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غزة/ االستقالل:
نفت س���رايا الق���دس الجناح العس���كري لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، مساء السبت، 
صحة األخب���ار المتداول���ة حول تعرض س���يارة 
لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، 

واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها.
وقال اإلعالم الحربي لس���رايا القدس، في تصريح 

مقتضب، تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه مساء 
أم���س: »ننفي صحة الخبر المتداول الذي ال يعدو 
كون���ه موضوع تعبي���ر حيك في غرف س���وداء، 

ونؤكد أن االسم المتداول غير صحيح بالمطلق«.
ودعا اإلع���الم الحربي لس���رايا القدس، وس���ائل 
اإلعالم إلى استقاء األخبار من المنصات الرسمية 

للسرايا تفاديًا للشبهات.

سرايا القدس: ننفي األخبار المتداولة 
حول استهداف أحد قادتنا في سوريا

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأّمتنا، 

الش���هيد وليد الش���ريف )23 عامًا( من بلدة بيت حنينا 
بالقدس المحتلة، الذي ارتقى صباح أمس السبت، متأثرًا 

»الجهاد«: دماء الشهيد الشريف ستكون 
لعنة تطارد القتلة وفتيال للمواجهة

املعتقالن عواودة 
وريان يوا�صالن 

اإ�صرابهما عن 
الطعام

ً

غزة- جنين/ خالد اشتيوي:
رّس���خت »كتيبة جني���ن« المقاتلة ف���ي اآلونة 
األخيرة معادلة جديدة لالشتباك مع االحتالل، 

م���ن خالل تصديها المس���تمر لقوات االحتالل 
التي تس���عى إلى اغتيال واعتقال 
المقاومة في شمال الضفة  كوادر 

السالح ملقم.. »كتيبة جنين« تكّرس 
معادلة جديدة لالشتباك مع العدو

»الشعبية« بذكرى النكبة تطالب 
»القيادة« بسحب اعترافها بـ »أوسلو«

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى حفظ الرواية 
مة التي تعرض لها شعبنا  التاريخية الفلسطينية والَمظلَّ

حلظة اعتداء قوات الحتالل على ال�صهـيد "وليد ال�صريف" خالل اأحداث الأق�صى يف �صهر رم�صان والذي ارتقى على اإثر تلك الإ�صابة

تقرير: تواطؤ أمريكي مع االحتالل 
لتمرير مخططات استيطانية واسعة

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
إن هن���اك تواطؤًا أميركيًا مخجاًل مع حكومة بينيت-البيد-

غزة- الضفة المحتلة/ معتز شاهين:
ما ت���زال ارت���دادات معركة »س���يف القدس« على الس���احة 
الفلس���طينية وتحديدًا الضفة الغربية المحتلة مستمرة، رغم 

»سيف القدس«.. المعركة التي 
قلبت موازين المقاومة في الضفة

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
استشهد شاب مقدسي أمس، متأثرا بجراحه 
التي أصي���ب بها خالل اعتداء قوات االحتالل 

على المصلين في المس���جد األقصى المبارك 
في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، 
فيما واصل���ت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« 

اعتداءاته���ا بحق أبناء ش���عبنا ف���ي مناطق 
القدس  م���ن مدين���ة  متفرق���ة 

والضفة الغربية المحتلتين.

االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله ويخطر بهدم مسجد بقلقيلية
استشهاد مقدسي متأثرًا بجراحه وإصابات بالرصاص 

والعشرات باالختناق خالل مواجهات بالضفة

»نكبة فلسطين«: 74 عامًا 
من الظلم والكيل بمكيالين

السنوار معزيًا بالشهيدة أبو عاقلة: 
االحتالل اغتالها أكثر من مرة

القائد النخالة يعزي باستشهاد »أبو 
عاقلة« ويهنى زمالءها بالنجاة من االغتيال

رام الله/ االستقالل:
يصادف اليوم األحد الموافق الخامس عش����ر من أيار، 
الذكرى ال�74 لنكبة ش����عبنا الفلس����طيني، والتي كان 

جنين/ االستقالل:
ع���ّزى األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد زياد 
النخالة، باستشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة 

عباس: الصمود على األرض والتمسك 
بها هو الرد األمثل على النكبة

رام الله/ االستقالل:
قال الرئي����س محمود عباس إن الصم����ود على األرض 
والتمس����ك بها والبقاء عليها، مهم����ا بلغت الصعاب 
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رام الله/ االستقالل:
يص���ادف الي���وم األح���د الموافق الخامس عش���ر من 
أيار، الذكرى ال�74 لنكبة ش���عبنا الفلس���طيني، والتي 
كان ضحيته���ا تهجير نحو 950 ألف فلس���طيني من 
مدنهم وبلداتهم األصلية، من أصل مليون و400 ألف 

فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.
 فعاليات النكبة هذا العام ستنظم تحت شعار »كفى 
74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين«، الذي يجسد الظلم 
المزدوج لش���عبنا الفلس���طيني الذي يشّكله االحتالل 
»اإلسرائيلي« في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن 

تنفيذ قراراته.
ومن المق���رر أن تكون فعاليات ه���ذا العام مزيجا بين 
الفعاليات الجماهيري���ة والفعاليات الفنية والتراثية، 
كما ستنطلق مس���يرة ومهرجان العودة اليوم من أمام 
ضريح الشهيد ياس���ر عرفات إلى ميدان المنارة وسط 
مدينة رام الله، وعلى الس���اعة 12:20 س���تكون دقيقة 

صمت ل� 74 ثانية تمثل سنوات النكبة.
 كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد 
والتلفزيون الرسمي واإلذاعات المحلية، وستقرع أجراس 
الكنائس، باإلضافة إلى مهرجان مركزي س���ينظم في 

قطاع غزة يوم السادس عشر من أيار الجاري.
وس���يتم تنظيم معرض صور بمش���اركة 120 رس���اما 
فلسطينيا لرسم صورة العودة، باإلضافة إلى فعاليات 
ووقفات ومس���يرات س���تنظم على مداخل المخيمات 
الفلس���طينية في لبنان، وفي مخيمات الضفة الغربية 
والق���دس وقطاع غ���زة، عالوة على وقفات س���تنظمها 
الجاليات الفلس���طينية بالتنسيق مع س���فارات دولة 
فلس���طين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية 

ضمن برنام���ج إحياء ذك���رى النكبة. والعم���ل جاٍر مع 
الجاليات الفلس���طينية في الدول األوروبية ومختلف 
دول العالم إلحياء ذكرى النكبة، ومع الس���فارات، ومع 

مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.
وبحس���ب مركز المعلومات الفلس���طيني، س���يطرت 
العصاب���ات الصهيونية خالل النكب���ة على 774 قرية 
ومدينة فلس���طينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل، 
وطمس معالمه���ا الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم 

إخضاعه إلى كيان االحتالل وقوانينه.

كما ش���هد عام النكب���ة أكثر من 70 مج���زرة نفذتها 
العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسالح 
والدعم، كمجازر دير ياس���ين والطنط���ورة، وأكثر من 
15 ألف ش���هيد والعديد من المعارك بين المقاومين 
الفلس���طينيين والجيوش العربية من جهة واالحتالل 

االسرائيلي من الجهة المقابلة.
531 بل���دة وقري���ة ج���رى تدميرها ومحوها، وإنش���اء 
مس���توطنات إس���رائيلية على أراضيه���ا، كما احتلت 
المدن الكبيرة وشهد بعضها معارك عنيفة وتعرضت 

لقصف احتاللي أس���فر عن تدمير أج���زاء كبيرة منها، 
ومنها اليوم ما تحول إلى مدينة يسكنها إسرائيليون 

فقط، وأخرى باتت مدن مختلطة.
وبحس���ب س���جالت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »األونروا« بلغ عدد مخيمات الالجئين 
الفلس���طينيين 58 مخيما رسميا تابعا للوكالة تتوزع 
بواقع 10 مخيمات في األردن، و9 مخيمات في سوريا، 
و12 مخيم���ا في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، 

و8 مخيمات في قطاع غزة.
وس���يطر االحتالل الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا 
اليوم قبل 74 عاما، على 78% من مس���احة فلسطين 
التاريخي���ة )27000 كيلو متر مرب���ع(، وذلك بدعم من 
االس���تعمار البريطاني تنفيذا لوعد بلفور المزعوم عام 
1917 وتس���هيل هجرة اليهود إلى فلسطين، والدور 
االس���تعماري في اتخاذ قرار التقسيم، )قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي عملت 
الواليات المتحدة األميركية وفرنسا على استصداره(، 
ثم جاءت النكس���ة وتوس���ع االس���تيطان والتهجير، 
وس���يطر االحتالل عل���ى أكثر من 85% من مس���احة 

فلسطين.
وبلغ عدد الفلس���طينيين في نهاية عام 2019 حسب 
الجهاز المركزي لإلحصاء حوالي 13 مليونا، منهم نحو 
5 مليون فلسطيني يعيشون ف�ي الضفة وقطاع غزة، 
)43% منهم الجئين حس���ب التعداد العام للس���كان 
والمس���اكن والمنش���آت 2017(، وحوالي مليون و597 
ألف فلس���طيني يعيش���ون في األراضي المحتلة عام 
1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية 

حوالي 6 مليون، وفي الدول األجنبية حوالي 727 ألفا.

»نكبة فلسطين«: 74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين

غزة/ االستقالل:
زار رئيس حركة »حماس« في قطاع غزة يحيى الس���نوار مكتب قناة الجزيرة في 

غزة؛ للتعزية باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقّدم السنوار تعازيه الحارة لزمالء أبو عاقلة في قناة الجزيرة وإدارة القناة، مؤكدًا 
على أّن ش���يرين مثلت أيقونة لإلعالمية الفلس���طينية التي واكبت تغطيتها 

للقضية وأحداثها على مدار 27 عاما.
ولفت إلى الذكرى الس���نوية األولى الس���تهداف االحتالل لمق���ر قناة الجزيرة، 
مضيفا: »أن من اتخذ قرار بقصف مكتب الجزيرة ومن أخذ قرارًا بكسر يد جيفارا 

البديري في الشيخ جراح هو نفسه من اتخذ قرار اغتيال شيرين أبو عاقلة.
وأكّد أن الش���هيدة أب���و عاقلة تعرضت لالغتي���ال أكثر من م���رة، عندما جرى 
اس���تهدافها أوال ثم المح���اوالت المتكررة للحيلولة دون تش���ييعها بما يليق 
بمكانتها والهجوم على نعشها، مشددًا على أن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم.

واستنكر ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع هذه الجريمة.

السنوار معزيًا بالشهيدة أبو عاقلة: 
االحتالل اغتالها أكثر من مرة

دمشق/ االستقالل:
شارك ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في العاصمة السورية إسماعيل السنداوي، 
الس���بت، في حفل وداع المستشار في س���فارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
ومس���ؤول العالقات مع الفصائل الفلس���طينية أبو جواد - بعد انتهاء مهامه - 

وذلك بقاعة المجلس الوطني في دمشق.
وش���ارك في الحفل ممثلو الفصائل الفلسطينية وسفير الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية في دمشق مهدي سبحاني، حيث افتتح بالوقوف دقيقة صمت إجالاًل 

وإكرامًا ألرواح شهداء فلسطين واألمة، وقراءة الفاتحة.

»الجهاد« تشارك في وداع مستشار 
بالسفارة اإليرانية في دمشق

رام الله/ االستقالل:
ق���ال الرئيس محم���ود عب���اس إن الصمود على 
األرض والتمس���ك به���ا والبقاء عليه���ا، مهما 
بلغت الصعاب والتعقي���دات وجرائم االحتالل 
الوحش���ية، هو ال���رد األمثل عل���ى النكبة، وعلى 

عقلية التطهير العرقي واالستيطان والتهويد.
وأكد مس���اء الس���بت، في الذكرى ال�74 للنكبة، 
أن الحقيقة األهم واألكثر س���طوعا على امتداد 
الصراع، هي أن الش���عب الفلس���طيني العظيم 
ال يمكن هزيمته أو كس���ر اراداته، ألنه ببساطة 
صاح���ب حق وصاح���ب قضية عادل���ة ال يمكن 

طمسها بروايات زائفة.
ودعا الرئي���س، قادة االحتالل إل���ى أن »يخرجوا 
من دائرة نف���ي اآلخر العمياء، التي ثبت عقمها 
وفش���لها، ودائ���رة التنك���ر للحق���وق الوطنية 
المشروعة للش���عب الفلسطيني، المعترف بها 

ف���ي القانون الدول���ي وقرارات األم���م المتحدة، 
مش���يرا إل���ى أن سياس���ية الهروب إل���ى االمام 
الحكومات اإلسرائيلية برفضها  التي تمارسها 
الحقيق���ة الفلس���طينية لن تجل���ب الحد األمن 

واالستقرار«.
وأكد أن الشعب الفلس���طيني، الذي رفض وعد 
بلف���ور قبل أكثر من 100 عام، ألنه يلغي وجوده 
كش���عب ويلغي حقوقه السياس���ية في وطنه 
التاريخي، وقاوم هذا الوعد بش���تى الس���بل، لن 

يقبل التنازل عن أي حق من حقوقه.
وأشاد بوعي الشعب الفلس���طيني الذي تجلى 
بأروع صوره وموقف���ه الموحد من جريمة اغتيال 
الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتكبها جيش 
االحتالل »اإلسرائيلي«، مثمنا صمود شعبنا في 
كل أماكن تواجده، خاصة في القدس دفاًعا عن 
المقدسات، وعن المسجد األقصى المبارك وعن 

كنيسة القيامة.
وأك���د الرئيس أن جماهير ش���عبنا في القدس 
تدافع عن الرواية الفلسطينية كلها بصمودها 
وثباته���ا، وق���ال: »إنه���م أهل الرب���اط، هم في 
الخندق األول واألهم في المواجهة مع االحتالل 

البغيض، ودفاعا عن مقدسات االمة«.
وأشاد بصمود شعبنا في كافة مواقع المواجهة 
للمقاومة الش���عبية، مؤكًدا أن الوحدة الوطنية 
هي الرد األق���وى على النكب���ة واالحتالل وعلى 
الظلم الذي يتعرض له الش���عب الفلس���طيني 

بسبب سياسة ازدواجية المعايير.
ودعا الرئي���س، المجتمع الدولي إلى التخلي عن 
صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، التي كانت 
سببا في امعان إس���رائيل في ارتكاب جرائمها 
والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وسببا في 

ضربها بعرض الحائط كل جهود التسوية.

جنين/ االستقالل:
عّزى األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي القائد 
النخال����ة، باستش����هاد الصحفي����ة القديرة  زياد 
ش����يرين أبو عاقلة التي ارتقت برصاص االحتالل 
»اإلس����رائيلي«، مهنئ����ًا في ذات الوق����ت زمالئها 
الذين كانوا في قلب الحدث بالسالمة والنجاة من 

االغتيال.
جاء ذلك خالل االتصال الهاتفي الذي أجراه القائد 

النخالة بالزميل الصحفي 

مجاهد الس����عدي السبت، مش����يدا بجهوده في 
تغطي����ة جرائم االحت����الل بحق ش����عبنا، ومهنئًا 
بس����المته والزميل علي السمودي الذي أصيب إثر 
عملية اغتيال الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة 

في مخيم جنين.
كم����ا هنأ األمين العام للجه����اد الزميلة الصحفية 
ش����ذى حنايش����ة التي كانت بجانب الراحلة »أبو 
عاقل����ة« لحظة اغتيالها من قبل ق����وات االحتالل، 

مشيدًا بثباتها ودورها في نقل جرائم االحتالل.

وأك����د القائ����د النخالة على وق����وف حركة الجهاد 
إلى جانب األخ����وة الصحفيين في معركتهم ضد 
االحت����الل، وفضح جرائمه ودح����ض مزاعمه بحق 

الشعب الفلسطيني.
من جهته ش����كر الصحفي السعدي هذا االتصال 
من القائد أبو ط����ارق النخالة، مقدرًا اللفتة الراقية 
ال����ذي وصفها بأنه����ا ذات قيمة كبي����رة وال تقدر 
بثمن، مش����يرًا إلى ثقة الجماهير بالقائد أبو طارق 

المنحاز ألبناء شعبه في مواقفه النبيلة.

القائد النخالة يعزي باستشهاد »أبو عاقلة« ويهنى زمالئها بالنجاة من االغتيال

عباس: الصمود على األرض والتمسك بها هو الرد األمثل على النكبة
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غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأّمتنا، الشهيد 
وليد الش���ريف )23 عامًا( من بلدة بيت حنينا بالق���دس المحتلة، الذي ارتقى 
صباح أمس الس���بت، متأث���رًا بجراح أصيب بها في الجمعة الثالثة من ش���هر 

رمضان في المسجد األقصى المبارك، برصاص قوات االحتالل.
وأكدت الحركة في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه، أن االحتالل مستمر 
في جرائمه وإرهابه بحق ش���عبنا على امت���داد الوطن المحتل، وأن هذه الدماء 
البريئة س���تكون لعن���ة تطارد القتلة، وفتي���اًل مش���تعاًل للمواجهة التي لن 

تتوقف إال بتحرير األرض واستعادة الحقوق.
وقالت: »ُنش���ّيد بانتفاضة ش���عبنا المس���تمرة، في كل مدننا وقرانا بالداخل 
المحتل والضفة الباس���لة، والتي لن تنكس���ر إرادتها وعنفوانها بفعل جرائم 
االحتالل، وستبقى المقاومة على عهدها مع الشهداء واألسرى حتى االنتصار 

والحرية«.
وتقدمت الحركة بالتعزية والمواساة من عائلة الشهيد وليد الشريف وأسرته 
الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يتغّمده بواسع رحمته، وأن يرزقهم شفاعته 

يوم القيامة، وأن يكون دمه لعنة على االحتالل المجرم.

