شرطة االحتالل تقتحم وتغلق بيت
عزاء شيرين أبو عاقلة في القدس
القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحمت شرطة االحتالل اإلس���رائيلي ،يوم أمس ،بيت عزاء
مراس���لة فضائية الجزيرة الش���هيدة الصحافية شيرين أبو
عاقلة في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر إعالمية ،بأن ش���رطة االحتالل اقتحمت بيت
عزاء ش���يرين أبو عاقلة في كنيس���ة اللقاء ببلدة بيت حنينا
بالقدس وقامت بإغالقه.
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واعت���دت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،ظه���ر الجمعة ،على
الفلسطينيين في س���احة المستش���فى الفرنسي بمدينة
القدس الذي تواجد فيه جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة.
واستش���هدت الصحافية أب���و عاقلة ،يوم األربع���اء  11أيار
(ماي���ر) ،إث���ر إصابتها برصاص���ة أطلقتها ق���وات االحتالل
اإلسرائيلي ،خالل تغطيتها اقتحام حي الجابريات ،القريب
من مخيم جنين.

12

االحتالل يعتدي على المشاركين في تشييع «أبو عاقلة»

مقتل �ضابط "اإ�ضرائيلي" خالل ا�ضتباكات مع كتيبة جنني وا�ضابة الع�ضرات مبواجهات يف ال�ضفة
محافظات /االستقالل:
قتل ضابط إس���رائيلي يوم أمس ،خالل مواجهات عنيفة وقعت بين
قوات االحت���الل وكتيبة جنين ،اصيب خاللها عش���رات المواطنين،
في الوقت الذي تس���عى فيه س���لطات االحتالل إلى تصعيد التوتر

في األراضي الفلس���طينية ،حيث حش���دت قواتها في القدس أثناء
تش���ييع جثمان الش���هيدة أبو عاقلة واعتدت على المشاركين فيه.
وأفاد االعالم العبري بمقتل الضابط اإلسرائيلي من وحدة العمليات
عاما) في مواجهات اندلعت مع
الخاصة اإلس���رائيلية "نوعم راز" (ً 47

الفلس���طينيين في جنين ،بعد اصابته بج���روح خطيرة أثناء عملية
اقتحام المخيم .وكش���ف ضابط كبير في جيش االحتالل شارك في
العدوان على مخي���م جنين صباح أمس بالقول":
إطالق 11
النار من قبل المسلحين الفلسطينيين نحو القوات في

مو�طن��ون يتفق��دون من��زل عائل��ة �لدبع��ي �ل��ذي ��ش��تهدفه
�الحتالل يف خميم جنني �أم�س ( ) APA images

قو�ت �الحتالل تعتدي على �مل�شاركني يف ت�شييع �ل�شهيدة �شرين �أبو عاقلة بالقد�س �ملحتلة �أم�س

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن إيقاع قوات االحتالل بعدة كمائن في جنين الفصائل :ما يجري في جنين من
 03قصف للبيوت بالصواريخ جريمة حرب

جنين /االستقالل:
أكدت س���رايا الق���دس ،يوم أم���س ،أنها أوقعت
قوات العدو في كمين محك���م أدى لقتيل وعدد

من اإلصابات في مخيم جنين .وأش���ارت س���رايا
القدس ف���ي بيان لها ،إل���ى أن مجاهدينا أمطروا
القوات المتوغلة عند منطقة الهدف غرب مخيم

جنين صباح امس بوابل كثيف من النيران ،ضمن
سلسلة كمائن .وقالت" :استطعنا
-بعون الله -عبر تلك الكمائن إيقاع

غزة /االستقالل:
وجهت حركت���ا «حماس» و»الجهاد االس���المي» ،يوم أمس ،التحية
لمخيم جني���ن وأبطال كتيبة جني���ن الذين يتصدون
ببس���الة لجنود االحت���الل التي اقتحم���ت المخيم يوم 03

 03الجهاد اإلسالمي :مقتل أحد ضباط االحتالل في جنين دليل على فعالية المقاومة وحيويتها
إدانات عربية ودولية العتداء االحتالل المعتقالن عواودة وريان
الجهاد :اعتداء االحتالل على جثمان «أبو
على جنازة الشهيدة أبو عاقلة يواصالن إضرابهما عن الطعام عاقلة» تأكيد واضح أن قتلها كان مقصودًا
عواصم /االستقالل:
ادانت ش����خصيات عربية ودولية ،االعتداء الغاش����م على موكب
تش����ييع جنازة ش����يرين أبو عاقلة حيث قامت ق����وات االحتالل

04

رام الله /االستقالل:
عاما)
(27
ريان
ورائد
���ا)
عام
(40
عواودة
خليل
المعتقالن
يواص���ل
ً
ً
رفضا
الترتيب؛
عل���ى
وال�38
ال����73
لليوم
الطعام
ع���ن
إضرابهما
ً

04

الضفة الغربية /االستقالل:
اكدت حركة الجهاد االس���المي في فلسطين ،أن اعتداء قوات االحتالل
على جثمان الش���هيدة شيرين أبو عاقلة وعلى المشيعين ،تأكيد واضح

06

 04ضابط إسرائيلي كبير :تعرضنا آلالف الطلقات في جنين  02هنية :نحن بمرحلة جديدة ال يصلح معها إال القرارات الحاسمة
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دراسة :إعدام أبو عاقلة ال ينفصل عن سياسات االحتالل بإرهاب الفلسطينيين المئات يشاركون في وقفة تأبين
الراحلة شيرين أبو عاقلة وسط لندن

الدوحة /االستقالل:
خلص����ت دراس����ة إل����ى أن حال����ة
اإلع����دام الميدان����ي لمراس����لة قناة
الجزيرة ش����يرين أبو عاقلة تؤكد أن
سياسة قوات االحتالل اإلسرائيلي
ف����ي تعاملها م����ع وس����ائل اإلعالم
والصحافيي����ن العاملي����ن ف����ي
المؤسس����ات اإلعالمية والش����بكات
الدولية ال تنفصل عن السياس����ات
العامة ف����ي إره����اب وترهيب وردع
المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح���ت الدراس���ة الت���ي أعده���ا
مرك���ز الجزي���رة للدراس���ات ،أن���ه هو
المنظور ثالث���ي األبعاد ال���ذي يحاول
الهيمنة على األرض واإلنسان والرواية
الفلسطينية وإحالل روايته دون سواها.
ووفق الدراسة ،تمعن قوات االحتالل
ف����ي ممارس����ة كل االنته����اكات
والخروق����ات ض����د الصحفيي����ن في
محاول����ة للردع وخلق حالة نفس����ية
دائمة ُت ْف ِق����د الصحفي قدراته على
الت ُّ
كيف مع واقع����ه ونقل الحقائق
َّ
الكاشفة لالحتالل.
وقال����ت :وال تج����د ق����وات االحتالل
اإلسرائيلي ما يمنعها من أن يكون
���اال للردع ،لكن
صحفي����و الجزيرة مث� اً

المس����يرة المهنية للقناة وهويتها
مستحيال.
تجعالن ذلك
اً
وج����اء ف����ي الدراس����ة أن عملي����ة
اغتيال مراسلة الجزيرة في األراضي
الفلس����طينية المحتل����ة ،ش����يرين
أبو عاقلة ،تكش����ف ظ����روف َّ
الرصد
ُّ
والترص����د الت����ي أحاط����ت بجريمة
اإلعدام الميداني التي نفذتها قوات
االحتالل اإلس����رائيلي ضد أبو عاقلة

أثناء ممارس����ة نش����اطها اإلعالمي؛
حيث اس����تهدفها رصاص القناصة
في مقتل أسفل األذن ،وهي منطقة
ال تغطيه����ا الخ����وذة الت����ي كانت
ترتديها.
ُ
وث����ق الفيديو ،ال����ذي َّبثته قناة
"وي ِّ
الجزيرة ،مش����هد إط����الق الرصاص
ضد الصحفيين ،والذي كان مباش� اً
���را
ّاً
َّ
���دا ،كم����ا روت
ومس����تمرا ومتعم� اً

الصحفية شذا حنايشة ،التي كانت
أحد الش����هود على جريم����ة اإلعدام
الميدان����ي ألبو عاقل����ة ،وهو ما ذكره
أيض����ا الصحف����ي علي الس����مودي،
اً
المنت����ج بقن����اة الجزي����رة والمرافق
لش����يرين أب����و عاقلة ،ف����ي تغطية
اقتحام قوات االحتالل مخيم جنين
بالضفة الغربية ،وقد أصيب هو األول
برصاص القناصة في ظهره".

لندن /االستقالل:
شارك المئات في وقفة احتجاجية وتجمع حاشد وسط مدينة لندن؛ لتأبين الصحفية
الفلس���طينية مراس���لة قن���اة الجزيرة ش���يرين أبو عاقل���ة التي استش���هدت بعدما
استهدفها رصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي خالل تغطيتها اقتحام مخيم جنين
في الضفة الغربية.
قائال:
نيابة عنهم «الناشط كرمل كتانة اً
ونظم هذه الوقفة عدد من النش���طاء ،وتحدث اً
ذكر اإلعالم
نذكرها ُون ِّ
«اختيرت الوقفة أمام مقر هيئة اإلذاعة البريطانية ()BBC؛ حتى ِّ
البريطان���ي بدورهم المفترض في كش���ف الجرائم الصهيوني���ة ضد الصحفيين في
فلسطين».
وتاب���ع« :أتت فكرة تنظيم الوقفة بعد أن رأينا حجم الحزن الذي َّ
خيم ،والتفاعل الكبير
بعد استهداف الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة واغتيالها».
ُورفعت خالل الوقفة صور الصحفيين الفلسطينيين اآلخرين الذين استشهدوا بعدما
استهدفتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقت تغتال
وق���ال عمر مفيد أحد مس���اعدي تنظيم الوقفة« :جاءت هذه الوقف���ة في ٍ
فيه دولة االحتالل صحفية فلس���طينية أم���ام الكاميرات ،في حين توقع فيه الحكومة
البريطانية على اتفاقية تجارة حرة مع االحتالل»!
وأض���اف« :إن الحكومة البريطانية ال تقوم بدورها ف���ي الضغط على االحتالل من أجل
وقف االعتداءات على الفلسطينيين وبخاصة الصحفيين».
واس���تكمل مفيد حديثه حول رسالة الوقفة« :إن المؤسسات الداعمة لفلسطين تقف
متحدة في هذه الفعالية؛ لتوصل رسالة قوية ضد االحتالل اإلسرائيلي».
واألربعاء الماضي ،اغتالت قوات االحتالل اإلس���رائيلي الصحفية المقدسية شيرين أبو
عاقلة بعيار ناري في رأس���ها ،أثناء توجهها لتغطية األوض���اع والتطورات في مخيم
جنين ،وأصيب منتج الجزيرة علي السمودي في االعتداء نفسه بعيار ناري في ظهره.

القيادي عدنان :عدوان االحتالل في جنين 15دولة أوروبية تعرب عن قلقها من قرار االحتالل
بناء أكثر من  4آالف وحدة استيطانية بالضفة
يؤكد تعمده قتل اإلعالمية أبو عاقلة
جنين /االستقالل:
أكد القيادي المحرر خضر عدنان ،أن عدوان االحتالل
على مخيم جنين البطل يوم أمس ،يؤكد ما قلناه عن
تعمده����م قتل اإلعالمية أبو عاقلة لتنفيذ جرائمهم
دون صورة وشهادة وتوثيق.
قال عدنان في تصريح صحف����ي ،يوم أمس ،تعقيبًا
على انتهاك قوات االحتالل جنازة الشهيدة شيرين
أبو عاقلة ،واقتح����ام جنين واعتقال المجاهد محمود
الدبعي ،إن العدوان على جنازة الش����هيدة أبو عاقلة
جريمة ومزيد من الصل����ف االحتاللي واالعتداء على

كل المتألمي����ن لفراقها والمش����اركين في تش����ييع
جثمانها .وأضاف عدنان ،ان البطل الدبعي س����طر
ملحم����ة القت����ال حتى النف����س األخير ال����ذي جذره
الش����هيد القائد عصام براهمة وق����ادة الجهاد على
مر المراحل ،فكان����ت امتدادًا لمعركة المخيم ،2002
بقيادة القائد محمود طوالبة.
ووجه عدنان التحي����ة لكتيبة جنين وجرحى المخيم
محمال االحتالل
والرحم����ة والرضوان على الش����هداء،
اً
اإلس����رائيلي المس����ؤولية الكاملة عن حياة المجاهد
الدبعي.

نصر الله :يجب أن يشعر المطبعون بالخزي
بيروت /االستقالل:
قال األمين العام ل� «حزب الله» اللبناني ،حس���ن نصر الله ،إن «الصحفية الش���هيدة شيرين أبو
عاقلة ،كانت شاهدة على جرائم العدو».
وأضاف نصر الله ،خالل حديثه في «المهرجان االنتخابي في الجنوب» ،امس الجمعة ،إن «الذي
يجب أن يشعر بالخزي هم المطبعون» ،بحسب وكالة األنباء اإليرانية «إرنا».
وأضاف أن «شيرين أبو عاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو ومظلومية الشعب الفلسطيني
والمجازر واالنتهاكات» .وتابع «هذه هي وحش���ية الع���دو وحقيقة وجوهر وماهية الصهاينة،
والذي يجب أن يشعر بالخزي هم المطبعون».
وكان المتحدث باس���م الجيش اإلس���رائيلي ،أفيخاي أدرعي ،أعلن في رس���الة مسجلة له على
«تويت���ر» ،أنه «حتى اللحظة ال يمكن تحديد بش���كل قاطع مصدر النيران التي قتلت ش���يرين
أب���و عاقلة ،وال يمكن اس���تبعاد أي خي���ار ،ولذلك فقد عرضت بالده إجراء تحقيق مش���ترك مع
الفلسطينيين حول الحادث ،وهو العرض الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع».
وشدد أدرعي أن «االتهامات الفلسطينية إلسرائيل بإطالق النار بشكل متعمد على شيرين أبو
عاقلة هي ادعاءات كاذبة وباطلة ترفضها بش���كل قاطع ،وتأتي في سياق الدعاية والتحريض
المتواصل» ،بحسب قوله.

بروكسل /االستقالل:
لكل من
أع���رب الناطقون باس���م وزارات الش���ؤون الخارجية ّ
فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك واليونان وايرلندا
وايطاليا ولكس���مبورغ ومالط���ة والنرويج وبولن���دا وهولندا
والس���ويد وفنلندا عن قلقهم الشديد من «القرار الصادر عن
قدما في مشاريع
لجنة التخطيط اإلسرائيلية العليا بالمضي اً
بناء أكثر من  4000آالف وحدة سكنية في الضفة الغربية».
ودعوا في بيان مشترك لهم ،امس الجمعة ،سلطات االحتالل
اإلسرائيلي بصورة ّملحة إلى العدول عن هذا القرار.
عائقا
وقالوا إن «هذه الوحدات الس���كنية الجديدة ستمثل اً

اً
انتهاكا
يمثل االستيطان
يعس���ر حل الدولتين ،كما ّ
إضافيا ّ
اً
وعائقا يحول دون إرس���اء الس���الم
الدولي
للقانون
���ا
صارخ
اً
اً
العادل والشامل والدائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين».
وتابع���وا أن «هذا القرار ،الذي يضاف إل���ى عمليات التدمير
واإلخ���الء الت���ي يتعرض لها الس���كان الفلس���طينيون في
القدس الش���رقية وفي المنطقة (ج) بالضفة الغربية ،يهدد
تهديدا
ديمومة دولة فلسطين التي ستقام في المستقبل
اً
اً
مباشرا».
وحثوا «الس���لطات اإلس���رائيلية على العدول عن تنفيذ أي
عملية تدمير أو إخالء ،وال ّ
سيما في منطقة مسافر يطا».

دعا لـ "تشكيل قيادة ميدانية تقود مواجهة االحتالل"

هنية :نحن بمرحلة جديدة ال يصلح معها إال القرارات الحاسمة
غزة  /االستقالل:
ق���ال رئي���س المكت���ب السياس���ي لحركة
المقاوم���ة اإلس���المية «حماس» إس���ماعيل
هنية إن ش���عبنا الفلسطيني يمر في مرحلة
جديدة ال يصلح معها إال القرارات الحاس���مة
واالستراتيجية.
وأض���اف هنية في تصريح له وصل نس���خة
من���ه ل� «االس���تقالل» ي���وم أم���س الجمعة،
«س���نمضي في طريقنا لن نبال���ي وال نتردد،
وسيحس���م ش���عبنا معاركه مع هذا المحتل
على األصعدة كافة».
وأكم���ل« :أم���ام وحش���ية الكي���ان واغتيال

ابنة فلس���طين واقتح���ام جني���ن وتصاعد
االس���تيطان بالضف���ة ،والعرب���دة باألقصى،
وحصار غزة ،واستهداف شعبنا في الداخل،
واعتق���ال اآلالف ،ورفض ح���ق العودة ،وأمام
ه���ذه اللحظة التاريخية الت���ي ينتصر فيها
الدم على الس���يف ،واإلرادة على القمع ندعو
لسرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود
المواجهة مع االحتالل».
ودعا هنية الس���لطة الفلس���طينية لإلعالن
اً
اً
وفعلي���ا عن إلغاء أوس���لو وس���حب
رس���ميا
االعتراف ب���� «إس���رائيل» ،ووق���ف التعاون
األمن���ي معه���ا ،وااللتف���اف ح���ول برنام���ج

المقاومة الش���املة لمواجه���ة االحتالل.وأكد
أن «كيانًا يخشى تش���ييع شهيدة الحقيقة
والوطن لن يكتب له االستمرار ،ويخشى رفع
علم فلسطين ال بقاء له على أرضنا».
وأش���ار هنية إلى أن الشهيدة ش���يرين أبو
عاقل���ة كانت تكش���ف إج���رام المحتل في
حياته���ا ،وها هي اليوم بتش���ييع جثمانها
تكشف وحشيته مجددًا».
كما قال« :ها هو مخيم جنين يؤكد استمرارية
ونجاع���ة خي���ار المواجهة الش���املة ،وقدرة
شعبنا في المقاومة والصمود والتحدي لهذا
الكيان الهش ولجنوده الجبناء».
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المقاومة هي السبيل الوحيد للجم االحتالل

الفصائل :ما يجري في جنين من قصف للبيوت بالصواريخ جريمة حرب
غزة /االستقالل:
وجه���ت حركت���ا "حم���اس" و"الجه���اد
االس���المي" ،ي���وم أمس ،التحي���ة لمخيم
جني���ن وأبط���ال كتيب���ة جني���ن الذين
يتصدون ببس���الة لجن���ود االحتالل التي
اقتحم���ت المخي���م ي���وم أمس ،وس���ط
اش���تباكات مس���لحة ادت الصابة خمسة
شبان وإصابة جندي إسرائيلي.
وق���ال المتحدث باس���م حرك���ة الجهاد
اإلس���المي عن الضفة الغربي���ة طارق عز
الدين ":م���ا يجري من إره���اب على أيدي
قوات االحتالل جريمة كبرى لن تغتفر".
واعتب���ر ع���ز الدي���ن "ان قص���ف البيوت
بالصواريخ من قبل قوات االحتالل جريمة
ح���رب ،يجب مالحق���ة االحت���الل عليها،
مضيفًا" :أن االحتالل يتحمل المس���ؤولية
كامل���ة عما يج���ري في مخي���م جنين من
جرائ���م ،والمقاوم���ون مس���تمرون ف���ي
التصدي له".
وأوضح الناطق باس���م الجهاد ،أن يحاول
تغييب ص���ورة الواقع التي ظهرت للعالم
بعد قتله للصحفية القديرة ش���يرين أبو
عاقلة ،وه���و اآلن يع���ود للمخيم إلكمال
جريمته هناك.
وأكد عز الدين بالقول " :لقد كانت جنين
ومخيمها عصية على االنكسار ،وستبقى
ش���وكة في حلق المحت���ل ،متجرعآ كأس
الذل على أيدي "سرايا القدس" وكتيبتها
المظفرة وحزام النار.
وب���دوره قال الناطق باس���م حركة حماس
ح���ازم قاس���م :تواصل جني���ن مقاومتها
الباسلة ضد جنود جيش االحتالل وتقاتل
بكل ما تملك من بسالة وعنفوان الثورة .

