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جنين/ االستقالل:
اته���م القي���ادي في حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، الس���بت، أجه���زة أمن الس���لطة 
الفلس���طينية، ب� »الوقوف خلف حملة التحريض 
التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل االجتماعي«.

و نقل���ت »قدس ب���رس« عن عدنان قول���ه: »يبدو 

أن الس���لطة واالحتالل يري���دان قتلي في خالف 
فلس���طيني - فلس���طيني، أو خ���الف مال���ي أو 

اجتماعي، وليس بشكل مباشر«.
وانتقد عدنان »ما يتعرض له من شتم وتحريض 
باالعتداء البدني عليه«، محّمالاً االحتالل »مسؤولية 

تعرضه لألذى أو القتل«.

الشيخ عدنان يتهم السلطة 
واالحتالل بالتحريض على قتله

الضفة المحتلة/ االستقالل:
استشهد فجر السبت فتى فلسطيني متأثرًا 
بالج���راح الخطي���رة الت���ي اصي���ب بها خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة س���لواد 

ش���رقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية 
المحتلة، فيما أصيب آخ���رون بمواجهات مع 
االحتالل ف���ي بيت لحم وجني���ن، واعتداءات 

للمستوطنين بقرية المغير شمال رام الله.

فقد استشهد، فجر أمس السبت، فتى متأثرا 
بج���روح أصيب بها برصاص ق���وات االحتالل 

س���لواد،  بلدة  في  اإلس���رائيلي، 
شرق مدينة رام الله.

استشهاد فتى وإصابات بمواجهات مع 
االحتالل واعتداءات للمستوطنين بالضفة

دعوات لمحاسبة االحتالل على جرائمه 
بحق الصحفيين في المحافل الدولية

غزة/ االستقالل:
دعا نخب���ة من اإلعالميي���ن والحقوقيي���ن واألكاديميين، 
الس���بت، إلى ضرورة محاس���بة االحتالل »اإلسرائيلي« في 

بيروت/ االستقالل:
بحث نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
جميل مزهر ف���ي بيروت مع األمين الع���ام لحركة الجهاد 

بيروت: مزهر والنخالة 
يتباحثان حول آخر المستجدات

غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن استمرار السلطة 
في نهج االعتقاالت السياس���ية واقتح���ام البيوت وإهانة 

الفصائل: استمرار السلطة في نهج 
االعتقاالت السياسية يخدم االحتالل

»حماس« و »الجهاد« تنعيان الشهيد »حماد« 
وتؤكدان استمرار المقاومة حتى التحرير

هنية يؤكد ضرورة توحد جبهات 
المقاومة لمواجهة االحتالل

بيروت/ االستقالل:
أك����د رئي����س المكت����ب السياس����ي لحرك����ة المقاومة 
اإلس����المية )حماس( إسماعيل هنية، الس����بت، ضرورة 

غزة/ االستقالل:
نعت حركتا الجهاد اإلس���المي في فلس���طين و«حماس« 
ا(، وأكدتا أن  الشهيد الفتى عبد الله محمد حماد )16 عاماً

النخالة: االحتالل فشل في كسر إرادة 
شعبنا وعلينا إشاعة ثقافة المقاومة

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
القائد زياد النخالة، إن االحتالل اإلسرائيلي لم يستطع 

غزة- القدس المحتلة/ خالد اشتيوي:
ال تتوان���ى س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلي« عن 
اس���تخدام كافة أش���كال العقاب واالعت���داء على 

المقدس���يين، فل���م يقتصر األمر عل���ى االعتقال أو 
الض���رب أو اإلع���دام بدم ب���ارد أو هدم 
البي���وت ومصادرته���ا، بل ط���ال أيضًا 

»الضرائب«.. سيف »إسرائيلي« مسلط على 
رقاب المقدسيين لدفعهم لمغادرة المدينة

منظمة »UN Watch«.. تحريض »سياسي« 
متواصل ضد »أونروا« إلنهاء وجودها

غزة / معتز شاهين:
ا ضد معلمي  تق���ود منظم���ة »UN Watch« تحريضاً
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، 

ا لجهات أممي���ة وأوروبية ومانحين،  ورفعت تقري���راً
يض���ّم مزاع���َم بانخراط العش���رات من 
المعلمين في »دعم المقاومة«. المنظمة 

رام الله/ االستقالل:
أك���د تقرير صادر عن المكتب الوطن���ي للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان، أن حكومة نفتالي بنيت كانت األكثر 

تقرير: حكومة »بنيت« األكثر تطرفًا 
بدفع مخططات االستيطان للتنفيذ

االحتالل يعتقل 4 �صبان بعد حما�صرة مركبتهم قرب جنني
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رام الله/ االستقالل:
نظم أهالي المعتقلين السياسيين مساء السبت، 
وقفة احتجاجية وس����ط رام الل����ه، رفًضا العتقال 

أبنائهم في سجون السلطة.
ورفع األهالي صور أبنائهم المعتقلين في سجون 
األجهزة األمنية، منددين باإلجراءات التي يتعرض 
لها أبناؤهم داخل الس����جون من تعذيب دون أية 

تهمة.
وهتفوا بعبارات تس����تنكر االعتقاالت السياسية 
واعتق����ال المقاومين، في مقابل عدم المس����اس 

بالمتعاونين مع االحتالل وتوفير الحماية لهم.
كما هتفوا بعبارات » يا سلطة الكالشنات بكفيكي 
اعتقاالت .. يا سلطة الكالشنات بكفيكي خيانات«.