»الجهاد«: دماء الشهيد 
الشريف ستكون لعنة تطارد 

رام الله/ االستقالل:القتلة وفتيال للمواجهة
واصل السبت، المعتقالن خليل عواودة )40 
عاما( م���ن بلدة إذنا في الخلي���ل إضرابه عن 
الطعام لليوم ال�73، ورائد ريان )27 عاما( من 
قرية بيت دقو ش���مال مدينة القدس لليوم 

ال�38، رفضا العتقالهما اإلداري.
وقال نادي األسير، إن األسير عواودة يواجه 
وضع���ا صحي���ا خطي���را، وتتضاع���ف هذه 
الخطورة مع مرور الوقت، ومع رفض االحتالل 
اإلسرائيلي حتى اللحظة االستجابة لمطلبه، 

وإنهاء اعتقاله اإلداري.
وأضاف، إن إدارة س���جون االحت���الل أعادته األربعاء 
الماض���ي إلى س���جن »عيادة الرملة« بع���د أن نقلته 
مؤخرا إلى مستش���فى »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 أن الخطورة التي 

وصل لها )ليس���ت كافية( بالنس���بة ل���ه ليتم نقله 
إلى المستش���فى، مؤكدا أن هذا ج���زء من الجريمة 
الممنهج���ة 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.
يذك���ر أن ع���واودة اعتق���ل ف���ي تاريخ 27 
كان���ون األول/ ديس���مبر 2021، وصدر بحقه 
أمر اعتقال إداري مدته س���تة أشهر، وسبق 
أن تع���رض لالعتقال ع���دة م���رات منذ عام 
2002، وه���ذا االعتقال الخامس، بينها ثالثة 
اعتقاالت إدارية، وهو متزوج وأب ألربع بنات، 
ونتيجة العتقاالت���ه المتكررة، لم يتمكن من 

استكمال تعليمه، )تخصص علم اقتصاد(.
فيما، يواص���ل المعتقل رائد ريان )28 عاما(، 
إضرابه ع���ن الطعام للي���وم 38 على التوالي 
رفضا العتقال���ه اإلداري، ويعاني من آالم في الرأس، 
والمفاصل، وال يستطيع المشي ويتنقل على كرسي 

متحرك.
وكان���ت قوات االحتالل، اعتقلت ريان في الثالث من 
تش���رين الثان���ي 2021، وحولته لالعتق���ال اإلداري 
لمدة 6 أش���هر، وعند اقتراب انته���اء مدة اعتقاله، 
تم تجديدها ألربعة أش���هر إضافية، ليعلن إضرابه 
المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل س���ابق أمضى 

ما يقارب 21 شهرا رهن االعتقال اإلداري.

رفضًا العتقالهما اإلداري
المعتقالن عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام

ً

وكان آخ���ر تلك المواجهات وأعنفها، م���ا تعرضت له قوات 
االحتالل في جنين صب���اح الجمعة الماضية، خالل محاصرة 
من���زل المقاوم في س���رايا القدس محم���ود الدبعي، قبل أن 
تتمكن من اعتقاله بعد عدة س���اعات من االش���تباك، حيث 
أوقع  مجاهدو س���رايا القدس قوات العدو في كمين محكم 

أدى لمقتل ضابط في وحدة اليمام وعدد من اإلصابات.
كمائن املوت

وأشارت سرايا القدس في بيان لها إلى أن مجاهديها أمطروا 
القوات المتوغل���ة عند منطقة الهدف غ���رب مخيم جنين، 

بوابل كثيف من النيران، ضمن سلسلة كمائن.
وقالت: »استطعنا -بعون الله- عبر تلك الكمائن إيقاع قوات 
»الدفدوفان« في حقل من نار لم تش���هدها سابقًا، أدت إلى 

مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد«.
فيم���ا أعرب ضابط في جيش االحتالل، الجمعة، عن صدمته 

ودهشته من كمية الرصاص التي تعرضوا لها في جنين.
ووفق���ا لما نقل الصحفي اإلس���رائيلي »ت���ال ليف رام« عن 
الضابط »الكبير« فقد قال: »إطالق النار من قبل المس���لحين 
الفلس���طينيين نح���و القوات ف���ي جني���ن كان األكبر الذي 

نعهده منذ سنوات عديدة«.
وأضاف الضابط اإلسرائيلي: »أطلقت نحونا آالف الطلقات.. 

منذ أكثر من 20 عاًما لم أر شيًئا كهذا«.
وبحس���ب موقع »واي نت« العبري، ف���إن الضابط القتيل هو 
نع���وم راز )47 عامًا( من وحدة يمام الخاصة، وهو أول ضابط 

يقتل في عملية عملياتية منذ عام 2011.
وفي التفاصيل حول مقتله، أنه تم محاصرة المنزل الذي كان 
بداخله محمود الدبعي المطارد في الجهاد اإلسالمي، وجرت 
عملية تبادل إطالق نار كثيفة من قبل عناصر فلس���طينية 
مس���لحة تتبع لكتيبة جنين جاءوا م���ن مناطق متفرقة من 
مخي���م جنين ومحيطه، فيما نفذت القوة العس���كرية خطة 

»طنج���رة الضغط« بإطالق ذخيرة مكثف���ة بما فيها صواريخ 
مض���ادة »الو« تج���اه المبنى ما أدى إلى ح���رق وتدمير أجزاء 

واسعة منه.
اأربكت االحتالل

 القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي ماهر األخرس، أكد أن 
»كتيبة جنين« أربكت قوات االحتالل وباتت تشكل هاجسًا 
لديه، أمام ما يسطره هؤالء األبطال من إرادة وقوة يواجهون 
بها هذا المحتل المدجج بشتى أنواع أسلحة القتل والدمار.

وأش���ار األخرس في حديثه ل� »االستقالل«، إلى أن االحتالل 
يح���اول من خالل تك���رار اقتحاماته للمخيم توجيه رس���الة 
للمقاومة في جني���ن وفي كافة مدن الضف���ة، بأن قواته ما 

تزال قادرة على استباحة األراضي الفلسطينية«.
وأوض���ح األخرس، أن االحت���الل مرتبك أمام أبط���ال »كتيبة 
جني���ن« حتى بات ف���ي حيرة من أمره كيف ل���ه أن يتعامل 

معهم، فف���ي كل مرة يغتال بها أحد أبط���ال هذه الكتيبة 
يصبح رمزًا وقدوة، فتتس���ع رقعة ه���ذه الكتيبة التي كانت 

بالعشرات حتى أصبحت اليوم بالمئات من المجاهدين.
ولف���ت القيادي في الجهاد، إلى أن جني���ن بإرادة مقاوميها 
القوية، أثبتت نجاعتها في التصدي لمحاوالت االقتحامات 
»اإلس���رائيلية« المتك���ررة لها، بالرغم م���ن تواضع القدرات 
العسكرية لمقاتليها وإمكانياتهم، مشيرًا إلى أن االحتالل 

أصبح يتخوف من اقتحام هذه المدينة.
معادلة جديدة

ب���دوره، أك���د الكاتب والمحلل السياس���ي حس���ن الفي، أن 
كتيبة جنين باتت تكرس معادلة جديدة في االش���تباك مع 

االحتالل بالضفة المحتلة.
وقال الفي في حديثه ل� »االس���تقالل«: »رغ���م األلم والوجع 
عل���ى اعتقال المق���اوم محمود الدبعي، إال أن���ه أعاد معادلة 

جديدة في الضفة الغربية أن اعتقال أي مقاوم باتت عملية 
عس���كرية معقدة توقع الخس���ائر حتى ف���ي صفوف جنود 

النخبة في جيش االحتالل.
وأضاف الفي »نجحت كتيبة جنين بفرض معادلة أن اقتحام 
الم���دن والقرى في الضفة الغربية ل���ن يكون نزهة للجيش 
االسرائيلي كما كان على مدار الخمسة عشر عاما السابقة«.

وأشار الفي إلى أن كتيبة جنين فرضت معادلة بأن االقتحام 
بات عملية عس���كرية محفوفة بالمخاطر تحتاج إلى أكثر من 
مائة آلية ومدرعة عس���كرية مصحوبة بالطائرات المس���يرة 
االس���رائيلية كما دلت على ذلك عملية تفجير بيت األس���ير 

عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية مؤخرًا.
ر�سائل �ساخنة

وذكرت صحيفة »األخبار« اللبنانية، أمس السبت: »إن فصائل 
المقاومة أرس���لت رسائل س���اخنة إلى حكومة االحتالل عبر 
الوسيط المصري، عقب اقتحام جيش االحتالل اإلسرائيلي 

مخيم جنين«.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ف���ي فصائل المقاومة، قولها: 
»إن الفصائ���ل أج���رت اّتص���االت عاجل���ة بالمصريين خالل 
اقتحام ق���وات االحتالل مخّي���م جنين، طالب���ًة إليهم نقل 
تحذيراته���ا إلى الع���دو من تج���اوز الخط���وط الحمراء في 
المخّيم، وتهديدها بأن أّي محاولة الس���تغالل أحداث أخرى 

لالنقضاض على المقاومة هناك، ستقاَبل برّد غير متوّقع«.
وبحس���ب المصادر، فإن المقاومة نبه���ت، بأن العملية التي 
نّفذها االحتالل العتقال المجاهد محمد الدبعي، س���تجلب 
مزيدًا من العملي���ات الفدائية داخل المدن المحتّلة، مؤكدة 
أنها لن تسمح للعدو باالس���تفراد بالمقاومة في جنين، وأن 
س���ْعي االحتالل لكسر معادلة غزة – جنين« لن يفلح، بل إن 
المقاومة ستسعى إلى ترس���يخ هذه المعادلة خالل الفترة 

المقبلة، في حال تجاوز العدو الخطوط الحمراء.

عمليات االقتحام لن تكون نزهة لالحتالل
السالح ملقم.. »كتيبة جنين« تكّرس معادلة جديدة لالشتباك مع العدو

غزة- جنني/ خالد ا�ستيوي:
ر�ّسخت »كتيبة جنني« املقاتلة يف االآونة االأخرية معادلة 
جدي��دة لال�س��تباك م��ع االحت��الل، من خالل ت�س��ديها 
امل�ستمر لقوات االحتالل التي ت�سعى اإىل اغتيال واعتقال 

كوادر املقاومة يف �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، مفادها 
اأن الرد جاهز وال�سالح ملّقم. وقد �سّطر مقاتلو الكتيبة 
التابعة ل�سرايا القد�س الذراع الع�سكري حلركة اجلهاد 
االإ�س��المي، اأ�سمى معاين الت�س��حية والفداء يف مواجهة 

االحت��الل والت�س��دي القتحامات��ه املتوا�س��لة للمخيم، 
حتى باتوا كابو�س��ًا يالحق جنود االحتالل فور اقتحام 
املخي��م، لتن�س��ب عليهم زخ��ات الر�س��ا�س الناطق��ة اأن 

اخرجوا فاأر�س جنني حمرمة عليكم.

ّ
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة خان يون�ض 

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة 
)MDPIII-W6( ال�ساد�سة

ا�سم امل�سروع: توريد مواد لزوم جتميل منتزهات والطرق 
العامة مدينة خان يون�س

- حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون ي���ورو من عدد  من  المانحين )البنك 
الدولي- KFW-AFD (س���يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوير وإقراض 
الهيئ���ات المحلية- في إط���ار برنامج تطوي���ر البلديات المرحل���ة الثالثة 
)MDPIII( وذل���ك لتنفيذ مش���اريع خاصة بمرافق وخدم���ات البلديات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المش���روع الى دعم بلديات 
الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
- وق���د حصلت بلدية خ���ان يونس على منحة فرعية م���ن صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد مواد 
لزوم تجميل منتزهات والطرق العامة مدينة خان يونس وتنوي استعمال 
جزء م���ن أموال هذه المنح���ة الفرعية في عمل دفع���ات تحت العقد رقم 

12a-MDPIIIW6- 1521120الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
- الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
خان يونس، الدائرة المالية قسم المشتريات السيد/ عدنان شبير، هاتف: 
082066770 فاكس: 082053155، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/05/15 وحتى تاريخ 2022/05/24.
- عروض األس���عار يج���ب أن تقدم على العنوان أدناه قب���ل يوم الثالثاء أو 

بتاريخ 2022/05/24 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

- العنوان المشار اليه أعاله: بلدية خان يونس الطابق االول- الدائرة المالية-
قسم المشتريات.

بلديـة خان يونس
بتمويل من:

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة الت�سديق النهائي على املخطط التف�سيلي 

لل�سارع رقم )10235( �سمن حي قاع القرين
منطقة تنظيم : خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة انها قد 
قررت بجلستها رقم )2021/39( المنعقدة بتاريخ 2021/12/2 التصديق 
النهائ���ي على المخطط التفصيلي للش���ارع رقم )10235( ضمن حي قاع 
القرين المحصور بين الشارع رقم )30( شماال الشارع رقم )10196( جنوبا 
بعرض )12( مترًا وارتداد )3( أمتار المار في القسيمة رقم )4( من القطعة 

رقم )76(.
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدتي فلس���طين واالس���تقالل بتاريخ 2021/8/16 مع 
وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا 
االعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين ايهما 

اقرب , وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطني للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االستيطان إن هناك تواطؤًا أميركيًا مخجاًل مع حكومة 
بينيت-البيد-غانت���س، لتمرير مخططات اس���تيطانية 
واسعة، من أجل الحفاظ على اس���تقرارها واستمرارها 
على حس���اب القي���م والمبادئ، وعلى حس���اب القانون 
الدولي وق���رارات الش���رعية الدولية وحقوق الش���عب 

الفلسطيني.
وأوضح المكتب في تقرير له السبت، أن »لجنة التخطيط 
العلي���ا التابعة لما تس���مى اإلدارة المدنية« في جيش 
االحتالل صادقت األس���بوع الماضي، عل���ى بناء 4427 

وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن موافقة نهائي���ة ُأعطيت لبناء 2791 وحدة، 
فيما صادقت بش���كل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى، 
حيث يعيش نحو 700 ألف مس���توطن إس���رائيلي في 
مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ورغم المصادقة على المخططات االستيطانية الواسعة، 
إال أن المس���توطنين زعموا أن كمية الوحدات السكنية 
التي صودق عليها اليوم تقلصت، وأنه لم تتم مناقشة 

بناء قرابة 1800 وحدة أخرى في المستوطنات.
وذكرت القناة الس���ابعة العبري���ة أن المجلس كان من 
المفترض أن يصادق عل���ى 1800 وحدة إضافية، إال أن 
الرئي���س االمريكي جون بايدن طلب م���ن رئيس وزراء 

االحتالل تقليص عدد الوحدات.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن حكومة االحتالل لم 
تفاجأ ببيانات االعتراض األميركية لقرارها الخاص ببناء 
حوالي أربعة آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأش���ار إلى أنه جرت مؤخًرا مباحثات مطولة بين أوساط 
أميركية وأخرى إس���رائيلية، قرر المس���توى السياسي 
اإلس���رائيلي ف���ي أعقابه���ا تخفيض ع���دد الوحدات 
االستيطانية من حوالي 5800 إلى حوالي 4427 على أن 

تقام معظمها داخل الكتل االستيطانية.
وأضاف أنه قيل لألمريكيين إن تنفيذ هذه المش���اريع 
االس���تيطانية ضروري من أجل الحفاظ على اس���تقرار 

الحكومة اإلسرائيلية.
ومن الق���راءة المتأنية لتوزيع الوحدات االس���تيطانية، 
يتض���ح أن البن���اء الجدي���د ال يقتص���ر عل���ى الكت���ل 

االس���تيطانية وفق ما تم االتفاق عليه في الخفاء بين 
المسؤولين االسرائيليين واألميركيين، بل يغطي حتى 
المس���توطنات المعزولة كما هو الحال في مس���توطنة 

»شيفوت راحيل« على سبيل المثال ال الحصر.
وبّي���ن المكت���ب الوطن���ي أن التواط���ؤ األمريك���ي مع 
»اإلس���رائيليين« في تمرير هذا المخطط االستيطاني 

لم يعد سًرا.
وأش���ار بهذا الصدد، إلى ما كش���فته وس���ائل اإلعالم 
»اإلس���رائيلية«، وخاص���ة »يديعوت أحرون���وت«، التي 
أك���دت أن الواليات المتحدة قبلت عرًضا »إس���رائيلًيا« 

بإنقاص عدد الوحدات المنوي بناؤها في مستوطنات 
الضفة م���ن 6 آالف ونيف وحدة ل����4 آالف فقط، على 
أب���واب زيارة مخطط لها من الرئي���س األمريكي بايدن 

للمنطقة.
وأض���اف »وكأن الع���دوان وجريمة الح���رب المتمثلة 
بالمستوطنات سلعة يمكن المساومة عليها والجدال 
بش���أنها، وجعلها ش���رعية وقانونية إذا ما تم إنقاص 
عددها، ف���ي تنكر أمريك���ي مخجل للقان���ون الدولي 
وقرارات الش���رعية الدولية بما فيه���ا القرار رقم 2334 

الذي صدر عن مجلس االمن الدولي عام 2016.«
وبّين أن »إسرائيل« طلبت واإلدارة األمريكية استجابت، 
وذلك للحفاظ على استقرار حكومة إسرائيلية متداعية 
وآيلة للس���قوط دون حد أدنى من االحترام للش���رعية 

الدولية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي س���ياق متصل، أقرت حكوم���ة االحتالل المخطط 
الخامس لمشاريع استيطانية جديدة على أراضي لفتا 

الفوقا ودير ياسين غربي القدس.
كما صادقت لجن���ة التخطيط والبن���اء التابعة لبلدية 
االحتالل في القدس على 3 مخططات لبناء 1600 وحدة 
استيطانية جديدة في مس���توطنة »التلة الفرنسية« 
المقام���ة على أرض جب���ل المش���ارف بمدينة القدس 

المحتلة لصالح الجامعة العبرية.
وف���ي القدس، أيًض���ا أعلنت بلدية االحتالل االس���بوع 
الماض���ي ع���ن ش���راء 57 قطاًرا م���ن ش���ركة »كاف« 
اإلسبانية س���تضاف إلى أسطول الس���كك الحديدية 
الخفيفة الحالي ال23 لتعزيز الربط بين غربي المدينة 

والمستوطنات في شرقها.