وأضاف قاس���م في تصريحات صحفية:
"تمتل���ك جنين م���ن الصالب���ة واالصرار
م���ا يمكنه���ا م���ن مواصلة الث���ورة حتى
هزيمة االحتالل وط���رده من كامل أرضنا
الفلسطينية".
وأكد الرش���ق ،في تصريح صحفي نشره
ّ
الموق���ع الرس���مي ل�"حم���اس" ،عل���ى ّأن
الع���دوان واإلرهاب اإلس���رائيلي لن يؤثر
على صمود المخيم ،وستبوء هذه الحملة
بالفشل.
وأشاد القيادي في حركة "حماس" ببسالة
المقاومي���ن من أبناء ش���عبنا وبطولتهم،
وتجس���يد حال���ة الوح���دة ف���ي مواجهة

سقط خاللها قتلى وإصابات

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن إيقاع
قوات االحتالل بعدة كمائن في جنين
جنين /االستقالل:
أكدت سرايا القدس ،يوم أمس ،أنها أوقعت قوات العدو في
كمين محكم أدى لقتيل وعدد من اإلصابات في مخيم جنين.
وأشارت سرايا القدس في بيان لها ،إلى أن مجاهدينا أمطروا
القوات المتوغلة عند منطقة الهدف غرب مخيم جنين صباح
امس بوابل كثيف من النيران ،ضمن سلسلة كمائن.
وقالت" :اس���تطعنا -بعون الله -عبر تلك الكمائن إيقاع قوات
"الدفدوفان" في حقل من نار لم يش���هدها س���ابقًا ،أدت إلى
مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد".
وأضافت "أمام البس���الة التي أبداه���ا مجاهدونا في الميدان
ذه���ب العدو تج���اه المدنيين م���ن البداي���ة ،كعادته إلحراز
وصناعة نصر وهمي يعود به ،تحس���بًا للفشل المسبق الذي
ُمني به خالل األيام واألشهر الماضية في عملياته في مدينة
حامال جن���وده مجندلين
جني���ن ،لكننا -بفضل الل���ه -أعدناه
ً
بالدماء".
وجددت سرايا القدس التزامها بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا،
ووقوف مجاهدينا س���دًا منيعًا في وجه الق���وات المعادية،
وسنحمي أبناء شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن.

العدوان اإلسرائيلي على مخيم جنين.
من جهتها ّأكدت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،على ّأن شعبنا وفصائله المقاومة
لن يقف����وا مكتوفي األيدي أم����ام العدوان
اإلسرائيلي على مخيم جنين ،ولن يسمحوا
ّ ّ
بالتفرد بأي منطقة فلسطينية.
للعدو
ّ
"الش���عبية" ،ف���ي بيان صحفي،
وشددت
ّ
عل���ى ّأن ال���رد عل���ى جرائ���م االحت���الل
المستمرة بحق أبناء ش���عبنا ال سيما في
جنين وم ّ
خيمها "يكون بتصعيد جماهير
ُ
ش���عبنا للمواجهة مع سياسات االحتالل
واالش���تباك مع جيشه ومس���توطنيه في
ش���وارع وأزقة الضفة بكاف���ة مخيماتها

ومدنه���ا" .واعتبرت ّأن حالة االش���تباك
المس���تمرة التي يخوضه���ا ُمخيم جنين
لص���د ع���دوان االحت���الل "تجرب���ة ّ
غنية
تس���تحق التعمي���م عل���ى كاف���ة المدن
والمخيمات في الضفة".
وش���ددت على ض���رورة ّأن ي���درك العدو
ّ
اإلس���رائيلي وحلف���اؤه "وكل من يلتحق
بأنه ال أمان
بركبه من المطبعين الع���رب ّ
لهذا الكيان اإلجرامي أو لمستوطنيه على
ّ
الفلسطينية".
األرض
وأش���ارت إلى ّأن الموقف الدولي الهزيل
م���ن كل جرائ���م االحت���الل ال يمك���ن أن
يف���ت في عضد الش���عب الفلس���طيني،

أو ينتقص م���ن تصميمه عل���ى النضال
وهزيمة االحتالل.
من جهته���ا َّ
وجهت حرك���ة المجاهدين
الفلسطينية ،الجمعة ،التحية للمقاومين
األبطال الذين س���طروا ملحمة بطولية في
جنين البطولة واإلباء ،مش���ددة على أنها
عكست الحالة الثورية الشاملة لدى كافة
أبناء شعبنا في الضفة.
وتوجهت "المجاهدين" بالتحية للمقاوم
البط���ل المعتقل /محم���ود الدبعي ،الذي
اعتقله جيش االحتالل بعد خوضه معركة
بطولية م���ع القوات المتوغل���ة في مخيم
جنين لمحاولة اعتقاله.
وقال���ت ف���ي بيان له���ا" :ه���ذا التصدي
البطول���ي لق���وات االحت���الل المقتحم���ة
لمخيم جنين خطت فيه المقاومة تاريخًا
ناصعًا ممزوجًا بمداد من جهاد وفداء ،وهو
عنوان المرحلة في الصراع مع هذا المحتل
المفسد".
وأك���دت أن ش���باب الضف���ة والمقاومين
األبط���ال هم أيقونة الص���راع مع المحتل
وهم الس���يف المشرع في وجه الغطرسة
والعنجهي���ة الصهيونية ول���ن تثنيهم
التهديدات وال االغتياالت واالعتقاالت.
ودعت "المجاهدين" ش���باب المقاومة في
كاف���ة مناط���ق الضفة بإش���عال ميادين
المواجه���ة مع االحتالل لهيب���ًا ونارًا بكل
وسائل وأشكال المقاومة ،فهذا هو النهج
الذي يزلزل الكيان ويصيبه في مقتل.
كما ودع���ت جماهير ش���عبنا في الضفة
والقدس والداخ���ل المحتل لالنخراط في
هبة جماهيرية ش���املة وعلى كافة نقاط
التماس مع هذا الكيان.

الجهاد اإلسالمي :مقتل أحد ضباط االحتالل في جنين دليل على فعالية المقاومة وحيويتها
غزة /االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين،
يوم أم���س ،أن تصدي كتيب���ة جنين لالحتالل
وسام فخر على جبين فلسطين.
وقال���ت الجه���اد االس���المي في تصري���ح لها:
"بكل بس���الة وثبات يواصل المقاتلون األبطال
التصدي لمحاوالت اقتحام جنين من قبل جيش
االحتالل ووحدات إرهابه الخاصة".
وش���ددت على أن صمود أبط���ال كتيبة جنين
رغم حج���م المالحقة واالعتق���االت واالغتياالت
التي تس���تهدفهم ،هو وس���ام فخر في تاريخ

فلسطين واألمة.
وأضاف���ت "إن مقتل أحد كب���ار الضباط في قوة
العملي���ات االرهابية الخاص���ة في جيش العدو
دلي���ل عل���ى فعالي���ة وحيوية المقاوم���ة ،وهو
اعتراف بخيبة جيش العدو وفشله".
وأشارت الجهاد اإلسالمي إلى أن جيش االحتالل
لم يتمكن م���ن اعتق���ال األخ المجاهد محمود
الدبعي إال بع���د أن فرغت ذخيرت���ه ،مبينة أنه
قاوم العدو واش���تبك معه لنحو خمس ساعات
متواصلة أذاق العدو الويل ،وأثخن في صفوف
جنوده وضباطه.

ولفتت إلى أن العدو ق���ام خالل عمليته بإطالق
الصواريخ ص���وب منزل الدبع���ي ،وفجر جدران
غ���رف البي���ت وحول���ه إلى س���احة مكش���وفة،
واس���تخدم قوات كبيرة ومعززة العتقال مقاوم
بطل يقوم بواجبه المش���روع دفاعًا عن ش���عبه
وأرضه ومقدساته.
وأكدت أن سياس���ة العدو واعتقال المقاومين
األحرار لن يثنيهم عن استمرار دورهم وواجبهم
في مقاومة العدو وقتاله في كل مكان ،مشددة
على أن جرائم العدو س���تزيد م���ن اصرارنا على
المقاومة وتنفيذ العمليات الفدائية.

مسيرة حاشدة في طولكرم تنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي على جنين
طولكرم /االستقالل:
انطلقت مس���يرة جماهيرية حاشدة ،يوم
أمس ،تنديدا بالعدوان اإلس���رائيلي على
محافظة جنين بما فيها مخيمها.
ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت
إليها فصائل العمل الوطني في طولكرم،
األع���الم الفلس���طينية وجاب���وا ش���وارع
المدين���ة ،مرددي���ن الهتاف���ات الوطنية
المنددة باالحتالل وعدوانه ،داعين العالم

للتدخل لوقف الجرائم بحق شعبنا.
وسبق المسيرة وقفة حاشدة وسط ميدان
جم���ال عبد الناص���ر ،حيث ألقى منس���ق
فصائل العم���ل الوطني فيصل س���المة
كلم���ة ،ترحم فيه���ا على روح ش���هيدة
الكلمة الحرة الصحفية ش���يرين أبو عاقلة
التي ارتقت على أرض جنين ،مس���تنكرا
الصمت الدولي تج���اه ما يجري على أرض
فلسطين.

وقال «عشية ذكرى النكبة ما زالت جرائم
االحتالل مستمرة في مخيم جنين الثورة
الش���اهد الح���ي عل���ى القت���ل والنكبات
والنكس���ات المتتالية ،لنؤك���د أن الثورة
مستمرة حتى تحرير األرض وإقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وش���دد على أنه آن اآلوان لتحقيق الوحدة
الوطنية ،ونبذ االنقس���ام ف���ي كافة أرجاء
الوطن ،والعمل سويا نحو دحر االحتالل.
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إدانات عربية ودولية العتداء االحتالل على جنازة الشهيدة أبو عاقلة
عواصم /االستقالل:
ادانت ش����خصيات عربية ودولية ،االعتداء الغاشم على
موكب تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة حيث قامت قوات
االحتالل بتفتيش المركبة التي تحمل نعش الشهيدة
أبو عاقلة واس����تولت على شال لها يحمل علم فلسطين
وأثارًا من دمائها.
وقال االتحاد العام للصحفيين العرب في بيان له" :تابع
ال����رأي العام العالمي بغضب ش����ديد االعتداء الهمجي
لقوات االحتالل اإلسرائيلي على موكب تشييع جثمان
الشهيدة شيرين أبو عاقلة ،حيث شنت قوات االحتالل
هجومًا عنيفًا على الموكب والذى وصل الى حد إس����قاط
الجثمان على األرض بشكل غير مسبوق فى التاريخ".
وادان االتح����اد الع����ام للصحفيين العرب بش����دة هذه
الجريمة البش����عة والتي تثبت أن الشهيدة شيرين أبو
عاقلة أخافت س����لطات االحت����الل الصهيوني ألدائها
البطولي كصحفية مهنية تق����وم بمهامها على أكمل
وجه لنقل الحقيقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني
إلى دول العالم.
واعرب االتحاد عن تضامنه مع الس����لطة الفلس����طينية
ونقابة الصحفيين الفلس����طينيين فى مساندته لقرار
السلطة الفلس����طينية بعدم مشاركة سلطات االحتالل
في إجراء تحقيق في ظروف ومالبسات الجريمة اإلرهابية
النكراء التي ارتكبتها «إسرائيل» عن عمد وسبق اإلصرار
على ارتكابها.
وطالب بتش����كيل لجنة دولية مس����تقلة إلجراء تحقيق
فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل اإلجرامي
الش����نيع والتعرف عل����ى مرتكبي ه����ذه الجريمة وعدم
إفالتهم من العقاب .
من جهتها اس����تنكرت شبكة "الجزيرة" اإلعالمية ،امس
الجمعة ،االعتداء على المش����اركين في تش����ييع جثمان

نفذ جريمته بقتل أبو عاقلة
يهمه أحدًا من العالم ،كونه ّ
على الهواء مباش����رة ،ثم أكملها باالعتداء على من يقوم
بتشييع جثمانها.
وذكر أبو تريكة عبر صفحته على "تويتر"" :والله ال نكذب
حينما نقول هذا الكيان هو سرطان العالم وال بد من زواله
ً
قريبا بإذن الله تعالى.

الشهيدة الصحافية ومراسلة القناة شيرين أبو عاقلة.
وأك����دت الجزيرة في بيان مقتضب صادر عنها ،أن قوات
االحتالل اإلسرائيلي اعتدت على مشيعي الراحلة شيرين
أبو عاقلة في مشهد يخرق كل األعراف والقوانين الدولية
وقال����ت "نس����تنكر بأش����د عب����ارات الش����جب والتنديد
ممارسات قوات االحتالل ونحملها المسؤولية عن سالمة
المشيعين".
وأكدت الجزيرة استمرار تغطيتها الصحفية ونقل الخبر
والصورة ب����كل دقة وموضوعية ولن تثنيها ممارس����ات
االحتالل عن قول الحقيقة.
وبدوره����م ّ
عبر العديد من الرياضيين في العالم الجمعة
عن غضبهم عقب رؤيتهم مشاهد اعتداء قوات االحتالل
اإلس����رائيلي على موكب تش����ييع الش����هيدة أبو عاقلة
مراسلة قناة الجزيرة اإلخبارية.

وكانت ق����وات االحتالل قد اغتالت أبو عاقلة يوم األربعاء
الماضي ،بعدما أطلق عليها قناص الرصاص الحي أثناء
تغطيتها القتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وكان المعل����ق الجزائري حفيظ دراج����ي العامل بقنوات
"بي إن سبورتس" القطرية من أوائل الرافضين لمشهد
اعتداء االحتالل على موكب تش����ييع مراس����لة الجزيرة،
قائال" :الثائر يبق����ى ثائر ينجب الث����وار ،والخائن جبان
ً
يقط����ع الله نس����له" .وأض����اف عبر صفحت����ه على موقع
التواص����ل االجتماع����ي "تويت����ر"" :هذا مش����هد مهيب
يصنعه شعب عظيم ال يكل وال يمل وال ينكسر ،لم تخرج
جن����ازة في الق����دس كالتي خرجت لش����يرين منذ جنازة
فيصل الحسيني عام ."2001
أما المصري محمد أبو تريكة المحلل الرياضي بقنوات "بي
إن سبورتس" القطرية أيضًا أكد أن الكيان الصهيوني ال

المعتقالن عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام
رام الله /االستقالل:
عاما) ورائد
(40
ع���واودة
خليل
المعتقالن
يواص���ل
ً
عاما) إضرابهما عن الطع���ام لليوم ال�73
ري���ان (ً 27
رفضا العتقالهما اإلداري في
وال� 38على الترتي���ب؛ ً
سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ً
ً
خطيرا،
صحي���ا
وضع���ا
ويواجه األس���ير ع���واودة
ً
وتتضاعف هذه الخطورة مع مرور الوقت ،ومع رفض
االحتالل حتى اللحظة االس���تجابة لمطلبه ،وإنهاء
اعتقاله اإلداري ،بحسب نادي األسير.
وق���ال النادي ّإن إدارة س���جون االحتالل أعادته أول
أمس إلى س���جن "عيادة الرملة" بعد أن نقلته مؤخرا
إلى مستشفى "أساف هروفيه"؛ جراء تدهور وضعه
الصحي ،الفتا إلى أن محكمة االحتالل طلبت بفحصه
مجددا ،وإصدار تقرير طبي لفحص إمكانية نقله إلى
المستشفى مجددا.
ولفت الى أن االحت���الل ينتظر أن يصل عواودة إلى
حالة يكون فيها أقرب إلى الموت ،كي يقرر االحتالل

نقله إلى المستشفى مجددا ،حيث إن الخطورة التي
وصل لها (ليس���ت كافية) بالنس���بة له ليتم نقله
إلى المستش���فى ،مؤكدا أن هذا ج���زء من الجريمة
الممنهجة التي ترتكب بحقه ،كما جرى مع أس���رى
سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام.
وتتعمد إدارة س���جون االحتالل باس���تخدام عملية
النق���ل المتكرر بحق���ه للتنكيل به ،ع���دا عن جملة
م���ن األدوات التنكيلية الممنهج���ة منها :عزله في
ظروف قاس���ية وصعبة داخل زنازين مجردة من أي
من المقتنيات ،إضافة إلى حرمانه من زيارة العائلة،
واستخدام أساليب نفسية للضغط عليه وثنيه عن
االستمرار في إضرابه.
يذكر أن عواودة م���ن بلدة إذنا في الخليل ،اعتقلته
قوات االحتالل في تاريخ  27كانون األول /ديسمبر
 ،2021وأص���درت بحق���ه أمر اعتق���ال إداري مدته
ستة أشهر ،وس���بق أن تعرض لالعتقال عدة مرات
من���ذ عام  ،2002وه���ذا االعتق���ال الخامس ،بينها

محلل سياسي :كتيبة جنين
كرست معادلة جديدة في الضفة

غزة /االستقالل:
أكد المحلل السياسي حس���ن الفي ،أن كتيبة جنين رسخت معادلة جديدة في الضفة
الغربية ،بأن اعتقال أي مطلوب للجيش االس���رائيلي باتت عملية عسكرية معقدة توقع
الخسائر حتى في صفوف جنود النخبة في جيش االحتالل.
ً
تعقيبا على العملية العسكرية التي نفذها االحتالل العتقال الشاب محمود
وقال الفي
الدبع���ي ،أن "كتيبة جنين نجحت بفرض معادلة أن اقتح���ام المدن والقرى في الضفة
الغربي���ة لن تكون نزهة للجيش االس���رائيلي ،كما كان على مدار الخمس���ة عش���ر عامًا
السابقة ،بل أن االقتحام بات عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر ،تحتاج إلى أكثر من مائة
آلية ومدرعة عس���كرية مصحوبة بالطائرات المس���يرة االسرائيلية ،كما دلل ذلك عملية
تفجير بيت األسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية قبل عدة أيام".

ثالث���ة اعتقاالت إداري���ة ،وهو مت���زوج وأب ألربعة
بنات ،ونتيجة العتقاالت���ه المتكررة ،لم يتمكن من
استكمال تعليمه( ،تخصص علم اقتصاد).
ّأما المعتقل ريان فيواصل إضرابه عن الطعام لليوم
 38عل���ى التوالي؛ رفضا العتقال���ه اإلداري ،ويعاني
من آالم في الرأس ،والمفاصل ،وال يستطيع المشي
ويتنقل على كرسي متحرك.
وكانت قوات االحت���الل اعتقلت ريان من قرية بيت
المحتلة في الثالث من
دقو ش���مال مدينة القدس
ّ
تش���رين الثاني  ،2021وحولته لالعتق���ال اإلداري
لمدة  6أشهر.
جددت س���لطات
وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقالهّ ،
االحتالل اعتقال الشاب ريان ألربعة أشهر إضافية؛
ما دفعه للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام.
يش���ار إلى ّأن الش���اب ريان معتقل سابق أمضى ما
يقارب  21ش���هرا رهن االعتقال اإلداري في سجون
االحتالل.