وحمل األهالي الس����لطة المس����ؤولية الكاملة عن 
حياة أبنائهم المعتقلين في سجن أريحا والذين 

يتعرضون للتعذيب الشديد.
الحقوقي����ة  المؤسس����ات  العائ����الت  وطالب����ت 
والفعاليات السياس����ية والوطنية الفلس����طينية، 
بالضغ����ط على األجه����زة األمنية الفلس����طينية، 
لإلفراج الفوري عنهم، وعَب����رت عن مخاوفها على 

حياتهم في ظل منعهم من الزيارات.
وتش����هد محافظات الضف����ة الغربي����ة اعتقاالت 
متصاعدة من قبل األجهزة األمنية، تس����تهدف 
نش����طاء في حركتي الجهاد اإلسالمي و«حماس« 

وأسرى محررين.
وكان����ت األجهزة األمنية أطلق����ت النار على مركبة 
األس����ير المحرر رفيق إدريس مفارجة الليلة  قبل 

الماضية ببلدة بيتونيا، قبل اعتقاله.
يذكر أن مفارجة أس����ير محرر أمضى في س����جون 

االحتالل قرابة 10 أعوام.

المعتقلون يتعرضون لتعذيب وحشي
وقفة احتجاجية برام الله رفضًا لالعتقال السياسي

رام الله/ االستقالل:
أك���د تقرير صادر عن المكت���ب الوطني للدفاع عن 
األرض ومقاوم���ة االس���تيطان، أن حكوم���ة نفتالي 
بنيت كانت األكثر تطرًفا في دفع عدد من مخططات 

االستيطان للتنفيذ. 
وأوض���ح التقرير الصادر الس���بت، أن تلك الحكومة 
سارت في عام حكمها على نهج حكومات بنيامين 
نتنياهو في تش���جيع وتعميق االستيطان، رغم أن 
أحزاًبا مش���اركة في الحكومة كميرتس والعمل من 
اليسار الصهيوني كانت قد تعهدت في الحمالت 
االنتخابي���ة بالعمل على منع بناء مزيد من الوحدات 

السكنية في المستوطنات.
وأشار إلى أن حكومة بنيت في عامها األول واألخير 
وبعد إعالن حل الكنيست قامت ببناء آالف الوحدات 
في المستوطنات والكتل االس���تيطانية في عمق 
الضفة الغربي���ة وأحيت خطة البن���اء في المنطقة 
المسماة E1 في محيط مستوطنة »معاليه أدوميم« 

شرقي القدس المحتلة.
كما أنها حولت األموال إلى مجالس المس���توطنات 
ومكنتها من العمل ضد البناء الفلس���طيني وعززت 

البناء في المستوطنات المعزولة.
وذكرت أنه خالل العام فقط تم الس���ماح بالترويج 
الفعل���ي ل 7292 وحدة اس���تيطانية، في حين أن 
معدل البناء في س���نوات حك���م بنيامين نتنياهو 

وصل إلى 6 آالف وحدة في العام الواحد.
وحسب التقرير، فقد س���ادت خيبة أمل في أوساط 

المجتم���ع الدولي من حكومة بني���ت- البيد التي لم 
تكتف بالس���ير عل���ى خط حكوم���ات نتنياهو في 
التوس���ع االستيطاني بل صعدت في عمليات هدم 

منازل ومنشآت الفلسطينيين.
وذكر أنه باس���تثناء عام���ي 2016، و2020، فإنه لم 
يكن هن���اك في العقد الماضي ع���ام تم فيه هدم 
للمزيد من المباني الفلسطينية مقارنة بالعام األخير 

للحكومة الحالية، حيث هدم 614 منزاًل.
وتظهر جردة حس���اب س���ريعة أن حكومة اليمين 
المتطرف في »إس���رائيل« أقرت من���ذ مطلع العام 
الجاري عددًا من المشاريع االستيطانية ذات البعد 
السياسي واالس���تيطاني التوسعي لشطب الخط 

الفاصل ما بين نكبة 1948 ونكسة العام 1967.
وذكر التقرير أن آخر تلك المشاريع إقرار 3 مشاريع 
استيطانية جنوب القدس المحتلة على جانبي الخط 
األخضر، بإقرار بناء نحو 1698 وحدة استيطانية في 
ثالث���ة مناطق مختلفة في عم���ق غربي القدس في 
مس���عى واضح لفصل القدس عن بيت لحم نهائيًا 
وربطها بالكتلة االستيطانية »كفار عتصيون« ضمن 

رؤية مشروع » القدس الكبرى«.
ولفت إلى إقرار 3 مخططات اس���تيطانية الش���هر 
الجاري تق���ع على حدود الق���دس غرًبا وفي عمقها 
إلى الشمال من الولجة لتوسيع مستوطنة ) كريات 
هايوفي���ل ( باتجاه جنوب الضف���ة الغربية، ب�730 

وحدة استيطانية جديدة.
وتشمل المخططات االس���تيطانية الجديدة مئات 

الوحدات االس���تيطانية المتوسطة الحجم ورياض 
اطف���ال ومعابد يهودية وم���دارس جديدة، ومئات 
الوحدات السكنية في مبان من 10 إلى 30 طابًقا في 

عدد من المخططات.
في الوقت نفسه صادقت هذه الحكومة مؤخرًا على 
مخطط اس���تيطاني يستهدف محافظتي سلفيت 
وقلقيلية من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة 
بعد مصادرة 320 دونًما من األراضي التابعة لقرية 

أماتين في محافظة قلقيلية.
كما ص���ادرت نحو 156 دونًما في بلدة دير اس���تيا 
ف���ي محافظة س���لفيت من أجل توس���يع المنطقة 
الصناعية القائمة في المنطقة، في منطقة تتوسط 
مس���توطنة عمانوئيل والمنطقة الصناعية التابعة 
لها ضمن ما تصنفه »إسرائيل« مناطق نفوذ تابعة 

للمستوطنة المذكورة.
هذا إلى جان���ب إقامة مناطق صناعي���ة أخرى على 
اراض تم���ت مصادرتها والس���طو عليها من خالل 
أوامر عسكرية في أعوام سابقة تشمل بناء عشرات 
للمس���توطنات  تضاف  الصناعية  المس���توطنات 
الصناعية القائمة في الضفة الغربية، وفق التقرير.