تقرير: تواطؤ أمريكي مع االحتالل لتمرير مخططات استيطانية واسعة

النقب المحتل/ االستقالل:
قررت محكمة االحتالل المركزية في بئر الس���بع مس���اء الجمعة تمديد اعتقال 
الطالب���ة الجامعية مريم أبو قويدر من قرية الزرنوق مس���لوبة االعتراف بالنقب 

الفلسطيني المحتل لغاية يوم اإلثنين المقبل.
وأكد المحامي ش���حدة ابن بري أن »المركزية قلبت قرار محكمة الصلح، ومددت 

اعتقال مريم أبو قويدر لغاية يوم اإلثنين«.
وكانت محكمة الصلح اإلس���رائيلية في بئر السبع قد قررت إطالق سراح الطالبة 
الجامعية، مريم أبو قويدر صباح أول أمس الجمعة، وطلبت من ش���رطة االحتالل 
تأجيل تس���ريحها معلنة أنها ستقدم استئناًفا ضد القرار للمحكمة المركزية، 
في وقت الحق. وشارك عدد من الناشطين السياسيين واألهالي في وقفة مقابل 

المحكمة في بئر السبع، مطالبين بإطالق سراح أبو قويدر.
وتعتقل سلطات االحتالل عشرات الشبان من النقب على خلفية الهبة الشعبية 
األخيرة التي اندلعت تنديًدا بالهجمة االستيطانية والتجريف والتحريش التي 

يتعرض لها سكانه.

محكمة االحتالل تمدد 
اعتقال طالبة من النقب

غزة/ االستقالل:
عبرت األطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية عن 
إدانتها الشديدة لزيارة وفد صحفي باكستاني لكيان 

الفصل العنصري ومقابلة الرئيس »اإلسرائيلي«.
كما دعت األطر والمؤسسات الصحفية في بيان لها 
السبت، تلقت »االستقالل« نسخة عنه، إلى محاسبة 
كل من تورط في جريمة التطبيع اإلعالمي مع االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، وتؤكد ضرورة االنحياز لقيم العدالة 
واإلنسانية التي تمثلها القضية الفلسطينية التي 
يلتف حولها كل أحرار العالم، فضاًل عن الش���عوب 

العربية واإلسالمية.

وحذرت من خطورة االصطف���اف إلى جانب االحتالل 
»اإلسرائيلي« الذي يمثل وصمة عار ال تمحوها األيام، 
وال يتورط في���ه إال من فقد البصيرة وغض بصره عن 
جرائم وانتهاكات االحتالل »اإلسرائيلي« العنصري 
بحق الش���عب الفلس���طيني والمقدسات اإلسالمية 

والمسيحية.
كما طالب���ت بفضح وتعري���ة المتورطي���ن بجريمة 
التطبيع اإلعالمي مع االحتالل اإلسرائيلي، وتسليط 
الضوء عل���ى مخاطر التطبي���ع وإبراز الوج���ه القبيح 
لالحتالل الذي يتمادى بارتكاب االنتهاكات والجرائم 
بحق المقدس���ات اإلس���المية والمس���يحية، فضاًل 

عن االس���تهداف اإلس���رائيلي المقصود والممنهج 
للصحفيي���ن الفلس���طينيين ووس���ائل اإلعالم في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت في بيانها على ضرورة محاسبة المتورطين 
بجريم���ة اغتيال الزميلة ش���يرين أب���و عاقلة، وعدم 
السماح بحال من األحوال بمرور الجريمة دون محاسبة 
مقترفيها، وتحذر من خطورة ذلك باعتباره يش���جع 
االحتالل على استمرار استهداف وقتل الصحفيين 
الفلس���طينيين، كما تدعو لوقف استضافة القتلة 
اإلس���رائيليين والمطبعين مع االحتالل عبر وسائل 

اإلعالم العربية والدولية.

طالبت بمحاسبة قتلة أبو عاقلة
األطر الصحفية تدين زيارة وفد صحفي باكستاني لـ »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطنة / زينات صالح اس���ماعيل الكحلوت 
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )933774655(  
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / وصفى محمود محمد البكري   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )907135750(  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / غازي رزق س���الم ابو تيلخ عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم  )917768251(  فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهي���م احمد عبد الرحمن جمعه  
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )930691282(  
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ماجد رباح عاش���ور عفانه عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم  )920832842(  فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / صالحه احمد س���ليمان ابو سعيد   
عن فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )925733529    (  
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / منير يونس عبدربه ابو جري   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  )906718556    (  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / االء مازن علي حراره عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم  )400582649  (  فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر
دولة فل�سطني 

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2022/560 يف الق�سية رقم 1558 /2021
المس���تدعي/ مدارس رياض األقصى النموذجية ويمثلها الس���يد محمد 

عيسي سمور هوية رقم 931560304
وكيله المحامي / صالح الدين ايوب الشيخ

 المس���تدعى ضده / منصور صالح حامد اصليح خانيونس - معن ش���رق 
نادي معن الرياضي، مجهول محل االقامة

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوى / 1495 شيكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 1558 /2021
 إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام عليك 
دع���وى )1558 /2021( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئح���ة دعواه المرفق 
لك نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة كما يقتض���ي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلس���ة 2022/6/13 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم أنك إذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. 
تحريرا في 202/5/12م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
احمد جالل مهدي

الكاتب والمحلل السياس����ي عصمت منصور، يرى أن 
معركة »س����يف القدس« س����اهمت ف����ي تنامي روح 
المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، بكل أش����كالها 
وصورها، إلى جانب أن تلك المقاومة بات لديها عمق 

في غزة يشكل عامل دعم وردع أساسي لها.
توحيد العمل املقاوم

وقال منصور في حديث مع »االس����تقالل« إن معركة 
»سيف القدس« استطاعت أن ترسم معالم المرحلة 
القادمة وفرضت معادالت جديدة ما تزال مس����تمرة 
وتتسع رقعتها في الضفة الغربية، حيث تركت أثرًا 
معنويًا ونفسيًا ومقاومًا لدى أبناء شعبنا استطاع من 

خالله أن يرفع من رصيد فكر وجدوى المقاومة.
وأض����اف، أن دعم غزة للمقاومة في الضفة خلق حالة 
جديدة على صعيد االحت����الل الذي بات يعترف أنه 
أمام وضع استثنائي لم يشهده من ذي قبل، مشددًا 
على أن الضفة باتت قادرة على استنزاف العدو أكثر  
من أي وقت مضى، وأنها قادرة على إيقاع المزيد من 

الخسائر في صفوفه. 
وأوض����ح، أن ُج����ل العملي����ات الفدائي����ة األخيرة، لم 
تكن لوال اعتداءات االحتالل على المس����جد األقصى 
وجرائم����ه ضد أبناء ش����عبنا، الفتًا إل����ى أن هذا األثر 
عززت����ه معركة »س����يف القدس« من خ����الل توحيد 

العمل المقاوم في كل الساحات الفلسطينية. 
وأردف منص����ور، أن »حجم التضامن والتفاعل الكبير 
وارتدادات المعركة على الضف����ة والقدس والداخل 
المحتل الذي ش����اهدناه العام الماض����ي يدلل على 
أن المعركة لم تك����ن مقصورة على المقاومة في غزة 
فحس����ب، وإنما كانت معركة مفتوحة مع كل الشعب 

الفلسطيني باختالف أشكال المواجهة«.

وأوضح، أن الفع����ل المقاوم بالضفة الغربية في هذه 
المرحلة، هو تراكمات معركة »سيف القدس« سّيما 
فيم����ا يتعلق بمجال ك����ي الوع����ي وإمكانية هزيمة 
االحتالل، مش����ددًا على أن تي����ار وروح وفكر المقاومة 
خاصة ف����ي ما نراه ف����ي مخيم جنين الي����وم هو من 

تداعيات تلك المعركة.
وبّين منصور، أن ربط الس����احات الفلسطينية أعطى 
هامش����ًا كبيرًا لتنامي قدرات المقاومة في التصدي 
القتحامات قوات االحت����الل المتتالية لمخيم جنين 
وغيره����ا، نتيج����ة أن رب����ط تل����ك الس����احات يعطي 
ق����وة مضاعفة وإس����نادًا لخاليا المقاوم����ة في جنين 
م����ا يجعلها تس����تنزف االحتالل وتقي����ده في باقي 

الساحات.
تطوير املقاومة

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، 
إن دول االحت����الل ما تزال تعي����ش ارتدادات معركة 
»س����يف القدس« في الضفة الغربية المحتلة، وهي 
تش����عر بأن أبناء ش����عبنا في أراضي ال����� 48 بمثابة 
القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي معركة 

قادمة.
وَأض����اف عبيدات، ف����ي حديث مع »االس����تقالل« أن 
المعرك����ة أوج����دت حالة م����ن الربط بين الس����احات 
الوطني  المش����روع والبرنامج  الفلس����طينية وأعادت 
الفلس����طيني إلى بدايت����ه في ش����مولية المواجهة 

والمعرك����ة بحي����ث تش����ارك فيه����ا كل فلس����طين 
التاريخية.

وأوضح أن معركة »س����يف القدس« رفعت من الحالة 
المعنوية لدى ش����عبنا الفلس����طيني وأعطت دفعة 
لخيار المقاومة خاصة في مخيم جنين وشمال الضفة 
المحتلة، مشيرًا إلى أن تجّذر البنية التنظيمية لقوى 
المقاومة في جنين يدلل على أن االحتالل بات يشعر 
بأن مصير هذا المخيم ش����بيه بانتفاضة عام 2000 
في قط����اع غزة، والت����ي كانت م����ن تداعياتها إجبار 

جيش االحتالل على االنسحاب من القطاع.
وأكد عبي����دات، أن العمل المقاوم ف����ي مخيم جنين 
هو امت����داد لمعركة »س����يف القدس« ف����ي ظل أن 
خاليا المقاومة بالمخيم تعمل على تطوير أسلحتها 
وإمكانيتها وقدراتها العس����كرية مع وجود حالة ربط 

واسناد بين المقاومة في قطاع غزة ومخيم جنين.
وأش����ار إلى أن موجة العمليات الفدائية التي وقعت 
مؤخرًا في قلب الكيان هي انعكاسات تلك المعركة 
الت����ي وحدت العم����ل المق����اوم في كل الس����احات 
الفلس����طينية، مؤكدًا أن توحيد الساحات هو أكثر ما 
يؤل����م دولة االحتالل لذلك ه����و ال يريد معركة يكون 

عنوانها المسجد األقصى.
وأض����اف عبي����دات، أن االحتالل يدرك جي����دًا أن أي 
معركة قادمة عنوانها القدس ستضعه أمام »سيف 
الق����دس 2« على نحو أوس����ع وأش����مل وأكث����ر إيالمًا 
بشريًا واقتصاديا، وسيكون هناك مشاركة من قوى 
إقليمي����ة، في ظل أن مح����ور المقاومة في ذكرى يوم 
)القدس العالمي( غّير اس����مه ال����ى محور القدس، ما 
يعني أن مدين����ة القدس تتكئ على محور يمتد من 

طهران حتى فلسطين.

تداعياتها ما زالت مستمرة
»سيف القدس«.. المعركة التي قلبت موازين المقاومة في الضفة

غزة- ال�سفة املحتلة/ معتز �ساهني:
م��ا ت��زال ارت��دادات معرك��ة »�س��يف القد���س« على 
ال�س��احة الفل�س��طينية وحتدي��دًا ال�س��فة الغربية 
عل��ى  كام��ل  ع��ام  م��رور  رغ��م  م�س��تمرة،  املحتل��ة 
املعرك��ة، الأم��ر ال��ذي يرى في��ه املراقب��ون اأن تلك 

املعركة �س��اهمت يف تنامي العمل املقاوم يف فل�سطني 
الغربي��ة خا�س��ة،  ال�س��فة  التاريخي��ة عام��ة ويف 
م��ا اأح��دث عبئ��ا عل��ى كي��ان الحت��الل وموؤ�س�س��ته 
الع�س��كرية والأمنية. واأجمع خمت�سان يف حديثني 
منف�س��لني مع »ال�س��تقالل« عل��ى اأن معركة »�س��يف 

القد�س« رفعت احلالة املعنوية لدى �س��عبنا واأعطت 
اأن موج��ة  دفع��ة خلي��ار املقاوم��ة، موؤكدي��ن عل��ى 
العملي��ات الفدائية الأخرية ما هي اإل اأحد جتليات 
وانعكا�سات تلك املعركة التي وحدت العمل املقاوم يف 

كل ال�ساحات الفل�سطينية.
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/1729 يف الطلب رقم 2022/1019

المس���تدعي: هيثم فاروق بكر حلس بصفته وكيال عن والدته/ س���عدية 
إس���ماعيل حسين حلس )أبو س���كران قبل الزواج( بموجب الوكالة العامة 
الصادرة ع���ن الواليات المتحدة االمريكية غزة – الش���جاعية – التركمان 
س���وق الجمعة هوي���ة )410300115( وكالؤه المحامون/ اس���الم الزعيم 
ومهند الزعيم ووئام حميد واحمد المس���حال وغدير االعرج وفادي الزعيم 
وزكري���ا أب���و زور غزة – ش���ارع عمر المخت���ار مقابل منت���زه البلدية عمارة 

القصاص الطابق األول جوال 0599994454
المس���تدعى ضده���م: -1 فاي���ز محمد إس���ماعيل أبو س���كران بصفته 
الش���خصية وبصفته اح���د ورثة وتركة والده المرحوم/ محمد اس���ماعيل 
أبو س���كران -2تيسير إبراهيم إسماعيل أبو س���كران بصفته الشخصية 
وبصفته احد ورثة وتركة والده المرحوم/ إبراهيم اس���ماعيل أبو س���كران 
-3رياض عبد الله إس���ماعيل أبو سكران بصفته الشخصية وبصفته احد 
ورثة وتركة والده المرحوم/ عبد الله اس���ماعيل أبو س���كران -4 س���ليمان 
إس���ماعيل حسين أبو س���كران - وجميعهم: غزة – الش���جاعية اجديدة 
خلف س���وق الخضار دوار محطة مشتهي للبترول محل محمد أبو سكران 

للصرافة »موجودون خارج البالد«
نوع الدعوى: وضع يد باالشتراك

قيمة الدعوى: تزيد عن خمسين الف دينار
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

في الطلب رقم 2022/1019 في القضية رقم 2019/1729 
الى المستدعى ضدهم بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صل���ح غزة بالقضي���ة المقومة أع���اله وموضوعها )وضع يد باالش���تراك( 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا النكم خارج البالد وحس���ب 
اختصاص محكم���ة صلح غزة في نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 2022/1019م بالسماح 
لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل، لذا يقتضي عليكم أن تحضروا 
لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2022/7/5م الس���اعة التاسعة صباحًا 
كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من 
تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتباركم حاضرين. حرر في: 2022/5/12م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اأ. اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح
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فقد 
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أعلن أنا المواطن / محمود س���ليمان احمد ابو عامر عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  )80390458  (  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عزمي محمد عزمي س���الم عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرق���م  )407912807   (  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���روق تحس���ين صالح عابد   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804812584   (  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / ش���ريفه عزات محم���د الهور عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )905221875(  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / سعد صابر سعيد دغمش عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م  )906643127  (  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد اس���امة يون���س صباح عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )408098796(  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / س���امر محمد علي محمود ابو سيدو  
ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )900851312  (  
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / نس���مة اياد سعيد زعرب   عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )  400159307  (  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
واص���ل المعتقلون اإلداريون في س���جون االحتالل 
»اإلسرائيلي« السبت، مقاطعتهم للمحاكم اإلدارية 
لليوم ال� 134 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة 

االعتقال اإلداري.
ويأتي اإلضراب تحت ش���عار »قرارنا حرية«، ووسط 
مطالب���ات فلس���طينية بتكثيف الجه���ود إلنهاء 
سياسة االعتقال اإلداري، وضرورة التضامن مع هؤالء 

المعتقلين.
وتش���كل مقاطعة محاكم االحتالل إرباًكا لدى إدارة 

س���جون االحتالل، وتس���اهم في تعري���ف الوفود 
األجنبية الت���ي تزور المعتق���الت كل فترة بقضية 
االعتق���ال اإلداري، وبالتالي تس���ليط الضوء عليها 

ونقلها للعالم.
وكان المعتقل���ون اإلداري���ون أعلن���وا بداي���ة يناير 
الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات 
القض���اء المتعلق���ة باالعتق���ال اإلداري )مراجع���ة 

قضائية، استئناف، عليا(.
وعادة ما تتخذ س���لطات االحتالل إج���راءات عقابية 
ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من 

الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الس���ماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد 
الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنس���اني، لتكون »إس���رائيل« هي الجهة 

الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات المعتقالت، بأن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات س���رية ال يمكن 
الكش���ف عنها مطلًق���ا، فال يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.

