ر من 

أيار/مايو الحالي .

حزب الله يحذر من إعطاء الفرصة “ألعداء 
المقاومة” من التقدم في االنتخابات اللبنانية 

الكشف ألول مرة عن دور أمريكا “السري” 
في إغراق الطراد الروسي “موسكفا”

باريس/ االستقالل:
أبرم الحزب االشتراكي الفرنسي، الجمعة، اتفاق تحالف 
م���ع حزب "فرنس���ا األبية" اليس���اري المتش���دد لخوض 
االنتخاب���ات البرلمانية في حزيران/يوني���و المقبل، في 
محاول���ة لحرم���ان الرئيس الفرنس���ي المج���ددة واليته 

إيمانويل ماكرون من األغلبية.
وقال زعيم الحزب االش���تراكي أوليفييه فوري: "من اآلن 

فصاعدًا، سنخوض الحملة االنتخابية معًا".
وأض���اف: "س���يكون االتفاق ال���ذي وافق علي���ه الخضر 
والش���يوعيون، في وقت سابق هذا األسبوع، المرة األولى 

الت���ي تتوحد فيها صفوف اليس���ار الفرنس���ي منذ 20 
عامًا، لكن مع وجود حزب "فرنس���ا األبية" المش���كك في 
االتحاد األوروب���ي في مقعد القيادة هذه المرة". وتتطلع 
أحزاب اليس���ار واليمين من الطيف السياسي الفرنسي 
إلى إقامة تحالف���ات لمحاولة التغلب على حزب ماكرون، 
الذي أعيد تسميته ب�"حزب النهضة"، في انتخابات 12 
و19 حزيران/يوني���و، الختيار أعض���اء مجلس النواب في 

البرلمان الفرنسي.
وفاز ماكرون بوالية رئاس���ية ثانية الشهر الماضي، لكنه 
سيحتاج إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي 

قدمًا في سياس���ات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا 
م���ن 62 حاليًا، وهو ما يعارضه اليس���ار واليمين على حد 
سواء. وتبلور تحالف الكتلة اليسارية تحت قيادة رئيس 
حزب "فرنس���ا األبية" المثير للجدل جان لوك ميلينشون، 
الذي أخفق في الوصول إلى الجولة الثانية من انتخابات 
الرئاسة الفرنس���ية الش���هر الماضي، إذ جاء في المركز 
الثالث بحوال���ي %22 من األصوات في الجولة األولى من 
االنتخابات خلف المرش���حة اليميني���ة المتطرفة مارين 
لوبان. وحصلت المرشحة الرئاسية عن الحزب االشتراكي، 

آن هيدالغو، على حوالى %1.7 فقط من األصوات.

فرنسا: أحزاب اليسار تبرم اتفاقًا لمواجهة ماكرون في االنتخابات البرلمانية

بغداد/ االستقالل:
أفادت مصادر عراقية  في بغداد بأّن الحش���د الش���عبي أحبط، ليل 
الخمي���س/ الجمعة، هجومي���ن لتنظيم »داعش« ف���ي منطقة إمام 
ويس في ديالى ش���رق العاصمة، وفي منطق���ة ذيابة في محافظة 

ديالى.
وقال الحش���د الش���عبي، في بيان، إّن »الكتيبة الثانية في مديرية 
مقاتلة الدروع في هيئة الحش���د الشعبي عالجت تحركات لعناصر 

داعش في منطقة اإلمام ويس في محافظة ديالى«.
وتابع: »بحس���ب المعلومات االس���تخباراتية، كانت العناصر تنوي 
التس���لل إلى المنطقة المذكورة، إال أّنها فش���لت نتيجة يقظة أبناء 

الحشد الشعبي«.
وأعلنت الس���لطات العراقية، في 23 نيسان/أبريل، انطالق عمليات 
عس���كرية واس���عة لمالحقة فلول تنظيم »داعش« في 5 محافظات 

ف���ي الب���الد.
وأفادت خلية اإلع���الم األمني في بيان بانطالق »المرحلة الثانية من 
عملي���ة اإلرادة الصلبة في محافظات األنب���ار ونينوى وصالح الدين 

لمالحقة داعش اإلرهابي«.

العراق: إحباط عمليتي 
تسلل لـ »داعش« في ديالى

واشنطن/ االستقالل:
ق���ال الرئي���س األمريكي الس���ابق دونال���د ترامب، إن 
الواليات المتح���دة األمريكية في طريقها إلى الجحيم، 
داعيا الرئي���س الحالي، جو بايدن، أال يتحدث بش���كل 
س���لبي عن خصومه في حركة “لنجعل أمريكا عظيمة 

مرة أخ���رى”، ألنهم ينق���ذون البالد. ون���ّوه ترامب في 
مقابلة مع ش���بكة "فوكس نيوز" الجمع���ة،  "أن حركة 
“لنجع���ل أمريكا عظيمة م���رة أخرى” تنق���ذ البالد… 
بالدنا في طريقها إلى الجحيم". وأشار إلى أن الواليات 
المتحدة تش���هد معدالت تضخم قياس���ية، فضال عن 

إخفاق���ات إدارة بايدن األخرى و"لم تع���د محترمة في 
العالم".