وأفاد التقري���ر بإقامة حكومة بنيت مس���توطنات 
رعوي���ة، الغ���رض المعل���ن منها يتمث���ل في طرد 
التجمع���ات الرعوي���ة والزراعية الفلس���طينية من 
أراضيها، سواء أكانت هذه األراضي عامة أو خاصة، 
وتحويلها إلى أراٍض تقتصر إمكانية اس���تخدامها 

على المستوطنين وحدهم.

بيروت/ االستقالل:
بحث نائب األمين العام للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين جميل مزهر 
في بيروت م���ع األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زي���اد النخالة آخر 

المستجدات الراهنة في المنطقة والعالم.
وأك���دا خالل اللقاء الذي جمعهما الخميس، على العالقة الثنائية المتينة 
التي تربطهما، والتي يجب أن يتم تعزيزها في مواجهة المخاطر واألحداث 

المحدقة بالقضية الوطنية، وتوحيد طاقات شعبنا في مواجهة العدوان.
واعتبر الوفدان أن كل تراجع أمريكي بالمنطقة والعالم هو بمثابة ربح صاٍف 
وخطوة على طريق االنتصار الكامل للشعوب المضطهدة وقوى المقاومة 
بالمنطقة، وأن نتائج ما بعد الحرب الروس���ية األوكرانية خطوة على طريق 
التحول العالمي م���ن عالم القطب الواحد لعالم متع���دد األقطاب وهو ما 
س���يعفي شعبنا كما كل شعوب العالم من سياسات التوحش والمعايير 

المزدوجة التي رزح تحت نيرها لعقود طويلة.
ورأى المجتمع���ون ب���أن زي���ارة الرئيس األمريك���ي بايدن إل���ى المنطقة 
جاءت كخطوات اس���تباقية لنتائ���ج الحرب الروس���ية األوكرانية في إطار 
تقديم ضمانات أمنية وعس���كرية تخفف م���ن حالة القلق الوجودي التي 
يعيشها العدو ومستوطنوه، وذلك بإطالق حلف ناتو عربي بقيادة الكيان 
الصهيون���ي لمواجهة المحور وقوى المقاومة، وفرض الحلول االقتصادية 

المدفوعة عربيًا بهدف فرض االستسالم على شعبنا.
وأك���د الطرفان أن مجموع ما يتعرض له ش���عبنا من مخاطر يتطلب العمل 
الجاد والفعلي عل���ى إنجاز الوحدة الوطنية وتس���ليحها بالمقاومة كممر 
إجب���اري لتحييد تلك المهددات وحفاظًا عل���ى الثوابت وانتصارًا للحقوق 

الوطنية.
وناقش المجتمع���ون األوضاع الراهنة في مدينة الق���دس ومدن الضفة 
ومخيماتها وقراها والداخل المحتل واس���تمرار حلقات الحصار المفروض 
على غزة وتصعيد الممارس���ات الصهيونية بحق األسرى، وما يتطلبه ذلك 

من تصعيد للمقاومة على كافة خطوط االشتباك.

سارت على نهج حكومات نتنياهو
تقرير: حكومة »بنيت« األكثر تطرفًا بدفع مخططات االستيطان للتنفيذ

بيروت: مزهر والنخالة 
يتباحثان حول آخر المستجدات

غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن استمرار السلطة 
في نهج االعتقاالت السياس���ية واقتحام البيوت وإهانة 
أهلها من أحرار الش���عب الفلس���طيني ه���ي أفعال غير 

وطنية تخدم االحتالل ومصالحه في الضفة.
وأدانت الفصائل في بيان لها السبت، قيام السلطة نيابة 
عن االحتالل باعتقال األسرى المحررين وكوادر الفصائل 
الفلس���طينية والطالب والنقابيين، واس���تدعاء النس���اء 

وإخافة اآلمنين والعبث بأمنهم وإهانتهم.
ونددت الفصائل في بيانها استخدام السلطة وأجهزتها 
األمنية سياس���ة التش���ويه ض���د الش���يخ عكرمة صبري 
النتقاده االعتقال السياسي محاولة بائسة إلسكات صوت 
الحق وإلخفاء الحقيقة المؤلمة لما يحدث في سجن أريحا.

كما أدانت الفصائل ما يتعرض له األس���ير المحرر الشيخ 
خض���ر عدنان م���ن تهديدات من قبل جهات مش���بوهة 
تحاول كس���ر هم���ة الش���يخ الصنديد الذى خ���اض أول 

معركة اضراب عن الطعام في السجون الصهيونية وأول 
المنتصرين فيها وهو الذى يعتبره أبناء ش���عبنا أيقونة 
المقاومة الفلس���طينية في الضفة، وحذرت من المساس 

بحياته.
و طالب���ت الفصائل الس���لطة وأجهزته���ا األمنية، بوقف 
سياس���اتها التي تهدف إلشغال شعبنا ووأد انتفاضته 
ضد سياسات االحتالل خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة 

والخطيرة من تاريخ قضيتنا.

كم���ا طالبت باإلف���راج الف���وري ع���ن كاف���ة المعتقلين 
السياس���يين، والكف عن المالحقات واالستدعاءات التي 

تتم بحق الكوادر و المحررين في الضفة.
و في ختام بيانها، دعت الفصائل أبناء شعبنا في الضفة 
للثورة على هذه السياس���ة والتصدي لها بكل ما أوتوا من 
قوة، والتأكيد على أن المقاومة ستبقى نهجا متجذرًا في 
الوعي والوجدان الفلس���طيني، وهي أق���وى من كل تلك 

المحاوالت الخبيثة واآلثمة.