»قرارنا حرية«.. 134 يومًا على مقاطعة المعتقلين اإلداريين لمحاكم االحتالل

رام الله/ االستقالل:
َمنح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، الشهيدة الصحفية 
أيقونة اإلعالم الفلس����طيني ش����يرين أبو عاقلة، نجمة القدس من وس����ام 

القدس.
جاء ذلك خالل اس����تقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة 
أبو عاقل����ة، بحضور مدير ع����ام قناة الجزي����رة أحمد اليافع����ي، وأعضاء من 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة »فتح«، 
وش����خصيات وطنية وعلماء دين مس����لمين ورجال دين مسيحيين، وزمالء 

الشهيدة في قناة الجزيرة.
وتأتي هذه الخطوة تجاه الش����هيدة الصحفية »ش����يرين« تقديًرا لعطائها 
الوطني، ودورها اإلعالمي المتميز؛ دفاعًا عن وطنها فلسطين وقضية شعبها 
بالكلمة األمين����ة الصادقة، وتثمينًا عاليًا لش����جاعتها وتفانيها والتزامها 
المهني في إس����ناد نضال شعبنا المشروع، ونقل معاناته في القدس وكل 
المدن والقرى والمخيمات إلى أن قضت شهيدة للواجب على طريق الحرية 

واالستقالل.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية )وفا(، أشاد الرئيس عباس بدور قناة الجزيرة 
في تغطية األحداث في فلس����طين المحتلة، مؤّكًدا إصرار فلس����طين على 

مالحقة االحتالل اإلسرائيلي.
وجّدد التأكيد على أن »إس����رائيل لن تكون ش����ريكة في أي تحقيق يتعلق 

باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة؛ ألنها مسؤولة عن قتلها«.
وتثميًنا لجهودهم وش����جاعتهم خالل تغطية ومتابعة األحداث في مخّيم 
جنين؛ منح أيًضا رئيس السلطة ميدالية التقدير لكل من الصحفي الجريح 
علي الس����مودي، والمصور مجدي بنورة، والصحفية شذى حنايشة، والشاب 

شريف عمر عبد اللطيف عزب )ُمسعف شيرين(.

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى حفظ 
مة التي  الرواي����ة التاريخية الفلس����طينية والَمظلَّ
تعرض لها ش����عبنا على مدى أكث����ر من قرن من 
الزمان، ومواجهة المحاوالت المس����تمرة لتزييف 

التاريخ وتهويد األرض والتنكر للحقوق.
وطالب بيان الجبهة بمناسبة يوم »النكبة«، القيادة 
الفلسطينية التي وقعت اتفاقات أوسلو واعترفت 
بدولة الكيان، اإلقدام على س����حب هذا االعتراف، 
وإلغاء هذه االتفاقات، وتنفيذ قرارات المجلسين 
الوطني والمركزي المتعلقة بهذا الشأن بعد عملية 

االغتيال الجبانة للصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقال البيان إن رغم مكابدة ش����عبنا لمآسي كبيرة 
طوال فترة االحتالل والتي ما تزال منتصبة أمامه، 
إال أنه لم ينخدع باتفاقات التسوية وأوهام السالم 

ووع����ود المطبعي����ن، ورف����د رفضه لكل ما س����بق، 
باستمرار مقاومة أبنائه جياًل وراء جيل؛ متوسلين 

في ذلك أدواتها كافة.
وأكدت الجبهة أن فشل رهان االحتالل ومن يدور 
ف����ي فلكه على ض����رب وحدة ش����عبنا؛ فرغم حالة 
االنقس����ام ونتائجه الكارثية، إال أن ش����عبنا عّمَد 
وحدته الوطنية الميدانية باالش����تباك المستمر 
مع العدو، وجعل فلسطين وعلمها بألوانه األربعة؛ 
بوصل����ًة وعنواًن����ا لهذه الوحدة الت����ي تتطلب منا 

السعي إلى االرتقاء بها.
وأش����ارت إلى أن االحتالل عمل منذ بداية مشروعه 
على أرض فلسطين العربية على فك عرى العالقة 
بين فلس����طين وعمقها العربي، وهذا ما تجس����د 
فعلًيا من قبل األنظمة الرسمية العربية، بخذالنها 
للقضية الفلس����طينية في المعارك التي خاضها 

الشعب الفلس����طيني على امتداد تاريخ الصراع، 
وصواًل لتوقيعها اتفاقات التسوية والتطبيع معه.

ولفت����ت إلى أن الثورة الفلس����طينية ضمت وعلى 
مدار تجربتها المعاص����رة؛ مناضلين التحقوا في 
صفوفه����ا من مختلف أصق����اع األرض؛ منهم من 
قضى شهيًدا أو أسيًرا أو طريًدا، مما أكد على الطابع 

األممي التحرري اإلنساني للقضية الفلسطينية.
واختتمت بالقول إن سنوات النبكة ال�74 وما يزيد 
عن ق����رن من الصراع مع المش����روع االس����تعماري 
العنصري، أكدت أن����ه ال يمكن أن تكون لديه أية 
قابلية أو اس����تعداد للتن����ازل أو التراجع عن جوهر 
مشروعه القائم على التطهير واإلبادة واالستيطان 
واإللغاء ونه����ب الحقوق والث����روات، وكذلك دوره 
الوظيفي في خدمة المش����روع الغربي اإلمبريالي 

الذي يتجاوز في استهدافه لفلسطين.

دعت لحفظ الرواية التاريخية الفلسطينية
»الشعبية« بذكرى النكبة تطالب »القيادة« بسحب اعترافها بـ »أوسلو«

»عباس« يمنح الشهيدة الصحفية 
»شيرين أبو عاقلة« نجمة القدس

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية السبت أسماء 
حجاج قط���اع غزة المقبولي���ن والمعتمدين للحج هذا 
العام 1443ه� / 2022م، وذلك وفقًا للكشف المسلسل 
ضمن القرعة العامة المجدول���ة، التي تم إجراؤها عام 

.2013

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أس���ماؤهم الى تسديد 
مبلغ )1500( ألف وخمسمائة دينار أردني كدفعة أولى 
من رس���وم الحج، وذلك في أحد فروع البنك اإلسالمي 
الفلسطيني أو البنك اإلس���المي العربي بالمحافظات 
الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 
2022/5/16م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 

2022/5/19م، ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.
وطالبت كل حاج بتس���ليم إيصال اإلي���داع في إحدى 
ش���ركات الحج والعم���رة المرخصة م���ن وزارة األوقاف 
والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خاللها. 
مش���ددة على ع���دم دف���ع أي مبالغ من قب���ل الحجاج 

للشركات.

»األوقاف« تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لموسم الحج
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بحضور نحو 34  س����فيرا من س����فراء العالم والمشاركة في تش����ييع جنازة الشهيدة 
الراحلة ش����يرين أبو عاقلة, تغلبت الهمجية وحالة التغ����ول والبربرية على العقل, فلم 
يعد االحتالل يحتمل المش����هد الوطني الذي تجس����د اثناء تشييع الزميلة شيرين أبو 
عاقلة, حيث رفعت االعالم الفلسطينية وهتفت حناجر المشيعين بالهتافات الوطنية, 
وتوحد الموقف الفلس����طيني والجس����د لتقرع أجراس الكنائس م����ن كافة الطوائف 
في وق����ت واحد, وتتعالى عبارات التكبير والتهليل بصوت واحد, وتتالقى الس����واعد 
الفلس����طينية لمواجهة بربرية االحت����الل ومحاوالته االعتداء على جثمان الش����هيدة 
شيرين أبو عاقلة واختطافه حتى ال تشيعها الجماهير الفلسطينية, وتكتسى القدس 
بحلتها الثورية وثوبها الفلس����طيني المطرز بالدم واالش����الء وتتزين س����ماء القدس 
بأيقونة فلسطين ش����يرين التي هتفت لها الجماهير الفلسطينية, »من جنين االبية 
طلعت ش����معة مضوية«, غباء االحت����الل وغله وجبروته, دفعه لتجس����يد موقف مخٍز 
وفاضح باالعتداء على موكب التش����ييع, وهو ما دفع بعض س����فراء الدول المشاركين 
في التش����ييع ومتحدثين رسميين على مس����توى العالم الستنكار ما حدث من اعتداء 
على المش����يعين, والمطالبة بتش����كيل لجنة تحقيق لمعرفة دوافع االحتالل لالعتداء 
على موكب المش����يعين, لتفضحهم شيرين وهى بيننا, وتفضحهم أيضا وهى ميتة 
ليتجسد المش����هد وتكتمل الصورة, وتظهر »إس����رائيل« امام العالم بوجهها القبيح 
وفعلها الش����نيع ونازيتها وبربريتها الغير مسبوقة, وعلى ما يبدو ان ضعف الحكومة 
وهشاش����تها هو الذي يدفعه����ا اكثر للتغول واالنحطاط في محاولة الس����تعادة ثقة 
المستوطنين بها, ولكن في كل مرة ينعكس ذلك سلبا عليها, ويضعف من حظوظها 

في البقاء واالستمرار. 
حكوم����ة نفتالي بينت تتخبط, وتخ����رج بروايات متعددة عن جريمة قتل الش����هيدة 
ش����يرين أبو عاقلة, حيث بات هناك خمس روايات لالحتالل, كلها تنتهي بالتشكيك 
فيمن اطلق الرصاص على ش����يرين وقتلها, ورغم ان الجريمة واضحة المعالم ومعلوم 
الجهة التي نفذتها وهى »إس����رائيل«, وكل الدالئل تش����ير اليها, اال ان »إس����رائيل« 
تمتهن قلب الحقائق, الن العالم يري����د ان يصدقها, لذلك هي تبقى تكذب وتدجل 
حتى تصبح الكذبة واقعا, ويتعاطى معها اشياع »إسرائيل« على انها حقيقة, فرغم ان 
صور االعتداء على موكب التشييع نقلتا على الهواء, وشاهدها العالم كله, اال ان هناك 
من أراد ان يغض الطرف عما يحدث, ويعمي على المشاهد الفاضحة لشرطة االحتالل 
من خالل المطالبة بتش����كيل لجنة تحقيق, فالرئيس األمريكي جو بايدن تجنب إدانة 
أعم����ال العنف التي ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوني خالل مراس����م جنازة الزميلة 
ش����يرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة. وخالل مؤتمر صحفي، تم توجيه سؤال 
إلى بايدن عما إذا س����يقوم بإدانة قيام قوات االحتالل بالتعدي وضرب المشاركين في 
جنازة شيرين أبو عاقلة، وقال بايدن “ال أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث )خالل مراسم 
جنازة ش����يرين أبو عاقلة(.. لكني أعلم أنه يجب فتح تحقيق في األمر”، وفتح التحقيق 
يحت����اج الى وقت، والوقت كفيل بان يطمس الحقائ����ق، والحقيقة يغيبها الزمن، وهو 
ما تس����عى اليه اإلدارة االمريكية لطمس معالم جريمة االعتداء على موكب التش����ييع، 
فال زالت أمريكا تس����تخدم س����طوتها في حق الفيتو حتى على الصورة البشعة التي 
يشاهدها العالم على الهواء مباشرة، والغرض هو حماية »إسرائيل« من أي مساءلة على 

ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين.
الس����ؤال المط����روح م����ا الذي تري����ده »إس����رائيل« في ه����ذه الحقبة م����ن المعركة مع 
الفلسطينيين, اإلجابة بوضوح انها ال تعلم ما تريد, هي تترك المجال لألحداث لتحدد 
توجهه����ا, فهي باتت اليوم تتحدث عن تنظيم المس����توطنين لمس����يرة االعالم في 
القدس, وتتحدث عن إمكانية شن عملية عسكرية واسعة في جنين, كما تتحدث عن 
إمكانية العودة لسياسة االغتيال بتعقب ومالحقة قيادات فلسطينية واستهدافها, 
وكل ح����دث له تداعيات وردود فعل, لذلك تبقى هناك حس����ابات لدى حكومة بينت, 
لكنه����ا قد تهمش اذا م����ا انفجرت األوضاع, الن المقاومة ح����ذرت وال زالت تحذرت من 
مس����يرة االعالم, ومن اجتياح جنين, ومن استهداف قيادات وطنية, وأثبتت المقاومة 
انه����ا قادرة على الرد على االحتالل الصهيوني, وايقاع خس����ائر في صفوفة, والنتائج 
دائما غير مضمون����ة,  فخالل االجتياح اول امس لجني����ن قتل ضابط صهيوني خالل 
العملية, وهذا مثل انتكاس����ة لالحتالل وحكومته التي كانت تظن انها لن تتكبد اية 
خس����ائر, فاذا بطائرة عسكرية وسيارات اسعاف إس����رائيلية تصل الى المكان إلجالء 
جن����ود صهاينة جرحى, وهو ما يأخذ من رصيد هذه الحكوم����ة ان كان قد بقى لها أي 
رصيد لدى »اإلسرائيليين«, شيرين أبو عاقلة التي دخلت كل بيت فلسطيني من خالل 
قناة الجزيرة خلقت حالة وحدوية غير مسبوقة بين الفلسطينيين, كل بيت فلسطيني 
كان يشعر ان شيرين جزء من االسرة التي تشاركهم همومهم وتبث فيهم الطمأنينة 
وتخبرهم بمستجدات االحداث, لذلك كان حجم التفاعل مع الجريمة الصهيونية بحجم 
انتماء الفلسطينيين الى مراسلتهم التي باتت ايقونة, ولذلك تعاظمت حالة الغضب 
لدى الفلسطينيين على الجريمة البشعة, وهناك دعوات متزايدة للقصاص من القتلة 

المجرمين.   
     

 عندما تتمكن النازية من 
القاتل.. وتفعل فعلها

رأي

»باغتوا العدو ما اس���تطعتم إلى ذلك سبياًل، وتحينوا 
الفرص���ة المناس���بة إلط���الق الرصاص ف���ي كل مرة 
تش���تبكون فيها مع الع���دو، أو حينم���ا تذهبون إليه 
ل قتلنا إلى قتاٍل واستشهاٍد«،  مقاتلين. وعلينا أن نحوَّ
به���ذه الكلم���ات ختم األمي���ن العام لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين القائد زياد النخالة، خطابه 
للجماهير التي احتش���دت في مهرجان تأبين شهداء 
سرايا القدس، بمخيم نور شمس، في طولكرم، شمال 

الضفة الغربية.
ل���م تمِض س���اعات على ه���ذا الخط���اب، وإذا بالعدو 
يقتحم جنين، ويحاصر منزل المقاوم محمود الدبعي، 
الذي خاض اشتباكًا مع قواته الخاصة طيلة 6 ساعات، 
رفض خاللها هذا المجاهد االستس���الم، وقاتل حتى 

نفاد ذخيرته.
امتشق البطل محمود الدبعي سالحه، وكان يعلم أنه 
َوِرَث اس���مًا حمله من قبله قادة عظام منهم من ارتقى 
عل���ى طريق ذات الش���وكة )محم���ود الخواجا، محمود 
طوالب���ة، ومحمود جودة( ومنهم م���ن ينتظر، وما بدلوا 
تبدي���اًل )محم���ود العارضة(، فأدرك أن���ه يحمُل أمانًة 
ثقيلة، أمانُة الجهاد المحم���ود عند الله، وعند الناس، 

وسلسلُة الحمد مستمرة -بإذن الله-.
وخالل العملية العس���كرية اإلس���رائيلية - التي أطلق 
فيها جيش االحت���الل قذائف اإلنريج���ا على المنزل 

المستهدف، واس���تدعى تعزيزات عس���كرية بينها 
جرافة من نوع D9 - استبس���ل مقاومو سرايا القدس- 
كتيبة جني���ن، ف���ي المواجهة، وخاضوا اش���تباكات 
ضارية مع جنود االحتالل من عدة محاور، أدت بحس���ب 
اعت���راف العدو -بعد س���اعات من انس���حابه- لمقتل 

ضابط رفيع بالقوات الخاصة اإلسرائيلية.
لكن من تابع االش���تباك على األرض، لم يساوره أدنى 
ش���ك أن خس���ائر العدو كبيرة، خاصًة بعد اس���تدعاء 
جيش االحتالل لطائرة »هليكوبتر«، حيث من المعلوم 
في ه���ذه الحالة أن هن���اك إصاباٍت بالغ���ة الخطورة 

يستدعي نقلها فورًا للمستشفى.
بالتوازي مع هذا الفعل البطولي في المواجهة بجنين، 

أعلنت مجموعة ُتطلق على نفسها
»كتيبة نابل���س« أنها قامت باس���تهداف حاجز بيت 
فوري���ك بالرصاص، قبل انس���حاب منف���ذي الهجوم 

بسالم.
ولع���ل القارئ المتعمق لهذا اإلع���الن، ُيدرك أننا أمام 
حال���ة مقاومة تش���تعل في كافة محافظ���ات الضفة 

الغربية، وُتحاكي تجربة »كتيبة جنين«.
األمر ال يق���ف عند نابلس، فمن تاب���ع مهرجان تأبين 
شهداء »س���رايا القدس« في طولكرم: سيف أبو لبدة، 
خليل طوالب���ة وصائب عباهرة، باألمس، تأكد أننا أمام 
حالة مقاومة ُمنظمة تس���ري في م���دن وبلدات وأزقة 

رتها جنين ومخيمها الباس���ل، وتحظى  الضف���ة، صدَّ
بالتفاٍف شعبي واسع.

وفي تقدي���ري أن تصعي���د االحت���الل لعدوانه على 
شعبنا في الضفة يومًا بعد اآلخر، سُينضج هذه الحالة 
الُمقاومة قبل أوانها، وس���تتفتق في كل المحافظات، 

كتائب ُتحاكي فعل وبطوالت فرسان كتيبة جنين.
وال يختل���ف اثنان اليوم ف���ي كون االحت���الل مأزومًا 
ومتخبط من وقع العمليات البطولية التي يخرج غالبية 
أبطالها من جنين ومخيمها، لذلك يجب أن تش���تعل 
أرض الضفة كلها تحت أقدام االحتالل لوقف عدوانه، 

ومخططاته االستيطانية اللعينة.
وهنا ال اختلف مع الش���اعر تمي���م البرغوثي، في كون 
استهداف جيش االحتالل لإلعالمية شيرين أبو عاقلة 
)رحمها الله(، جاء للتغطية على فشله في سحق جنين 

ومقاومتها.
رة للثورة كما عهدناها،  وس���تظل جنين ملهمًة وُمصدِّ
فأبناؤه���ا الزالوا عل���ى عهدهم مع الش���يخ عز الدين 
القس���ام، الذي أطلق من أحراش إحدى بلداتها )يعبد( 
في 15 تش���رين الثاني/ نوفمبر 1935 الشرارة األولى 
للثورة الفلسطينية الكبرى، ومع القائد محمود طوالبة 
ورفاقه، الذين صنعوا ملحمًة بطولية في مخيم جنين، 
بعد محاصرتهم ورفضهم االستس���الم، في نيسان/

إبريل 2002

أحدث���ت هزيمت���ا النكبتين زل���زااًل أصاب األم���ة العربية 
بالصدمة النفس���ية والذهول العقلي، م���ا أفقدها ثقتها 
بنفس���ها وإيمانها بذاتها، فأبعد عنه���ا األمل في تجاوز 
الهزيمة وتحرير األرض واس���تعادة الكرامة، واختل اتزان 
الوع���ي العربي حي���ال الهزيمة بين ُمستس���لم لها أصابه 
الوهن والعجز، وُمنكر لها أصاب���ه البله والحمق، وكلتاهما 
طريقتان لديمومة الهزيمة واستمرارية الخيبة. وبين هذا 
 النجاة تكمن في 

َّ
وذاك برز رأي وس���طي في األم���ة رأى أن

االعت���راف بالهزيمة من دون استس���الم أو إنكار تمهيدًا 
لتجاوز الهزيمة بالمقاومة.