وفي وقت س���ابق، اته���م بايدن أنص���ار ترامب بخلق 
مشاكل في االقتصاد األمريكي ووصف حركة “لنجعل 
أمريكا عظيمة مرة أخرى” بأنها األكثر تطرفا في البالد.

ترامــب: أمريكــا فــي طريقهــا إلــى الجحيــم 



السبت 6 شوال 1443 هـ 7 مايو 2022 م

غزة/ االستقالل:
اقترب نادي غ���زة الرياضي )العميد( من تأمين 
البقاء في الدوري الممتاز ألندية قطاع غزة، بعد 
الفوز الثمين خارج القواعد، على حساب خدمات 
رفح )األخض���ر( )2-1(، على ملع���ب رفح، ضمن 

الجولة 16 من المسابقة.
بهذا الف���وز، رفع غزة الرياض���ي رصيده إلى 22 
نقط���ة، في المركز الس���ابع، بينما توقف رصيد 
خدمات رفح عند 24 نقطة في المركز الخامس، 

ليبتعد األخير عن المنافسة على لقب الدوري.
ح���اول الخدمات، عب���ر محمد القاض���ي وأنس 
الشخريت، اس���تغالل عاملي األرض والجمهور 
لحسم األمور، لكنه قوبل بدفاع منظم، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني، استمر الخدمات في مسعاه 
بحث���ا عن التس���جيل، ورد الرياض���ي بمرتدات 
س���ريعة، نجح من إحداها من الحصول على ركلة 

جزاء، ترجمها ربحي شتيوي لهدف أول.
اس���تغل الرياضي صدمة أصح���اب األرض، ورد 
بالقاضية عب���ر إضافة الهدف الثاني، برأس���ية 

حمزة موسى.
مصائب الخدمات الرفحي ازدادت، وتلقى الفريق 
صفعة جديدة بطرد العبه أحمد اللولحي بالبطاقة 

الحمراء، قبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء.

وتمكن الخدمات من تقلي���ص النتيجة بهدف 
أنس الش���خريت مع الدقيقة الرابعة من الوقت 
المحتسب بدال من الضائع، لينتهي اللقاء )1/2( 

للرياضي.

غزة/ االستقالل:
ق���رر مجلس إدارة نادي ش���باب رف���ح الواقع جنوب قطاع غزة مس���اء 
الخميس تكليف سعيد السباخي ضمن الجهاز الفني للفريق األول 
لك���رة القدم المنافس بدوري الدرجة الممتازة، حتى نهاية الموس���م 

الحالي.
وجاء القرار بعد رفض اتحاد القدم في غزة قيد الالعب في كش���وفات 

النادي، بسبب إغالق فترة القيد.
وكان الس���باخي لعب الموس���م المنقضي مؤخ���ًرا في صفوف أهلي 
الخليل، وقاده للصع���ود إلى دوري المحترفين ف���ي الضفة الغربية 

المحتلة، بعد موسم واحد قضاه في الدرجة األولى.
ولعب الس���باخي مع ش���باب رفح في بطولة »القدس والكرامة« التي 
أقيمت في الضفة خالل ش���هر مارس الماضي، وحل خاللها الفريق 

في المركز الثالث.
وحاول شباب رفح قيد الالعب، إال أن االتحاد رفض في ظل إغالق القيد.

ويقاتل ش���باب رفح »حام���ل اللقب« على حصد بطول���ة الدوري هذا 
الموسم، حيث يحتل حالًيا المركز الثاني مناصفة مع اتحاد الشجاعية 

برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام األخير.

»الزعيم« يضم سعيد »العميد« يصعق »األخضر« بثنائية في الدرجة الممتازة
السباخي لجهازه الفني

لندن/ االستقالل:
البرتغالي كريس���تيانو  النج���م  ف���از 
رونالدو بجائ���زة أفض���ل العب ف���ى صفوف 
الشياطين الحمر خالل شهر فبراير الماضي، 
بعد تألقه مع الفريق خالل مباريات الش���هر، 
حيث أح���رز 5 أهداف ف���ي 4 مباريات منها 

هاتريك.
ونشر حساب مان يونايتد، عبر »تويتر«، صورة 
لرونال���دو مع الجائزة، وصحبها بتعليق: »ومن 
غيره.. الدون كريستيانو هو العب شهر أبريل 

في يونايتد«.

وكان���ت تقارير صحفية إنجليزية، كش���فت 
أن الهولندي إريك تي���ن هاج، المدير الفني 
الجدي���د لفري���ق مانشس���تر يونايتد، طلب 
بقاء كريس���تيانو رونالدو فى الفريق الموسم 
المقب���ل، ويخط���ط لجعله العًبا أساس���ًيا من 

فريقه الجديد الموسم المقبل.
وع���اد الالعب البال���غ من العم���ر 37 عامًا إلى 
يونايتد الصيف الماضي بعدما بدا أنه متجه 
لالنضم���ام إل���ى غريمه المحلي مانشس���تر 
سيتي، لكن مستقبله كان فى وضع شك قبل 

وصول تين هاج.