بدوره ،اكتفى المعلق التونس����ي عصام الشوالي العامل
أيضا بنشر صورة عبر صفحته
بشبكة "بي إن سبورتس" ً
���ييع أبو عاقل����ةً ،
كاتبا فوقها:
عل����ى "تويتر" لموكب تش�
"حياة الكرام وموت العظام" ،في إشارة إلى أن الصحفية
الفلسطينية الشهيدة عاشت ألجل كلمة الحقيقة حتى
لفظت أنفاسها األخيرة.
من جانبه ،قال جاري لينكر أسطورة كرة القدم اإلنجليزية
سابقا عبر صفحته على "تويتر" :مشهد اعتداء االحتالل
ً
على موكب تش����ييع أبو عاقلة أم����ر فظيع ولم يحدث من
قبلً ،
مبديا استغرابه من حدوث هذا التصرف البغيض.
من جهته اس����تنكر النائ����ب الفيدرالي البلجيكي ،عضو
لجن����ة العالق����ات الخارجي����ة عن حزب الخضر س����يمون
موتكان اعتداء قوات االحتالل على المشاركين في جنازة
أبو عاقلة في القدس المحتلة.
وقال في تصريح له" ،لن أشارك صور الجيش اإلسرائيلي
وهو يضرب حاملي نعش شيرين ابو عاقلة ،لن أقول هنا
كيف يتحول اشمئزازي إلى غضب ،وغضبي إلى غضب،
س����أتذكر فقط أن عنف االحتالل واالس����تعمار والفصل
أيضا عنف صمتنا،
العنصري مس����تمر منذ عقود ،وإن����ه ً
صمت حكومة بلدي ،بلدي األوروبي".
وتابع" :أشعر بالعار ،لقد مللت ،وعاشت فلسطين حرة".
ومن الجدير بالذكر أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا
بكسور ورضوض خالل تشييعهم جثمان الشهيدة أبو
عاقلة نتيجة اعتداء شرطة االحتالل اإلسرائيلي عليهم.

ضابط إسرائيلي كبير :تعرضنا
آلالف الطلقات في جنين
القدس المحتلة /االستقالل:
أعرب ضابط في جيش االحتالل اإلس���رائيلي ،عن صدمته ودهش���ته من كمية
الرصاص التي تعرضوا لها يوم أمس في جنين.
ووفقا لما نقله الصحفي اإلس���رائيلي "تال ليف رام" عن الضابط
الكبير فقد قال" :إطالق النار من قبل المس���لحين الفلسطينيين
نحو الق���وات يوم أمس في جنين كان األكب���ر الذي نعهده منذ
سنوات عديدة".
عاما
وأضاف الضابط اإلسرائيلي" :أطلقت نحونا آالف الطلقات ،منذ أكثر من ً 20
شيئا كهذا".
لم أر ً
وأعلنت وسائل االعالم اإلس���رائيلية ،يوم أمس ،عن مقتل ضابط وحدة اليمام
اإلسرائيلية ،بعد إصابته صباح امس باشتباك في جنين.
عاما) قد
ووفق���ا للقناة ال����  14العبرية ،فإن ضابط وحدة اليمام "نوع���م راز" (ً 47
لقي مصرعه ،متأثرًا بجراحه خالل اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في جنين
صباح أمس.

جيش االحتالل يواصل التضليل بشأن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة
القدس المحتلة /االستقالل:
يواصل جي���ش االحت���الل "اإلس���رائيلي" عمليات
التضلي���ل والتش���كيك ف���ي ظروف استش���هاد
الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة ،في مخيم
جنين ،في محاولة للتنصل من مسؤوليته الواضحة
عن اغتيالها .وذكرت مواق���ع عبرية ،ظهر الجمعة،
س���ماه
أن جيش االحتالل نش���ر نتائج مرحلية لما ّ
التحقيق في ظروف مقتل الش���هيدة ش���يرين أبو
عاقلة .ووفقا لما ذكرته اإلذاعة اإلس���رائيلية وموقع
"معاريف" ،فإن جي���ش االحتالل يزعم أنه ال يمكن
تحديد مص���در الرصاصة التي أطلق���ت باتجاه أبو

عاقلة ،من دون أن يأخذ بشهادة الصحافيين الثالثة
الذي���ن كانوا مع أب���و عاقلة ،وهم علي الس���مودي،
وشذى حنايشة ،ومجاهد السعدي.
ووفقا لموقع "معاري���ف" فإن جيش االحتالل يزعم
أن مصدر النيران قد يكون من نيران كثيفة أطلقها
مسلحون فلسطينيون كانوا قد استهدفوا مركبات
للجيش وهي في طريقها القتحام مخيم جنين.
وفقا للجيش ،فيرجح بأن يكون
أما االحتمال اآلخ���ر ً
أحد الجن���ود الذين كان���وا في مركبة إس���رائيلية
مصفحة قد أطلق النار من ثغرة في المركبة ،ما أدى
إلى استشهادها.

ويح���اول جيش االحت���الل "اإلس���رائيلي" من خالل
تعميم مثل هذه الرواية ،خصوصا بعد قيام قواته
صب���اح امس باقتح���ام جنين والوص���ول إلى موقع
استشهاد أبو عاقلة ،كسر قوة الشهادات الموثقة
والتش���كيك في الرواية الفلس���طينية المتصاص
الغضب الدولي من جه���ة ،وتزويد الجيش بذريعة
للطع���ن في نتائ���ج التحقي���ق الفلس���طيني في
اغتيال الشهيدة ش���يرين أبو عاقلة بدعوى رفض
السلطة الفلسطينية تسليم المقذوف الذي أصاب
الش���هيدة أبو عاقلة لدولة االحتالل ،رغم الضغوط
التي تمارسها أيضا الواليات المتحدة األميركية.
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اآلالف يلبـــون جمعـــة «القــدس لنــا» فــي األقصــى
القدس المحتلة /االستقالل:
لبى آالف المصلين نداء الفجر العظيم في
المس����جد األقصى المبارك فج����ر الجمعة،
الذي جاء هذا األسبوع تحت شعار "القدس
لنا".
وأم المس����جد ع����دد كبير م����ن المواطنين
وخاصة من أهالي القدس وأراضي .48
ويأت����ي هذا الحش����د للتأكيد عل����ى الرباط
الدائم في المس����جد األقصى والدفاع عنه
وأن القدس لن تكون لالحتالل.
ّ
ووجه الناطق باسم حركة حماس عن مدينة

القدس محمد حمادة التحية للحش����ود من
أهل القدس والداخ����ل المحتل ،الذين أموا
وأدوا فيه
المس����جد األقصى المبارك أمس ّ
صالة الفجر.
وش����دد حمادة على أن الفلس����طينيين لن
يتركوا المس����جد األقصى وحيدًا فالقدس
لهم واألقصى لهم ولي����س لالحتالل فيه
أي شيء.
وأض����اف أن االس����تعداد قائ����م للدفاع
والرب����اط ف����ي المس����جد األقص����ى ،ردًا
عل����ى تهديدات قطعان المس����توطنين

باقتحام المسجد من جديد.
وتتوالى الدع����وات للمواطني����ن بتكثيف
التواج����د والرب����اط في المس����جد األقصى،
لتأكيد تمس����كهم بحقهم في المس����جد
وإفش����ال مخططات االحت����الل التهويدية
وأطماع المستوطنين.
وش����هد ش����هر رمض����ان وم����ا بع����ده،
تصاع����دًا النته����اكات االحت����الل بحق
المس����جد األقص����ى المب����ارك ،تص����دى
خاللها المرابط����ون القتحامات االحتالل
ومس����توطنيه واعتداءاته����م ،أصي����ب

خاللها واعتقل المئات.
وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة
دينية سياس����ية أس����بوعية في المسجد
األقصى المب����ارك ،من خالل تس����مية كل
جمع����ة باس����م معين يش����ير إل����ى إحدى
القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.
وانطلق����ت الحمل����ة ألول مرة من المس����جد
اإلبراهيم����ي بمدينة الخليل ف����ي نوفمبر
 ،2020لمواجه����ة المخاط����ر المحدق����ة
بالمسجد واقتحام قوات االحتالل وقطعان
المس����توطنين المتك����رر ل����ه ،ومح����اوالت

تهويده ،وأداء الطق����وس التلمودية فيه،
ومن ث����م انتقل����ت إلى المس����جد األقصى
المب����ارك ،حتى عم����ت ه����ذه الحملة بقية
المدن الفلسطينية.
وعادت "الفج����ر العظيم" م����ع بدايات عام
 2022إل����ى واجه����ة المبادرات الش����عبية
المقدس����ية الت����ي تمثل تجمعًا ش� ً
���عبيا
أسبوعيا ً
ً
كبيرا في قلب المسجد األقصى.
ً
ومؤخرا ،أطلق أهالي أراضي  48مبادرات من
خالل التكفل بعدة حافالت لنقل المصلين
إلى القدس ضمن الحملة اإليمانية.

أطفال مخيمات لبنان تحيي الذكرى الـ 74للنكبة صحيفة أميركية :مسؤول «إسرائيلي» ال
يستبعد تورط «إسرائيل» في اغتيال أبو عاقلة

بيروت /االستقالل:
عل���ى وق���ع األهازيج الفلس���طينية المؤك���دة لحق
العودة ،أحيا أطف���ال المخيمات الفلس���طينية في
لبن���ان الذكرى ال�  74للنكبة ،ضم���ن الحملة الدولية
للحفاظ على الهوية الفلس���طينية «انتماء» الثالثة
عش���ر بالتعاون مع المؤتمر الش���عبي لفلسطينيي
الخارج.
وتضمن���ت الفعاليات أنش���طة وفعاليات ش���عبية
فلس���طينية ،تحاكي واقع اللجوء وحق العودة الذي
«ال تنازل عنه من األجيال السابقة وال الالحقة».
ففي مخيم البص في مدينة صور جنوب لبنان أحيا
أطفال روضتي اإليمان والنجدة الذكرى ال� 74للنكبة
بمسيرة حاش���دة جابت داخل شوارع المخيم ،أمس
الخميس ،وتزينت المس���يرة برفع االعالم والبالونات
الفلسطينيةُ ،ورس���م العلم الفلسطيني على وجوه
آخرين من األطفال المشاركين في المسيرة.
وف���ي مدينة صيدا نظمت روض���ة براعم اإليمان في
مخيم المية يومًا تراثيا ألطفال الروضة ،عرضت فيه
بعض المقتنيات التراثية والمأكوالت الفلسطينية،

وارتدى األطفال الثوب الفلس���طيني المزين بألوان
العلم الفلس���طيني تمس���كًا بالتراث الفلس���طيني
وإلحياء الذكرى ال� 74للنكبة.
كما تضمن النش���اط معرضًا لرس���ومات األطفال من
وح���ي المناس���بة وانتهت بمس���يرة لألطفال رفعوا
فيها األعالم الفلسطينية وشعارات حق العودة.

الجدير بالذكر ّأن حملة «انتماء» تطلق فعالياتها كل
عام في شهر النكبة أيار ،بمشاركة أكثر من ثالثمئة
مؤسس���ة في إحي���اء فعالي���ات الحملة ،وتس���تمر
هذه الفعاليات طيلة ش���هر أي���ار ،في مختلف دول
انتش���ار الشعب الفلسطيني في العالم تحت شعار
«فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا».

مستوطنون يستولون على منزل شرق الخليل
الخليل /االستقالل:
استولى عش���رات المس���توطنين ،امس الجمعة،
على منزل ش���رق الخليل ،بحماي���ة قوات االحتالل
اإلسرائيلي.
وق���ال الناش���ط ضد االس���تيطان ع���ارف جابر ،إن

المس���توطنين بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي،
اس���تولوا عل���ى منزل ف���ي منطق���ة واد الحصين
بمحاذاة مس���توطنة "كريات أربعة" المقامة عنوة
على أراضي المواطنين شرق الخليل.
وأضاف أن المنزل مكون من ثالثة طوابق بمساحة

«حقوق اإلنسان» :قصف منازل
المواطنين في جنين جريمة حرب
رام الله /االستقالل:
قالت دائرة حقوق االنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية،
إن قصف االحتالل اإلس���رائيلي لمنازل المواطنين في جنين أثناء تواجدهم
فيها جريمة حرب على مرأى ومس���مع من العالم كله ،وس���ط صمت المجتمع
والهيئ���ات الدولي���ة ،وبغطاء وحماية م���ن الدول الغربية التي تس���يطر على
المؤسسات الدولية.
وحملت الدائرة في بيان على لس���ان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلس���طينية أحمد التميمي ،أمس الجمعة ،حكومة االحتالل والدول
الغربية التي تس���اندها المس���ؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها بحق
مدينة جنين ومخيمها.
وأضاف التميمي أن قوات االحتالل احتجزت ومنعت س���يارات اإلس���عاف من
الوصول الى الجرحى ،إضافة الس���تخدامها المواطنين كدروع بش���رية ،وهي
جريمة في القانون واألعراف الدولية حيث تنتهكها قوات االحتالل دون رادع
أو محاسبة .وناشد مؤسسات وجمعيات حقوق اإلنسان في دول العالم وخاصة
الغربية منها ،للضغط على حكوماتها حتى توقف سياس���ة الكيل بمكيالين،
وتطب���ق ما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاه���دات دولية ،والتي تجرم وتنص
على محاسبة من ينتهكها.

كلية تصل إل���ى  1200متر مربع ،وهو مجهز وغير
مأهول ،يعود للمواطن وليد الجعبري.
وأوضح أن ق���وات االحتالل حضرت للمكان لحماية
المستوطنين ،الذين صعدوا من اعتداءاتهم على
المواطنين وأمالكهم.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

القدس المحتلة /االستقالل:
كش����ف مسؤول عسكري "إس����رائيلي" ،يوم أمس ،عن أنه ال يستبعد
تورط "إسرائيل" في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وذك���رت صحيفة "وول س���تريت جورنال" األميركية عن مس���ؤول
عس���كري "إس���رائيلي" قوله ":إنه ال يس���تبعد أن تكون الرصاصة
التي قتلت مراس���لة الجزيرة ش���يرين أبو عاقلة صادرة من الجانب
"اإلسرائيلي".
وأضاف المسؤول " اإلسرائيلي" ":تحديد المسؤول عن استشهاد أبو
عاقلة ،سيكون صعبًا دون الحصول على الرصاصة القاتلة".
قائال ":أنه كان لدى الجنود "اإلس����رائيليين" مجال رؤية واضح،
وزعم
ً
لكن الرصاصة ربما ارتطمت بأرض أو حائط ،ثم أصابت شيرين".
بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست األميركية ،بأن جيش االحتالل
يحقق في اتهام أحد عناصره بقتل شيرين أبو عاقلة.
وقال����ت الصحيفة" :إن جي����ش االحتالل حدد حالة إط����الق نار جرت،
األربع����اء ،م����ن قبل الجان����ب "اإلس����رائيلي" ،ويعتقد أنها تس����ببت
باستشهاد أبو عاقلة".
ونقلت عن مس����ؤول عس����كري "إس����رائيلي" أن الجيش يحقق في 3
وقائع إطالق نار من قبل جنوده خالل حادثة قتل أبو عاقلة.
وأضافت الصحيفة األميركية نقال عن المسؤول ":أن جيش االحتالل
يحقق في اتهام أحد عناصره بقتل شيرين أبو عاقلة".
م����ن جانبه أكد موق����ع "واال" العبري" ،أن جيش االحتالل ال يس����تبعد
في هذه المرحلة أن تكون قواته اس����تهدفت بالخطأ مراسلة الجزيرة
شيرين أبو عاقلة ،فأردتها قتيلة".
ونقلت وكالة األنباء الفرنس����ية عن مصورها في جنين أنه لم يشاهد
مقاتلين فلس����طينيين بالق����رب من المكان الذي استش����هدت فيه
مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع المخطط التفصيلي للمنطقة رقم ( )5منطقة تنظيم :النصر
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها
رق���م  2021/41المنعق���دة بتاري���خ  2021/12/16عن إي���داع المخطط
ش���ماال
التفصيل���ي للمنطق���ة رقم ( )5المحصور بين الش���ارع رقم ()2
ً
والقس���يمة رقم ( )15من القطعة رقم ( )28داخل نفوذ بلدية رفح جنوبًا
والش���ارع رقم ( )13شرقًا والش���ارع رقم ( )15غربًا  ،والمار بالقسيمة رقم
( )3من القطعة رقم ( )30والقسائم رقم ( )8-7-6-5من القطعة رقم ()29
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة
المحلية للبناء والتنظيم ببلدية النصر.
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ )).

إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )854حي قيزان النجار
منطقة تنظيم  :خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها
رق���م  2021/42المنعق���دة بتاري���خ  2021/12/30عن اي���داع المخطط
التفصيلي للش���ارع رقم ( )584حي قيزان النجار المحصور بين الش���ارع
رقم ( )31شماال والش���ارع رقم ( )105جنوبا بعرض ( )10متر وارتداد ()3
متر والمار بالقس���ائم رقم ( )6-5من القطع���ة رقم ( )86لالعتراض خالل
مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .
وعليه فانه يجوز لجمي���ع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك
االخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة
المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

السبت  13شوال  1443هـ  14مايو  2022م

وقفات تنديد وجنازة رمزية لشيرين أبو عاقلة في مخيمات لبنان
بيروت /االستقالل:
رفع الالجئ����ون الفلس����طينيون في المخيم����ات ،األعالم
والرايات الس����ود ،في الس����احات العامة واألزقة والشوارع
الرئيسية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ،حدادا
على الصحافية الفلس����طينية ش����يرين أب����و عاقلة التي
اغتالها االحتالل في مخيم جنين.
وعب����ر الالجئون الفلس����طينيون عن حزنه����م وغضبهم
لجريمة االغتيال ،رافعين الالفتات واألعالم الفلسطينية،
ومنددين بالجريمة ،ومطالبي����ن المجتمع الدولي بتدخل
عاجل لحماية الصحافيين والمدنيين العزل أمام شراسة
العدوان واالعتداءات واالقتحامات اإلسرائيلية ،وفق الجئ
نت.
���دوا أن هذا االغتيال جريمة ح����رب ،مطالبين بتقديم
وع� ّ
جن����راالت االحتالل ومراك����ز القرار ف����ي حكومة االحتالل
"اإلسرائيلي" إلى المحكمة الدولية.
وبدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية ،وجمعية الهالل
األحمر الفلسطيني ،جابت جنازة رمزية للصحافية شيرين
أب����و عاقلة في ش����وارع مخي����م عين الحلوة ق����رب مدينة
صيدا اللبنانية يتقدمها ممثل����ون عن القوى والفصائل
الفلس����طينية ومس����عفو اله����الل األحمر الفلس����طيني
والفرق الكشفية وطالب المدارس رفعت خاللها صور أبو
عاقلة وأعالم فلسطين وس����ط هتافات منددة باالحتالل

اإلس����رائيلي وأعماله اإلجرامية حاملين نعش����ا رمزيا ألبو
عاقلة ،وهي ملفوفة بالعلم الفلسطيني.
وألقى مدير مستش����فى الهمش����ري دكت����ور رياض أبو
العينين كلمة تأبينية رثا فيه����ا الزميلة أبو عاقلة "التي
كانت صوتا فلسطينيا بامتياز”.
وفي مخيم برج الشمالي لالجئين الفلسطينيين في صور
جنوب لبنان نظم قطاع الشباب الفلسطيني وقفة تنديد

واستنكار الغتيال الصحافية أبو عاقلة بمشاركة ممثلين
عن القوى والفصائل واللجان الش����عبية وأضاءت عشرات
الشموع حدادًا.
بدورها ألقت ممثلة قطاع الشباب بسمة عيد ،كلمة نددت
فيها بالصمت الدولي إزاء جرائم االحتالل بحق الش����عب
الفلس����طيني ،وأك����دت أن روح أب����و عاقلة ن����وارة القدس
والصوت الصارخ بالحرية العابر للميادين وكل الس����احات

والمعبر عن مقاومة الش����عب الفلس����طيني في مواجهة
االحتالل ال����ذي مهما قتل أو اعتق����ل أو اعتدى فهو إلى
زوال” .واس����تنكارا لجريمة اغتي����ال الصحافية أبو عاقلة
نظمت جمعيات المرأة الفلسطينية ،وقفة تضامنية ،أمام
مكتب حركة "فتح” في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك
شرق لبنان.
وألقت دارين ش����عبان مديرة مكتب الم����رأة كلمة أكدت
فيه����ا على أن اغتيال ش����يرين أب����و عاقلة ه����و اغتيال
للصحافة الحرة والكلمة الصادقة.
وأضافت ش����عبان" :اليوم نقف لنطالب المجتمع الدولي
وحقوق اإلنس����ان بفتح تحقيق حقيقي وش����فاف يدين
هذه الجريم����ة وينصف الضحية عل����ى الجالد ،لتتحقق
العدالة.
وشجبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان،
بأش����د العبارات "الجريمة البش����عة التي ارتكبتها قوات
االحت����الل الصهيوني باغتيال الصحافية الفلس����طينية
البارزة شيرين أبو عاقلة التي كانت تقوم بتغطية ،وفضح
االنتهاكات اإلجرامية اإلسرائيلية في مخيم جنين”.
وأكدت الفصائل في بيان ،بعد اجتماعها في بيروت ،على
أن عملية اإلعدام للصحافية شيرين تشكل جريمة حرب
تضاف إلى مسلسل المجازر االس����رائيلية التي ارتكبها
هذا الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

الجهاد :اعتداء االحتالل على جثمان «أبو قرعاوي :االعتداء البشع على جنازة أبو عاقلة دليل على تخبط االحتالل
عاقلة» تأكيد واضح أن قتلها كان مقصودًا
الضفة الغربية /االستقالل:
اكدت حركة الجهاد االس���المي في فلس���طين ،أن اعتداء ق���وات االحتالل على جثمان
الشهيدة شيرين أبو عاقلة وعلى المشيعين ،تأكيد واضح أن قتلها كان مقصودًا.
وقال المتحدث باس���م الحركة عن الضفة الغربية طارق عز الدين ،إن االحتالل يثبت أمام
ً
معتبرا أن اس���تمرار
مرأى العالم مدى عدائه لالنس���انية وعدم احترامه لكرامة الموتى،
االحتالل بممارسة عدوانه على الش���عائر المقدسة جريمة مكتملة تستوجب مالحقته
عليها.
وأضاف عز الدين ،أن انتقال العدوان الصهيوني من مخيم جنين إلى القدس واالعتداء
على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ،هو سياسة ممنهجة ومخطط لها من قبل حكومة
وقادة االحتالل.
وطالب المتحدث باسم الحركة ،المجتمع الدولي عدم السكوت على هذا االرهاب المنظم
والمقصود ،الذي يستهدف األحياء واألموات من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وشدد عز الدين ،أن شيرين ستبقى أيقونة الصحفيين األحرار في فلسطين ،وشمسها
لن تغيب عن المخيم الذي ارتقت روحها على ثراه الطاهر.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة

اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2022/4277
الى المنفذ ضدهم - 1 /مصطفى ماجد س���عد زينة  - 2محمد ماجد س���عد
زينة  - 3نور ماجد س���عد زينة  - 4نس���رين ماجد سعد زينة  - 5أحمد ماجد
س���عد زينة طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة صلح غزة في القضية رقم
 2016/1073إزالة ش���يوع والصادر بتاري���خ  2016/6/2لصالح طالبي التنفيذ
(المدعون) /سامر سعيد احمد زينة وآخرين والقاضي بإزالة الشيوع فيما بين
المدعي���ن بصفتهم الواردة في الئحة الدع���وى والمدعى عليهم في قطعة
األرض البالغ مس���احتها 1071م 2والواقعة في ارض القسيمة رقم  536من
القطعة رقم  724من أراضي غزة الدرج المسماة حرش /122أ وما عليها من بناء
اس���تنادا لتقرير الخبير طي المبرز م 2/والمؤرخ بتاريخ  2016/5/28وذلك عن
طريق البيع بالمزاد العلني وعلى ان يتم عرض العقار على ش���ركاء قبل بيعه
ف���ي المزاد العلني وتضمين المدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف ومائتي
دين���ار اتعاب محام���اة لذلك عليكم تنفيذ الحكم الص���ادر في القضية رقم
 . 2016/1073لذلك عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين
واذا ل���م تحضروا خالل المدة المذكورة فانكم تع���دون ممتنين عن التنفيذ
ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري حرر في 2022/5/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

القدس المحتلة /االستقالل:
أكد النائب في المجلس التش���ريعي الفلسطيني فتحي
قرع���اوي أن االحت���الل يواصل جريمته بح���ق الصحفية
ش���يرين أبو عاقلة ،عبر قمع مس���يرة تش���ييع جثمانها
واالعتداء على المشاركين فيها.
وق���ال النائب قرعاوي في تصريح صحف���ي" :ما نراه اآلن
من جرائم بشعة تمارسها قوات االحتالل بحق المشيعين
تعبر عن حالة الذهول لدى األوساط الصهيونية من حالة
التضامن الواسع الذي القته الصحفية أبو عاقلة".
وأكد أننا أمام صورة جديدة من اإلصرار الفلسطيني على
أداء رس���الة الوفاء والتضامن مع الراحلة شيرين أبو عاقلة
وأهلها وزمالئها ومحبيها.
وأضاف قرعاوي أن االحت���الل فرض عددا من المعيقات
بح���ق المواطني���ن ف���ي محاول���ة الح���د من المش���اركة
الفلسطينية بمسيرة التشييع ،إال أن الشباب الفلسطيني

تحدى هذه المعيقات كلها.
ولفت إلى أن الش���باب الفلس���طيني يش���عر أنه يجب
أن يق���ول كلمت���ه ،حتى ل���و كان ثمنها الغ���از والضرب
واالعتداءات المختلفة.
وأوضح قرعاوي أن االحتالل تفاجأ وذهل من حجم التنديد
الواس���ع الذي القته جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو
عاقلة ،وردة الفعل لدى الش���عب الفلس���طيني إزاء هذه
الجريمة التي كانت تحت سمع وبصر العالم كله.
وأش���ار إلى أن شيرين لم تكن مجرد مراسلة ،فقد المست
بصوتها وكلماتها وتقاريرها الشفافة الهم الفلسطيني
اليومي ،وجعلت الكل الفلس���طيني يتكاتف ويقف إلى
جانب محنة أهله���ا وذويها ،حتى وصل���ت هذه الوقفة
للصدام مع االحتالل.
ّ
وبين قرعاوي أنه وألول مرة يحوز إعالمي فلس���طيني على
مثل هذا اإلجماع من الكل الفلسطيني ،وهذا يدل على أن

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بايداع مجدد لمخطط شبكة شوارع القطعة رقم  65بحي قيزان أبو رشوان
منطقة تنظيم خانيونس قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936
تعل����ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم����دن بمحافظات غزة انها قد قررت
بجلس����تها رقم  2021/25المنعقدة بتاري����خ  2021/8/25إعادة إيداع لمخطط
ش����بكة ش����وارع القطعة رقم  65بحي قيزان أبو رش����وان في القسيمة رقم 28
من القطعة رقم  64والقس����ائم رقم (-16-1415-13-12-11-10-8-7-6-5-4-3
 )38--35-34-33-32-31-30-29-28-27-26—25-23-22-21-20-18-17م����ن
القطعة رقم  65والقس����يمة رقم  14من القطعة رقم  88لالعتراض خالل مدة
خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ نش����ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية او في
صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب والذي تم اعالن ايداعه في السابق
ونشره في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ .2021/2/15
وعليه ووفقا لنص المادة  17من قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة  1936فانه يجوز
لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واالبنية واالمالك المش����مولة في هذا المشروع او
باي مشروع اخر س����واء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك او بأية صفة أخرى االطالع
على المش����روع المعدل ل����دى مكتب اللجنة المحلية للبن����اء والتنظيم بمقرها ببلدية
خانيونس خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

الرسالة الصحفية كلما المست الهم الفلسطيني أحيطت
بالتضامن مهما كلف الثمن.
واعتدت قوات االحتالل يوم أمس ،على جثمان الشهيدة
الصحفية ش���يرين أبو عاقلة ،وحاولت منع المواطنين من
رفع العلم الفلسطيني خالل تواجدهم أمام المستشفى
الفرنسي بالقدس المحتلة.
وأصيب خالل االعتداء المصور الصحفي أشرف شويكي
أمام المستشفى الفرنس���ي ،كما اعتدت قوات االحتالل
على المش���يعين الذين تواجدوا في محيط كنيسة الروم
الكاثوليك بالقدس المحتلة.
كذل���ك اعتقلت قوات االحتالل ش���ابين م���ن ميدان عمر
بالق���دس المحتلة ،وهددت الش���بان بقمعهم واالعتداء
عليهم في حال لم يخلوا المنطقة .واستشهدت شيرين
أبو عاقلة يوم األربعاء الماضي بعد إصابتها برصاص جنود
االحتالل خالل تغطيتها القتحام مخيم جنين.

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2022/238يف الطلب رقم 2022/1067

المس���تدعي  /نوال محمود عبد القادر دادر من س���كان غزة الزيتون شارع
ص���الح الدين بواس���طة وكيلها أس���امة أحم���د محمد قاس���م هوية رقم
 918072653وكيلها المحامي  /عمر سامي البطنيجي
المس���تدعى ضده  /ممدوح محمد محمود دادر من س���كان غزة الزيتون ش���ارع
صالح الدين بالقرب من مسجد خليل الرحمن مقابل بنك القدس ( خارج البالد )
نوع الدعوى  /تقسيم أموال مشتركة قيمة الدعوى  /تزيد عن مائة الف دينار اردني
( مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل )
في القضية رقم  2022/238في الطلب رقم 2022/1067
إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة
صلح غزة بالقضية المرفوعة أعاله وموضوعها تقسيم أموال مشتركة استنادا إلى
م���ا يدعيه في الئحة دع���واه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص
محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة  20من قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم  20لس���نة  2001وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح
غزة في الطلب رقم  2022/1067بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ 2022/5/29
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جواب���ك التحريري خالل
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت من
ذلك سينظر في القضية واعتبارك حاضر  .صدر في 2022/5/12

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ  /اأكرم اأبو ال�سبح

السبت  13شوال  1443هـ  14مايو  2022م

من بعد «شيرين»؟؟!!
كتب صالح المصري
قبل خمس���ة عقود ارتكبت «إس���رائيل» جريم���ة اغتيال بح���ق الكاتب واألديب
الفلسطيني غسان كنفاني حين اغتالته عند أطراف بيروت ،فكانت اإلشارة حينها
بالبدء في مسلس���ل االغتياالت للصحفيين والكت���اب واألدباء ،ولم يتوقف حتى
هذه اللحظة ،ليس���تمر بفاجعة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أيقونة فلسطين
وصوتها النابض على مدار ربع قرن حتى باتت ُملهمة لكل األجيال الذين عاصروها
وهي تختم تقريرها بصوتها النابض من كل البلدات والمدن الفلسطينية« :كانت
معكم شيرين أبو عاقلة».
بالنظر إلى مسلس���ل عمليات القت���ل الممنهجة التي اس���تهدفت الصحفيين
الفلس���طينيين نج���د أن أبرزه���ا كان ع���ام  2009حين قتلت «إس���رائيل» أربعة
صحفيين هم عالء حماد محمود مرتجى ،وايهاب جمال حس���ن الوحيدي ،وباسل
إبراهيم فرج وعمر عبد الحافظ السيالوي ،وفي العام  2012قتلت «إسرائيل» خالل
عدوانها على غزة ثالثة صحفيين محمد موس���ى أبو عيش���ة ،ومحمود علي أحمد
الكومي ،وحسام محمد سالمة.
وتمادت «إس���رائيل» ف���ي جرائمها واس���تهدافها للمق���رات الصحفية وقتلها
للصحفيي���ن وارتكبت جرائم ترتقي لجرائم حرب إبان حرب  2014على قطاع غزة
حيث تضاع���ف قتل الصحفيين وقتلت  17صحفي���ًا بينهم الصحفي اإليطالي
سيمونه كاميللى ،ودمرت  23مؤسسة صحفية ما بين تدمير كلي وجزئي ،ولم تجد
«إسرائيل» من يردعها ويحاسبها على جرائمها ،واستطاعت أن تفلت من العقاب
رغ���م الحماية المكفولة للصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية ف���ي كافة القوانين
واللوائح الدولية ،بل اكتفت المؤسسات الدولية ببيانات اإلدانة واالستنكار ،األمر
الذي فتح شهية «إس���رائيل» لتواصل عدوانها تجاه الصحفيين الفلسطينيين
فمارست المالحقة واالعتقال وإغالق المؤسسات ومنع الحركة للصحفيين ومحاربة
المحتوى والرواية الفلسطينية .
وخالل مس���يرات العودة التي انطلقت  2018في ذك���رى يوم األرض الخالد ،لعب
الصحفيون دورًا ُمهمًا في إظهار الحق الفلس���طيني ،وتمس���ك الفلس���طينيين
بأرضهم واستطاعوا أن ينقلوا للعالم على الهواء مباشرة جرائم االحتالل فعادت
«إس���رائيل» وقتلت بدم بارد الصحفي ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين بفارق أيام
فاجعة في حينه للصحفيين ،وكان الس���ؤال دومًا في
���ك َل
معدودة ،األمر الذي َش َ
ً
مواكب وداع الشهداء «من هو الشهيد القادم من الصحفيين».
أذكر أن خبر استش���هاد الزميل ياس���ر مرتجى بنيران قناص رغم ارتدائه السترة
صدمة للصحفيين الفلس���طينيين ،وكل الهيئ���ات النقابية
���ك َل
الصحفي���ة َش َ
ً
والمؤسس���ات الدولية ،ولكن رغم ه���ول هذه الجريمة إال أن أيًا من المؤسس���ات
الدولية لم تذهب باتخاذ خطوة جدية لمحاس���بة «إس���رائيل» على جرائمها بحق
الصحفيين الفلسطينيين.
وإبان الحرب األخيرة على غزة عام 2021م التي اس���تمرت أحد عش���ر يومًا ارتكبت
«إسرائيل» مرة أخرى جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين ودمرت األبراج السكنية
التي تحتوي على مكاتب صحفية ،فدمرت وفق االحصائيات أكثر من  50مؤسسة
صحفية ما بين تدمير جزئي وكلي ،واستش���هاد الصحفي يوس���ف أبو حس���ين
الذي ارتق���ى بقصف منزله ،وربما كان الحدث األب���رز في حينه هو تدمير مكتب
���كل صدمة وعكس في حينه جبروت االحتالل وإرهابه بحق
قناة الجزيرة والذي َش َ
الصحفيين والمؤسسات االعالمية الفلسطينية.
إجراءات االحتالل العقابية لم تتوقف تجاه الصحفيين الفلسطينيين وارتفعت
الكتاب
أش���كاال وصنوفًا
وتيرة االعتداءات وبدأت تأخذ
ً
متع���ددة ،حيث مالحقة ُ
ً
وق���ادة الرأي والصحفيين والزج بهم في الس���جون واالعتقال اإلداري في محاولة
للنيل من الصورة وحجب الرواية الفلس���طينية التي كانت في كل مرة تخرج أكثر
قوة وعنفوانًا وتألقًا رغم الدمار والحصار وقلة االمكانيات.
م���ع تس���ارع الهجمة «اإلس���رائيلية» على مدين���ة القدس المحتل���ة والعمليات
الفلس���طينية الفردية التي واكبت العدوان على المسجد األقصى واالعتداء على
المصلين والمرابطين من النساء واألطفال والشيوخ ،انزعجت «إسرائيل» أكثر من
نقل صورتها الهمجية وهي تعتدي على المصلين والشيوخ فقمعت الصحفيين
ومنعتهم من التغطية واعتقلت بعضهم وأطلقت النار عليهم فكان شهر فبراير
اعتداء على الصحفيين في مدينة القدس المحتلة...
من العام  2022هو األكثر
ً
كانت «إسرائيل» تعتدي على المصلين وعينها على مدينة جنين «عش الدبابير»
الذي بات يزعج «إس���رائيل» صباح مساء ،فأطلقت عملية كاسر األمواج في محاولة
لمنع العمليات الفلس���طينية التي استطاعت قتل « 19إس���رائيليا» في أقل من
شهرين وهزت المنظومة األمنية «اإلسرائيلية».
كان واضح���ًا أن عمليات االقتحام والتوغل «اإلس���رائيلية» اليومية لمخيم جنين
تهدف لقت���ل أكبر عدد ممكن من المقاومين تمهي���دًا القتحامه بالكامل ضمن
عملية واس���عة كما أعلن عن ذلك الكابينت «اإلسرائيلي» ..واضح تمامًا أن جريمة
اغتيال ش���يرين أبو عاقلة وهي تقوم بالتغطية لمخيم جنين ،كانت رس���الة لكل
الصحفيين الذين شكلوا بأقالمهم وكاميراتهم نقل الحقيقة لكل العالم وكانوا
بمثابة الش���هود على جرائم االحت���الل ..لذلك اتخذ القرار بإبعادهم عن مس���رح
العمليات في المخيم تمهيدًا القتحامه الواس���ع.جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة
من قبل قناص «إسرائيلي» لها ما بعدها ولن تكون األخيرة في مسلسل االغتياالت
اإلسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين طالما استمر في نقل الرواية وطالما
استمر االحتالل ..فمن هو الصحفي الشهيد بعد «شيرين»؟؟!!