حذرت من المساس بالشيخ "صبري" والقيادي "عدنان"
الفصائل: استمرار السلطة في نهج االعتقاالت السياسية يخدم االحتالل

رام الله/ االستقالل:
يواصل نحو 640 معتقال إداريا في سجون االحتالل مقاطعتهم لمحاكم االحتالل 
لليوم ال�177 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة االعتقال اإلداري. 

واالعتق���ال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل 
أو لمحامي���ه بمعاينة الم���واد الخاصة باألدل���ة، في خرق واض���ح وصريح لبنود 
القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون دولة االحتالل هي الجهة الوحيدة في العالم 
التي تمارس هذه السياس���ة.  وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات السجون بأن 
المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف 

المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه. 

األسرى اإلداريون يقاطعون 
محاكم االحتالل لليوم الـ177
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بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
القائد زياد النخالة، إن االحتالل اإلس����رائيلي لم يستطع 
أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين، 
»فق����ام بعملية التف����اف كبرى لمحاصرته م����ن الخارج، 
وقطع شرايين التواصل عنه مع ش����عوب أمتنا العربية 

واإلسالمية«.
وخالل كلمة له الس����بت في المؤتمر القومي اإلس����المي 
المنعقد في بيروت، لفت النخالة إلى أن االحتالل أصبح 
يؤدي ال����دور األكبر في سياس����ات المنطقة، »فيحاصر 
الفلس����طينيين في كل ش����يء، وتفتح بعض العواصم 

العربية واإلسالمية له«.
وأضاف »ص����وت أحذية الغزاة الصهاينة أصبحت تصم 
آذان الجمي����ع وهي تحاصرنا ونحن ف����ي بيوتنا وخاصة 
بعد حمالت التطبيع التي لم تبِق على شيء من بالدنا«.

وتابع »تتحرك إسرائيل معتبرة حدودها الزمنية تشمل 
باكس����تان وإيران، حتى شمال أفريقيا، ومن تركيا حتى 
جنوب الس����ودان، معتبرة كل ما بين ذلك قاباًل للتدخل 

ا«. ا وعسكرّيً ا وأمنّيً الصهيوني اقتصادّيً
وزاد النخال����ة« يغف����ل النظام العربي عن دور الش����عب 
الفلس����طيني ومقاومت����ه التي لم تتوق����ف يوًما واحًدا، 

وينفتح أكثر فأكثر على العدو في كل المجاالت«.
وأك����د على أن إنجازات المقاومة لم تعد تخفى على أحد، 

»فمن لبن����ان المقاومة التي ألحقت هزيمة كبرى بالعدو 
ع����ام 2000 إلى انتصار ع����ام 2006، إلى غزة المحاصرة 
التي خاضت أربع حروب وما بينها، وأثبتت قدرتها على 
الصمود والمواجهة، إلى الضفة الغربية والقدس التي 

ال تهدأ مقاومًة وشهداء وأسرى«.

وأش����ار إلى أن الش����عب الفلس����طيني يخوض ملحمة 
تاريخية على امتداد فلس����طين، رغ����م كل ما يحيط به 
من ظروف صعبة ومعقدة، »بينما إس����رائيل تهرب إلى 
األمام، وتس����تقوي علينا بأنظمتنا وق����ادة دولنا الذين 
ال ي����رون فين����ا إال إرهابيين، ويطاردونن����ا في كل مكان 

ويحاصروننا من أجل إرضاء أميركا وإسرائيل« .
وتس����اءل النخالة » أي س����الم هذا الذي يتحدثون عنه، 
؟! ونح����ن نقتل في كل م����كان، نقتل بالج����وع، ونقتل 
بالرص����اص، ونقتل بالحص����ار... ونفرط في اس����تقاللنا 
وثرواتنا؟ علينا جميًعا أن ندرك أننا في مواجهة مشروع 
واحد وأننا جميًعا ضحية لعدو واحد يستند في خلفياته 

الثقافية والفكرية لرؤية واحدة تجاه مجتمعاتنا«.
وبّين أن فلس����طين تمثل نقطة التقاء ل����كل التيارات، 
ولكل األح����زاب والقوى في عالمنا العربي واإلس����المي، 
مهما كانت ألوانها، ومهما كانت خلفياتها، مشيرا إلى 
أن االلتزام وتحديد المواقف هو الضمانة لعدم االنزالق 

إلى الجانب اآلخر.
وختم النخالة » إن مس����ؤوليات كب����رى تقع على عاتقنا 
اليوم، بإشاعة ثقافة المقاومة، بالكلمة والموقف، ودعم 
المقاومة في فلس����طين بكل ما هو ممكن.. لنجعل من 
فلس����طين عنواًنا دائًما لجدول أعمالن����ا اليومي، وعلينا 
نحن كفلس����طينيين، أن نقدم النموذج األمثل لعالقة 
القوى السياسية فيها، على قاعدة المقاومة وحمايتها 
والحفاظ عليه����ا، وأن تكون طريقة حي����اة، ودلياًل لكل 

األحرار من أمتنا«.
 وقال: »نعم، إن الطريق صعب وش����اق، ولكن الشجعان 
وحده����م الذي����ن يس����تطيعون أن يرس����موا مالم����ح 

مستقبلنا«. 