البريطانية،  »التيليجراف«  صحيفة  وبحسب 
فإن رونالدو ال���ذي يتبقى في عقده أكثر من 
12 ش���هًرا، يريد الم���درب الجديد تين هاج 
االحتفاظ بخدماته الموسم المقبل، حتى لو لم 
يكن مناسًبا بشكل مثالي ألسلوب كرة القدم 

التي يرغب في تنفيذه.
وعلى الرغم م���ن متاعب الفري���ق من المقرر 
أن ينته���ي بأدن���ى حصيلة لنق���اط الدوري 
اإلنجليزي على اإلطالق، حاف���ظ رونالدو على 
أرقام���ه التي ال مثيل له���ا تقريًبا في التميز 

وسجل 24 هدفًا في جميع المسابقات.

كريستيانو رونالدو أفضل العب بمانشستر يونايتد في أبريل

روما/ االستقالل:
ق����اد الم����درب البرتغال����ي جوزيه موريني����و فريق روما 
اإليطال����ي للتأهل إلى نهائ����ي دوري المؤتمر األوروبي 
بكرة القدم على حس����اب ليستر سيتي اإلنجليزي بعد 

الفوز عليه بهدف نظيف مساء الخميس.
االنتصار من����ح "الجيالوروس����ي" بطاق����ة التأهل، بعد 
التعادل اإليجابي بهدف لمثله في لقاء ذهاب نصف 

النهائي.
وذكرت شبكة "سكواكا" لإلحصائيات أن مورينيو أصبح 
أول مدرب يبلغ نهائي بطوالت دوري األبطال، والدوري 

األوروبي، ودوري المؤتمر.
وأفادت ش����بكة "أوبتا" لإلحصائي����ات بأن مورينيو بات 
أيضًا أول مدرب يص����ل لنهائي البطوالت األوروبية مع 

4 أندية مختلفة.
وس����بق للمدرب البرتغالي قيادة بورتو للتأهل لنهائي 
مس����ابقتي دوري األبطال، وكأس االتحاد، قبل أن يصل 
بإنتر مي����الن اإليطالي إلى نهائي "التش����امبيونزليج"، 
فيما قاد مانشس����تر يونايتد اإلنجليزي لبلوغ نهائي 

"اليوروبا ليج".
كما أشارت الشبكة إلى بلوغ روما أول نهائي أوروبي منذ 
موسم 1990-1991، حينما تأهل لنهائي كأس االتحاد 

على حساب بروندبي الدنماركي.

باريس/ االستقالل:
نفت والدة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة 
القدم كيليان مبابي، الجمعة، تقارير صحفية عن التوصل 
إل���ى »اتفاق مبدئي« مع النادي لتجدي���د عقد ابنها الذي 
أبدى ريال مدريد اإلسباني اهتمامًا بالحصول على خدماته.

وكانت صحيفة »لو باريزيان« قد نشرت مساء الخميس أن 
»العائلة، وخصوصًا والدي���ه اللذين يديران أعمال الالعب 
الموهوب وفًقا لمصدر مقرب جدًا من الملف، أعطت اتفاقًا 
مبدئًيا وقبلت العرض الرائع من رئيس النادي الباريس���ي 

ناصر الخليفي، والمالكين القطريين للنادي«.
ولكن والدة الالعب فايزة العماري نشرت على الفور رسالة 
عبر حسابها على »تويتر« تنفي فيها المعلومات في خطوة 

غير معتادة من جانبها.
وكتب���ت العماري في تغري���دة: »ال يوجد اتفاق مبدئي مع 
باريس س���ان جيرمان )أو أي ناٍد آخ���ر(، المحادثات حيال 
مس���تقبل كيليان مس���تمرة في جو من الهدوء الشديد 
للس���ماح له باتخ���اذ الخيار األفضل فيم���ا يتعلق بجميع 

األطراف«.
وتحدث���ت »لو باريزيان« عن راتب ص���اف قدره 50 مليون 
»يورو« عن كل موسم، مصحوًبا ب� »مكافأة والء« بقيمة 100 
مليون »يورو«، وعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام 

إضافي.

مورينيو يدخل 
تاريخ البطوالت 
األوروبية لألندية

والدة مبابي تنفي 
وجود اتفاق لتجديد 

عقده مع باريس
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واعتلوا أس���طح المنازل وأطلق���وا الرصاص الحي 
الغ���از والص���وت، ونصبوا  والمطاط���ي وقناب���ل 
الكمائن للش���بان في محاولة العتقال عدد منهم، 
ما أدى الندالع مواجه���ات أصيب خاللها عدد من 

المواطنين باالختناق.
كما أصيب عش���رات المواطنين باالختناق بالغاز 
المس���يل للدم���وع، خ���الل مواجهات م���ع قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي في بلدة بيت أمر ش���مال 

الخليل.
وقال الناش���ط اإلعالمي في بيت أمر محمد عوض، 
إن مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل اندلعت 
في منطق���ة عصيدة، أطلق خاللها جنود االحتالل 

الذين اعتلوا أس���طح عدد من المن���ازل الرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت 
والغاز المس���يل للدموع، ما أدى إلصابة العشرات 
بحاالت اختناق. وأضاف أن جنود االحتالل أغلقوا 
البواب���ة الحديدية على مدخل بي���ت أمر، ومنعوا 
المواطنين الدخول والخروج لمدة ساعتين تقريبا.