حكومة «إسرائيل» في أسابيعها األخيرة :بينت والبيد يتجاذبان الرئاسة
بقلم :يحيى دبوق
ْتدخ���ل حكومة العدو «اإلس���رائيلي» ش���هرها األخير من
ّ
س���تمتد
عامها األول ،من دون أي اطمئنان إلى ّأن واليتها
ّ
«بطة عرجاء»،
ب����
أش���به
باتت
التي
ثان .الحكومة
ّ
عام ٍ
إلى ٍ
ّ
والتحديات على
المتغيرات
تبدو شديدة الهشاش���ة أمام
ّ
اختالفها ،فيما الس���ؤال لم َي ُعد حول احتمال س���قوطها
فحس���ب ،بل حول ّ
يتحدد
كيفيته
وأسبابه ،التي وفقًا لها ّ
شكل الس���لطة االنتقالية ّ
وهوية رئيسها ،إلى حين إجراء

انتخابات جديدة ل�«الكنيست».
حت���ى األمس ،كان اإلعالن عن س���قوط الحكومة وش���يكًا،
لكن األمور س���رعان ما عادت إلى ّ
المربع األول ،بعدما ّقررت
الموحدة» برئاس���ة منصور عباس ،الذي
«القائم���ة العربية
أعلن س���ابقًا تجميد ّ ّ
عضويت���ه في االئت���الف الحكومي،
ضد األخير في جلس���ة سحب الثقة
االمتناع عن التصويت ّ
التي كان دعا إليها حزب «الليكود» المعارض ،وهو ما كفل
تمديد عمر حكومة نفتالي بينت  -يائير البيد ،من دون أن
ينهي حالة الال يقين حول مصيرها.
معس���كرين :واحد برئاسة
وتنقس���م الحكومة الحالية إلى
َ
تصطف فيه أحزاب يميني���ة بدأ موقفها يتخلخل
بينت،
ّ
ّ
جراء االس���تقاالت في صفوفها؛ وآخ���ر بقيادة نائبه يائير
البيد ،الذي ُ
يتس���لم الرئاسة من
أن
الورق
على
فترض
ي
َ ّ
الجانبين ،في آب .2023
بينت ،وفقًا التفاق الش���راكة بين
المعس���كرين ال ترتب���ط بالدفاع عن
على أن المعركة بين
الحكوم���ة وبقائها ،بل بطريقة َس���قوطها ،الذي ّ
يقر بينت
ّ
ومقربوه بأنه أضحى مسألة أسابيع قليلة فقط ،وهوية َمن

سيترأسها خالل المرحلة االنتقالية.
ّّ
وينص اتفاق االئتالف على أنه إذا أطاحت الكتلة اليمينية
يقل عن
بالحكومة ،فإن البيد
ّ
س���يتولى رئاسة الوزراء لما ال ّ
أربعة أش���هر ونصف ش���هر أو خمسة أش���هر ،وهي فترة
زمنية تش���مل االنتخاب���ات المقبلة ،ومفاوضات تش���كيل
بأن
الحكومة الجديدةّ ،لكن تجربة َ
العامين الماضيين تنبئ ّ
عدة مرات ،ما يعني بقاء البيد رئيسًا
االنتخابات قد تتكرر ّ
ّ
ش���هورًا ،إن لم يكن لس���نوات .في المقابل ،ينص االتفاق
على أنه ف���ي حال ّ
صوت حزب أو أعضاء «كنيس���ت»  -وإن
بش���كل فردي  -من معسكر البيد (يش عتيد ،أزرق أبيض،
حل البرلمان،
العمل ،ميرتس ،يسرائيل بيتنا ،وراعم) ،على ّ
حله ،يبقى بينت رئيسًا
أو ساهموا بش���كل غير مباشر في ّ
للوزراء في المرحلة االنتقالي���ة إلى حين انتخاب بديل له،
األمر الذي قد يستغرق شهورًا أيضًا ،إن لم يكن سنوات.
ومن هنا ،يمكن تفس���ير قرار كتلة «راعم» (منصور عباس)
االمتناع عن التصويت لمصلحة سحب الثقة من الحكومة.
ّإال ّأن هذا «القطوع» جرى تمريره ألس���باب ترتبط بالقائمة
نفسها ،التي تش���هد تجاذبات بين أعضائها حول البقاء
أو االنسحاب من االئتالف ،وهو ما قد ال يبقى على حاله.
في الوقت نفسه ،تكاد لعبة المزايدة واالبتزاز بين ّ
مكونات
حكومة بين���ت ،ال تنتهي .فمن ناحية األعضاء اليمينيين،
وتحديدًا حزب «يمينا» برئاس���ة بينت نفسه ،يجري العمل
على اتخاذ مواقف وإجراءات غاية في ّ
التطرف ،من شأنها
ّ
إحراج جزء م���ن كتلة البيد أو المحس���وبين عليه ،وبالتالي

دفعهم إلى االنس���حاب منها ،بما ُيتيح بقاء رئيس الوزراء
الحالي في منصبه لدى سقوط الحكومة.
ضفة المعس���كر
ف���ي المقابلَ ،تبرز
خط���وات مماثلة على ّ
المضاد ،بهدف دفع ّ
يمينيين إلى االنسحاب من االئتالف،
ّ
ّ
يتس���بب بس���قوط الحكومة ،لكن م���ع انتقال
األمر الذي
رئاستها إلى البيد.
هذه «اللعبة السياس���ية القذرة» وفق���ًا لوصف المراقبين،
ّ
كم���ا الال ثقة بين مكونات االئتالف ،باتت س���مة الحكومة
يفس���ر
«اإلس���رائيلية» الحالي���ة ،وهو واقع من ش���أنه أن ّ
الكباش الداخل���ي بين أطرافها في أكثر من ّاتجاه ،بما بات
يسري كذلك على القضايا األمنية وأساليب معالجتها ،وإن
كان للمؤسسة العسكرية قرار الفصل فيها في حال وصل
حد اإلض���رار بالمصلحة «اإلس���رائيلية» التي
الخالف إلى ّ
تتش���خص وفقًا العتبارات أكثر مهنية ،لدى دوائر القرار
ّ
العسكري واألمني في تل أبيب.
حد
بالنتيج���ة ،تعي���ش الحكوم���ة «اإلس���رائيلية» عل���ى ّ
ظل غموض حول إمكانية استمرارها ،ال إلى
الس���يف ،في ّ
نهاية واليتها المفترضة في العام  ،2025بل إلى أس���ابيع
بالتحديات ،فإن
مع���دودة .وبما أن مس���ارها اآلني مش���بع
ّ
سقوطها بات محس���ومًا .لكن ،في حال سقطت ،هل يبقى
بينت رئيس���ًا لها ،أم َيخلفه نائب���ه؟ هذا هو االعتبار ّ
األول
الذي َيحك���م مواقف أطراف الحكومة وأفعالهم ،في كيان
أقل بكثير
باتت حكومات���ه الناتجة من االنتخابات تعيش ّ
المؤقتة االنتقالية.
ّمما تعيشه تلك ّ

تزايد اإلعدامات الميدانية للفلسطينيين
بقلم /ماهر سامي الحلبي
في إطار سياس���ته العدوانية المتبع���ة والممنهجة
الت���ي يتعمد فيه���ا االحت���الل الصهيون���ي القتل
عل���ى النية ف���ي مخالفة واضح���ة للقواني���ن الدولية
والحقوقية ،حيث ُتواصل العصابات الصهيونية قتل
وتصفية النساء والش���باب الفلسطيني على الحواجز
في الضفة الغربية والق���دس المحتلة وداخل باحات
المسجد األقصى تحت ُحجج واهية ودعاوى كاذبة عن
نيتهم القيام بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن
أو ده���س لجنود االحتالل .وقد زادت هذه السياس���ة

العدواني���ة في اآلونة األخيرة ،ولوحظ ارتفاع كبير في
معدل الجريمة المنظمة واإلعدامات الميدانية من ِقبل
االحتالل الصهيوني بحق ش���عبنا ،فال يكاد يمر يوم
دون قيامهم بفعلتهم الش���نيعة من خالل إطالقهم
الرص���اص الحي على الش���باب وتركهم ينزفون حتى
الموت ،وكانت كامي���رات اإلعالميين قد رصدت مدى
بش���اعة هذا االحتالل في جرائم التصفية الجسدية
الت���ي يرتكبها بحق أبناء ش���عبنا ،وهو م���ا ُيدلل على
عنصرية ونازية هذا االحتالل.

إن إقدام االحتالل على تنفي���ذ االعدامات الميدانية بحق
أبناء شعبنا الفلس���طيني لهو عمل ُيصنف بالخطير جدًا،
لذا ،يج���ب أن يكون الجزاء من جن���س العمل ،فالمطلوب
الي���وم م���ن المقاوم�ة الفلس���طينية األبية ،االستبس���ال
في الدفاع عن ش���عبنا من خالل تصعي���د حالة المقاوم�ة
واالش���تباك للتص���دي لالحت���الل وقطعان مس���توطنيه
وردعهم وكف أيديهم عن التعرض ألبناء شعبنا؛ وإن لم
يتم ذلك فلن يكف هذا العدو عن االستمرار في عربدته
وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة بين تأكيد الشهود وتناقض روايات االحتالل
سمير أحمد
يراهن الع���دو الصهيوني على الوق���ت إلضعاف االهتمام
بقضي���ة قتل الصحافية ش���يرين أبو عاقلة ب���دم بارد أثناء
تغطيتها اقتحامه مدين���ة جنين بالضفة المحتلة ،فتتالت
المواق���ف العربي���ة والدولية المن���ددة بجريم���ة االغتيال
والداعية إلى إجراء تحقيق ش���فاف في الحادثة ،ومحاسبة
يلق المس���ؤولية
الكيان دوليًا ،لك���ن الموقف األمريكي لم ِ
بع���د على الجانب «اإلس���رائيلي» ،بانتظار ما ستس���فر عنه
التحقيقات.
لم يك���ن اغتيال الصحفية أبو عاقلة حدثًا عاديًا ،لقد اغتالوا
ج���زءًا كبيرًا م���ن ذاكرتنا وصوتنا الحر ،بعد أن عاش���ت معنا
معظم التفاصيل الحزينة والس���عيدة ف���ي وطننا المحتل،
وكانت تطلعنا بها على مدار ربع قرن دون كلل أو تعب ،لذلك
من الواجب علينا كإعالميين وصحافيين وأبناء فلسطين أن
نعمل على إبقاء قضيتها حية محليًا وعربيًا ودوليًا ،وال سيما
أن العدو قد تضررت صورته بشكل كبير.
أصابع االته���ام جميعها تتوجه نحو الكي���ان الصهيوني،
وجرى قنصها في منطقة قاتلة ،لذلك القتل يكون عن سبق
اإلصرار والترصد ،وفي الوقت الذي يجمع فيه شهود العيان
على أن الع���دو الصهيوني قنصها بدم بارد ،هناك تناقض
بالرواي���ات الصهيونية ،في البداية زعم أنها قتلت برصاص
مقاومين فلس���طينيين ،إال أن زميل أبو عاقلة الصحفي علي

الس���مودي المص���اب بنفس الطلقات فن���د رواية االحتالل،
مؤكدًا أن���ه لم يكن بالم���كان مقاومون فلس���طينيون ،وأن
االحتالل استهدفهم بشكل مباشر.
حاول العدو الصهيوني من���ذ بداية عملية االغتيال الجبانة
التمل���ص من التهمة عب���ر توجيه االتهام إلى «مس���لحين
فلس���طينيين» ،ما يفقد أي تحقيق صهيوني المصداقية،
حي���ث إن العدو اعترض على توجيه االتهام إليه بحجة عدم
وجود تحقيق ،رغم وجود ش���هود عيان ،ولكنه بادر إلى إلقاء
التهم بدون تحقيق أيضًا.
منذ فت���رة صغيرة ،كان���ت يحتفل العالم بعي���د الصحافة
العالم���ي ،وجرى التأكيد خالله من رؤس���اء الدول على حرية
الصحاف���ة ،وأهمي���ة دوره���م ف���ي المجتمع���ات ،وقضية
استش���هاد أبو عاقلة مرتبط���ة بحرية الصحاف���ة ،وبجرائم
الحرب التي يرتكبها جيش العدو بحق الصحفيين.
وفي السياق ،استنكرت  229منظمة حقوقية عربية ودولية،
جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة إثر اس���تهدافها من قبل
قوات دولة االحتالل والفصل العنصري برصاصة في الرأس،
فيم���ا أصيب الصحفي علي الس���مودي برصاصة في الظهر
أثن���اء تغطيتهما اقتح���ام قوات االحت���الل لمخيم جنين،
وبذلك ارتفع عدد الصحفيين واإلعالميين الفلس���طينيين
الذين قتلوا برصاص االحتالل إل���ى ( )83صحفية وصحفيًا

منذ العام .1972
وأك���د الموقع���ون ،على البي���ان ،أن جريمة االحت���الل التي
اس���تهدفت اإلعالمية أب���و عاقلة هو عمل مقص���ود ومدبر
وجريمة اغتيال مكتملة األركان .فالش���هيدة أبو عاقلة هي
ضحية مباشرة إلرهاب الدولة المنظم ،التي تتصرف بعقلية
العصاب���ات اإلجرامية .حي���ث جاءت ه���ذه الجريمة نتيجة
التحري���ض الممنهج على الصحفيين/ات الفلس���طينيين/
ات الذي تمارس���ه دولة االحتالل ضده���م لدورهم المهني
في كش���ف الحقيقة وفضح جرائمه .هذا إلى جانب صمت
المجتم���ع الدولي على جرائم االحت���الل التي يرتكبها بحق
أبناء الشعب الفلسطيني .بسبب ازدواجية المعايير والكيل
بمكيالين.
وش���دد الموقعون عل���ى أن ق���وات االحت���الل الصهيوني
بفعلتها الش���نيعة تريد التعتيم على الحقيقة والتس���تر
على جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني،
حيث يدرك االحتالل جيدًا الدور المهم الذي تلعبه وسائل
اإلعالم في نقل الحقيقة للعالم ،وأيضًا فضح وسائل اإلعالم
لالنته���اكات الجس���يمة الت���ي تقوم بها ق���وات االحتالل.
كما أن االحتالل بفعلته الش���نيعة يري���د تخويف وإرهاب
الصحفيي���ن والصحفيات للحيلول���ة دون نقل الحقيقة من
عين المكان للعالم.
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أسعار النفط ترتفع مع تراجع أعداد مصابي فيروس كورونا في الصين
وكاالت /االستقالل:
ارتفعت أسعار النفط ،الجمعة ،في ظل عدم اليقين
مع توجهات االتحاد األوروبي لفرض حظر على النفط
الروس����ي ،وتراجع أعداد مصاب����ي فيروس كورونا في
الصين.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
في تمام الس����اعة  09:13بتوقيت موس����كو بنس����بة
 %1.17لتصل إلى  107.37دوالر للبرميل.
وارتفع العقود اآلجلة لخام برنت  %1.38لتصل إلى
 108.93دوالر للبرميل.
ويدرس األوروبيون فرض حزمة عقوبات سادسة على
روسيا وسط خالفات بين عدد من الدول حول القرار.
ودعا مس����ئولون أوروبيون لضرورة تأجيل الحظر في
ظل عدم دعم هنغاريا له.
وكانت وكالة الطاقة الدولية ،قالت إن العالم يمر بأول
مؤكدة أن العقوبات الغربية على
أزمة طاق����ة عالمية،
ً
روسيا ستترك تداعيات خطيرة على سوق الطاقة.
وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح

بيرول في مؤتمر صحفي بالعاصمة فيينا ،أن العالم
يعيش اآلن منتصف أزمة الطاقة األولى.
وأضاف أن أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي
ترك����ت أثارًا كبي����رة على اقتصادات العالم ونس����ب

التضخم ،وكانت تشمل النفط وليس كل القطاعات
كما اآلن.
وأش����ار إلى أنه على الجميع التذكر أن روس����يا الدولة
المصدرة األولى للنفط والغاز في العالم ،تشكل العبًا

رئيسًا في سوق الطاقة.
وأك����د أن العقوب����ات المفروضة على روس����يا وردود
موس����كو عليها س����تترك عواقب وخيمة على سوق
الطاقة.
وشدد على أن التقلبات الحالية في سوق الطاقة لن
تنتهي قريبًا ،وس����يكون من المفرط التفاؤل بعودة
انخفاض األسعار واستقرار السوق.
ولفت إلى أنه نتيجة لألس����باب السابقة عملت وكالة
الطاقة على دعم عدد من الحكومات لتقليل اعتمادها
على روسيا ،وتقليل اآلثار عن االقتصاد والسكان.
ونوه إلى أن األعوام المقبلة س����تكون صعبة ،مؤكدًا
أنه من الضرورة االستعداد للتغلب على الصعوبات.
وكان البنك الدولي ،ح����ذر من أن الحرب في أوكرانيا
س����ترفع أس����عار الطاقة والغذاء على مدى السنوات
الث����الث المقبل����ة ،مما يزي����د المخاوف من س����قوط
االقتص����اد العالمي ف����ي فترة من النم����و الضعيف
والتضخم المرتفع كما حدث في س����بعينيات القرن
الماضي.

البنك المركزي الروسي يقدم فترة إعفاء إضافية تتجاوز نصف مليار دوالر ..حزمة
مساعدات أوروبية إضافية ألوكرانيا
للحسابات المصرفية «بالعمالت األجنبية»
موسكو /االستقالل:
قالت الهيئة التش����ريعية في روس����يا إن بنك روس����يا
ً
إضافيا لحدود الحسابات المفتوحة
المركزي أدخل إعفاء
بالعمل����ة األجنبية كالدوالر واليورو حتى  31ديس����مبر/
كانون األول من العام .2022
وقال البنك المركزي في بيان« :إن بنك روس����يا ،باإلضافة
سابقا والتي تهدف إلى
إلى اإلجراءات التي تم اتخاذها ً
مؤقتا
ضمان اس����تقرار القطاع المصرفي ،يق����دم إعفاء
ً
فيما يتعلق بااللتزام بحدود الحسابات المسجلة بالقطع
األجنبي».
وأضاف البنك« :يس����مح هذا التسهيل للبنوك بالتحوط
ً
داخليا مقابل الحس����ابات المس����جلة بالدوالر األمريكي

واليورو ،مما س����يقلل من تكالي����ف تعديل القيم بهذه
العم����الت ،بينما س����تكون مخاطر رأس الم����ال محدودة
بدرجة كافية في نفس الوقت».
وقام بنك روسيا ،في 1نيس����ان/أبريل ،بتخفيف القيود
المفروضة على تحويل األموال إلى الخارج لألفراد ،حيث
يمكن للفرد اآلن تحوي����ل ما يصل إلى  10000دوالر من
ً
وفقا
حس����ابه ش����هريا ،و 5000دوالر دون فتح حسابً ،
لتقرير البنك.
وفي ذلك الوقت ،تم تعليق التحويالت من روس����يا إلى
الخارج من الحس����ابات المصرفية وحس����ابات السمسرة
لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خالل األش����هر
الستة المقبلة.

كييف /االستقالل:
قال الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية
لالتح���اد األوروبي جوزيب بوري���ل ،الجمعة ،إن
«االتحاد أقر حزمة مساعدات عسكرية إضافية
ألوكرانيا تتجاوز نصف مليار دوالر».
وأض���اف بوريل ،في تصريح���ات على هامش
اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة
«فايس���نهاوس» ش���مالي ألماني���ا ،أن «الدعم
العسكري س���يتم توجيهه لألسلحة الثقيلة
مثل الدبابات والمدفعية».
وأك���د أن «الش���ريحة الجدي���دة م���ن الدع���م
العس���كري البالغة  520مليون دوالر ألوكرانيا

سترفع مس���اهمة التكتل إلى أكثر من ملياري
دوالر ( 2.08مليار دوالر)».
وم���ن المفت���رض أن يواف���ق وزراء خارجي���ة
االتحاد األوروبي على المس���اعدة العس���كرية
في اجتماعهم في بروكس���ل ،بحسب المصدر
نفسه.
وفي  24فبراير /ش���باط الماضي ،أطلقت روسيا
هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات
اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط
إلنه���اء عمليته���ا تخل���ي كييف ع���ن خطط
االنضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد،
وهو ما تعده األخيرة «تدخال في سيادتها».