»إسرائيل تستقوي علينا بأنظمتنا«
النخالة: االحتالل فشل في كسر إرادة شعبنا وعلينا إشاعة ثقافة المقاومة

بيروت/ االستقالل:
أك����د رئي����س المكت����ب السياس����ي لحركة 
المقاوم����ة اإلس����المية )حماس( إس����ماعيل 
هنية، الس����بت، ضرورة توحد الجبهات ال�6 
في إش����ارة إلى )قطاع غ����زة، الضفة الغربية، 
الداخل الفلس����طيني المحتل ع����ام 1948، 
لبنان، س����وريا، إي����ران( لمواجه����ة االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
وقال هني����ة، في كلم����ة له خالل الجلس����ة 
االفتتاحية ألعمال المؤتمر القومي اإلسالمي 
المنعقد في بي����روت، إن: »العدو أجرى على 
م����دار 30 يوًما المناورة األخط����ر واألكبر في 
التاريخ لمواجهة حرب على 6 جبهات، لذلك 

نؤكد على ضرورة وحدة هذه الجبهات«.
وش����دد على »ض����رورة التنس����يق بين هذه 
الجبهات وعدم الس����ماح للعدو بأن يرس����م 

المشهد القادم في المنطقة«.
وأض����اف هنية »نؤك����د على ض����رورة وحدة 

س����احات وجبهات المقاوم����ة، فالعدو اليوم 
يتح����رش بلبنان الش����قيق بالغ����از والنفط، 
ونؤكد على تضامنن����ا الكامل مع لبنان وحق 
لبن����ان الكامل في ثروات����ه الطبيعية وحقه 
في أن يس����لك أي طري����ق كان وفق ما يقرره 

إخواننا في لبنان لحماية حقوقه وثرواته«.
وأك����د أن »الكي����ان اإلس����رائيلي ليس له أي 
حق بأي ش����بر أو بحر فلسطين.. هذه حقوق 
فلس����طينية لبنانية ولي����س حقوقًا متنازعًا 

عليها«.
ولفت رئي����س المكتب السياس����ي لحماس 
إل����ى أن »العدو اليوم أضعف من أن يرس����م 
مشهد المستقبل وزمن تحقيقه انتصارات 
جديدة قد ولى«. داعيًا إلى دعم المقاومة في 

فلسطين بالمال والسالح.
وتابع »المقاومة على أرض فلس����طين بحاجة 
لدعم األمة المالي والسياس����ي والتسليحي 
والحقوق����ي والقانون����ي، فلم نع����د نكتفي 

بجانب معين من هذا الدعم«.
وأردف »نؤك����د ألبن����اء أمتن����ا ان المقاوم����ة 
مستمرة متطورة ذراعها طويل ووصلت إلى 
مستوى ردع العدو وستستمر حتى نحرر كل 

أرض فلسطين من البحر إلى النهر«.
وقال: »أطمئ����ن من ُحفر الن����ار ومن خنادق 

القتال في غزة بأن معركة س����يف القدس 
الت����ي انطلقت من أجل حماية القبلة األولى 
والمس����جد األقصى ونصرة أهلنا في الشيخ 
جراح والضفة وإسناد أهلنا في 48، شكلت 

نقلة نوعية في مجرى الصراع مع العدو«.
وأضاف »رأى العالم أن هذا الكيان المدجج 
بكل أن����واع األس����لحة وبالغط����اء اإلقليمي 

والدولي بأنه أمام انكشاف استراتيجي«.
وج����دد تأكي����ده عل����ى أن »المقاوم����ة في 
فلس����طين بعد معركة سيف القدس أقوى 
وأش����د عوًدا وأكث����ر جهوزية واس����تعداًدا 
لمواجهة المتغيرات واألخطار والتحديات«.

مبادرة مصالحات مكونات األمة
وخ����الل كلمته، دعا هنية إلى دعم المقاومة 
األم����ة وتوحيد  واس����تعادة وحدة مكونات 
األخط����ار  لمواجه����ة  المقاوم����ة  جبه����ات 

المحدقة.
وق����ال عن وحدة مكونات األم����ة إننا »بحاجة 

إلى اس����تعادة عناصر الوحدة في هذه األمة 
وخاصة بين تياراتها المركزية«.

وأضاف »نحن بعد 10 س����نوات مما جرى في 
المنطقة بأمس الحاجة إلى المصالحات في 

داخل الدولة الواحدة وداخل الدول«.
وأردف هني����ة »نحن بحاج����ة إلى مصالحات 
تاريخية، فنعيش مع بعض منذ 1400 عام 
في ظل المذهبيات واالختالفات، لذلك علينا 

ان نستعيد ثقافة المصالحات الداخلية«.
ودع����ا إلطالق أوس����ع ح����وار بي����ن التيارات 
الناهض����ة والمركزي����ة لتخفي����ف التوت����ر 
الناش����ئ عن الصراع، واالتفاق على المصالح 
العليا ولتكامل األدوار وللتصدي للمشاريع 

التي تهب علينا من خلف البحار.
ونبه إلى أن الوضع اإلقليمي خالل السنوات 
األخي����ر يع����د ذهبي����ا للكيان اإلس����رائيلي 
فب����دأ ينفذ مخططاته ف����ي القدس ويتوعد 

ويعتدي على الدول العربية واإلسالمية.

دعا لـ »مصالحات بين مكونات األمة«
هنية يؤكد ضرورة توحد جبهات المقاومة لمواجهة االحتالل

غزة/ االستقالل:
نع����ت حركتا الجه����اد اإلس����المي في فلس����طين 
و«حماس« الشهيد الفتى عبد الله محمد حماد )16 
عاًما(، وأكدتا أن بوصلة مقاومة الشعب الفلسطيني 

ستبقى نحو التحرير مهما بلغت التضحيات.
وارتقى حم����اد فجر الس����بت متأث����رًا بجراحه التي 
أصيب بها برصاص االحتالل مس����اء الجمعة، قرب 

بلدة سلواد شرق رام الله.

وأك����دت حرك����ة الجه����اد اإلس����المي أن االحت����الل 
اإلس����رائيلي يواصل إجرامه وساديته البشعة بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين والعّزل.
وقالت »إن هذه الدماء الزكية التي تسيل على امتداد 
الوطن الس����ليب هي وقود انتفاضتنا المس����تمرة، 
ومقاومتن����ا المتوهجة في وجه هذا المحتل الذي ال 
يلجمه عن جرائمه وعربدته سوى استمرار المقاومة 

مع جنود االحتالل وقطعان المستوطنين«.