وكانت المقاومة بالفن خير ما جّس���د ه���ذا الطريق، وأّدت 
األغنية والدرام���ا هذه المهمة بنج���اح، فغّنى عبد الحليم 
حافظ قصيدة »عّدي النهار« للشاعر عبد الرحمن األبنودي، 
وغّنى س���يد مكاوي أغنية »ازرع كل األرض مقاومة« للشاعر 
ف���ؤاد حداد، ورافق���ت أغاني الثورة الفلس���طينية رصاص 
الثوار وقنابل الفدائيين ف���ي كل ميادين النضال، داعية 
إل���ى الصمود ومحّرضة عل���ى المقاومة ومُبّش���رة بالتحرير 
والعودة، ومنه���ا: »أنا صامد«، و«ي���ا فدائي خلي رصاصك 
صاي���ب«، و«أنا آٍت يا وطن���ي«... وكانت المقاوم���ة بالدراما 
حاضرة بعد النكبتين، وال س���يما بعد النكب���ة الثانية في 

هزيمة حزيران 1967م.
وف���ي إط���ار المقاومة بالدراما، يجّس���د فيل���م »أغنية على 
الممر«، الذي كتبه علي س���الم كمس���رحية مس���توحاة من 
حدث حقيقي في حرب حزي���ران، وأخرجه علي عبد الخالق 
فيلمًا سينمائيًا يجسد طريق االعتراف بالهزيمة ومحاولة 
تجاوزها، ويؤكد وجود بطوالت ُمش���رقة، رغم غروب شمس 
األمة ووجود قصص مضيئة، ورغ���م ليل الهزيمة الُمظلم، 

واألهم وجود إمكانية لعبور جسر الهزيمة نحو بر النصر.
المقاوم���ة بالدرام���ا نهج فن���ي يتجاوز مفه���وم تصوير 
المقاومة بالدرام���ا إلى تحويل الدراما مقاومة ضد االحتالل 
والظلم، ويتخّطى هدف توثيق أحداث الصراع المأس���اوية 
والبطول���ة إلى المش���اركة بالمقاومة تحريض���ًا على الثورة 
والكفاح وتمسكًا بالحقوق واألهداف، ويتعّدى مجرد نقل 
الرواية الفلسطينية في حاالت الضعف والقوة إلى معالجة 
أس���باب الهزيمة وبعث التفاؤل واألم���ل بالنصر والتحرير 

والعودة...
وق���د ب���رزت المقاوم���ة الفلس���طينية ف���ي غ���زة بالدراما 
الفلسطينية في الس���نوات األخيرة، رغم الحصار وضعف 
اإلمكانيات، ومنها مسلس���الت »الفدائي« و«بوابة السماء«، 

و«مي���الد الفج���ر«، و«قبضة األح���رار«، وآخرها »ش���ارة نصر 
جلبوع«.

مسلسل »ش���ارة نصر جلبوع« نموذج فلسطيني للمقاومة 
بالدرام���ا ُيعيد تدوي���ر المقاومة، فينقلها م���ن الواقع إلى 
الدراما، من خالل مح���اكاة عملية »نفق الحرية«، التي هرب 
فيها 6 أس���رى فلسطينيين من س���جن جلبوع اإلسرائيلي 
الُمحّص���ن، فصّورت الدرام���ا مأس���اتهم وبطولتهم كرمٍز 
النتصار الحياة على الموت وعلو الحرية على القيد، وتقّدم 
األم���ل على الي���أس، وغلب���ة اإلرادة على العج���ز، وصّورت 
خياره���م إّما انتزاع حريتهم خارج س���جن الم���كان أحرارًا 
ُطلقاء، وإما خارج سجن الجس���د أحرارًا ُشهداء، فنقلت إلى 
الناس قضية األسرى الفلسطينيين كقضية وطنية توّحد 
الش���عب الفلسطيني وتحثه على المقاومة والثورة لتحرير 

فلسطين.
المسلس���ل أبدعته بيئ���ة المقاومة الفلس���طينية في غزة 
بنج���اح، رغم عدم توّفر مقومات صناعة الدراما التي تحتاج 
إلى تمويل كبير وإمكانيات ضخمة، وُبنية فنية وبش���رية 
محترف���ة. لذل���ك، إن مقارنت���ه فنيًا مع األعم���ال الدرامية 
العربية الُمحترفة غير عادلة، وهذا ينطبق على كل األعمال 
الدرامية الفلس���طينية في غزة، الت���ي كانت حاضرة بقوة 
كأعمال تركت أثرها وبصماتها لدى جمهور المش���اهدين 

على مستوى الوطن العربي واإلسالمي.
وف���ي هذا اإلط���ار، ُيمك���ن اإلض���اءة على بع���ض جوانب 
المسلسل، فاسم المسلس���ل ورسالته، كما أوضح األستاذ 
زكريا أب���و غالي أحد كاتبي المسلس���ل، يحم���الن حتمية 
النصر، ويقول: »ما حدث في جلبوع هو ش���ارة نصر لألسرى 

ولكل فلسطين. إنه النصر القادم ال محالة«.
من األهداف أيضًا مواجهة دراما تش���ويه النضال الوطني 
ودراما التطبي���ع العربية، ونقل الرواية الفلس���طينية إلى 
صراع األسرى مع السّجان في ُبعديها المأساوي والبطولي. 
وش���رح تلك الرسالة الفنان علي نس���مان، بطل المسلسل 
األول، بقول���ه: »م���ن المه���م تحوي���ل محط���ات نضالية 
فلسطينية إلى أعمال فنية درامية تواجه مخططات الغزو 
الفكري اإلس���رائيلي، وتش���ويه التاريخ وص���ورة النضال 
الوطني... ال يمكن اختزال العمل البطولي لهؤالء األس���رى 

الستة بكلمتين: هروب واعتقال«.
جانب آخر للمسلسل هو الحبكة والحل، فالمسلسل يحتوي 
على كل عناصر الحبكة الضرورية لجذب المش���اهدين من 
خ���ط تطور القصة إلى ح���دث الهروب من الس���جن، فكل 

أحداث المسلسل تسير بطريقة تصاعدية لتخدم القصة 
وحبكتها ورسالتها، وكل األحداث عقب الهروب تقود إلى 
إعادة اعتقال األس���رى الستة، كما حدث في الواقع الفعلي 

بطريقة مشّوقة وُمثيرة من دون تضخيم أو تهوين.
أيضًا، فيها توثيق للتاريخ مس���تمد م���ن روايات األبطال 
األصليين للدراما وشهادات اآلخرين ومصادر إعالمية. وبما 
 الحل والنهاي���ة الحقيقية مأس���اوية وُمحزنة، فقد لجأ 

َّ
أن

المؤلفان إلى الخيال لصناعة نهاية س���عيدة، ولكنه خيال 
لم يأِت من ف���راغ ُمطلق، بل من تج���ارب تاريخية واقعية 
حدثت سابقًا، وُيمكن أْن تحدث الحقًا، وهي تبادل األسرى 
بين المقاومة والعدو، وهذا ينسجم مع النهايات السعيدة 
لألعم���ال الدرامية الت���ي ُيفضلها جمهور المش���اهدين، 
وينس���جم م���ع العق���ل الباطن���ي الجمعي الفلس���طيني 
المتعطش إلطالق س���راح األس���رى، كما ينسجم مع نهج 
المقاوم���ة بالفن أو المقاومة بالدراما، الذي ُيحيي األمل في 

الخالص والنصر والتحرير عبر المقاومة.
م���ن نم���اذج النهاية الس���عيدة أو المبش���رة ف���ي الدراما 
المصرية مسلس���ل »جمهورية زفتى«، ال���ذي يروي قصة 
مرك���ز زفتى في محافظة الغربية عندما ش���اركت في ثورة 
1919م، وأعلنت اس���تقاللها عن االحتالل اإلنكليزي، فرغم 
النهاية المأساوية باقتحام »جيش« االحتالل للمركز وقمع 
 المشهد األخير يصّور 

َّ
الثورة، كما ُقمعت في كل مصر، فإن

طيف بطل القرية الشهيد، حين يظهر لقائد الثورة ليدله 
على طريق الخالص والتحرير بالس���ير خلفه واتباع نهجه 

المقاوم.
ومن نم���اذج النهاية التي ُتحيي األم���ل في النفوس في 
الدراما الس���ورية مسلس���ل »التغريبة الفلسطينية« الذي 
يروي قصة النكبة الفلس���طينية ع���ام 1948م، بنهايتها 
المأس���اوية الحزينة. ورغم ذلك، فالمش���هد األخير يصّور 
أحد أبطال المسلس���ل وضحايا النكبة ُيخرج بندقية والده 
الش���هيد من مخبئها ليواص���ل طريق المقاوم���ة لتحرير 

فلسطين.
مسلس���ل »ش���ارة نصر جلبوع« كنموذج للمقاومة بالدراما 
هو اس���تمرار »الدق على جدار الخ���زان«، كما طالب األديب 
الشهيد غس���ان كنفاني في روايته »لماذا لم تدقوا جدار 
الخزان؟«، و«اس���تمرار الدق على الجدار والحجر«، كما طالب 
الش���اعر الثائر عبد الرحمن األبنودي: »يا قبضتي دقي على 
الج���دار لحد ليلنا ما يتولد له نه���ار... يا قبضتي دقي على 

الحجر... لحد ما يصحى جميع البشر«.

جنين تصدر الثورة

المقاومة بالدراما.. »شارة نصر جلبوع« نموذجًا

بقلم: عوض أبو دقة

كتب د. وليد القططي
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واشنطن/ االستقالل:
أظهرت نتائج المس���ح الش���هري الذي تجريه وكالة بلومب���رج لألنباء للمحللين 

االقتصاديين، زيادة احتماالت ركود االقتصاد األمريكي خالل عام من اآلن.
وذكرت بلومبرج السبت، أن المس���ح األخير أظهر وصول احتمال حدوث الركود 
خالل 12 شهرا من اآلن إلى 30% وهو أعلى مستوى له منذ 2020، ويزيد قليال 
عن النسبة المسجلة في نيسان/أبريل الماضي وكانت 5.27% وضعف النسبة 

المسجلة منذ ثالثة أشهر.
يذكر أن المسح األخير أجري خالل الفترة من 6 إلى 11 أيار/مايو الحالي  وشمل 

37 محلال.
وتزاي���دت المخاوف من الركود االقتصادي  خالل األس���ابيع األخيرة، خاصة مع 
ارتفاع مع���دل التضخم األمريكي إلى أعلى مس���توياته منذ عق���ود، واحتمال 

استمراره مرتفعا خالل الفترة المقبلة.
ويبدي مجلس االحتياط االتحادي )البنك المركزي( األمريكي إصرارا على مواصلة 

زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، رغم المخاوف من تباطؤ االقتصاد.
يأتي ذلك في حين أكد جيروم باول رئيس مجلس االحتياط االتحادي احتمال 
زيادة أس���عار الفائدة األمريكية مرتين بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة 
خالل اجتماعي لجنة السياس���ة النقدية في المجلس في حزيران/يونيو وتموز/

يوليو المقبلين، في حين ت���رك الباب مفتوحا أمام احتمال زيادة الفائدة بأكثر 
من ذلك.

وقال باول في مقابلة إذاعية  إنه عازم على السيطرة على معدل التضخم المرتفع 
في الواليات المتحدة، معترفا بأن قدرة مجلس االحتياط على  تحقيق ذلك دون 
دخول االقتصاد مرحلة الركود قد تعتمد على  عوامل أخرى خارجة عن سيطرته.

ونقل���ت وكالة بلومبرج لألنب���اء عن باول قوله »إذا ج���اء أداء االقتصاد متفقا مع 
التوقعات، فقد يصبح من المناسب  زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 

خالل االجتماعين المقبلين«.
وردا على سؤال عما إذا كان يستبعد فكرة زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، 

قال باول إن المجلس لم يستبعد هذه الفكرة من النقاش.

طهران/ االستقالل:
تس����تضيف العاصمة اإليرانية )طه����ران( قريبًا 
النس����خة األول����ى م����ن مؤتم����ر ومع����رض »إيران 
المؤتمر في  الدولي، ويخت����ص  إس����کوکواکس« 
تعزيز ف����رص التع����اون االقتصادي بي����ن الدول 
األعض����اء وش����ركاء الحوار في منظمة ش����نغهاي 

للتعاون )SCO(، والدول المجاورة إليران.
ويش����ّكل هذا المع����رض فرصة مثالي����ة لتنمية 
التعاون االقتصادي بين إيران والدول األعضاء في 
المنظمة والدول المجاورة إليران، ويس����ّلط الضوء 
على توس����يع آفاق التعاون ف����ي مجاالت الصناعة 
والمعادن والتجارة والزراع����ة والخدمات النفطية، 
والغ����از والبتروكيماوي����ات والطاقة، ع����الوًة على 
الذكاء االصطناعي والعلوم المعرفية، والسايبرية، 

والمعلوماتية والديجيتال.
وينعق����د المعرض، م����ن 12 إل����ى 15 تموز/يوليو 
من العام الجاري ف����ي العاصمة طهران، في مركز 
مؤتمرات القمم ومركز المعارض الدولي، بمشاركة 

26 دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون.
وتتمحور أه����داف إيران في االنضمام إلى منظمة 
ش����نغهاي للتعاون وعقد المعرض المذكور فيما 
س����لف حول المحاور التالية: الحفاظ على س����وق 
استهالكي كبير ومس����تدام للصادرات النفطية 
وغي����ر النفطي����ة وتوس����يع آفاق����ه، تلبية بعض 
االحتياج����ات التكنولوجية للبالد والم����واد الخام 

واألدوات الوسيطة المطلوبة من خالل الصناعات، 
االس����تفادة من اإلمكانيات والقدرات االقتصادية 
للصين، تعزيز التجارة البحرية، التوصل إلى اتفاق 
بش����أن االمتيازات واإلعفاءات الجمركية، وتعزيز 

التجارة مع دول شرق آسيا.
كما تش����مل األهداف: االستفادة من فرص نادي 
الطاقة بين دول منظمة ش����نغهاي للتعاون، رفع 
قدرة إيران في مج����ال الترانزيت والنقل، اجتذاب 
أكبر قدر من المنفع����ة في مبادرة الحزام والطريق 
)المش����روع الصين����ي لتعزيز االقتص����اد في قارة 

آسيا(، تسهيل التعاون في مجال عقاقير محددة 
وأنشطة قائمة على المعرفة، استقطاب االستثمار 
األجنبي، وخل����ق فرص لجذب الم����وارد في اتحاد 

.»SCO« بنوك
باإلضافة إلى ذلك، هناك مبادرة لتأس����يس إيران 
بن����كًا دوليًا مش����تركًا مع دول منظمة ش����نغهاي 
للتعاون والدول المجاورة إليران )مجموعة 18+ 8(، 
وتشكيل منطقة تجارة حرة مع الدول األعضاء في 
المنظمة والدول المجاورة إليران، وإنش����اء منظمة 
تنمية التجارة الدولية بين دول مجموعة )18+ 8(.

طهران تستعد إلطالق مؤتمر ومعرض »إيران اسکوکواکس« الدولي

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت صحيف���ة »هوانكي���و ش���يباو« الصينية إّن 
اإلجراءات المضادة التي اتخذتها موس���كو ردًا على 
العقوبات المناهضة لروس���يا  »وّجهت ضربة قوية 

لمكانة الدوالر في النظام المالي الدولي«.
وقال الخبير قاو دي شنغ، في مقال نشرته الصحيفة 
نفسها، إّن »الخطوة التي شكلت خطرًا على واشنطن 
هي قرار روس���يا بتوسيع استخدام الروبل مع الدول 

األخرى«.
وأضاف أّن »بيان روسيا بشأن سداد الدين الخارجي 
بالروبل واس���تخدامه كعملة تس���وية عند تصدير 
الطاقة والموارد االستراتيجية إلى دول ومناطق غير 
صديقة، زعزع احت���كار الدوالر في التجارة العالمية 
والنظام المالي«، معتبرًا أّن »العالم يدخل بسرعة في 

عصر ما بعد الدوالر«.
وأكد الخبير الصين���ي أّن فعالية اإلج���راءات التي 
اتخذتها موسكو أثبتت فش���ل سياسة العقوبات 

للواليات المتحدة والغرب.
وّصع���دت ال���دول الغربي���ة م���ن ضغوطاتها على 
موس���كو، بعد انطالق العملية العسكرية الروسية 
الخاصة في أوكرانيا، وتعالت في أوروبا الدعوات إلى 
تقليل االعتماد على موارد الطاقة الروس���ية، وأعلن 
عدد كبير من الش���ركات االنسحاب من روسيا، فيما 

أغلق االتح���اد األوروبي والوالي���ات المتحدة وكندا 
ودول أخرى األجواء أمام الطائرات الروسية.