أمريكا تتوقع انخفاض محصول القمح مدريد ..محادثات تركية إسبانية لتطوير العالقات االقتصادية
العالمي ألول مرة منذ  4سنوات
واشنطن /االستقالل:
تتوق���ع الحكومة األمريكية انخفاض إنتاج القم���ح العالمي للمرة األولى منذ 4
سنوات ،مما يؤكد المخاوف من تراجع اإلمدادات وارتفاع تضخم المواد الغذائية.
ارتفعت أس���عار القمح بعد أن أص���درت وزارة الزراعة األمريكية أول تقديراتها
العالمي���ة لموس���م المحاصي���ل  23-2022ي���وم الخميس ،بحس���ب صحيفة
"فايننشال تايمز" .وارتفعت العقود اآلجلة للمحصول الجديد تسليم سبتمبر/
أيلول والمتداولة في ش���يكاغو إلى  12دوالرا للبوش���ل ،بزي���ادة  %8على مدار
األس���بوع ،قبل أن تتراجع قليال .وبلغت العقود في "يورونكست" أعلى مستوى
في شهرين عند  411.50يورو للطن.
يراقب تجار الحبوب وشركات األغذية والحكومات اإلمدادات عن كثب منذ اندالع
األزمة األوكرانية التي عطلت الزراعة في البالد ،وهي واحدة من أكبر خمس دول
مصدرة للقمح.
وتوقعت وزارة الزراعة األمريكية يوم الخميس انخفاض إنتاج القمح األوكراني
بنسبة  %35عما كانت عليه عن العام السابق ،لتصل إلى  21.5مليون طن.
توقعت وزارة الزراعة األمريكية أن يصل إجمالي إنتاج القمح العالمي في الفترة
 23-2022عند  774.8مليون طن ،وهو أول انخفاض منذ موسم .2019-2018
ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات االحتياطية العالمية  267مليون طن ،بانخفاض
للعام الثاني على التوالي وعند أدنى مستوى في  6سنوات.
قال برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة إن األزمة األوكرانية كش���فت
الطبيع���ة المترابطة وهشاش���ة النظم الزراعية ،مع عواق���ب وخيمة على األمن
الغذائي ،مشيرا إلى أن  193مليون شخص عانوا من انعدام األمن الغذائي الحاد
في عام  ،2021وهو مستوى قياسي.

مدريد /االستقالل:
عقد وزير التجارة التركي محمد موش ،محادثات
مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة اإلسبانية
رييس ماروتو ،وشخصيات من عالم األعمال.
جاء ذل���ك على هام���ش زيارة يق���وم بها إلى
مدريد ،الجمعة ،لحضور اجتماع الدورة الثانية
للجنة االقتصادية والتجارية التركية-اإلسبانية
المشتركة.
ووقع موش وماروتو ،على بروتوكول يهدف إلى
االرتقاء بالعالقات االقتصادية بين البلدين إلى
مستويات أكبر.

والحقا ش���ارك موش وماروتو في اجتماع عقد
ً
بغرفة تجارة إس���بانيا بحضور مدراء ش���ركات
كبرى.
وفي كلمة خ���الل االجتماع ،قال موش إن حجم
التجارة بين تركيا وإس���بانيا بلغ  16مليار دوالر
خالل العام الماضي.
وأش���ار إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع
خالل أول  4أش���هر من العام الج���اري  16في
المئة مقارنة بنفس الفترة من .2021
وأكد أن البلدين يقتربان من هدفهما المتمثل
ّ
في رفع التبادل التجاري إلى  20مليار دوالر.

بدوره���ا قال���ت ماروت���و إن تركي���ا ش���ريك
جدا بالنسبة إلى إسبانيا،
اس���تراتيجي ومهم ً
وأحد أهم شركائها التجاريين في العالم.
وأضافت« :تركيا تعد سوقًا مهمًا جدًا لشركاتنا
ً
ً
وتجاريا».
اقتصاديا

ودعت الوزيرة الش���ركات االسبانية ذات الخبرة
في مجاالت المياه والطاقة المتجددة والطيران
والمالحة البحرية والدف���اع لزيادة تعاونها مع
نظيراتها في تركيا.
ً
تقريبا في تركيا،
وتنشط  700شركة إسبانية
وأكثر من  100شركة تركية في إسبانيا.

الروبل الروسي يصل أعلى مستوى
مقابل اليورو والدوالر منذ 2017
موسكو /االستقالل:
صعدت العملة الروس���ية الروبل ،أمام اليورو
روبال للمرة
والدوالر ،لتتداول عند مستوى ً 67
األولى منذ أكثر من خمسة أعوام.
وت���داول الدوالر األمريكي دون مس���توى 65

روبال للمرة األولى منذ منتصف العام .2017
ً
وفي تمام الس���اعة  16:19بتوقيت موسكو،
روبال،
صعد الدوالر من  2.52روبل إلى ً 64.63
وتراجع اليورو بواق���ع  3.53روبل إلى 66.96
روبال.

وكان المركزي الروس���ي أعلن ع���ن إجراءات
لتحقيق االستقرار المالي واالقتصادي عقب
فرض عقوبات غربية إثر غزو روسيا ألوكرانيا.
وشكلت خطوات المركزي الروسي دعمًا كبيرًا
للروبل مقابل سلسلة العمالت األخرى.
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إيران :ثمة «فرصة جديدة» لحل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا وفاة رئيس دولة اإلمارات
خليفة بن زايد آل نهيان

طهران /االستقالل:
قال وزير الخارجية اإليراني حسين
أمي����ر عبد اللهي����ان ،امس الجمعة،
تعقيب����ا على زيارة نائب مس����ؤول
السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي
إنريك����ي م����ورا المكلف بتنس����يق
ش����ؤون مفاوضات فيين����ا النووية،
���كلت "فرصة
إن ه����ذه الزي����ارة ش� ّ
جدي����دة للتركيز على مبادرات لحل
المواضيع المتبقية" بالمفاوضات.
وأض����اف أمي����ر عبد اللهي����ان ،في
تغريدة له على "تويتر" ،أنه بات في
المتناول تحقي����ق اتفاق جيد في
حال ما اتخ����ذت الواليات المتحدة
األمريكي����ة قراره����ا السياس����ي
والتزمت بتعهداتها.
وأعلن وزير خارجية االتحاد األوروبي
جوزيب بوري����ل ،يوم أمس الجمعة،
إعادة "فتح" المفاوضات بشأن إحياء
االتفاق النووي التي تش����هد حالة
من الجمود منذ فت����رة .وقال بوريل

م����ن فانغلز ش����مالي ألمانيا ،حيث
يش����ارك في اجتماع وزراء خارجية
مجموعة السبع" :المفاوضات كانت
متوقفة وأعيد فتحها".
وتوقف����ت المحادث����ات الرامي����ة
لعودة االتفاق النووي اإليراني منذ
مارس/آذار الماضي ،بس����بب إصرار
طهران على ش����طب اس����م الحرس

الث����وري م����ن القائم����ة األمريكية
للمنظمات اإلرهابية األجنبية.
وتس����تضيف فيين����ا محادث����ات
مكثف����ة إلحي����اء االتف����اق الخاص
ببرنامج إيران الن����ووي ،الموقع في
 ،2015بي����ن طه����ران م����ن جهة،
وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا
والوالي����ات المتح����دة وألمانيا من

جه����ة ثاني����ة؛ وال����ذي انس����حبت
واش����نطن منه بش����كل أحادي ،في
مايو /أيار .2018
وتوقف����ت المفاوض����ات اآلن حيث
تلوم طهران وواش����نطن بعضهما
بعضا على ع����دم اتخ����اذ القرارات
السياسية الالزمة لتسوية القضايا
المتبقية.

أبو ظبي /االستقالل:
توفي ،يوم أمس ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الش���يخ خليفة
بن زايد آل نهيان.
وبدورها ،أعلنت وس���ائل إعالم رس���مية إماراتية ،عن وفاة رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ونقلت وكالة أنباء اإلمارات الرس���مية «وام» عن وزارة ش���ؤون الرئاس���ة:
«ننعى إلى ش���عب دولة اإلمارات واألمتين العربية واإلس���المية والعالم
أجمع قائد الوطن وراعي مس���يرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهي���ان رئيس الدولة الذي انتقل إلى ج���وار ربه راضيا مرضيا اليوم
(أمس) الجمعة  13مايو».
وأعلنت الحداد الرس���مي في البالد وتنكيس األعالم على الشيخ خليفة
لم���دة  40يومًا اعتبارًا من اليوم ،وتعطيل العم���ل في الوزارات والدوائر
والمؤسسات االتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3أيام.
ُ
ويشار إلى الش���يخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس الثاني
لدولة اإلمارات العربية المتحدة والحاكم الس���ادس عشر إلمارة أبوظبي
والقائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وكان قد تولى رئاسة الدولة في  3نوفمبر  2004خلفًا لوالده الشيخ زايد
بن سلطان مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

القائد الخامنئي :المتوقع من العالم العربي إعالن موقف واضح ضد جرائم الكيان الصهيوني
طهران /االستقالل:
أك���د قائد الثورة االس���المية في ايران،
الس���يد عل���ي الخامنئي ،عل���ى إنه من
المتوق���ع م���ن العالم العرب���ي أن ينزل
بش���كل صري���ح ال���ى مي���دان العمل
السياس���ي لمواجه���ة الجرائ���م التي
يرتكبها االحتالل االسرائيلي.
ج���اءت أق���وال القائ���د الخامنئي خالل
اس���تقباله أمير قطر تمي���م بن حمد آل
ثاني.
وش���دد القائد الخامنئي خ���الل اللقاء
ّ
الذي ج���رى بحضور الرئي���س االيراني
السيد ابراهيم رئيسي ،على ضرورة رفع
مستوى التعاون السياسي واالقتصادي
بي���ن الجمهورية االس���المية االيرانية
ً
مش���يرا الى أن السبيل الى
ودولة قطر،

حل القضايا االقليمية يكمن في الحوار
بعيدا عن تدخل العناصر االجنبية.
ً
وق���ال خامنئ���ي ":إن تعزي���ز وديمومة
العالق���ات االيراني���ة القطري���ة تخدم
مصالح البلدين؛ مضيفًا إن المس���توى
الحال���ي للتعاون االقتص���ادي الثنائي
جدا ،مما يستدعي االرتقاء به الى
متدن ً
ٍ
أضعاف عديدة".
وأضاف ":يوجد ف���رص لتبادل وجهات
متطلعا
النظر أكثر فأكثر بين الجانبين،
ً
ألن تفضي زيارة امير قطر الى انطالقة
جديدة بهدف توسيع مجاالت التعاون
بين طهران والدوحة".
وفي معرض تأيي���ده لتصريحات أمير
قطر تميم ب���ن حمد المن���ددة بجرائم
الكيان الصهيوني ،أكد االمام الخامنئي

اليابان تدعو لتحقيق
شامل بمقتل
الصحفية أبو عاقلة
طوكيو /االستقالل:
دعت اليابان ،يوم أمس ،إلى إجراء تحقيق "فوري
وشامل" في مقتل الصحفية ش���يرين أبو عاقلة،
التي تعرضت لالغتيال برصاص قناص إسرائيلي
أثناء تغطيتها اقتح���ام مدينة جنين ومخيمها،
األربعاء الماضي.
وأعرب���ت المتحدثة باس���م الخارجي���ة اليابانية
هيكاريكو أونو في بيان صحفي ،عن تنديد بلدها
بقتل الصحفية أبو عاقلة ،التي كانت تعمل بقناة
الجزيرة في الضفة الغربية.
وقال����ت إن "اليابان تقدم خالص تعازيها إلى
اس����رة الفقيدة وتتوقع بش����دة إجراء تحقيق
فوري وش����امل ،وضرورة تقديم المس����ؤولين
إلى العدالة".

أن ظل���م الصهاين���ة الخبث���اء والممتد
من عش���رات الس���نين بحق الش���عب
الفلس���طيني ،يش���كل حقيق���ة مريرة
وصدمة للعالمين االسالمي والعربي.
وتعليقا عل���ى موقف أمي���ر قطر حول
ً
األح���داث ف���ي منطقة "الش���يخ جراح"
الفلس���طينية ،قال القائ���د الخامئني:
"إن دعم بعض الدول العربية للش���عب
الفلسطيني ،فيما يخص تلك االحداث،
لم يرتق حتى الى مواقف بعض الدول
مؤكدا أن ه���ؤالء لم يتخذوا
االوروبي���ة؛
ً
اي موقف كما انه���م على نفس الحال
اليوم".
وجدد التأكيد على ض���رورة حل قضايا
ّ
المنطقة عبر الحوار بين الدول االقليمية
ذاته���ا ،مصرحًا ب���أن معالج���ة الوضع

أيضا يجب ان يتم
في س���وريا واليمن ً
مؤكدا في الوقت نفسه
بواسطة الحوار،
ً
عل���ى ان ال يتم هذا الح���وار من منطلق
الضعف ،بينما يحظى الطرف المقابل،
أي أمريكا واالخرون باالقتدار العسكري
والمالي.
وتطرق خامنئي الى التوافقات الحاصلة
مش���ددا على ضرورة
بين اي���ران وقطر،
ً
تنفيذه���ا وفق ج���دول زمن���ي واضح
ومحدد.
من جانبه ،أعرب أمير قطر تميم بن حمد
آل ثاني عن سعادته لزيارته الثانية الى
طهران ،كما نوه بالمكانة الالمعة لقائد
الثورة االسالمية في العالم االسالمي.
وأكد آل ثاني خالل هذا اللقاء أن الكيان
الصهيوني يم���ارس جرائم مهولة في

فلس���طين وبم���ا يلزم عل���ى الجميع ان
يقفوا بوجه تلك التطورات.
ّ
وعبر عن أس���فه الستش���هاد االعالمية

الفلس���طينية "ش���يرين اب���و عاقل���ة"،
برص���اص ق���وات الكي���ان الصهيوني؛
مؤك���دا ان الصهاينة اقدم���وا بدم بارد
ً
على هذه الجريمة.
وح���ول التط���ورات االقليمي���ة بما في
ذل���ك االوض���اع داخل العراق وس���وريا
واليمن ،أوضح امير قطر أن سبيل الحل
يكمن ف���ي الحوار ،مش���يدًا بالعالقات
االقتصادي���ة بي���ن الدوح���ة وطهران،
متطلعا الى رفع مستوى هذه العالقات
ً
بحلول الع���ام القادم ،وذل���ك في ضوء
تفعي���ل لجن���ة التع���اون االقتصادي
المشتركة.

تونس في ليبيا :سياسة الالموقف لتفادي الغضب الخارجي
تونس /االستقالل:
يشهد الملف الليبي في الفترة األخيرة تطورات متالحقة،
وس���ط تنافس وخالف إقليمي ودولي واضح بش���أن رسم
المشهد السياسي الجديد ،وخصوصًا التباين بين تصور
مص���ر من ناحي���ة والجزائر من ناحية أخ���رى ،حول مخرج
األزم���ة ،بين دعم الجزائ���ر لحكومة عب���د الحميد الدبيبة
ودعم القاهرة لحكومة فتحي باشاغا (المكلفة من مجلس
النواب).
وتق���ف تونس إزاء ه���ذه التطورات في موق���ف المتابع
الس���لبي ،الذي يس���عى بكل جهد للنأي بنفسه عن هذه
الورط���ة الدبلوماس���ية الكبي���رة ،بينما ه���ي معنية بها
سياس���يًا وأمني���ًا واقتصادي���ًا بالدرجة األول���ى ،ويجري
إقحامها عنوة في هذه التطورات ،حتى من دون رغبتها.
ّ
س���عيد ،األربع���اء ،أن
وأك���د الرئي���س التونس���ي قيس
"تون���س ال تدخل في تحالف م���ع أي كان لضرب تحالف
آخر" ،مش���ددًا في لقاء مع وزير الخارجية التونسي عثمان
الجرندي ،على أن "هذه هي مبادئ الدبلوماسية التونسية
منذ عقود".
وشهدت األس���ابيع األخيرة تنافس���ًا ليبيًا بين حكومتي
الدبيبة وباش���اغا على إحراز موقف تونس���ي مساند .وزار
باشاغا تونس وأقام فيها أليام وأجرى لقاءات ومشاورات

ليبية ودولية ،بينما كان الدبيبة يستعد لزيارة أكبر ُأعلن
عنها ولكنها لم تتم من دون أي تفسير.
ّ
س���عيد
وجرت األس���بوع الماض���ي مكالمة هاتفية بين
والدبيب���ة ،تبادال خالله���ا التهاني بمناس���بة عيد الفطر.
وقال بي���ان مقتضب للرئاس���ة التونس���ية ،إن المكالمة
جدد من خاللها رئيس الجمهورية تأكيد
كانت "مناسبة ّ
موقف تونس الثابت من األوض���اع في ليبيا ،القائم على
التمسك بوحدة هذا البلد وعلى أن الحل ال يمكن أن يكون
إال ليبيًا  -ليبيًا" .وكانت وثيقة ليبية مس���ربة كشفت عن

اعتزام الدبيبة زيارة تونس لمدة أسبوع كامل مع وفد رفيع
المستوى بداية من  26إبريل/نيسان الماضي.
وذك���رت الوثيقة أن الدبيبة ي���زور تونس في مهمة عمل
"باس���م الدولة الليبي���ة" ضمن وفد يض���م وزراء الداخلية
والمالي���ة والتج���ارة والث���روة البحري���ة ورؤس���اء األركان
والمخابرات واألمن الداخل���ي ،باإلضافة إلى عدد كبير من
المسؤولين األمنيين واالقتصاديين والمستشارين .ولكن
الزي���ارة ألغيت من دون أي توضيح م���ن الطرفين ،وكانت
ستلي مباشرة زيارة قام بها الدبيبة إلى الجزائر.
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األولمبي الوطني يتعادل مع شباب الخليل ً
وديا السلطات المصرية تعيد
منتخب الشواطئ لقطاع غزة

الرام  /االستقالل:
تعادل المنتخب الوطني األولمبي الفلسطيني
لك����رة القدم مع فريق ش����باب الخليل بهدفين
لمثليهما في مباراة ودية جمعتهما على إستاد
الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة
القدس المحتلة.
وقبل صاف����رة البداية ،وقف الالعبون ،والطواقم
الفني����ة دقيق����ة صم����ت على روح الش����هيدة
الصحافية ش����يرين أبو عاقلة التي قتلها جنود
االحت����الل ب����دم ب����ارد ،والالعب الش����هيد ثائر
اليازوري.
وجاءت المب����اراة في إطار تحضيرات «الفدائي»
األولمب����ي لمعس����كره الخارج����ي ف����ي الجزائر،
وأيضا ضمن اس����تعدادات ش����باب
وتون����س،
ً
الخليل للمشاركة في كأس االتحاد اآلسيوي.
أن����س الخطي����ب ،وزي����د القنبر س����جال هدفي
األولمب����ي ،فيما أحرز تامر صي����ام ،وداود صالح
هدفي شباب الخليل.
في س����ياق متصل ،اس����تدعى الجه����از الفني
للمنتخب األولمبي َ
العب ْين من غزة للمشاركة في
المعسكرين الخارجيين بالجزائر ،وتونس خالل

الفترة القادمة.
وقرر المدير الفني إيهاب أبو جزر جلب الثنائي
الغ����زي العب الوس����ط أحمد كالب م����ن (اتحاد
خانيونس) ،والمدافع إبراهيم أبو عمير (خدمات
رفح) لمعسكري الجزائر ،وتونس.
ومن المق����رر أن يغ����ادر كالب ،وأبو عمير قطاع

غزة يوم  18ماي����و الجاري برفقة هاني المصدر
المدرب المساعد للمنتخب.
يش����ار إلى أن األولمبي سيخوض مباراتين ضد
نظي����ره الجزائري يوم����ي  ،22و 25مايو الجاري،
عل����ى أن يلعب مثلهما ضد تونس يومي األول،
والرابع من يونيو القادم.