فيما أصيب طف���الن بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط والعش���رات باالختناق بالغاز المس���يل 
للدم���وع، أمس، خالل مواجه���ات مع االحتالل في 

بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفاد مدير االسعاف والطوارئ في الهالل األحمر 
بنابل���س أحمد جبريل بأن طفلين )13 عاما( أصيبا 

بالرصاص المعدن���ي المغلف بالمطاط في قدمه، 
خالل المواجهات في بيتا، والعش���رات باالختناق 

بالغاز المسيل للدموع.
كما أصيب 4 ش���بان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمط���اط، أم���س، خالل قم���ع جي���ش االحتالل 
اإلس���رائيلي مس���يرة كف���ر ق���دوم األس���بوعية 
المناهضة لالس���تيطان، تنديدا باستمرار عدوان 

االحتالل على القدس والمسجد األقصى.
وأف���اد الناط���ق اإلعالم���ي لحركة فت���ح إقليم 
قلقيلية مراد ش���تيوي، ب���أن مواجهات عنيفة 
اندلعت بين الش���بان وجن���ود االحتالل الذين 
أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما 

أدى إلصابة 4 شبان.
أما ف���ي نابلس، فقد أصيب عدد م���ن المواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واالختناق 
بالغاز المس���يل للدموع، خالل مواجهات اندلعت 
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في قريتي قريوت 

جنوب المدينة، وبيت دجن شرقها.
وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ في الهالل األحمر 
ف���ي نابلس أحمد جبريل، بأن عددا من المواطنين 
أصيب���وا باالختن���اق خ���الل المواجه���ات الت���ي 

تشهدها بيت دجن.
وكانت قوات االحتالل قمعت المسيرة األسبوعية 
ف���ي بيت دج���ن، وأطلق���ت الرص���اص المعدني 

المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المس���يل 
للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلصابة عدد منهم 

باالختناق.
ف���ي الس���ياق، أصي���ب 7 مواطني���ن بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، و43 باالختناق بالغاز 
المس���يل للدموع، خالل مواجه���ات مع االحتالل 

اإلسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية، ب���أن المواجهات اندلعت 
مع جنود االحتالل والمستوطنين الذين اقتحموا 
نب���ع قريوت، وأطلقوا خالله���ا الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل 

للدموع.

الخليل/ االستقالل:
قمعت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي« الجمعة، 
وقفة من���ددة بمحاوالت تهجي���ر المواطنين من 
تجمعات مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.
يذك���ر أن محكم���ة االحتالل العلي���ا في القدس 

رفضت االلتماس المقدم م���ن أهالي 12 تجمعا 
س���كنيا في المنطق���ة ضد ق���رار إعالنها مناطق 
»إطالق نار«، ما يعن���ي هدمها وتهجير ما يقارب 

4 آالف مواطن.
وقال منس���ق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة 
الجدار واالستيطان راتب الجبور إن الوقفة نظمت 

بعد أن أدى المواطنون الصالة على أراضي منطقة 
المرتب���ة في تجم���ع وادي الجوايا ش���رق يطا، إذ 
قمعها االحتالل وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة.

والتجمعات ال� 12 ه���ي: )جنبا، والمركز، والحالوة، 
والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى 

الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة(.

االحتالل يقمع وقفة رافضة لتهجير المواطنين من مسافر يطا بالخليل

جنين/ االستقالل:
ش���اركت فعالي���ات مخيم جني���ن وذوو 
الش���هداء المحتج���زة جثامينه���م لدى 
االحت���الل، وذوو األس���رى، الجمع���ة، في 
وللمطالبة بتسليم  وقفة إسناد لألسرى، 

جثامين الشهداء.
ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمت 
في مخي���م جني���ن، بمش���اركة فصائل 
العمل الوطني واإلسالمي، اللجنة الدولية 
المؤسس���ات  وكافة  األحم���ر  للصلي���ب 
الحقوقي���ة، إلى أخذ دورها والضغط على 
االحت���الل لتس���ليم جثامين الش���هداء 

المحتجزة.
وأكدوا االس���تمرار في تنظيم المزيد من 
الفعالي���ات حتى يتم تس���ليم جثامين 
الش���هداء، ووق���ف سياس���ة العق���اب 
الحركة األسيرة. وشارك  التعسفي بحق 
في الوقفة أمين سر اقليم جنين والمخيم 
عطا أبو ارميلة وجهاد أبو الكامل، ورئيس 
اللجنة الشعبية للخدمات محمد الصباغ، 

ومدير التجمع الوطني ألس���ر الش���هداء 
وفعاليات المخيم مسعد العمار.

وقدم���وا واج���ب العزاء لعائل���ة الفقيدة 

الحاج���ة صبحي���ة يونس، وال���دة عميد 
األس���رى الفلس���طينيين ف���ي س���جون 
االحت���الل كري���م يونس، الت���ي توفيت 

أمس الخمي���س، وذلك ف���ي بيت األجر 
الذي أقامته حركة »فتح« في نادي جنين 

ومخيمها.

وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة وإسنادًا لألسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت قناة كان العبرية مس���اء الجمع���ة، أن تقديرات جيش االحتالل 

تشير الى أن موجة العمليات الحالية ستستمر طوال عام 2022.
وقتل 3 مس���توطنين وأصيب 4 آخرين في عملي���ة بطولية مزدوجية، 
نفذها فلس���طينيان مساء الخميس في مس���توطنة »إلعاد« شرق تل 

»أبيب«.
وتش���تبه الش���رطة »اإلس���رائيلية« بوجود مّنفذين اثنين، من شمالي 

الضفة الغربية، أحدهما يحمل سالحا نارًيا، واآلخر فأسًا.
ونش���رت ش���رطة االحتالل حواجز في »إلعاد« والمناطق المحاذية لها، 
بحثًا عن س���يارة غادرت المنطقة، فيما تحل���ق مروحيات في المنطقة 

بحثًا عن المنفذين.
ويأتي الهجوم أثناء احتفاالت »إس���رائيل« بالذكرى ال�74 لقيامها على 
أنقاض فلسطين. وبعملية العاد يرتفع عدد القتلى اإلسرائيليين منذ 

آذار/ مارس األخير إلى 19.

تقديرات »إسرائيلية«: 
موجة العمليات الحالية 
ستستمر طوال عام 2022

رام الله/ االستقالل:
نع���ت المحررة أم���ل طقاطقة، بكل آيات الح���زن، الحاجة 
صبحية يون���س »أم كريم«، والدة األس���ير كريم يونس 
عميد األس���رى الفلسطينيين في سجون االحتالل بقرية 
عارة بالداخل المحتل، والتي انتظرته 40 عامًا، وتبقى على 

حريته عدة أشهر.
وقدمت المحررة طقاطقة في تصريحات صحفية، التعازي 
آلل يونس الكرام في قرية عارة، وإلى األسير الكبير كريم 

يونس س���ائلة المولى الرحمة والقبول والمغفرة لها وأن 
يدخلها الله بصبر فراقها لولدها الجنة وأن يصبر أحبابها.

وأكدت المح���ررة طقاطق���ة، أن حزن الف���راق والوجع، لن 
يكسر عزائم األس���ير البطل كريم، موضحة أنه في هذه 
اللحظات يعم الحزن على كل األسرى ويتقاسمون الحزن، 
ويقفون إلى جانب بعضهم، للتخفيف عن األسير كريم 
هذا المص���اب الجلل.  ودعت طقاطق���ة إلى تكثيف كل 
الجهود لتحرير األس���رى وعدم إبقائه���م ليوم واحد آخر 

داخل السجون، الفتة إلى أن النظر ألحكام األسرى العالية، 
ومكوث بعضهم لعقود داخل الس���جون، يسبب الحسرة 

والقهر على واقع الوهن الفلسطيني.
واألسير كريم يونس هو أقدم أسير في العالم ويعتقله 
االحت���الل منذ األول من حزيران عام 1983م، وكان تم في 
البداية الحكم عليه باإلعدام ش���نقًا ثم تحويله لالعتقال 
المؤبد لفترة مفتوحة، ليستقر الحقًا الحكم عليه بالسجن 

أربعين عامًا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبدى رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك تخوفه من تعرض االحتالل 

إلى »لعنة« العقد الثامن وأن تزول قبل حلول ذكرى »تأسيسها« ال� 80.
وفي مقالة له نش���رت عبر صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبري���ة الجمعة، قال باراك: 
»خ���الل التاريخ اليهودي فإنه لم تعم���ر لليهود دولة ألكثر من ثمانين س���نة إال في 
فترتين، فترة الملك داوود وفترة الحش���مونائيم، وفي كال الفترتين فإن بداية تفكك 

كليهما كانت في العقد الثامن«.
وأض���اف: »تجربة الدول���ة العبرية الصهيونية الحالية هي التجرب���ة الثالثة وهي اآلن 

في عقدها الثامن وأنه يخشى أن تنزل بها لعن�ة العقد الثامن كما نزلت بسابقتها«.
وأشار رئيس وزراء االحتالل السابق إلى أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد 
الثامن���ة فأمريكا نش���بت فيها الح��رب األهلية في العقد الثام���ن من عمرها، وإيطاليا 
تحولت إلى دولة فاش���ية ف���ي عقدها الثام���ن، وألمانيا تحولت إلى دول���ة ن�ازي�ة في 
عقدها الثامن وكانت سبًبا في هزيمتها وتقسيمها، وفي العقد الثامن من عمر الثورة 

الشيوعية تفكك االتحاد السوفيتي وانهار وانفرط عقده.

باراك متخوف من زوال 
»إسرائيل«: قد تصيبنا 

لعنة العقد الثامن

المحررة طقاطقة تعزي بوفاة والدة األسير كريم يونس 

�إ�صابات بالر�صا�ص ..