كذل���ك، اس���تهدفت العقوب���ات كيان���ات وأفرادًا 
وقطاعات مالي���ة وغيرها، به���دف إضعاف وخنق 

االقتصاد الروسي.
ووصفت الرئاس���ة الروس���ية هذه اإلجراءات بأّنها 
»حرب اقتصادية ال س���ابق له���ا«، واعتبر الرئيس 
فالديمير بوتين أّن »العقوبات وجهت ضربة خطيرة 

لالقتصاد العالمي بأكمله«.
ووّج���ه بوتين بتش���كيل فريق عمل يش���رف على 
اس���تحداث بنية تحتية جديدة إلداراة التعامالت 
والح���واالت المالية مع ال���دول الصديق���ة بالروبل 
الروس���ي وعمالتها الوطنية. وس���بق أن وّقع بوتين 
مرس���ومًا بش���أن التدابير االقتصادي���ة االنتقامية 
فيما يتعلق باإلجراءات غي���ر الودية لبعض الدول 

األجنبية.

عّمان/ االستقالل:
بدأت ش����ركات توزيع الكهرباء األردنية، الس����بت، 
توزي����ع فواتي����ر الكهرب����اء بالتعرف����ة الكهربائية 
الجدي����دة التي بدأ تطبيقها مطلع نيس����ان/ أبريل 

الماضي.
ووف����ق وكالة األنب����اء األردنية )بت����را ( ، جاء توزيع 
الفواتي����ر الي����وم بناء عل����ى التعرف����ة الكهربائية 

الجدي����دة، بعد اس����تكمال الدراس����ة التي أجرتها 
الجهات المعنية عليها وبعد قراءة العدادات.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح 
الخرابش����ة، قد أعلن عن الس����ماح لغير المسجلين 
للدع����م، بمراجعة مكاتب ش����ركات توزيع الكهرباء 
لتعديل قيم فواتيرهم عن ش����هر نيس����ان ولمرة 
واحدة، والتس����جيل على المنصة لالس����تفادة من 

الدعم.
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب 
نتائج الدراس����ة التي اجريت اخي����را، وصول الدعم 
لمستحقيه، داعية من لم يسجلوا عبر منصة الدعم 

بعد، إلى التسجيل لالستفادة من الدعم.
وأش����ارت  إلى أن عدد االش����تراكات المنزلية بلغت 
حوالي مليون و950 ألفا، سجل منها مليون و13 ألفا.

األردن يبدأ توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة

االستقالل/ وكاالت:
يبدو أن المجاعة تهدد العالم وسط ارتفاع أسعار القمح وترجيحات بانخفاض 
المحصول العالمي للمرة األولى خالل 4 سنوات، األمر الذي دفع دوال إليقاف بيع 

محاصيلها وأخرى إلعالن نفاده قريبا.
وبحس���ب تقرير لصحيفة »Financial Times«، الس���بت، فإن���ه من المرجح أن 
ينخف���ض   إنت���اج القمح العالمي للم���رة األولى منذ 4 س���نوات، وفقا لتوقعات 
الحكومة األمريكية التي قامت بمراقبة موسم المحاصيل المقبل عن كثب، مما 

يؤكد المخاوف من زيادة تعقد اإلمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت أس���عار القمح بعد أن أصدرت وزارة الزراعة األمريكية أول تقديراتها 
العالمية لموسم المحاصيل 2022-23 الخميس الماضي، حيث ارتفعت العقود 
اآلجلة للمحصول الجديد، تسليم سبتمبر، والمتداولة في شيكاغو، إلى 12 دوالرا 

للبوشل، بزيادة 8 بالمائة على مدار األسبوع، قبل أن تتراجع قليال.
وتم تداول عقود القمح اآلجلة في »يورونكست« عند أعلى مستوى في شهرين، 
عن���د 411.50 يورو للطن. ويراقب تجار الحبوب وش���ركات األغذية والحكومات 
اإلمدادات عن كثب منذ بدء العملية العس���كرية الروس���ية ف���ي أوكرانيا، التي 

عطلت الزراعة في أوكرانيا، التي هي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح.
وتوقع���ت وزارة الزراع���ة األمريكية ي���وم الخميس، أن إنتاج القم���ح األوكراني 
س���ينخفض   بنسبة أكبر من المتوقع، بنس���بة 35 في المائة عن العام السابق، 

إلى 21.5 مليون طن.
 ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات االحتياطية العالمية 267 مليون طن، بانخفاض 

للعام الثاني على التوالي وأدنى مستوى في 6 سنوات.

المجاعة تهدد العالم
ارتفاع أسعار القمح »مخيفة« 

ودول تحظر بيع محصولها

احتماالت ركود االقتصاد 
األمريكي تتزايد

صحيفة صينية: رد موسكو على العقوبات الغربية وّجه ضربة للدوالر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط���ن /  علي محمد علي قويدر  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )403295066    (  
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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كييف/ االستقالل:
أليكس���ي  الدف���اع األوكران���ي  ق���ال وزي���ر 
ريزنيك���وف إّن كيي���ف تري���د تعبئة مليون 

شخص لزيادة إمكاناتها الدفاعية.
وكتب ريزنيكوف في حسابه في »فيسبوك« 
الس���بت: »تم إطالق عملي���ات بهدف ضمان 
زي���ادة اإلمكانات الدفاعي���ة ألوكرانيا... نحن 
نركز على الحاجة إلى توفير مليون ش���خص 

لمقاومة العدو«.
ووفقًا لوس���ائل إعالم أوكراني���ة، فإّن كييف 

تعلن للمرة األولى عن عدد المواطنين الذين 
تخطط لحشدهم في الجيش.

وكان وزي���ر الخارجي���ة األوكران���ي، دميتري 
كوليبا، قد صّرح في مطلع آذار/مارس، إلى قناة 
»سي إن إن« األميركية، بأّن عدد »المتطوعين« 
األجان���ب بلغ حوالى 20 ألف���ًا، وهم ينحدرون 

بشكل أساسي من دول أوروبية. 
وأعلن���ت المتحدث���ة باس���م وزارة الخارجية 
الروس���ية ماريا زاخاروفا، قبل أس���بوع، وجود 
مرتزق���ة إس���رائيليين يقاتلون إل���ى جانب 

تنظيم »آزوف« والقوميين المتطرفين.
السويس���ري، في وقت  التلفزيون  وكش���ف 
س���ابق، أّن 35 ش���خصًا س���جلوا في السفارة 
األوكرانية في سويس���را في األس���بوع األّول 
من ب���دء العملية العس���كرية ف���ي أوكرانيا، 
مش���يرًا إلى أّن ذلك »حدث في أعقاب النداء 
الرئي���س األوكراني فولوديمير  الذي وجهه 
زيلينس���كي إل���ى المتطّوعي���ن ف���ي جميع 
أنحاء أوروب���ا لالنضمام إلى فيل���ق دولي من 

المتطّوعين األجانب«.

مرتزقة »إسرائيليون« يقاتلون إلى جانبها
»الدفاع األوكرانية« تخطط لحشد مليون مقاتل إضافي

بيروت/ االستقالل:
عشية االس���تحقاق االنتخابي في لبنان ارتفع 
منس���وب االهتم���ام »اإلس���رائيلي« م���ن قبل 
وسائل اإلعالم، في ظل صمت رسمي تام، وهو 
ما عكس���ته تعليقات ونقاشات بمشاركة عدد 
م���ن الخب���راء والباحثين الذي خلص���وا إلى أنه 
بالنسبة إلى »إسرائيل«، ال أمل ُيرتجى من هذه 
االنتخابات، فهي لن تحّقق منها ما عجزت عن 

تحقيقه في حروبها ضّد حزب الله.
وتمحورت المقاربة اإلس���رائيلية حول السؤال 
ع���ن مكان���ة ح���زب الل���ه وحلفائه ف���ي اليوم 
التال���ي لالنتخاب���ات، وإن كان الحزب وحلفاؤه 
س���يتمكنون من االحتفاظ باألكثرية النيابية، 
في ضوء األح���داث والتطّورات المفصلية التي 
عصفت بلبنان في الس���نوات األخيرة الماضية، 

والتي ال يصبُّ بعضها في مصلحة حزب الله.
التقدي���رات اإلس���رائيلية لم���آل لبن���ان بعد 
االنتخاب���ات النيابية اللبناني���ة يمكن إجمالها 
بعبارة: »ما كان هو ما س���يكون«، وعليه ال يعلق 
الخب���راء والباحثون في »إس���رائيل« آمااًل على 
تغيرات تصب في المصلحة اإلس���رائيلية في 

أعقاب االنتخابات اللبنانية.
النق���اش الدائر في »إس���رائيل« أظهر أّن ثمة 
رؤية عام���ة موّح���دة تجتمع عليها األوس���اط 
اإلسرائيلية المهتمة بالشأن اللبناني، وأهمها 
»اليأس اإلس���رائيلي« من أن تحدث االنتخابات 
تحّواًل جوهريًا في المشهد اللبناني، وذلك على 
الرغم من تعويل الكثير من الخبراء والباحثين 
على تطورات عدي���دة ال تصّب – برأيهم - في 
صالح الح���زب، منه���ا انتخاب���ات المغتربين، 
وارتف���اع مع���دالت االقت���راع فيه���ا، وتبل���ور 
معس���كر يضّم - من الداخل - القوات اللبنانية 

والكتائ���ب، ومن يتحالف معه من الوس���طين 
الدرزي والس���ني،  ومن خارج لبن���ان )الواليات 

المتحدة، فرنسا، والسعودية(. 
وحول اليوم التالي لالنتخاب���ات، لوِحظ إجماع 
بأّن أمام لبنان فترة ال اس���تقرار طويلة نس���بيًا 
بعد االنتخابات، إذ سيكون من الصعب االتفاق 
على  تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس جديد 

للبالد.
ويرى باحثون أّن »السيناريو األكثر ترجيحًا في 
اليوم التالي، هو اس���تمرار الش���لل السياسي، 
وع���دم التقدم نحو حل مش���اكل لبن���ان. هذا 
االنس���داد ف���ي األفق متأث���ر أيض���ًا بجهود 
ح���زب الله في ضوء التحدي���ات الجديدة التي 
يواجهه���ا، بينه���ا الحفاظ عل���ى موقعه بكل 

الطرق، ومنع أي تغيير قد يضر بالوضع الراهن 
الذي يعمل لصالحه، ما يس���مح له بالتأثير في 
اتخ���اذ القرارات في الدولة، من دون أن يتحمل 
المسؤولية عن نتائجها، ويضمن استقالليته 

العسكرية والسياسية واالقتصادية«.
وفي ضوء ذلك، ثّمة بين األوساط اإلسرائيلية 
م���ن يرى أّن »لبن���ان بلد مه���م.. ويجب العمل 
ع���ن كثب مع الواليات المتحدة والش���ركاء في 
المنطقة للتأكد من بقائه مستقّرًا، بغّض النظر 

عن نتيجة االنتخابات«.
كذلك، دعا معّلقون »إس���رائيل« بأن »ال تجلس 
مكتوف���ة األي���دي، وألن تقوم ببع���ض األمور 
بصم���ت، دعمًا للمرّش���حين المعارضين لحزب 

الله«.

»إسرائيل« واالنتخابات اللبنانية: ما كان هو ما سيكون

أبو ظبي/ االستقالل:
انتخ���ب المجلس األعلى لالتحاد اإلماراتي باإلجم���اع محمد بن زايد آل نهيان 
رئيسًا لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك عقب اجتماع في قصر المشرف 
في أبو ظبي برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد 

آل مكتوم.
وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة السبت، أّنه تّم بموجب المادة 51 من 

الدستور انتخاب ابن زايد باإلجماع رئيسًا لإلمارات.
ويتول���ى محمد بن زايد منصب رئيس دولة اإلمارات خلفًا ألخيه الراحل خليفة 

بن زايد، ليكون ثالث رئيس في تاريخ البالد.
والجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة اإلماراتية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
وأعلنت الحداد الرس���مي وتنكيس األعالم لمدة 40 يومًا، وتعطيل العمل في 

الوزارات والدوائر والمؤسسات االتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

انتخاب محمد بن زايد 
باإلجماع رئيسًا لدولة اإلمارات

موسكو/ االستقالل:
قالت روس����يا إّن انضمام الس����ويد وفنلن����دا إلى حلف 
ش����مال األطلس����ي »الناتو« ليس لمصلحتهما، مؤكدًة 
أّن الحلف س����يعلن الحاجة إلى نشر قوات إضافية فور 

انضمامهما.
وقال نائب وزير الخارجية الروس����ية ألكسندر غروشكو 
للصحافيين الس����بت: »ه����ذا هو الواق����ع الجديد الذي 
نح����ن مقتنعون ب����ه، ال يلّبي مصالح الس����ويد وفنلندا، 
وال مصالح الحفاظ على األمن واالس����تقرار األوروبي، وال 
مصالح االستقرار اإلقليمي، بل لن يؤدي إال إلى عسكرة 
الش����مال، والذي كان حتى وقت قريب المنطقة األكثر 

س����لمية على الصعيد العس����كري في أوروبا، حيث كان 
التركيز عل����ى التعاون بداًل من المنافس����ة في المجال 

العسكري.  اآلن الصورة ستتغير جذريًا«.
واته����م »الناتو« باتباع سياس����ة تهدف ل� »ش����يطنة 
روس����يا« واتهامها بحم����ل نوايا عدواني����ة تجاه دول 
معينة، مؤكدًا أنه »ال يمكن ببس����اطة االش����تباه في أّن 

روسيا لديها مثل هذه النوايا«.
وأردف غروش����كو: »لدين����ا فكرة تقريبي����ة عن كيفية 
تطور األحداث عندما يتم إضفاء الطابع الرس����مي على 
العضوية )لفنلندا والس����ويد(: ستعلن دول الناتو على 
الفور أّن الجناح الش����مالي ضعيف للغاية... وأنه يجب 

حماية ه����ذه الحدود ، لذلك تحتاج إلى نش����ر وحدات 
إضافية من القوات هناك«.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إّنه من السابق ألوانه 
الحديث عن نش����ر روس����يا أس����لحة نووية في منطقة 

البلطيق إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو.
وأكد غروش����كو في وقٍت س����ابق أّن »موسكو لن تقف 
مكتوفة اليدي����ن إذا انضمت فنلندا إلى الناتو«، مؤكدًا 
أّن قواته المسلحة »ستّتخذ جميع اإلجراءات الضرورية 

المطلوبة لضمان المصالح المشروعة للدفاع«.
وكان الكرملين صّرح، في 11 نيسان/أبريل الفائت، بأّن 
»انضمام فنلندا والس����ويد المحتمل إلى حلف ش����مال 

األطلس����ي، لن يجلب االس����تقرار إلى أوروبا«، مؤّكدًا بأّن 
»الحلف ال يزال أداًة معدًة للمواجهة، وأّن توس����عه لن 

يجلب االستقرار إلى القارة األوروبية«.
وعبرت وزارة الخارجية الروس����ية، سابقًا، عن قلقها إزاء 
جهود الواليات المتحدة وبعض حلفائها »لجّر« فنلندا 
والس����ويد إلى الناتو، وحّذرت من أّن موسكو قد تضطر 
إل����ى اتخاذ إجراءات جوابية ح����ال انضمام البلدين إلى 

الحلف.
ُيش����ار إلى أّن ق����رار الدولتين تلقى دعم����ًا من عدد من 
الدول، منها ألمانيا وفرنسا، اللتان أعلنتا الدعم الكامل 

لهذه الخطوة.

روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى »الناتو« سيؤدي إلى عسكرة شمال أوروبا

طهران/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة اإليرانية، إن ذكرى النكبة تؤكد م���رة أخرى ضرورة قيام 
حكومات وش���عوب العالم بالواجب اإلنس���اني والقانوني في الدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية اإليرانية في بيان لها الس���بت، عش���ية الذكرى ال�74 للنكبة، 
ض���رورة تعزيز وعي الش���عوب، بأن الحل الوحيد الس���تعادة حقوق الش���عب 

الفلسطيني يتمثل في تحقيق التضامن ودعم الشعوب المتطلعة للحرية.
وأضاف���ت أن 15 أيار/ مايو يذكر باالحتالل وإطالق المجازر وتش���ريد األصحاب 
األصليين وبداية عملية ممنهجة النتهاك واس���ع النط���اق للحقوق الطبيعية 

واألساسية للشعب الفلسطيني.
وتابعت أن االحتالل »اإلس���رائيلي« اس���تولى على أرض فلسطين بقوة السالح 
والقت���ل والنهب، ووضع أس���س انعدام األمن الدائم واالس���تقرار الذي ال يزال 

مستمرًا حتى اليوم.
في سياق متصل، دعا مستشار ممثلية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الدائمة 
لدى منظم���ة األمم المتحدة محمد رضا صحراني، المنظمة خاصة مجلس األمن 

للتحرك العاجل، إلنهاء جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
وندد صحراني بجريمة اغتيال مراسلة شبكة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، 
مضيفا أن أبو عاقلة كانت تعبر عن صوت شجاعة الشعب الفلسطيني، وتعتبر 

رمزا وطنيا للصمود والثبات أمام العدوان واالحتالل الظالم.
واشار إلى أن اغتيال شيرين أبو عاقلة يعد جانبا من سياسة الترهيب والعنف 
»اإلس���رائيلي« تجاه الصحفيين، بهدف التغطية على جرائم االحتالل، كما أنه 

انتهاك للقوانين الدولية.
واعتب���ر صحران���ي الصحفية الش���هيدة ضحية أخرى من ضحاي���ا عدم تحرك 
المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب واإلرهاب المس���تمر الذي يمارس���ه االحتالل 
اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسائر دول المنطقة، داعيا األمم المتحدة 
خاصة مجلس األمن الدولي التخاذ إجراءات عاجلة لمساءلته إزاء جرائمه الدولية 

التي ارتكبها على مدى عقود من الزمن.