وأهاب����ت بالجماهير الفلس����طينية ف����ي كل المدن 
والقرى والمخيمات إلى تلقين االحتالل درس����ًا في 
والثب����ات والمواجهة لجن����وده وقطعان  الصم����ود 
مستوطنيه على خطوط التماس حتى ال يستقر له 

مقام على أرض فلسطين.
م����ن جانبه����ا، قالت حرك����ة حماس في بي����ان«: إن 
تعّط����ش االحتالل لل����دم الفلس����طيني تأكيد على 
إرهابه وسادّيته، وعدم التفاته لقوانين حقوقية أو 

مبادئ إنس����انية، األمر الذي يوجب محاكمة قادته 
ولجم قواته.

وش����ددت عل����ى أن بوصلة الش����عب الفلس����طيني 
س����تبقى متجهة نحو تحرير الق����دس وكل األرض 

المحتلة.
وأك����دت أن التضحي����ات وإن والدماء التي يقدمها 
على هذا الطريق تمثل نبراسًا وشعلة تنير الطريق 

نحو التحرير والعودة.

»حماس« و »الجهاد« تنعيان الشهيد »حماد« وتؤكدان استمرار المقاومة حتى التحرير
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وتّدعي المنظم����ة رصد 120 م����ن المعلمين والموظفين 
في األون����روا ُيحرضون عل����ى العنف ومعاداة الس����امية 
على وس����ائل التواصل االجتماعي، حيث رفعت تقريرها 
لمفوض االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، 
والس����فيرة األمريكية ليندا توماس غرينفيلد، الممولين 
الرئيسيين لألونروا، واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش ورئيس األونروا فيليب الزاريني.
وطالبت المنظمة بوقف تموي����ل الوكالة بمبلغ 1.2 مليار 
دوالر، فضاًل عن فحص مستخدمي فيسبوك الذين عّرفوا 
عن أنفس����هم علًنا بأنهم موظفو »أون����روا«، وعددهم 30 
ألًف����ا، عّبروا عن دعمهم للمقاومة، عبر ش����بكات التواصل، 

وتمهيًدا لطردهم.
م����ن جهته، أكد الناطق باس����م وكالة »أون����روا« في قطاع 
غ����ّزة، عدنان أبو حس����نة، أن التقرير الذي أصدرته منظمة 
»UN Watch« له دوافع سياسّية تتعلق بجمع التبرعات 

للوكالة.
وش����دد أبو حس����نة في تصريحات صحفية ل����ه، على أّن 
التقرير فضاًل عن أنه جاء بدوافع سياسية، أيضا توقيته 
وإصداره ج����اء في الوقت الذي يجتم����ع فيه العالم لجمع 

التبرعات لصالح الخدمات التي تقدمها »أونروا«. 
وفّند أبو حس����نة، مزاعم التقرير مؤكدًا أن »أونروا« ملتزمة 
بكافة قيم األمم المتحدة وال تتسامح مع خطاب الكراهية 
والتمييز والعنصرية بكافة أشكالها، الفتًا إلى أن الوكالة 
لديها نظ����ام وخطة واضحة بمحاربة ه����ذه القضايا ومن 

يثبت عليه يتم اتخاذ اإلجراء المناسب بحقه.
الكيل مبكيالني

وعّبر مس����ؤول ملف الالجئين في حركة الجهاد االسالمي 
 UN« أحمد المدلل، عن رفضه لما ج����اء في تقرير منظمة
Watch« مؤكدًا أنه يأتي في سياق التحريض على وكالة 
»االون����روا« والتماهي مع الدعوات الصهيونية واألمريكية 
للضغط على الدول المانحة لوقف دعمها وتصفيتها ومن 

ثم شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين.
وق����ال المدلل في حدي����ث مع صحيفة »االس����تقالل«، إن 
التقرير المزعوم يتجاهل ما تمارسه الحاخامات بالمدارس 
الدينية الصهيونية في دفع األجيال الشابة الصهيونية 
إلى قتل الفلس����طينيين وارتكاب المزيد من الجرائم، وأن 

ما حدث مع عائلة دوابش����ة في قرية دوما، بنابلس وغيرها 
من العائالت الفلسطينيين نتاج التحريض الذي يمارسه 

هؤالء الحاخامات.
وأض����اف »أن ه����ذا التقرير يكيل بمكيالي����ن وهم بذلك 
يدعم����ون االحتالل الصهيوني ف����ي مواجهة حرية الرأي 
والتعبي����ر، التي هي حق ألي انس����ان بالعال����م، ما يؤكد 

ويفضح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.«
وأش����ار المدلل، إلى أن االحتالل يسعى من خالل التقرير، 
اإلمعان في كّم األفواه، ومجابهة الش����عب الفلس����طيني 
وخاصة فئة المعلمين منهم، في محاولة بائس����ة لتفريغ 
المحتوى الوطني الفلسطيني، األمر الذي ترفضه المواثيق 
الدولية والمطالبات الحقوقية التي كفلت حق التعبير لكل 

إنسان على وجه األرض دون إرهاب.
وشدد مسؤول ملف الالجئين، على أن المطلوب من األمم 
المتحدة إزاء هذا التقرير المجحف، عدم التعاطي معه في 
ظل أنها أقيمت باألس����اس لرعاية شؤون الالجئين الذين 
شردهم االحتالل، وعليها أن تبحث عن بدائل جديدة من 
أجل توفير ميزانية مس����تدامة حتى تؤدي دورها المنوط 

بها.