رفح /االستقالل:
أرجعت الس����لطات المصرية العاملة في معبر رفح الب����ري  14فردًا من بعثة
المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية بعدما رفضت دخولهم
أراضيها.
وتضم بعثة منتخب الش����اطئية  19فردًا للمش����اركة في بطولة غرب آس����يا
المقررة بالسعودية خالل الفترة من  16إلى  21مايو الجاري.
وسمحت السلطات المصرية بدخول  5أفراد فقط ،هم صالح أبو العطا رئيس
البعثة ،وعماد هاش����م المدير الفني ،وطلعت النمس مدرب حراس المرمى،
وباسل عوكل اإلداري ،ورامي الجوجو المعالج ،بينما أعادت ً 12
العبا ،وهم فادي
جابر ،وأحمد عفانة ،وفادي العراوي ،وميس����رة البواب ،ومؤمن البواب ،ومحمد
الس����دودي ،ومحمد حس����ان ،وناجي النحال ،وعالء عطية ،ومحم����د أبو ريالة،
ومحمود النيرب ،وحازم شكش����ك ،باإلضافة للحكمين محمود أبو مصطفى،
وإسالم الشخريت.
ويسعى اتحاد كرة القدم لتأمين وصول المنتخب إلى السعودية يوم األحد
ً
أسبوعيا.
المقبل ،ال سيما في ظل إغالق معبر رفح يومي الجمعة والسبت
يشار إلى أن منتخب القدم الشاطئية يلعب بالمجموعة الثانية للبطولة ،حيث
يلتقي مع الس����عودية يوم  16مايو الجاري ،ثم يلعب مع البحرين في اليوم
التالي.

مورينيــو يتعاطــف مــع فلسطيــن وقطــاع غــزة
روما /االستقالل:
أعرب المدرب البرتغالي الش����هير جوزيه مورينيو
عن حزنه جراء الح����روب التي تعصف في أكثر من
رافضا التوقف عند الشأن األوكراني،
بقعة بالعالم،
ً
ومتناوال ما حدث في سوريا ،وما يجري في فلسطين،
ً
وتحديدا قطاع غزة .وفي مقابل����ة مع المدرب الذي
ً
يقف على أعتاب إنجاز تاريخي ،قال مورينيو لشبكة
"إن مشاعر الحزن التي تنتابني،
"سكاي س����بورت"ّ :
كما الجميع جراء الحرب على أوكرانيا ،هي نفس����ها
تلك التي أش����عر بها سواء في سوريا ،أو إفريقيا ،أو
وتحديدا قطاع غزة".
فلسطين،
ً
وأضاف مورينيو" :لطالما سألت نفسي ِل َم كل تلك
الحروب ،وكيف يمكن أن تتوقف".
ووص����ل مورينيو بفريق روم����ا اإليطالي إلى نهائي
بطولة دوري المؤتمر األوروبي (كونفرنس ليج) في

نسخته األولى ،وسيالقي فينورد الهولندي يوم 25
مايو الحالي بالعاصمة األلبانية تيرانا.
وس����يكون هناك فرصة تاريخي����ة للبرتغالي "نمبر
وان" أن يضم لس����جله إنجازًا فريدًا ،حيث يمكن أن
يجمع اللقب إلى جانب لقبي دوري األبطال األوروبي،
وكأس االتحاد ،حيث س����بق له أن ف����از بهما خالل
مسيرته.
وق����ال مورينيو لش����بكة "س����كاي" الرياضية عقب
التأهل للنهائي" :أعتقد أن هذا الش����عور باالنتماء
واالتصال بين الجماهي����ر والفريق في الملعب هو
انتصارنا".
ول����م يتمالك المدرب الش����هير الذي أش����رف في
السابق على مانشس����تر يونايتد اإلنجليزي نفسه
عقب نهاية المباراة الت����ي جمعت فريق العاصمة
اإليطالي����ة بليس����تر س����يتي اإلنجليزي األس����بوع

الرباع الفلسطيني حمادة يعود لقطاع غزة

رفح  /االستقالل:
وصل الرباع الفلسطيني محمد حمادة قطاع غزة ،عبر معبر رفح
البري عقب حصوله على ذهبية الخطف في بطولة العالم لرفع
األثقال وزن « 102كجم» التي ج����رت في اليونان ً
مؤخرا .وكان
حمادة أحرز الذهبية األولى لفلسطين برفعه وزن « 168كجم»
في الخطف ،قبل أن يحصل على البرونزية في المجموع العام
برفعه وزن « 361كجم» في الخطف ،والنتر.
واس���تقبل األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب

والرياضة عبد السالم هنية ،ونائب رئيس اللجنة األولمبية
أسعد المجدالوي البطل حمادة فور دخوله القطاع.
ّ
وعبر هنية عن سعادته باإلنجاز التاريخي الذي حققه البطل
ً
متمنيا أن يظفر بالمزي���د من الميداليات
الش���اب حمادة،

الملونة في البطوالت العالمية القادمة.
يش���ار إلى أن حمادة يعتبر من أبرز أبطال رفع األثقال في
فلس���طين ،وس���بق له المش���اركة في كثير من البطوالت
القارية ،والدولية ،كان آخرها أولمبياد «طوكيو .»2020

فرحا ببلوغ النهائي،
الماضي ،وإنه����اء اللقاء بالبكاء ً
بعد فوز فريقه بهدف نظيف.
وأشار مورينيو خالل المقابلة مع الشبكة نفسها إلى
حقبة توليه تدريب "الشياطين الحمر" ،وقال" :لقد
فزت مع مانشستر يونايتد بثالثة ألقاب ،وهي آخر
األلقاب التي حققها مانشستر ،وأشعر باألسف ألن
الناس يركزون انتقاداتهم على السلبيات ،وينسون
اإليجابيات" .ويأتي تصريح مورينيو عقب موس����م
"كارث����ي" على (الش����ياطين الحمر) ،فش����ل خاللها
الفري����ق بالتأهل لدوري األبط����ال ،حيث يتأخر ب� 8
نقاط عن أرس����نال رابع الترتيب قبل خوض مباراته
األخيرة في الموسم.
واستقبل اليونايتد  56هدفًا في الدوري اإلنجليزي
هذا الموسم في أس����وأ سجل للفريق بموسم واحد
بالبطولة.

ليفاندوفسكي «يفجرها»
ويرفض االستكمال مع
بايرن ميونيخ
وارسو /االستقالل:
أكدت وسائل إعالم محلية ،الجمعة ،أن مهاجم بايرن ميونيخ،
البولندي روبرت ليفاندوفس���كي رف���ض تمديد عقده المقرر
نهايته في يونيو  ،2023مما يمهد الطريق لرحيله عن بافاريا
هذا الصيف.
وأبرزت صحيفة «س���بورت بيلد» اليومي���ة أن «آلة التهديف
روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف
 ،»2023مضيفة «في األسابيع األخيرة ،أعلن أفضل العب في
العال���م في جوائز فيفا  2021لمس���ؤوليه في بايرن ميونيخ
أن���ه لن يمدد عق���ده ،الممتد لعام واحد» .وب���دوره ،أكد موقع
«سبورت »1نقال عن مصادره الخاصة ،هذه المعلومات.
في المقابل ،شددت إدارة بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة
على أنها ترفض التخلي عن الهداف البولندي البالغ  33عاما
والذي س���جل  343هدفا منذ وصوله إلى ملعب «أليانز أرينا»
في عام  2014قادما من بوروس���يا دورتموند ،في حين أشارت
وس���ائل اإلعالم إلى أن عدم بيعه هذا الصيف يعني السماح
لليفاندفسكي بالرحيل مقابل صفقة حرة في الصيف المقبل.
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النتائج األولية للتحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة
رام الله  /االستقالل:
أعلنت النيابة العامة الفلس����طينية ،مساء امس،
النتائ����ج األولي����ة للتحقيق ف����ي جريمة اغتيال
الصحفية شيرين أبو عاقلة.
بيان لها ،إنها "تؤكد استمرار
وقالت النيابة ،في ٍ
اإلج����راءات التحقيقية في الجريمة النكراء التي
ارتكبتها قوات االحتالل ،صباح يوم األربعاء 11
أيار  ،2022على المدخ����ل الغربي لمخيم جنين
والتي أدت الستش����هاد الصحفية ش����يرين أبو
عاقلة.
وأضافت ،أنه "تم إحال����ة الجثمان لمعهد الطب
العدل����ي بأمر م����ن النائب العام إلج����راء الصفة
التشريحية وجمع وضبط األدلة الجنائية وإعداد

كاف����ة التقارير بش����أنها ،وتم االيع����از للنيابة
المختصة بمعاينة مسرح الجريمة وسماع كافة
الشهود ورصد جميع مقاطع الفيديو التي توثق
الجريمة وذلك الس����تكمال اإلجراءات القانونية
أصوال ،وخلصت التحقيقات األولية إلى أن مصدر
إط����الق النار الوحيد في م����كان الجريمة كان من
قوات االحتالل لحظة إصابة ش����يرين أبو عاقلة.
وأوضح����ت خالل البيان ،أن التحقيقات أش����ارت
إلى تعم����د قوات االحتالل ارت����كاب جريمتهم،
حيث تبين من خالل إجراءات الكشف والمعاينة
لمس����رح الجريمة وج����ود آثار وعالم����ات حديثة
ومتقارب����ة على الش����جرة التي أصيب����ت قربها
ش����يرين ناتجة عن إطالق النار بش����كل مباش����ر

باتج����اه موقع الجريم����ة ،وكذل����ك تمركز أقرب
قوة احتاللية كانت تبعد عن ش����يرين أبو عاقلة
عند إصابتها حوالي  150مت����را ،وكانت ترتدي
الزي الصحف����ي والخوذة الواقي����ة ،واطالق النار
اتج����اه المكان اس����تمر إلى ما بع����د إصابتها ما
أعاق محاوالت الوصول إليها إلسعافها من قبل
زمالئها والمواطنين.
وش����ددت النياب����ة العام����ة بصفته����ا صاحبة
االختص����اص األصي����ل بالتحقي����ق ف����ي كافة
الجرائ����م ،عل����ى مضيها ف����ي اس����تكمال كافة
إجراءاته����ا التحقيقية الالزم����ة لتوثيق جرائم
االحتالل االس����رائيلي كونها جرائم حرب تدخل
باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

طوباس :وقفة تضامنية مع جنين
واستنكارًا الغتيال «أبو عاقلة»
طوباس /االستقالل:
شاركت فعاليات طوباس ،مساء الجمعة ،في وقفة استنكار الغتيال الصحفية
شيرين أبو عاقلة وتضامنا مع مخيم جنين.
وقال كمال بني عودة في كلمة فصائل العمل الوطني في طوباس« :إن شيرين
ارتقت وهي تنقل للعالم كله اإلجرام اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا في جنين»،
مؤكدا أن االحتالل بهذا االس���تهداف لن يمنع نقل الحقيقة التي ال يحب أن
تصل إلى العالم.
وأض���اف أن االحتالل اس���تهدف أب���و عاقلة رغ���م ارتدائها لباس
الصحاف���ة الظاه���ر للجميع ،ألن نيته كانت واضحة وهي إس���كات
صوت الحقيقة.

«دعم الصحفيين» تستنكر االعتداء على باحثة برازيلية تحصل على الدكتوراه حول «المرأة الفلسطينية والمقاومة»
الصحفيين في الخليل والقدس المحتلة
غزة /االستقالل:
اس���تنكرت لجن���ة دعم الصحفيي���ن ،االعتداء ال���ذي تعرض له عدد م���ن الصحفيين
الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة صباح امس ،أثناء تغطيتهم لوداع الصحفية
شيرين ابو عاقلة في محيط المستشفى الفرنسي و كنيسة الروم الكاثوليك.
وبين���ت اللجنة في بي���ان صحفي ،امس الجمعة ،أنه وفقا لش���هادات الصحفيين فإن
جن���ود االحتالل قام���وا باالعتداء على الطواق���م الصحفية واحتجازه���م ومنعهم من
التغطية واغلقوا باب الخليل لمنع المش���يعين من الوصول من الكنيس���ة إلى المقبرة،
حيث يوارى جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الثرى .واكدت اللجنة ان االحتالل يأبى
إال ان يواص���ل عنصريت���ه واعتداءاته حيث الحق جثمان الصحفية ش���يرين أبو عاقلة
وهي ميته في جريمة جديدة تعكس إرهابه المنظم .كما اعتدى مستوطنون ،الجمعة،
على صحافيين وناش���طين فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل ،جنوبي الضفة
الغربي���ة ،أثناء تغطيتهم لفعالية تضامنية ضد قرار االحتالل اإلس���رائيلي بحق قرى
مسافر يطا ،ومحاولة تهجير المواطنين عن أراضيهم ،ليتفاجأوا بهجوم المستوطنين
وتحطيم زجاج مركبة الصحفي رائد الشريف ،وموسى القواسمي.

برازيليا /االستقالل:
حصل���ت الباحث���ة البرازيلية من أصل فلس���طيني ثريا
مصلح ،على درجة الدكتوراه في الدراس���ات العربية من
كلية الفلس���فة واآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة ساو
باول���و ( ،)USPمع توصية بالنش���ر ،حيث جاءت رس���الة
الباحث تحت عن���وان " تاريخ المرأة الفلس���طينية :من
الصالونات إلى بدايات أدب المقاومة".
وناقش���ت الرس���الة التي قدمت باللغة البرتغالية قصة

نس���اء فلس���طينيات من منتصف القرن التاس���ع عشر
إلى س���تينيات القرن الماضي ،وهي الفترة التي شملت
بحس���ب الرس���الة على األحداث الرئيس���ية التي غيرت
الواقع في فلسطين ،وتجلت فيها المقاومة الفلسطينية
البطولية والتاريخية في جميع المجاالت.
كم���ا ركزت أطروح���ة الدكت���وراه ،التي نوقش���ت األربعاء
الماض���ي ( 11أيار/ماي���و) على حي���اة وأعم���ال الرائدات
الفلس���طينيات في اآلداب والفنون والسياسة ،أمثال مي

زيادة ،كريمة عبود ،كلثوم عودة ،أسمى طوبي ،ساذج نصار،
هند الحسيني ،سميرة عزام ،نجوى قعوار ،و فدوى طوقان.
بدوره���ا قالت ثريا مصلح إن "النس���اء الفلس���طينيات لم
يصمتوا يومًا وس���يواصلن المقاومة التاريخية والبطولية،
مثل ش���يرين أبو عاقلة التي اغتيل���ت بطريقة جبانة على
يد الصهاينة ،وانضمت إلى كوكبة من الصحفيين الذين
اس���تهدفتهم قوات االحتالل بدم ب���ارد ولن نتوقف عن
طلب العدالة لها ألنها عدالة لنا جميعًا".

االحتالل يعتقل  6شبان من باب الخليل في القدس
القدس المحتلة /االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،يوم أمس،
 6ش���بان عند باب الخليل في البل���دة القديمة من
القدس المحتلة خالل مش���اركتهم في تش���ييع
جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت مص���ادر محلية ،بأن ق���وات االحتالل
اعتدوا على الش���بان في باب الخليل بالضرب
في اله���راوات ،واعتقل���ت  6منهم لم تعرف
هويتهم.
وأضاف���ت أن ع���ددا م���ن المس���توطنين تجمعوا

على مقربة م���ن مقبرة صهي���ون ،رافعين األعالم
اإلسرائيلية ،الستفزاز المواطنين.
يشار إلى أن قوات االحتالل عرقلت وصول العديد
من المواطني���ن إلى مقبرة صهي���ون حيث مثوى
شيرين األخير.

مقتل �شابط ..
جني���ن كان األكبر الذي نعهده منذ س���نوات
عديدة" .وأضاف ":أطلقت نحونا آالف الطلقات،
شيئا كهذا".
عاما لم أر ً
منذ أكثر من ً 20
ُويشار إلى أن الضابط المصاب من "اليمام" هو
الثانى في غضون شهرين حيث اصيب نائب
قائ���د الوحدة في اش���تباك استش���هد خالله
 ٣من كوادر س���رايا الق���دس( ابولبدة وعباهرة
وطوالبة).
واعلنت كتيبة جنين أنها خاضت اش���تباكات
عنيف���ة ف���ي مخيم جني���ن بالضف���ة الغربية
المحتلة ،اثناء محاص���رة منزل المطارد محمود
الدبعي واوقعت إصابات مؤكدة في بين جنود
االحتالل.
واقتحمت قوات االحتالل أطراف مخيم جنين
وحي اله���دف القريب من���ه وأطلقت قذائف
صاروخي���ة تجاه مبن���ى يتحصن ب���ه الدبعي
المطلوب لديها.

ا�شتباكات عنيفة بجنني

ُوأصي���ب  13مواطن���ا ف���ي محافظ���ة جنين،
بعضه���م بالرصاص الحي ،خالل اقتحام قوات
االحتالل ّ
ح���ي "الهدف" غرب���ي جنين ،والذي
ش���هد اش���تباكات عنيفة صباح الجمعة ،كما
"دمر االحتالل بالقذائف خمسة منازل" لعائلة
الدبعي.
وأفادت مص���ادر محلية ،بان ق���وات االحتالل
اقتحم���ت المخي���م ،وحاص���رت أح���د المنازل
لعدة س���اعات ،وقصفته بالقذائف عدة مرات،
وشوهدت أعمدت الدخان تتصاعد من المنزل،
كما منع���ت طواقم اإلس���عاف م���ن الوصول
للمنزل المس���تهدف ،فيما اعتقلت ش���ابين،
وأصابت  13آخرين بالرصاص ،ودهس���ت آخر،
خالل مواجهات في المخيم.

ونش���رت قوات االحت���الل القناص���ة في عدة
مواقع وعلى أس���طح المنازل ،وسط مواجهات
عنيفة أطلقت خاللها الرص���اص الحي باتجاه
المواطنين ،ما أدى إلصابة األسير المحرر داوود
الزبيدي ش���قيق األس���ير زكريا ،وشبان آخرين
بالرصاص .كما دهس���ت إحدى آليات االحتالل
ش���ابا بشكل متعمد في المخيم ،وتم نقله إلى
إحدى المشافي بالمدينة.
ب���دوره ،قال محم���د فارس الدبع���ي ،إن قوات
االحتالل اإلس���رائيلي دمرت بالقذائف خمسة
منازل ،تعود لعائلته وأبنائه ،في حي الهدف
بمخيم جنين.
وأفاد بأن قوات االحتالل اعتقلت نجله األسير
الس���ابق محم���ود المط���ارد منذ فت���رة ،عقب
محاصرة البناية السكنية التي يقطنونها.
وأكد الدبعي أن قوات االحتالل اس���تخدمتهم
كدروع بش���رية ،ومنعت سيارات اإلسعاف من
الوصول إلى المنطقة لعالج والدته المريضة.