عشية ذكرى النكبة
إيران: احتالل فلسطين أسس النعدام 

األمن واالستقرار في المنطقة
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خانيونس/ االستقالل:
»الغواصات  النصي����رات  احتكم فريق خدمات 
الصف����راء« للتعادل بدون أه����داف مع مضيفه 
خدمات خانيونس مس����اء الس����بت في افتتاح 
مباريات األس����بوع 17 م����ن دوري الدرجة األولى 
لك����رة القدم في قطاع غزة، بإس����تاد خانيونس 

جنوب القطاع.
وفش����لت جميع محاوالت الفريقين بالتسجيل، 
ليرتف����ع رصي����د النصيرات إل����ى 33 نقطة في 
المركز الثاني، وب����ات رصيد خدمات خانيونس 
21 نقطة بالمركز السابع، وبفارق األهداف أمام 

خدمات البريج.
وفي ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، 
خطف نماء فوًزا غالًيا من »أنياب« نظيره خدمات 
البريج بهدفين لواحد، حيث سجل لنماء مروان 
شيخ العيد، وأحمد الغزالي في الدقيقتين 37، 
و47 على التوالي، فيما أحرز للبريج أحمد الكرنز 

بالدقيقة 95 من ركلة جزاء.

وبذل����ك، يرتفع رصيد نماء إل����ى 25 نقطة في 
المرك����ز الرابع »مؤقًتا«، وتجم����د رصيد خدمات 

البريج عند 21 نقطة بالمركز الثامن.

وتتواص����ل مباري����ات المرحلة 17 م����ن البطولة 
األحد، حي����ث يلعب األقصى مع نماء في ملعب 

الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

»نماء« يواصل التقدم
»الغواصات« وخدمات خانيونس يحتكمان للتعادل السلبي 

دواال/ االستقالل:
أش���هر أس���طورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما، الجمعة، إسالمه بشكل 
رسمي، وذلك أمام جمع كبير في مسجد بوناموسادي بمدينة دواال إحدى كبرى 
المدن في الكاميرون، وأكد باتريك مبوما في »فيديو« اعتناقه اإلسالم، وتغيير 

اسمه إلى عبد الجليل، وذلك عقب ظهوره بالزي اإلسالمي.
ويع���د باتريك مبوما أحد أس���اطير منتخ���ب الكاميرون، ويتواج���د في قائمة 
الهدافين التاريخين ببطولة كأس األمم اإلفريقية مع »األسود« برصيد 11 هدًفا.

واس���تطاع باتريك مبوما تس���جيل أهدافه مع »أس���ود الكاميرون« في 3 نسخ 
مختلفة، أعوام 2000 في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

كما يملك مبوما مس���يرة حافلة مع عدد من األندي���ة، حيث ارتدى قمصان كل 
من باريس سان جيرمان، وشاتورو الفرنسيين، وجامبا أوساكا الياباني، وكالياري 

اإليطالي، واالتحاد الليبي، وطوكيو فيردي الياباني.

النجم الكاميروني باتريك مبوما 
يشهر إسالمه ويغير اسمه

الرياض/ االستقالل:
سلطت تقارير صحفية الضوء على المعاناة التي 
يعيشها فريق الهالل السعودي بعد اإلصابات 
الت���ي لحق���ت بياس���ر الش���هراني والكولومبي 
جوس���تافو كوي���الر وكاريل���و العب���ي الفري���ق، 
وبرامجه���م التأهيلية بع���د اإلصابات المتفرقة 

التي لحقت بهم.
 ويواج���ه فريق الهالل، على ملع���ب النادي في 
لقاء الكالسيكو، االتحاد المحترف ضمن صفوفه 
المداف���ع المص���ري أحمد حجازي ي���وم 23 مايو 
المقبل، ضمن الجول���ة 27 من دوري كأس محمد 

بن سلمان للمحترفين.
 وقالت صحيفة »الرياضية« الس���عودية السبت، 
إن نادي الهالل أعلن غياب الكولومبي والبيروفي 
ا تبقى من مباريات الموس���م، ولم يتأكد بعد  عمَّ
الرسمية وإمكانية  للمباريات  عودة الش���هراني 
مش���اركته مع فريقه أمام االتحاد ونهائي كأس 

الملك أمام الفيحاء الخميس المقبل.
 وكان الش���هراني تعرض إلصاب���ة في العضلة 
الخلفية عق���ب نهاية مران الفري���ق قبل مباراة 
ا، حس���بما أعلن ناديه عبر حس���ابه  االتفاق دورّيً

الرسمي في موقع التواصل االجتماعي بتويتر. 
 م���ن جانبه أعلن االتحاد الس���عودي لكرة القدم 

حجز 16 غرفة »VIP« فى ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية في جدة استعدادا للمباراة، وقالت 
 VIP»�صحيفة »الرياضية« السعودية، إن غرف ال
» البالغ عددها 16 تم حجزها بشكل كامل لمباراة 

فريق االتحاد وضيفه الهالل.
وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أن البرازيل���ي إيجور 
كورون���ادو، العب فريق االتحاد، حجز غرفة خاصة 
لدعوة عدد م���ن أفراد عائلته وأصدقائه لمتابعة 
المباراة المرتقبة، وكذلك حجز أعضاء شرف نادى 

الهالل عدًدا من الغرف.
ويتصدر االتحاد، المحترف ضمن صفوفه الدولي 
المصري أحم���د حجازي، ج���دول ترتيب الدوري 
الس���عودي دوري كأس األمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، برصيد 61 نقط���ة، وبفارق 6 نقاط، 
عن الهالل الوصيف قبل موقعة الحسم بينهما.

ويحتاج االتحاد للفوز على الهالل، بفارق هدفين 
أو أكث���ر، لضمان حس���م التتويج بلق���ب الدوري 
رس���مًيا، بغض النظر عن نتائج الجوالت الثالث 

القادمة.
بينم���ا ال يوجد بديل أمام الهالل، ال س���وي الفوز 
على االتحاد؛ ثم انتظار تعث���ر العميد، في لقاء 
آخر، من أجل التتويج بلقب الدوري، في الموس���م 

الرياضي الحالي.

الهالل السعودي يحاول تجهيز الشهراني لنهائي كأس خادم الحرمين

برلين/ االستقالل:
علق المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ األلماني حس����ن 
صالح حميديتش، على التقارير التي تحدثت عن اتفاق 
روبرت ليفاندوفس����كي نجم هجوم الفري����ق البافاري مع 

نادي برشلونة.
وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 

.2023
وقالت تقارير صحفية، اليوم، إن الالعب يرفض التجديد 
أو البقاء مع البافاري حتى نهاية الموس����م المقبل، وطلب 

االنتقال إلى برشلونة.
وق����ال حميديت����ش ف����ي تصريح����ات أبرزتها ش����بكة 
»سكاي س����بورت ألمانيا« اليوم السبت »لقد تحدثت مع 
ليفاندوفس����كي، وأخبرني في المحادثة أنه ال يريد قبول 

عرض التجديد، وأنه يرغب في مغادرة النادي«.
وأضاف »ليفاندوفسكي يرغب في خوض تجربة جديدة، 
لكن عقده يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2023. هذا أمر 
واق����ع«. وقالت تقارير صحفية إن ليفاندوفس����كي لديه 
اتفاق مع برشلونة، واألخير سيقدم عرًضا للنادي األلماني 

يبلغ 40 مليون يورو.
وردا على س����ؤال حول ما يتعي����ن حدوثه من أجل تغيير 
موقف الالعب، قال البوسني »ال أشغل نفسي بهذا األمر 

ألن موقفنا دائما ما كان واضحا«.
كانت تقارير إعالمية في ألمانيا كشفت أن برشلونة اتفق 
شفهيا مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي لضمه في صيف 

العام الحالي.
وقالت محطة »شبورت 1« األلمانية الرياضية إن برشلونة 

ينتظر إفادة من بايرن حول قيمة الش����رط الجزائي التي 
يرغب فيها مقابل فسخ عقد ليفاندوفسكي الذي يستمر 
حتى نهاية يوني����و/ حزي����ران 2023، مضيفة أنهما لم 

يتوصال إلى اتفاق محدد بعد.
وت����م اإلعالن أن بين����ي زاهافي وكيل الالع����ب البولندي 

الدولي وبرشلونة اتفقا على عقد لمدة 3 أعوام.
وقالت المحطة إنه حال أصر بايرن ميونخ على استكمال 
عقد ليفاندوفس����كي وعرقل انتقاله، عندئذ س����يتعين 
على الالعب أن يس����تمر لمدة موسم آخر في ميونخ، لكن 
س����تعين على النادي األلماني االختي����ار بين اإلبقاء على 
العب س����اخط للموس����م المقبل وتركه في نهاية العقد 
ليرحل دون الحصول على إيرادات أو التخلي عنه في هذا 

العام والحصول على مقابل كبير.

لندن/ االستقالل:
ت���وج ليفربول بلقب كأس االتحاد اإلنجليزي للم���رة الثامنة في تاريخه، 
مساء السبت، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بركالت الترجيح )6-5( بعد 

انتهاء الوقت األصلي 0-0، في ملعب ويمبلي.
أت���ت المحاولة األولى في المباراة لصالح ليفرب���ول في الدقيقة الرابعة، 
بعدما ارتقى محمد صالح لعرضية من أرنولد مسدًدا رأسية ذهبت أعلى 

العارضة.
وأهدر ليفربول فرصة محققة الفتتاح التس���جيل في الدقيقة 8، بعدما 
أرسل أرنولد بينية سحرية لدياز الذي انفرد بميندي، مسدًدا كرة أرضية 

تألق الحارس السنغالي في التصدي لها.
وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23، بعدما أرسل مونت 
عرضية أرضية من الجانب األيمن تجاه بوليس���يتش الخالي من الرقابة 
داخل المنطقة، الذي سدد بدوره كرة أرضية مباشرة مرت بمحاذاة القائم.

وواصل تشيلس���ي إه���دار الفرص المحققة في الدقيق���ة 28، بتمريرة 
سحرية من بوليسيتش أللونسو داخل المنطقة فانفرد بأليسون وسدد 

كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.
وتعرض ليفربول لضربة كبيرة في الدقيقة 33 إذ اش���تكى محمد صالح 

من إصابة عضلية، ثم غادر أرض الملعب وحل مكانه ديوجو جوتا.

ليفربول بطال لكأس االتحاد 
اإلنجليزي على حساب تشيلسي

بايرن يؤكد رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل
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جنين/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أبلغت عائلة الجريح حمزة 
عابد )19 عاما( من جنين، أّنه محتجز لديها، بعد أن جرى نقله إلى مستش���فى 
»رمبام« اإلس���رائيلي أمس إثر إصابته بجروح خطيرة بالرأس، أدت إلى إصابته 

بشلل في اليد والرجل، وال يزال موصواًل بأجهزة التنفس االصطناعي.
وأوضح���ت عائلة المعتقل عابد، أنه وفور وصوله إلى حاجز الجلمة العس���كري 
بس���يارة اإلس���عاف يوم أمس جرى احتجازه لمدة ثالث ساعات، قبل نقله إلى 

المستشفى.
وق���ال نادي األس���ير إن الجريمة الت���ي ارتكبت بحق المعتق���ل عابد، تضاف 
إل���ى آالف الجرائم التي يواص���ل االحتالل تنفيذها بحقن���ا، محمال االحتالل 
المس���ؤولية الكاملة عن مصيره، علًما أن غالبية الجرحى المعتقلين مؤخرا هم 

من محافظة جنين.
يذكر أن الجريح عابد أصيب الجمعة برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل 

اقتحامها مدينة ومخيم جنين.

االحتالل يحتجز الجريح حمزة 
عابد من جنين بحالة خطيرة

فقد استشهد شاب مقدسي، صباح السبت، متأثًرا 
بإصابته برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي داخل 

المسجد األقصى في 22 أبريل/ نيسان الماضي.
وأعلن عبد الرحمن الش���ريف استش���هاد شقيقه 
وليد )23 عاًما( أثناء تلقيه العالج في مستش���فى 
»هداس���ا عي���ن كارم« بالقدس المحتل���ة، بعد نحو 

ثالثة أسابيع من إصابته.
والش���هيد الش���ريف من بلدة بيت حنينا، أصيب 
برص���اص قوات االحتالل خالل اقتحمها المس���جد 

األقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.
وتلقى الشريف حينها رصاصة في الرأس، وُوصفت 

إصابته بالخطيرة، قبل إعالن استشهاده أمس.
وأصي���ب العش���رات باعتداء ق���وات االحتالل على 
المرابطين والمعتكفين في المس���جد األقصى في 

يوم إصابة الشريف.
اإ�صابات مبواجهات

إلى ذلك، أصيب ثالثة ش���بان بالرصاص المعدني 
المغل���ف بالمط���اط، إلى جانب العش���رات بحاالت 
اختناق بينهم نساء، مساء السبت، خالل مواجهات 
مع ق���وات االحتالل، ف���ي قرية كفر قدوم، ش���رق 

قلقيلية .
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحت���الل اقتحمت 
قرية كفر قدوم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات اطلق 

خاللها الجنود االعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، 
ما أدى إلى إصابة ثالثة شبان بالرصاص المعدني، 

والعشرات بحاالت اختناق.
فيما أصيب سبعة مواطنين، أمس، بحاالت اختناق 
بالغاز المس���يل للدموع، خالل مواجهات مع قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، في قرية سالم شرق نابلس.
وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ بالهالل األحمر في 
نابل���س احمد جبريل، بأن س���بعة مواطنين أصيبوا 
بحاالت اختناق خ���الل المواجهات، وجرى عالجهم 

ميدانيا.
اإجبار مقد�صي على هدم منزله 

إلى ذلك، أجبرت س���لطات االحتالل، أمس، الش���اب 
المقدسي فرج دبش على هدم منزله في قرية صور 

باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.
وأفادت مراس���لتنا، بأن الش���اب دبش، شرع صباح 
السبت بهدم منزله تجنبا لتغريمه تكاليف الهدم، 
في حال هدمته آلي���ات االحتالل، بحجة البناء دون 

ترخيص.
وقال دبش: إنه يسكن المنزل )طابق ثان( بمساحة 
70 مترا مربعا مع زوجت���ه وأطفاله الثالثة الذين ال 

تتجاوز أعمارهم ال�11 عاًما، وباتوا اليوم بال مأوى.
اإخطار بهدم م�صجد

وف���ي ذات الس���ياق، أخط���رت س���لطات االحتالل 

االس���رائيلي، بهدم مس���جد قيد اإلنشاء في تجمع 
»ع���رب الرماضين« الجنوبي، المع���زول خلف جدار 

الفصل العنصري، بمحافظة قلقيلية.
وأف���اد ممثل التجمع كس���اب ش���عور، ب���أن قوات 
االحتالل اخطرت بهدم المسجد خالل 7 ايام فقط، 

واال ستقوم قوات االحتالل بهدمه.
ويقع تجمع »عرب الرماضين« إلى الجنوب الشرقي 
م���ن مدينة قلقيلي���ة، على مقربة م���ن اراضي عام 

1948
م���ن ناحي���ة ثاني���ة، اس���تولت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، السبت، على جرافة في بلدة كفر اللبد 

شرق طولكرم.
وذكر ش���هود عيان من البل���دة، أن قوات االحتالل 
اقتحم���ت أرض���ا على األط���راف الش���رقية للبلدة، 
واس���تولت عل���ى جرافة »باج���ر«، تع���ود ملكيتها 
للمواط���ن س���ائد رجب، بينم���ا كان نجل���ه يعمل 
باس���تصالح األرض، ونقلتها الى داخل مستوطنة 

»عناب« المقامة على أراضي البلدة.
يش���ار إلى أن ق���وات االحتالل تم���ارس تضييقها 
على المزارعي���ن، خاصة أثناء عملهم في أراضيهم 
الزراعية المحاذية للمستوطنات، من خالل اجبارهم 
على مغاردتها، واالستيالء على معداتهم الزراعية 

ومنعهم من العمل.

بروكسل/ االستقالل:
ق����ال الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للسياس����ة 
األمنية والش����ؤون الخارجية جوزي����ب بوريل إننا 
»نش����عر بالذهول من المش����اهد الت����ي اندلعت 
الجمعة خالل تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو 

عاقلة في القدس المحتلة«.
وأدان االتح����اد األوروب����ي ف����ي بيان له الس����بت، 

للقوة والس����لوك  المتناس����ب  االس����تخدام غير 
غير المحترم من قبل الش����رطة اإلسرائيلية ضد 

المشاركين في موكب التشييع.
وأض����اف: »مصدوم����ون م����ن اس����تخدام العنف 
في مستش����فى القديس يوس����ف )الفرنساوي( 
واس����تخدام القوة المفرط الذي مارسته الشرطة 
اإلسرائيلية خالل مراس����م الجنازة. هذا السلوك 

غير المبرر ال يمكن أن يؤدي إال إلى زيادة التوتر«.
وتابع أن »الس����ماح بالوداع الس����لمي والس����ماح 
للمعزين بالحزن بسالم دون مضايقة وإهانة هو 

الحد األدنى من االحترام اإلنساني«.
وجدد دعوته »إلجراء تحقيق ش����امل ومس����تقل 
يوضح كل مالبس����ات اغتيال ش����يرين أبو عاقلة 

لتقديم المسؤولين عن قتلها إلى العدالة«.

االتحاد األوروبي يندد باستخدام االحتالل للقوة أثناء تشييع أبو عاقلة

رام الله/ االستقالل:
أضيء، مس���اء السبت، مبنى الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في مدينة 
رام الله، بصورة الش���هيدة الصحفية ش���يرين أبو عاقل���ة، تحية لروحها، 

وتقديرا لجهودها في خدمة أبناء شعبنا وقضيته العادلة.
وق���ال المش���رف العام عل���ى اإلعالم الرس���مي الوزير أحمد عس���اف، إن 
إض���اءة برج »تلفزيون فلس���طين« بصورة أبو عاقلة، تحي���ة لروحها، ووفاء 
للشهيدة التي بدأت مش���وراها المهني من منظومة االعالم الرسمي في 
»صوت فلس���طين«، وتقديرًا لجهودها ودوره���ا اإلعالمي في نقل الرواية 
الفلس���طينية للعالم، وتوثيق جرائم االحتالل بحق أبناء ش���عبنا وأرضه 

ومقدساته.
وأكد أن جريمة اغتيال أبو عاقلة لن تثني االعالم الفلسطيني بشكل عام 
واالعالم الرسمي بشكل خاص، عن القيام بمسؤولياته وتأدية واجبه تجاه 
ابناء ش���عبنا وقضيته العادلة، ولن يتمكن االحتالل من طمس الحقيقة، 

وإرهاب الصحفي الفلسطيني.
واس���تذكر الوزير عساف كل شهداء الحقيقة، الذين ارتقوا في السنوات 
الماضي���ة، أثناء تأديتهم واجبهم المهني واإلنس���اني تجاه ش���عبهم 

وقضيته.
وكانت الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة ارتقت األربعاء الماضي، برصاص 

جيش االحتالل اإلسرائيلي، أثناء تغطيتها للعدوان على مخيم جنين.
والقت جريمة اغتيال االحتالل »اإلسرائيلي« لمراسلة قناة الجزيرة شيرين 

أبو عاقلة، تنديدا محليا وعربيا ودوليا واسعا.