الجزائر/ االستقالل:
ق���رر فريق محام���ّي الجزائر مقاطع���ة كأس العال���م للمحامين 
الت���ي تقام في المغرب بعد مش���اركة فرق م���ن كيان االحتالل 
اإلس���رائيلي.  وأكد فري���ق محامي الجزائر في بي���ان له أنه قرر 
مقاطعة المش���اركة بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق 
"صهيونية" في كأس العالم للمحامين التي س���تقام في دولة 
المغرب.  وأش���ار إلى أن المشاركة تشكل خطوة نحو التطبيع مع 

كي���ان االحتالل الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة و ش���عبا 
الرافضة ألي ش���كل من أش���كال التطبيع وتضامنا مع الش���عب 

الفلسطيني وقضيته العادلة. 
وأكد البيان أن فريق منظم���ة محامي الجزائر قرر مقاطعة كأس 
العالم للمحامين وعدم المشاركة فيها واالمتناع عن الدخول إلى 
األراض���ي المغربية رغم وجوده حاليا بتونس، أي قرر العودة إلى 
أرض الوطن.  بدورها، أعلنت الجبهة المغربية لدعم  فلس���طين 

عن تنظيم قافل���ة نحو مدينة مراكش للتنديد بمش���اركة فرق 
"صهيوني���ة" في ك���أس العال���م للمحامين الذي س���تحتضنه 

المدينة بداية من السبت. 
وأوضح���ت الجبهة المغربية في بيان لها أن المس���يرة للتنديد 
بتس���ارع خطوات التطبيع الرس���مي للنظام المغربي مع "الكيان 
الصهيون���ي"  في الوقت الذي تس���تمر فيه اعتداءات االحتالل 

اإلسرائيلي وجرائمه اليومية على الشعب الفلسطيني. 

وأوضح البيان أن المس���يرة س���تكون نحو مدين���ة مراكش التي 
س���تحتضن ابتداء من الس���بت بطولة العالم للمحامين في كرة 

القدم بمشاركة ثالث فرق رياضية إسرائيلية. 
وتحمل المس���يرة شعار "نضال مستمر من أجل إسقاط التطبيع 
الرياضي وكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم". 
ودعت الجبه���ة المواطنين إل���ى المش���اركة المكثفة في هذه 

القافلة الجهوية، وتوفير وسائل الدعم إلنجاحها.

محامــو الجزائر يقاطعون كأس العالم بالمغرب رفضًا للتطبيع
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االستقالل/ وكاالت:
ح���ذر خبير من وضع الهاتف الذكي في الجيب، مش���يرًا إلى احتمالية اش���تعاله متأثرا 
بدرج���ات الحرارة العالية. قال ديني���س كوفيكوف، مدير المركز الهندس���ي اإلقليمي 
SafeNet الروسي، التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية ل� »سبوتنيك«، إن الهاتف الذكي 
المزود ببطارية ليثيوم أيون وبطارية ليثيوم بوليمر، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة 

يمكن أن تشتعل فيه النيران حتى عندما يكون موضوعا في الجيب.
وتابع كوفيكوف، قائال: »يمكن أن تش���تعل النيران في بعض أنواع البطاريات أو تنتفخ 
عن���د تعرضها لدرجات حرارة عالية، حتى في جيب���ك. إذا كان جهازك المحمول مدعوما 
ببطارية ليثيوم أيون أو بطارية ليثيوم بوليمر، وهي أكثر أنواع البطاريات ش���يوعا، فقد 

تواجه ظاهرة االرتفاع الحراري التي يمكن أن تؤدي إلى االحتراق التلقائي للبطارية«.
وأوصى الخبير بمراقبة مستوى سطوع الشاشة بعناية، وضبط اإلعدادات الداخلية، قائال: 
»قم بإيقاف تشغيل Bluetooth وGPS، وإلغاء التحديثات التلقائية للتطبيق. وإيقاف 
تش���غيل وحدة Wi-Fi، وإال س���يبحث الجهاز باستمرار عن ش���بكة متاحة لالتصال، مما 
سيسهم أيضا في ارتفاع حرارته«. ومن أجل حماية الجهاز من الحرارة، نصح الخبير بإبقاء 
األجهزة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وعدم استخدام أغلفة حماية سميكة تمنع 
مرور الهواء باإلضاف���ة للتقليل من عدد التطبيقات التي تعمل في وقت واحد، ألن ذلك 

سيرفع من حرارة الجهاز، باإلضافة الستخدام أجهزة الشحن األصلية.

لهذا السبب.. ال تضع 
هاتفك الذكي في الجيب

) APA images (    مواطنون ي�شتجمون على �شاطئ بحر غزة

بكين/ االستقالل:
ط����ور علم����اء صينيون نظام����ا جديدا 
لتخطي����ط مس����ار الرحل����ة يمك����ن أن 
يس����اعد أس����راب الطائرات بدون طيار 
على  تمام����ا  والمس����تقلة  المصغ����رة 
التحليق بذكاء عبر الغابات المزدحمة، 
دون اصطدامات، وفق وكالة "شينخوا" 
الصينية. ومّكن نظ����ام التخطيط 10 
روبوتات جوية م����ن المناورة الجماعية 
دون عوائ����ق عبر غاب����ة خيزران كثيفة 
والعثور على مس����ار الطي����ران األكثر 
كف����اءة، وفًقا للدراس����ة التي ُنش����رت 

الخميس في مجلة علوم الروبوتات.
واستوحى الباحثون النظام من كيفية 
تنس����يق أس����راب الطيور بشكل مرن 
لمس����ارات طيرانه����ا الجماعية، حيث 