كما وطالب المدلل، األمين العام لألمم المتحدة بأن يجعل 
ميزانية وكال����ة »االونروا« جزءًا م����ن الموازنة العامة لألمم 
المتحدة كما كل المنظمات والهيئات التابعة لها، حتى ال 

تقع تحت طائلة االبتزاز والمال السياسي المشروط.
ا�ستهداف املعلم

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي وائل المناعمة، 
إن هذه ليس����ت المرة األولى التي تحرض فيها مثل هذه 
المنظمات ضد العاملين في وكالة االونروا«، مؤكدًا أن هذا 
التحريض جاء بالتنسيق وبإيعاز من قيادة دولة االحتالل 
الت����ي بدأت مبك����رًا بالعمل على إنهاء منظم����ة »األونروا« 

وإنهاء دورها في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المناعة في حديثه مع »االستقالل« أن المنظمات 
الصهيونية تخرج لنا في كل فترة بتقرير جديد من أجل 
تحقيق األه����داف الصهيونية الرامية إل����ى انهاء ملف 
الالجئي����ن الفلس����طينيين الذي يزع����ج االحتالل في ظل 
ان هن����اك 7 ماليين الجئي ه����م بحاجة إلى عودتهم إلى 

أراضيهم.
وأوض����ح، أن االحت����الل وبالتوافق مع الوالي����ات المتحدة 
االمريكية، تقوم بدور تكاملي في فرض شروط وقيود على 

منظمة »االونروا«، تحت بند )السالمة األمنية(، بمعنى أنه 
يجب أال ينتمي أي موظف داخل »االونروا« سواء بالتعليم 
أو الصحة إلى فلس����طين، ويحظر علي����ه القيام باي عمل 

وطني،  بدورها تعتبره عمال )إرهابيًا(.
وأش����ار المناعمة، إلى أن تقرير »UN Watch« يستهدف 
المعل����م الفلس����طيني بالدرجة األولى، ال����ذي يقوم على 
تنش����أة األجيال الش����ابة، ويحاول أن يعريه من وطنيته 
ويخلع عنه عباءته الفلسطينية، ومن ناحية أخرى العمل 
على التحريض ضد منظمة »االونروا« من أجل إنهاء دورها 

وحرف مسارها من قضية سياسية، إلى قضية إنسانية.
وأك����د  أن المنظمات الصهيوني����ة وإدارة »االونروا« بدأت 
مؤخرًا بالعمل على سياسية طمس الهوية الفلسطينية 
حتى داخل المدارس، كاشفًا أن خارطة فلسطين التاريخية 
تمنع إدارة »االونروا« تعليقها على جدران مدارسها التي 

هي بالدرجة االولى مدارس فلسطينية.
 »المعلم الفلس����طيني الذي يعمل في م����دارس األونروا 
ممنوع أن يش����ارك في إحياء المناس����بات الوطنية التي 
تذكر األجي����ال التي عانت من����ذ أكثر م����ن 70 عاما جراء 
هذا االحت����الل، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل يذكر هذه 
األجيال بهويته����م وأرضهم بحق الع����ودة« كما يوضح 

المناعمة.
ولفت إلى أنه في حال ثبت أن بعض الموظفين ش����اركوا 
بأي عمل وطني يؤدي إلى فصلهم من وظيفتهم مباشرة 
منوها أن ذلك حدث س����ابقا تحت حجج غير مقبولة منها 

دعم اإلرهاب. 
وأوضح، أن هذه السياس����ية كانت واضحة، وعملت فيها 
األمم المتح����دة وتماهت مع االحتالل ف����ي تحقيق هذه 
األه����داف من أج����ل حرف مس����ار منظمة »االون����روا« عن 

أهدافها التي أنشأت من أجلها.
وش����ّدد على أن التحريض الذي تمارس����ه دولة االحتالل 
على األون����روا وموظفيها، يتعارض باألس����اس مع قرارات 
االمم المتحدة التي نص����ت على أن حق المقاومة مكفول 
ألي شعب يقع تحت االحتالل، باإلضافة إلى أنه يتعارض 
مع المبادئ التي أنش����ئت من أجلها »االونروا« والتي دعت 
وفقا لقرار انش����ائها إلى عودة العمل على رعاية الالجئين 

حتى العودة.

»الجهاد«: تقريرها يكيل بمكيالين
منظمة »UN Watch«.. تحريض »سياسي« متواصل ضد »أونروا« إلنهاء وجودها

غزة / معتز �ساهني:
��ا  حتري�سً  »UN Watch« منظم��ة  تق��ود 
�س��د معلم��ي وكال��ة غ��وث وت�سغي��ل الالجئ��ني 
الفل�سطيني��ني »اأونروا«، ورفع��ت تقريًرا جلهات 

مزاع��َم  ي�س��ّم  ومانح��ني،  واأوروبي��ة  اأممي��ة 
»دع��م  يف  املعلم��ني  م��ن  الع�س��رات  بانخ��راط 
املقاومة«. املنظمة التي يرتكز عملها على ر�سد 
ومراقب��ة اأداء الأون��روا يف مدار�سه��ا، ومقّره��ا 

جني��ف، دع��ت يف تقاريره��ا املانح��ني اإىل وقف 
متويل الوكالة يف مناطق عملها اخلم�س، بذرائع 
��ا يق��وم ب��ه املُعّلم��ون للطلبة،  ر�سده��ا »حتري�سً

لتنفيذ عمليات فدائية«.