رام الله/ االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلس����المي، اليوم الس����بت، 
وقفة دعم وإسناد لألس����ير القائد خليل عواودة 
المضرب ع����ن الطعام لليوم ال�����73 على التوالى، 
رفضًا  العتقاله اإلداري، وذلك بالتنسيق مع طلبة 

الجامعات برام الله. 
وش����ارك في الوقفة اإلس����نادية، عائلة األس����ير 
عواودة وطالب الجامعات وعدد من محرري وكوادر 
الحركة، مرددين هتافات تضامنية مع األسيرين 
عواودة وري����ان، ومنددي����ن بسياس����ة االعتقال 

اإلداري.
وطال����ب المش����اركون بأوس����ع تفاع����ل وتضامن 
إلنقاذهم واإلفراج عنهم، كما ُرفعت صور األسرى 

المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان. 
وأكد المحامي المحرر محم����د عالن في كلمة له، 
عل����ى موقف حركة الجهاد اإلس����المي، وأنها لن 
تت����رك خليل وحي����دًا في معركته، بل س����نبقى 

األوفياء له ولكل األسرى في سجون االحتالل.
وأضاف عالن أن تضحيات األس����رى هي المحرك 
والداف����ع لمقاوم����ة االحت����الل ض����د المش����روع 
االستيطاني، فاالحتالل هو من يحرمنا االستقرار 
واألمان، داعيًا المؤسس����ات الرس����مية والمعنية 
باألس����رى والجميع بال اس����تثناء للوق����وف أمام 

مسؤولياتهم اتجاه األسرى وقضيتهم. 
ووجه عالن، دع����وة للمقاومة الفلس����طينية إلى 
اتخاذ زمام األمور بقضية العواودة خصوصًا وأن 

إضرابه هو األصعب من سابقيه ممن أضربوا فهو 
يرفض تناول أي مدعمات أو إجراء فحوصات.

واس����تحضر هاني ع����واودة عم األس����ير خليل، 
صف����ات خليل وتفوقه في دراس����اته الجامعية، 
ونجاحه في حياته، مش����يدًا بانسانيته وثقافته 
وحبه لوطنه، وأن س����لبه لحريته لن يكسر إرادته 

في انتزاعها.
يذكر أن األس����ير خلي����ل ع����واودة )41 عامًا( من 
مدينة الخلي����ل، مضرب عن الطع����ام منذ تاريخ 
3-3-2022م، بينما األس����ير رائد ريان )27 عامًا( 
من الق����دس، مضرب عن الطعام منذ تاريخ 4-6-
2022م، وذلك رفضًا لسياس����ة االعتقال اإلداري 

التي تمارسها قوات االحتالل بحق األسرى.

إضاءة برج »تلفزيون فلسطين« الجهاد تؤكد على دعم األسير عواودة في رام الله
بصورة الشهيدة أبو عاقلة

الخليل/ االستقالل:
أصيب الس���بت، عدد من األطفال إثر تعرضهم لالعتداء من قبل مستوطنين في 

شارع الشاللة وسط الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المواطن ش���ادي سدر إن مس���توطنين ألقوا الحجارة على أطفاله في محيط 

منزلهم في شارع الشاللة، ما أدى إلى إصابة طفلين.
وبّي���ن أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص المطاطي على أحد أبنائه )17 عامًا( من 

مسافة عشر أمتار، ما أدى إلصابته برصاصتين في القدم.
وأض���اف أن قوات االحتالل أطلق���ت قنابل الصوت تجاه المن���زل واقتحمته بعد 

اعتداء المستوطنين.
وطالب س���در المس���ؤولين بتوفير الحماية ل���ه ولعائلته نظ���رًا لخطورة الظروف 
التي يعيش���ون فيه���ا وتعرضهم لالعتداءات المس���تمرة م���ن جيش االحتالل 

ومستوطنيه.
وق���ال »أطالب المس���ؤولين بالقدوم إل���ى منزلي والعيش في���ه لتقدير الخطورة 

وانعدام األمن الذي نواجهه«.

إصابة أطفال باعتداء 
للمستوطنين في الخليل

الخليل/ االستقالل:
باش���رت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية في واقعة مقتل مواطنين 

)65 عاًما( و)44 عاًما( في منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل.
وأوضح الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مواطنين اثنين 

تعرضا إلطالق نار.
وت���م نقلهما إلى مستش���فى الخليل الحكوم���ي وقد أعلن األطب���اء عن مصرع 
أحدهم���ا والحقًا تم اإلعالن عن وفاة اآلخر متأث���ًرا بجراحه الخطيرة التي أصيب 
بها. وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمانيهما وإحالتهما لمعهد الطب 
العدلي إلجراء الصفة التشريحية واستكمال اإلجراءات القانونية وفقا لألصول.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي« مساء الس���بت إعادة فتح حاجز بيت 
حان���ون »إيرز« أمام حركة العمال والتجار من غزة بعد إغالقه منذ بداية ش���هر 

رمضان الماضي.
وق���ال مكت���ب الناطق باس���م ما يس���مى وح���دة تنس���يق أعم���ال الحكومة 
»اإلس���رائيلية« في المناطق الفلسطينية: إنه في ختام تقييم الوضع األمني، 
تقرر مس���اء السبت، إعادة فتح معبر »إيرز« أمام العمال وأصحاب التصاريح من 
قط���اع غزة. وأضاف المكتب، أن »اإلجراءات المدنية س���تتواصل وفًقا لتقييم 

الوضع، وذلك للحفاظ على االستقرار األمني«.

االحتالل يقرر إعادة فتح حاجز 
»بيت حانون« أمام العمال

النيابة تباشر إجراءاتها 
بواقعة مقتل مواطنين بالخليل

ا�صت�صهاد مقد�صي..
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بيروت/ االستقالل:
صدر عن مكتب رئيس الجامعة األميركية في بيروت )AUB( بيان أعلن فيه عن 

إنشاء منحة شيرين أبو عاقلة التذكارية في الجامعة.
وجاء في البيان، “إن اغتيال الصحافية الفلس���طينية الالمعة شيرين أبو عاقلة 
في الحادي عشر من هذا الشهر هو أكثر من حرمان للعالم من صحافية شجاعة 
ومصّممة وُمخضرمة من أعلى المس���تويات. إنه حرمان من بطلة لفلس���طين ال 
تتراجع، ورمز لألمل، وصوت لمن ال صوت لهم، وُملهمة للنساء الشجاعات في كل 
مكان. إن مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت وإدارتها يؤمنان باألهمية 
الُقصوى للحفاظ على مثال ش���يرين أبو عاقلة رمزًا خالدًا لألمل، للفلسطينيين 

وللنساء.
وأضاف البيان: »إكرامًا لذكرى ش���يرين أبو عاقل���ة، يعلن مجلس أمناء الجامعة 
األميركية في بيروت، وبشراكة كاملة مع مؤسسة يافا، عن إنشاء منحة شيرين 
أبو عاقلة التذكارية. وهذه الهبة س���وف تمّول منحًا دراس���ية كاملة للنساء من 
فلسطين للحصول على شهادة الماجستير في الدراسات اإلعالمية من الجامعة 
األميركي���ة في بيروت وهي الجامعة األقدم واألعرق في المنطقة، على أن ُينظر 

فورًا في طلبات الُمنح«.
واستش���هدت الزميلة »أبو عاقلة« صباح األربعاء الماضي، إثر إصابتها برصاص 
قناص »إسرائيلي« خالل تغطيتها لوقائع اقتحام قوات االحتالل مخيم جنين، 

ينما كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص مكتوبا عليها »صحافة«.

بيروت: إطالق منحة باسم 
الشهيدة شيرين أبو عاقلة

ر�شم جدارية لل�شحفية �شريين اأبو عاقلة مكان اغتيالها يف خميم جنني

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراسة جديدة إلى دالئل على أن مضادات األكسدة تحمي من التنكس 
العصب���ي، والذي يرتب���ط باإلصابة بالخ���رف والزهايمر. وأظه���رت األبحاث أن 
المستويات العالية من الكاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر توجد 

في الفواكه والخضروات بشكل طبيعي، تحمي الذاكرة من التدهور.
وبحس���ب موقع »ميديكال نيوز توداي«، قامت الباحثة مي بيضون وزمالؤها في 
مختبر علم األوبئة وعلوم الس���كان في المعهد الوطني للش���يخوخة بالواليات 
المتحدة، بدراس���ة مجموعة بيانات كبيرة شملت 7 آالف شخص أعمارهم بين 

45 و90 عامًا.
ودرس الباحثون مستويات مضادات لألكسدة في دم المشاركين، بما في ذلك 
فيتامينات »أ« و«سي« و«إي« والعديد من الكاروتينات، وهي أصباغ موجودة في 

النباتات يحولها الجسم إلى فيتامين أ.
وقالت الدكتورة مي بيضون: » مضادات األكس���دة قد تحمي الدماغ من التلف 
المرتبط بالخرف. يحدث اإلجهاد التأكس���دي بمستوى عاٍل بشكل غير طبيعي 
في الجسم، بما في ذلك داخل الدماغ، وفي مثل هذه الظروف، قد يساعد تناول 

مضادات األكسدة في حماية خاليانا من التلف، بما في ذلك خاليا الدماغ«.
ويس���اعد تنويع األطعمة، وزيادة حصة األطعمة النباتية على تعزيز مس���توى 

مضادات األكسدة في الجسم.
وإلى جانب المكسرات والبذور، توجد مضادات األكسدة في الفواكه والخضراوات 
ذات األلوان الزاهية، مثل: التوت، والجزر، والمانجو، والفراولة )الفريز(، والكيوي، 
والفلفل، والبطاطا الحلوة، األفوكادو، والبروكلي، والرمان، والطماطم، والس���بانخ، 

والزنجبيل، والكركم.

مضادات األكسدة تحمي 
الذاكرة من الخرف

االستقالل/ وكاالت:
وجدت امرأة نفس���ها في حيرة من أمرها بعد العثور 
على أموال مخبأة داخل زوج من األحذية المستعملة 
اش���ترته عبر اإلنترن���ت، ألنها ال تعرف م���ا إذا كان 

ينبغي لها االحتفاظ بهذا المال أم ال.
وش���اركت مااليكا إح���دى مس���تخدمات تيك توك 
االكتش���اف مع متابعيه���ا على وس���ائل التواصل 
االجتماعي، وقالت إنها اشترت زوًجا من األحذية عبر 
اإلنترنت والحظت وجود صدع في نعل الحذاء األيسر. 

وعندما قامت بالتحقيق أكثر، وجدت أن هناك مظروًفا 
بداخله رزمة نقود من فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا.

و س���رعان ما بدأ الناس التعليق على مقطع الفيديو، 
وقالوا إن من حق مااليكا االحتفاظ بالمال.

وكتبت مااليكا التي تنشر على تيك توك تحت اسم 
@laika0123 »عثرت للتو عل���ى مخزون نقدي مخبأ 
في الحذاء الذي اش���تريته من Depop داخل صدع 

في األسفل«.
و س���رعان ما حصل مقط���ع الفيديو عل���ى أكثر من 

600000 مش���اهدة جنًبا إلى جنب مع عدد كبير من 
التعليق���ات واإلعجابات. وقال بع���ض المعلقين إن 

مااليكا يجب أن تحتفظ بالمال ألنه من حقها.
وتس���اءل أحد المعلقين »ما ال���ذي كان يفعله المال 
هناك في المقام األول؟«، فردت مااليكا »ال تس���ألني 
عن ذل���ك«. وأضاف مس���تخدم آخر:«يب���دو لي هذا 
الم���ال وكأنه من أموال المخدرات«، لكن مااليكا نفت 
ذل���ك وقالت »ال ليس كذلك، كان هناك كتابات على 

المظروف«.

غزة/ االستقالل:
هبط سعر العملة الرقمية المشفرة LUNA بنسبة 
99%، حي����ث يتم تداولها ف����ي الوقت الحالي عند 
س����عر 0.009 دوالر، ويبقى السؤال هل ستتعافى 

لونا وتعود لسعرها الطبيعي ؟
نس����رد لك����م متابعينا الك����رام بع����ض آراء الخبراء 
والبيانات الرس����مية للش����ركة للوصل إل����ى إجابة 

تقريبية للسؤال أعاله.
هل يتعافى �شعر عملة لونا الرقمية؟

تمتلك عملة لونا الرقمية القدرة على التعافي، ومع 

ذلك، فإن الوضع حالًيا غير مؤكد وصعب التوقع به 
للغاية.

وقال مؤسس شركة تيرا، غرد دو كوون، يوم الثالثاء 
 UST الماضي “قريبا سنعلن عن خطة إلنقاذ عملة

الرقمية المستقرة”.
وغ����رد يوم األربعاء قائال ” أتفهم أن ال� 72 س����اعة 
الماضية كانت صعبة للغاية بالنس����بة لكم جميًعا 
– أعل����م أنني مصمم على العمل مع كل واحد منكم 

لتجاوز هذه األزمة وسنتجاوزها”.
وتاب����ع ” يعد نظام Terra البيئ����ي واحًدا من أكثر 

األنظم����ة ديناميكية في عالم العم����الت الرقمية، 
حيث يوجد مئات من الفرق المتحمس����ة إلنش����اء 
تطبيقات على ش����بكتها، وأن عودة تيرا س����تكون 

مذهلة”.
كم����ا أك����د موق����ع ” Investing Cube” أن هناك 

فرصة جيدة ألن يتعافى سعر عملة لونا الرقمية؟
حيث ص����رح المحلل كيلفن ماين����ا “لكي يتعافى 
س����عر عملة لون����ا س����يحتاج الفريق إل����ى إصالح 
المشكلة وتوضيح أن مثل هذا السقوط لن يحدث 

مرة أخرى”.

هل ستتعافى عملة »لونا« الرقمية بعد انهيارها؟

تعثر على نقود مخبأة داخل حذاء اشترته من اإلنترنت

االستقالل/ وكاالت:
اكتش����ف علماء أس����تراليون نوع����ًا جديدًا من 
األس����ماك تتمتع بوجوه غريبة ُتظهرها كأنها 

عابسة أو حزينة دائمًا.
وج����د الباحث����ون نوعين جديدين من أس����ماك 
الحل����زون بع����د أن تم ربط جه����از مراقبة بقيمة 
100 ألف دوالر بمصيدة يابي وإرس����اله عبر 6.5 
كيلومت����رات تحت الماء، وفق����ًا لصحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وكان فريق م����ن مركز أبحاث أعماق البحار التابع 
لجامعة »مينديرو« في أستراليا الغربية في رحلة 

مخصصة الستكشاف قاع المحيط الهندي.

وتمتلك الس����مكة ذات المظهر الغريب جسمًا 
مصنوعًا من مادة هالمية شفافة وتتمتع بوجه 

»حزين« طوال الوقت، حسب التقرير.
قال المدير المؤس����س آالن جاميسون لصحيفة 
»سيدني مورنينغ هيرالد« إن السمكة بدأت في 
الذوبان بعد دقائق من سحبها على ُبعد 6 آالف 
و500 مت����ر من قاع البحر. وأوض����ح: »خالل وجود 
األس����ماك في الف����خ، تتعرض للطهي بش����كل 
أساس����ي ألنها لم تشهد أبدًا درجة حرارة تصل 

إلى 25 درجة مئوية في آخر 10 ماليين سنة«.
بمجرد صعود األسماك على متن السفينة، ربما 
يكون لديك أقل م����ن 20 دقيقة للحفاظ عليها 

ألنها تبدأ حرفيًا في الذوبان أمام عينيك بسبب 
درج����ة الحرارة. تم العثور على س����مكة الحلزون 
وهي تعيش في الظالم على عمق يزيد على 6.5 
كيلومتر تحت سطح المياه -حيث تصل درجات 

الحرارة إلى اثنين فقط.
اس����تغرق األمر من الباحثين س����اعتين ونصف 
الس����اعة إلنزال المعدات في قاع البحر، حيث تم 
إجراء اختبارات متعددة لمستويات األكسجين 
والملوحة في المياه. وقد يس����تغرق األمر عامين 
آخرين حت����ى يتم وصف الن����وع الجديد علميًا، 
حيث يكثف الباحثون جهودهم الستكش����اف 

محيطات أستراليا.

اكتشاف »السمكة الحزينة« على عمق 6500 متر

االستقالل/ وكاالت:
دعت دراس���ة إسبانية جديدة إلى مراقبة الجلسة التدريبية باستخدام أدوات قياس 

معدل ضربات القلب، ومقارنة كثافة التدريب مع الحالة المزاجية في اليوم الموالي.
وأظهرت الدراس���ة في مختبر عل���م النفس الرياضي في معه���د البحوث الرياضية 
بجامعة برشلونة، أنه كلما زادت كثافة التدريب تدهور المزاج في صباح اليوم الموالي، 
مع انخفاض معدل ضربات القلب. ووفقًا لموقع »ساينس دايلي« شاركت في الدراسة 
مجموعة من راكبي الدراجات، واستمرت مراقبة تأثير  إجهاد التدريبات على المزاج 6 
أسابيع. ويحتاج الرياضيون إلى الضغط على الجسم لبناء اللياقة البدنية، قبل تكيف 

الجسم ليكون قادرًا على استيعاب الضغوط في الجولة التالية.

التدريب البدني القاسي 
يؤثر على المزاج