صمم الباحثون من جامعة تش����جيانغ 
طريقة تخطيط مس����ار تعالج البيانات 
م����ن أجه����زة االستش����عار الموجودة 
على مت����ن الطائ����رة وتتضمن تجنب 
االصطدام وكفاءة الطيران وتنس����يق 
األس����راب لتحسين تحليق السرب في 

غضون بضعة أجزاء من الثانية.
وتم رص����د الس����رب المك����ون من 10 
طائ����رات بدون طي����ار وه����و يتفادى 
طائرات بدون طيار أخرى في سيناريو 
حركة مرور لطائ����رات بدون طيار، وفقا 

للدراسة.
وقال المؤل����ف األول للورق����ة البحثية 
تشو شين من جامعة تشجيانغ: "في 
نظامنا، يتم تجهيز كل روبوت بكاميرا 
اتجاه وجهاز  س����تيريو، ومستش����عر 

كمبيوت����ر مضمن يس����تخدم بيانات 
الصورة والمواقف للتمركز".

وأضاف تشو: "ستخطط وحدة تخطيط 
المس����ار للمس����ار على الفور بحيث ال 
تصطدم بالعوائق وال الروبوتات األخرى 
في الثواني القليلة القادمة، ثم تتحكم 
وحدة التحكم ف����ي المراوح لتتبع هذا 

المسار اآلمن".
وق����ال الباحث����ون إنه م����ن المتوقع أن 
يس����اعد النظام الجديد المنقذين في 
الغابات  البحث واإلنق����اذ في  عمليات 
والنباتات،  الحيوان����ات  والباحثين عن 
وحتى األش����خاص العاديين الذين قد 
يتلقون طرودا يتم تسليمها بواسطة 
روبوت����ات جوي����ة إلى ش����رفاتهم في 

السنوات القادمة.

االستقالل/ وكاالت:
يحيط الغموض ب� »جزيرة شبحية« في جنوب المحيط 

الهادئ، األمر الذي ترك الخبراء في حيرة من أمرهم.
ظ���ل قطاع غري���ب م���ن األرض، ُيعرف باس���م جزيرة 
ساندي، لغًزا لس���نوات عديدة بعد إدراجه في العديد 
من الخرائط، بما في ذل���ك غوغل، لمدة عقد من الزمان 

على األقل.
ظهرت نقطة مظلمة بين أستراليا وكاليدونيا الجديدة 
عل���ى برنام���ج غوغل إي���رث، والتي تب���دو مختلفة عن 
الج���زر المجاورة. وعلى الرغم م���ن رصدها عبر الخرائط 
والمخطط���ات البحرية، توجه العلماء إلى المنطقة، ولم 

يجدوا شيًئا سوى موجات البحر الزرقاء.
في 26 تش���رين الثاني )نوفمبر( 2012، أزالت غوغل ما 
يسمى جزيرة س���اندي من خدمة خرائط غوغل، لكنها 

استمرت بالظهور بشكل متقطع.
أصي���ب مس���تخدمو غوغل إي���رث بالذه���ول على مر 
الس���نين عندما اكتش���فوا »الجزيرة الوهمية«، والتي 
يعود تاريخها إلى الوقت الذي رسم فيه المستكشف 
البريطاني الكابتن جيمس كوك جزيرة »ساندي« األول 

قبالة الساحل الشمالي الشرقي ألستراليا.
ُنشر االكتش���اف في »مخطط االكتشافات في جنوب 

المحيط الهادئ« لكوك ف���ي عام 1776. مرة أخرى، تم 
رصدها بعد أكثر من 100 عام في عام 1895.

تم الكش���ف ع���ن اللغز ف���ي 22 نوفمب���ر 2012، قبل 
أربعة أيام فق���ط من إزالته من خرائط غوغل، عندما لم 
يكتشف العلماء األستراليون الجزيرة، ولم يجدوا شيئًا 

سوى البحر.
توجه العلماء إلى المنطقة وسجلوا أن أعماق المحيطات 
تجاوزت 4300 قدم، مما يشير إلى عدم وجود أي فرصة 

لوجود أي شيء تحت الماء.
وقالت ماريا سيتون من جامعة سيدني لوكالة فرانس 
برس »أردنا التحقق م���ن ذلك ألن خرائط المالحة على 
متن الس���فينة أظهرت عمق المياه 1400 متر )4620 

قدما( في تلك المنطقة«.
وأضافت: »كان���ت الجزيرة موجودة عل���ى غوغل إيرث 
وخرائط أخرى، لذا ذهبنا للتحقق ولم تكن هناك جزيرة. 