ت�شييع اأبو عاقلة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه قوات
االحت���الل إلى تصعي���د التوتر ف���ي األراضي
الفلس���طينية ،حيث حشدت الش���رطة قوات
كبيرة في القدس بادعاء "الحفاظ على الهدوء"
أثناء تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة .
ّ
وشيع اآلالف من الفلسطينيين جثمان الزميلة
ش���يرين أبو عاقلة إلى مثواها األخير في مقبرة
جبل صهي���ون جنوب القدس المحتلة ،ورددوا
الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم االحتالل
اإلس���رائيلي ،وجريم���ة اغتيال الش���هيدة أبو
عاقلة ورفعوا األعالم الفلسطينية.
ُونقل جثمان الزميلة الراحلة إلى كنيسة الروم
الكاثولي���ك في الق���دس المحتلة ،حيث بدأت

مراسم التش���ييع هناك ثم نقل على األكتاف
إلى مقبرة جبل صهي���ون في القدس المحتلة
لتوارى الثرى.
واعتدت الش���رطة اإلس���رائيلية بالضرب على
مش���يعي الجن���ازة في القدس ،واس���تخدمت
الهراوات ف���ي وجه المش���يعين الذين كانوا
يحملون نعش���ها ،كما ألقى عناصر من الخيالة
قنابل صوتية في الحشد.
وأظهرت ص���ور بثتها قناة الجزي���رة النعش،
الذي يحم���ل جثمان الصحفية يكاد يس���قط
أرض���ا ،عندما كان���ت قوات إس���رائيلية تنتزع
األعالم الفلسطينية من أيدي المشيعين.
كما منعت الفلس���طينيين من رفع ووضع صور
الش���هيدة أبو عاقلة في البل���دة القديمة في
القدس ،فيم���ا ُيعتبر رفع علم فلس���طين في
الق���دس جريمة ُيعتقل من يقوم بها حس���ب
قوانين االحتالل اإلسرائيلي.

اإ�شابات بنابل�س

وفي س���ياق متصل أصيب مواطن بالرصاص
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط ،إل���ى جان���ب
العش���رات بحاالت اختن���اق بالغاز المس���يل
للدم���وع ،ام���س الجمعة ،خ���الل مواجهات مع
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ،في بل���دة بيتا،
جنوب نابلس.
وفي قرية بي���ت دجن ،هاجمت قوات االحتالل
بقنابل الغاز ،مسيرة انطلقت عقب تأدية صالة
الجمعة في موق���ع المنزليين اللذين هدمهما
االحتالل يوم االثنين الماضي ،باتجاه المنطقة
المه���ددة باالس���تيالء عليها ،ول���م يبلغ عن
إصابات.
وذك���ر اله���الل األحم���ر الفلس���طيني ،أن
طواقمه تعامل���ت مع  37إصاب���ة في محافظة

نابلس وكفر قدوم
ففي مواجه���ات نابل���س تعامل���ت الطواقم
الطبي���ة في بيتا و جبل صبي���ح ،مع  20إصابة
بالغاز ،وإصابة واحدة بالمطاط.
وفي كف���ر قدوم ،أش���ارت إلى إصابة ش���ابين
بالمط���اط وعولجا ميدانيا ،إلى جانب إصابة 15
ً
ميدانيا ،فيما أصيب آخر.
آخرين بالغاز وعولجوا
وفي رام الله أطلق جن���ود االحتالل يوم أمس،
النار على ش���اب بالقرب من مس���توطنة "بيت
إيل" ،ق���رب رام الل���ه ،بادعاء أن���ه ألقى طوبة
(بلوك) باتجاه سيارة مستوطنين" ،وحاول فتح
أبواب السيارة".
ووصفت مص���ادر إس���رائيلية جراح الش���اب
الفلس���طيني بأنها متوس���طة ،وقالت إنه ُعثر
بحوزته على سكين.

اعتداءات امل�شتوطنني

كما أصيب ناش���ط في لجنة الحماية والصمود
ام���س الجمعة ،إث���ر اعتداء مس���توطن عليه
بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأكد منس���ق لج���ان الحماي���ة والصمود جبال
جنوب الخليل فؤاد العمور ،أن مستوطنا اعتدى
على الناشط جابر زيدان بضربه بقضيب حديد
في الوجه.
وأش���ار العمور إلى أن لجنة الحماية والصمود
كان���ت قد دع���ت لتنظيم وقفة من���ددة بقرار
االحتالل بحق مسافر يطا ،ومحاولة تهجيرهم
من أراضيهم.
وقال :إن ق���وات االحتالل حاول���ت منع وصول
متضامنين م���ن داخل أراضي الع���ام  48إلى
م���كان الفعالية في منطقة بير العد بمس���افر
يطا ،حيث اعترضت الحافالت التي تقلهم.
وأك���د العم���ور أن ق���وات االحت���الل قمع���ت

المش���اركين في الفعالية بإطالق قنابل الغاز
المس���يل للدموع والصوت ،م���ا أدى إلى إصابة
العشرات بحاالت اختناق .
فيما تجمهر عش���رات المس���توطنين بحماية
قوات االحتالل اإلسرائيلي ،امس الجمعة ،على
دوار بلدة جناتة شرق بيت لحم.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ،ب���أن ع���ددا م���ن
المس���توطنين تجمهروا عند منطقة "مسجح"
قرب مدخل بل���دة جناتة ،ورفع���وا أعالم دولة
االحتالل وسط استفزازات للمواطنين ومحاولة
االعتداء عليهم.
وأضاف����ت المص����ادر أن ع����ددا آخ����ر م����ن
المستوطنين تجمعوا عند مدخل مستوطنة
"تك����واع" الجاثمة على أراض����ي أهالي بلدة
تق����وع عنوة ،مرددين الهتاف����ات المعادية
للفلسطينيين والعرب.
وحطم مس���توطنون ،الجمعة ،مركبات عدد من
الصحفيين أثناء تغطيتهم لفعالية تضامنية
ضد قرار االحتالل اإلسرائيلي بحق قرى مسافر
يطا ،ومحاولة تهجير المواطنين عن أراضيهم.
وأكد المصور الصحفي مش���هور الوحواح ،أن
مجموعة من المس���توطنين حطم���وا مركبات
الصحفيين أثناء تغطيتهم الفعالية بمسافر
يط���ا ،منها مركب���ة الصحفي رائد الش���ريف،
موسى القواسمي.
أصيب مواطنون باالختناق ،امس الجمعة ،في
مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في
بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقال مص���ادر محلي���ة :إن المواجهات تركزت
في منطقة "ام ركبة" جنوب البلدة ،اطلق جنود
االحتالل خاللها قنابل الغاز المس���يل للدموع،
ما أدى لعدد من اإلصابات باالختناق.
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مات بسكتة قلبية أثناء
دفنه امرأة قتلها !

مزارعون يقطفون ثمار البطيخ يف قرية العوجا باأريحا ( ) APA images

واشنطن /االستقالل:
تحقق السلطات في ساوث كارولينا في قضية رجل يعتقد أنه قتل امرأة في فناء منزله،
وأصيب بنوبة قلبية وتوفي أثناء محاولته دفنها ،وفق تقرير نشرته إذاعة «أن بي آر».
وتلقت الس���لطات استدعاء في البداية إلى منزل الرجل الذي يبلغ من العمر  60عاما ،في
مدين���ة ترينتون ،بعدم���ا ُرصد وهو ملقى على ظهره في الفن���اء الخلفي لمنزله .وكانت
المفاج���أة فيما بعد عندما وجدت جث���ة المرأة عمرها  65عاما ف���ي مكان قريب ملفوفة
بأكياس النفايات ملقاة في حفرة حديثة.
ويش���ير التقرير إلى أن المحققين يعتقدون أن الرجل مات ألس���باب طبيعية ،إذ أظهر
تشريح جثته أنه عانى من سكتة قلبية ،ولكن المرأة توفيت جراء خنقها.
ونقل التقرير عن مكتب العمدة قوله إن الرجل والمرأة عاشا في المنزل في منطقة ريفية
في ترينتون حيث عثر على جثثهيما.
وتدعم األدلة التي تم جمعها من مكان الحادث ،إضافة إلى إفادات الشهود ،االعتقاد بأن
الرجل هاجم المرأة أثناء وجودها في المنزل ،وفق ما قال المأمور ،جودي روالند ،والطبيب
الشرعي في المقاطعة ،ديفيد بورنيت في بيان مشترك.
وأوضح���ا أن الرجل قام بربط المرأة بأكياس القمامة قبل وضعها في الحفرة التي حفرها
سابقا ،وأثناء قيامه بتغطية الحفرة ،تعرض الرجل لعارض في قلبه تسبب في وفاته.

شابة تغسل سيارتها أستاذ جامعي أوكراني يحاضر بطالبه من جبهات القتال
بالوقود وتشربه
االستقالل /وكاالت:
محطة وقود مواقع التواصل .حيث كانت تغسل
شغل مقطع مصور لسيدة تقف في ّ
ّ
مضخة للبنزين وتشربه .وحصد الفيديو أكثر من ثالثمئة ألف
سيارتها باستخدام ّ
مشاهدة على فيسبوك .إضافة إلى عشرات آالف المشاهدات على منصات أخرى.
وبعد إثارة الشكوك حول صحة المقطع .تبين أنه مجرد خدعة هزلية ّ
صورت لنشرها
على “تيك توك” .حيث كانت ّ
بمضخة للوقود.
السيدة تستخدم خالله المياه لكن
ّ
وأثار المنشور عش���رات التعليقات الساخرة
والمستخفة بقدرات النساء .في حين
ّ
شفاف .على عكس المحروقات
نبه بعض المستخدمين إلى ّأن السائل المستخدم ّ
ّ
تمثيلي.
لمشهد
بألوان مختلفة .يشار إلى أن المقطع يعود في األصل
ٍ
التي تأتي ّ ٍ
الشابة على سبيل الفكاهة .في حين نشرت جزءًا ثانيًا ظهرت خالله .وهي
نشرته
تشرب من المياه التي كانت تستخدمها لغسيل ّ
السيارة.

كييف /االستقالل:
أصب���ح أيقونة في ح���رب أوكرانيا وانتش���رت
قصته على وسائل التواصل االجتماعي ،لتحكي
بطولت���ه الحافلة باإلصرار على أداء الواجب تجاه
الوطن .إنه األس���تاذ الجامعي فيدور س���اندور،
الذي ل���م يتخل عن تدريس طالب���ه رغم حمله
السالح.
ويمثل س���اندور ،أس���تاذ ورئيس قس���م علم
االجتماع في جامعة أوزهورود الوطنية بأوكرانيا،
والتي مألت صوره مواق���ع التواصل االجتماعي
وهو يلقي محاضرات لطالبه افتراضيا من ساحة
المعركة عن طريق التليفون المحمول ،بصيص
أمل في خضم مآسي الحرب في أوكرانيا.

فاألستاذ الجامعي تخلى عن حياته األكاديمية
الرتداء الزي العسكري للدفاع عن بالده ،لكنه لم
يتخل عن طالبه ومازال يؤدي واجبه األكاديمي
بانضباط تام بالتوزاي مع واجبه العسكري تجاه
بالده على جبهات القتال.
وتقول جامعة أوزهورود األوكرانية إن «ساندور
التح���ق بالخدمة ف���ي كتيبة محارب���ة اإلرهاب
األوكراني���ة منذ اليوم األول للحرب مع روس���يا،
ويقاتل اآلن في جهة بالمنطقة الشرقية» ،وفقا
لمجلة «نيوزويك» األميركية.
وتضيف أن���ه «رغم الحرب حاف���ظ على جدول
محاضراته ثابتا في الس���اعة  8صباحًا كل يوم
اثنين وثالثاء ،حيث توصل إلى اتفاق مع قيادته

العس���كرية والجامعي���ة ليتمكن م���ن القتال
والتدريس».
ويقول س���اندور للمجلة األميركية« :انضممت
للجي���ش األوكراني منذ أول يوم بالحرب ،ذهبت
إلى مكت���ب التس���جيل والتجنيد العس���كري
ً
ف���ورا بعد  24فبراير ،لكنني ل���م أتخل عن إلقاء
المحاضرات لطالب���ي ،ولم أفوت محاضرة واحدة
حتى اآلن».
واألكاديم���ي األوكران���ي والذي ّيع���دل موعد
تدري���س طالبه وفق���ا لظروف جبه���ة القتال،
يضي���ف« :نح���ن نقاتل من أجل أم���ة متعلمة،
إذا لم ألق محاضراتي ،فس���يكون ذلك خطيئة،
وسيكون دورنا في الحرب بال معنى».

علماء يزرعون نبتة في تربة مستخرجة من القمر علماء يعلنون وجود اكتشافات مذهلة على المريخ
االستقالل /وكاالت:
تمكن العلماء
في خطوة متقدمة نحو الزراعة الفضائيةّ ،
للم���رة األولى من زرع نباتات ف���ي بضع غرامات من تربة
مأخوذة من القمر ،أحضرها قبل عقود رواد فضاء تابعون
لبرنامج "أبولو".
ويع���زز هذا النج���اح اآلمال في أن يصب���ح من الممكن
س���يوفر على
يومًا ما زرع نباتات على القمر مباش���رة ،ما
ّ
المستكشفين المستقبليين كمية كبيرة من األدوات
الباهظة الثمن ألخذها في رحالتهم الفضائية األطول
واألبعد.
ّ
يتعين القي���ام بأبحاث وأعم���ال كثيرة قبل
وال ي���زال
التوصل إل���ى الزرع على القمر ،على ما أظهرت دراس���ة
أعدها باحثون من جامعة فلوريدا ُونشرت الخميس في
ّ
مجلة "كوميونيكيشنز بايولودجي".
وعلق رئيس وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) بيل نيلسون
ّ
على الدراسة في بيان اعتبر فيه ّإن "هذه الدراسة مهمة
ألهداف ناسا االستكشافية البش���رية الطويلة األمد"،
مضيفًا "سنحتاج إلى استخدام الموارد الموجودة على
القمر والمريخ لتطوير مصادر غذاء خاصة برواد الفضاء
المستقبليين الذين سيعيشون في الفضاء".
واستخدم الباحثون خالل دراستهم  12غرامًا فقط من
التربة القمرية (ما ي���وازي بضع مالعق صغيرة) ُجمعت
من أماكن مختلفة على القمر خالل رحالت أبولو  11و12
أوان صغيرة جدًا نحو غرام من التربة
و .17ووضعوا في ٍ
(تس���مى الريغولي���ث) وأضافوا إليها الم���اء ثم البذور،
محلوال مغذيًا.
وكانوا يضيفون بشكل يومي
ً

ألنها تنمو بسهولة
واختيرت نبتة رشاد أذن الفأر للزرع ّ
وألن دراس���ات ع���دة أجري���ت عليها ،إذ ّان ش���يفرتها
ّ
وصوال
الجينية وكيفية تفاعلها ضمن بيئات معادية
ً
إلى الفضاء ،عامالن معروفان.
وفي الوقت نفس���ه ،زرعت بذور في تربة خاصة باألرض
باإلضافة إلى زرع أخرى ف���ي عينات تحاكي تربة القمر
والمريخ ،وذلك بهدف اس���تخدامها للمقارنة مع البذور
المزروعة في تربة القمر.
وبعد يومين ،نبتت البذور المزروعة في التربة القمرية.
وقالت معدة الدراسة الرئيسية ّأنا-ليزا بول في بيان ّإن
"النباتات كلها ،س���واء تلك المزروعة في التربة القمرية
أو ف���ي عينات المراقب���ة ،بدت متش���ابهة حتى اليوم
السادس".
لك���ن بعد تلك الفترة ،أصبحت النبات���ات المزروعة في
التربة القمرية تنمو بش���كل أبط���أ وظهرت فيها جذور
رفيعة.
وبعد عش���رين يوم���ًا ،قطف العلماء النباتات ودرس���وا
حمضها النووي ،فوجدوا ّأن النباتات القمرية استجابت
بالطريق���ة نفس���ها التي تتفاعل فيه���ا ضمن بيئات
مثال في تربة تحوي نس���بة كبيرة من
معادية كزرعها ً
األمالح أو المعادن الثقيلة.
مستقبال إجراء أبحاث لمعرفة أي وسائل
ويعتزم العلماء
ً
تجعل البيئة المعادية أكثر مالئمة للنبات.
وتس���تعد ناس���ا للعودة إل���ى القمر في إط���ار برنامج
"أرتيمي���س" بهدف الس���عي إلى إقامة وجود بش���ري
مستدام عليه.

بكين /االستقالل:
أعلن علماء صينيون أن معادن رطبة كشفتها مركبة
صينية آلية على كوكب المريخ في منخفض ضخم،
يعتقد أنه كان موقعا لمحيط قديم ،تش����ير إلى أن
المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول
مما كان يعتقد سابقا.
وقال العلماء في ورقة بحثية نش����رت مؤخرًا ،بدورية
”س����اينس أدفانس����يز“ إنه وفقا لتحلي����ل بيانات
أرسلتها المركبة الفضائية الجوالة ”تشورونغ“ ،تم
رصد مؤش����رات على وجود مياه في عينات معدنية
تعود إلى  700مليون عام مضت فقط.
ويعتق����د أن المريخ كان يحتوي عل����ى مياه قبل 3
مليارات عام مضت عندما انتهى العصر الجيولوجي
الثاني ،والمعروف باسم الحقبة ”الهسبيرية“ .وفي
الحقبة ”األمازونية“ الحالية ال توجد مياه على سطح
كوكب المريخ.
وأضاف العلماء الصيني����ون أن التربة التي تحتوي
على المعادن والموجودة في العينات التي جمعتها
تش����ورونغ ،عليها قشرة صلبة ربما تكونت من مياه
جوفي����ة متصاع����دة أو ذوبان جليد تبخ����ر منذ ذلك
الحين.
وتحرك����ت المركب����ة الفضائية الجوالة تش����ورونغ
لمس����افة نحو كيلومترين من موقع هبوطها وتجمع
البيانات منذ وصولها للمريخ في مايو /أيار من العام
الماضي.
وتسعى الصين ألن تصبح قوة فضائية بحلول عام

 ،2030ونجحت في إطالق مجس����ات الستكش����اف
المريخ ،وأصبح����ت أول دولة تهبط بمركبة فضائية
على الجانب البعيد من القمر.
ومنعت الوالي����ات المتحدة الصين من المش����اركة
في محطة الفضاء الدولي����ة ،وقضت الصين العقد
الماضي في تطوير تقنيات لبناء محطتها الفضائية
الخاصة وهي المحطة الوحي����دة في العالم بخالف
محطة الفضاء الدولية.
وفي ال�  27من أبريل /نيسان الماضي ،قال التلفزيون
الحكومي الصين����ي إن  3رواد فضاء صينيين عادوا
إل����ى األرض ،بع����د أن قضوا  183يوم����ا في الفضاء،
مس����تكملين أطول مهمة فضائية صينية مأهولة
حتى اآلن ،وفق ما نقلته ”رويترز“.
وهب����ط رواد الفضاء بعد  9س����اعات من مغادرتهم
وحدة رئيس����ة ألول محط����ة فضاء صيني����ة .وبعد
إطالقهم في تشرين األول/أكتوبر الماضي على متن
المركبة ”شنتشو “13-قضى رائدا الفضاء ،تشاي
تش����ي قانغ ووي����ي جوانجفو ،ورائ����دة الفضاء وانغ
يابينغ 183 ،يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس
مهمة م����ن بين  11مهمة الزم����ة إلنهاء بناء محطة
الفضاء الصينية تيانخه بحلول نهاية العام.
و“شنتشو  13-هي ثاني بعثة من  4بعثات مأهولة
مزمعة الستكمال بناء محطة الفضاء والتي بدأت في
أبريل/نيسان الماضي.
وع����ادت ”شنتش����و  “12إلى األرض في س����بتمبر/
أيلول.