نحن في حيرة من أمرنا حقًا، إنه امر غريب جدًا«.
ال يوجد تفس���ير رسمي لسبب المش���اهدات العديدة 
لجزيرة ساندي على مر السنين، ولكن النظرية الرائدة 
هي أن الجزيرة ربما كان���ت بقايا عائمة لبركان مغمور 
أو ثوران س���احلي. يمكن لهذه البقايا أن تسافر أحيانًا 
آالف األميال، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
بدأت ش���ركة س���ينكرون األمريكية تجارب بش���رية على 
غرسة دماغية تتيح لمرتديها التحكم في جهاز كمبيوتر 

باستخدام التفكير وحده.
س���ُتزرع غرسة الدماغ "ستينترود"، التي ال يتجاوز حجمها 
حجم مش���بك الورق، في ستة مرضى يعانون من شلل حاد 

في نيويورك وبيتسبرغ.
س���تتيح الغرس���ة للمرضى التحكم في األجهزة الرقمية 
فقط من خالل التفكير ومنحه���م القدرة على أداء المهام 
اليومية، بما في ذلك الرس���ائل النصية والبريد اإللكتروني 
والتس���وق عبر اإلنترنت. إذا نجحت التجارب فس���يتم بيع 
الغرسة الدماغية كمنتج تجاري يستهدف مرضى الشلل 

الستعادة استقالليتهم وجودة حياتهم.
وقال توم اوكسلي، الرئيس التنفيذي للشركة: " تعد هذه 
الغرس���ة عالمة فارقة توفر حاًل لماليين األشخاص الذين 

يعانون من الشلل".
تتكون غرسة س���تينترود من سقالة مصنوعة من سبيكة 
مرنة تس���مى "نيتينول". هذه الس���قالة منقطة بأقطاب 

كهربائية يمكنها تسجيل اإلشارات العصبية في الدماغ.
يمكن زرع الجهاز في وعاء دموي يقع فوق القشرة الحركية، 
وهي المنطقة المس���ؤولة عن الحركة في الدماغ. يتطلب 
الزرع إجراًء جراحيًا بسيطًا يتضمن شًقا صغيًرا في الرقبة، 

على غرار إدخال الدعامات في القلب.
بمجرد وضعه���ا في مكانها، تتم���دد الزرعة للضغط على 
األقطاب الكهربائية مقابل جدار الوعاء الدموي بالقرب من 

الدماغ حيث يمكنها تسجيل اإلشارات العصبية.
تنتقل هذه اإلش���ارات م���ن الدماغ مباش���رة إلى المناطق 
المس���تهدفة إلى وح���دة مزروعة تحت الجل���د في الصدر. 
تنتقل اإلش���ارات من ش���بكة اإللكترود على طول س���لك 

يربطها بالجهاز الموجود في الصدر.
الوح���دة الموجودة ف���ي الصدر، مبرمجة اللتقاط إش���ارات 
الدماغ بش���كل مس���تمر وعند توصيلها بجهاز استقبال 
خارجي يمكنها إرس���الها إلى جه���از كمبيوتر. هذا يعني 
أن المري���ض يمكنه التحك���م في ما يظهر على شاش���ة 
الكمبيوتر، مثل المؤش���ر أو لوحة المفاتيح على الشاش���ة، 

وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

االستقالل/ وكاالت:
بينما يعتقد الكثير من الناس أن الفئران آفات ضارة، إال أن هذه القوارض هي في الواقع حيوانات 
عالية الذكاء، حيث أظهر أحد مالكي الفئران مدى ذكاء حيواناته األليفة بشكل ال يصدق، بعد أن 

دربها على لعب ألعاب الفيديو.
وأج���رى فيكتور توث )30 عامًا( هذه التجربة إلثب���ات أن الفئران هي من صانعي القرار العظماء، 
ويمكن أن تكون ذكية مثل البش���ر أثناء ممارسة لعبة الرماية Doom وكانت القوارض، كارماك، 
وروميرو، وتوم، الذين تم تسميتهم على اسم مبتكري لعبة الفيديو ، قادرين على التنقل بشكل 

مستقل عبر سلسلة من المتاهات، وفتح األبواب وحتى إطالق النار على الوحوش.
وقام عالم األعصاب من بودابست، المجر، ببناء نظام الواقع االفتراضي الختبار مدى ذكاء الفئران، 
وقال "لقد قمت ببناء إعداد واقع افتراضي للقوارض من الصفر ودربت ثالثة فئران بطريقة آلية. 
وفي المتوس���ط، الفئران ذكية بشكل ال يصدق ويمكنك تعليمها مهام معقدة، ولديها ذاكرة 
جيدة بشكل استثنائي وفهم خاص عندما يتعلق األمر بمستوى عاٍل من التفكير واتخاذ القرار".

وأضاف توث "يمكن تعليم الفئران مه���ام معقدة للغاية وأردت تعليمهم التحرك في االتجاه 
الصحيح في اللعبة دون أن أتدخل. ولتدريبها، تمت مكافأة الفئران بالماء المحلى عندما استداروا 
ف���ي االتجاه الصحيح. لقد وضعت الفئران على ك���رة متحركة. لقد تطلب األمر الكثير من الجهد 

لتعليمها كيفية الجري، ولكننا وصلنا إلى هناك في النهاية".

مستوحى من تحليق الطيور

 الصين تطّور نظام تخطيط مسار يمنع االصطدام بين الطائرات المسّيرة
عالم يعلم الفئران كيفية 

ممارسة ألعاب الفيديو

غرسة دماغية ثورية تساعد على 
التحكم بأجهزة الكمبيوتر عبر التفكير

جزيرة غامضة تظهر وتختفي على خرائط غوغل 