 غزة/دعاء الحطاب: 
أكد المختص بش����ؤون االس����تيطان ص����الح الخواجا، أن 
قرار لجنة »رؤس����اء الجامعات اإلس����رائيلية« ضم جامعة 
مستوطنة »أريئيل« إليها وقبولها عضًوا كاماًل في اللجنة 
رسميًا، يهدف لش����رعنة البؤر االستيطانية، واالستيالء 
على المزيد من األراضي الفلسطينية، لخلق بيئة تحتية 

متكاملة للمستوطنة الحقا. 
وق����ال الخواجا خ����الل حديثه ل�«االس����تقالل« الس����بت: 
» إن الق����رار يعكس مدى اس����تهتار اتح����اد الجامعات 
»اإلسرائيلية« بالمنظمات الدولية، وأن »إسرائيل« باتت 

تعتبر نفسها هي من ُتدير تلك المنظمات علنًا«. 
ومؤخ����رًا، أعلنت لجنة »رؤس����اء الجامعات اإلس����رائيلية« 
انضم����ام جامعة مس����توطنة »أريئيل«، االس����تيطانية 

المقامة على أرض محافظة سلفيت، إليها وقبولها عضًوا 
كاماًل في اللجنة رس����ميا، بعد سنوات من الرفض خشيًة 

من المقاطعة األكاديمية العالمية لمجلسهم. 
وأضاف:« بالسابق كان من يريد أن يتخذ موقفًا من  كافة 
المنظم����ات الدولي����ة، عليه أن ُتقدم اس����تئنافًا بمكتب 
رئيس الوزراء »اإلس����رائيلي«، لكن منذ تولي جلعاد أردان 
منصب نائ����ب رئيس الجمعية العام����ة لألمم المتحدة، 
أصبحت الق����رارات الدولية ُتتخذ ف����ي مكتب حكومات 

االحتالل«. 
وأوضح أن هذه الخط����وة تعكس واقعًا جديدًا ُيغير من 
كيفية المواجهة مع دولة االحتالل على المستوى الدولي، 
باعتب����ار أن الرواية الصهيونية التي تريد »إس����رائيل« 
تجسيدها، وإيهام العالم بأن الضفة الفلسطينية ليست 

محتلة بل أراضي متنازعًا عليها. 
وش����دد على أن االعتراف بجامعة مس����توطنة »أريئيل« 
وضمها للجامعات اإلسرائيلية، »انتهاك صارخ للقانون 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية«. 
ويوجد أكثر من 15 جامعة وكلية تابعة للمس����توطنات 
في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، من ضمنها 
كلية عس����كرية بالقدس، وكلية زراعية في مس����توطنة 
»عبس����يون« المقامة علي أراض����ي مناطق الخليل. وفق 

الخواجا. 
وأش����ار ال����ى أن بع����ض األكاديميين »اإلس����رائيليين«، 
ُيروجون بأنهم استعادوا »يهودا والسامرة« وهي االسم 
العب����ري للضفة الغربي����ة، وأن األخيرة محتل����ة من ِقبل 

الفلسطينيين. على حد زعمهم.

وبّين أن الرواية الصهيونية التي تمرر داخل المنظمات 
والمؤسس����ات الدولي����ة، ُتقاد م����ن الوالي����ات المتحدة 
األمريكي����ة من خالل الرئيس األمريكى الس����ابق دونالد 
ترام����ب بصفقة القرن، أو الرئي����س األمريكي الحالي جو 
بايدن الذي يعمل على تعزيز »إسرائيل« بمنطقة الشرق 

األوسط. 
في المقابل تعم����ل اإلدارة االمريكية على إلغاء الحقوق 
الفلسطينية وإدارة الظهر للشرعية الدولية والمنظمات 
الدولية التي تعتبر األراضي الفلس����طينية المحتلة عام 
٦7، كلها أراٍض محتلة وال حق ل�«إسرائيل« فيها، ويعتبر 
االستيطان بأراضي الضفة والقدس جزء من الممارسات 
اإلرهابية حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات 

الدولية. وفق الخواجا.

الخواجا لـ »االستقالل«: ضم جامعة »أريئيل« للجامعات »اإلسرائيلية«.. شرعنة لالستيطان بالضفة
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أعل���ن أنا المواطن /    عبد الل���ه منذر عبد الله الغندور  
عن فقد هويتي وتحمل الرقم    906680731   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   ابراهيم عبد الرحمن يوس���ف  
يوسف عن فقد هويتي وتحمل الرقم   905494217     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     جمعة س���عيد احمد العجب  عن 
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م   934860818   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /    داليا رزق س���ليمان ابو معمر عن 
فق���د هويتي وتحمل الرق���م   404048951    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   اس���ام اياد حمدي السوسي  عن 
فق���د هويتي وتحمل الرق���م   400912374    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   عامر محم���ود توفيق درغام عن 
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م  800269797    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

وتهدف »إس����رائيل« م����ن التضيي����ق االقتصادي على 
المقدس����يين إلى جانب اعتداءاتها األخرى، إلى دفعهم 
للخروج من المدينة المقدسة هربًا من الديون المتراكمة 
عليه����م لبلدية االحتال، ما يس����اهم في محاولة طمس 
المعال����م الفلس����طينية في القدس عبر الس����يطرة على 

المحال التجارية ودفعها إلغاق أبوابها.
ويبلغ مع����دل الضريبة مائة دوالر س����نويًا على كل متر 
مربع للمح����ل التجاري »مما يضطر التاجر لتصغير محله، 
واستعمال جزء منه، ليتمكن من دفع ضريبته المتزايدة 

بمقدار )3-5(% سنويا أو إغاقه«.
وقامت سلطات االحتال خال السنوات القليلة الماضية 
به����دم عدد كبير من المحال التجارية، منها مثًا هدم 8 
محات في بلدة سلوان خال العام 2021 الماضي، كذلك 

توجيه أوامر هدم لمحات أخرى في وادي الجوز.
ولم يكتف االحتال بفرض ضرائبه على التجار وأصحاب 
المحال فحس����ب، بل وص����ل أيًضا لماحق����ة المواطنين 
العاديين بها، لتتعدد أش����كال الضرائب »اإلسرائيلية« 
تحت مس����ميات ع����دة، منها: الدخل، والش����راء، والقيمة 
الُمضافة، والتلفاز، والتحس����ين، واألم����اك والقبور، إلى 

جانب ضريبة المساحة.
تهدف لرتحيلهم

مدي����ر مركز الق����دس للتنمي����ة والحق����وق االقتصادية 
واالجتماعية زياد حموري، أكد أن فرض سلطات االحتال 
للضرائ����ب الباهظة عل����ى التجار والمح����ال التجارية في 
المدينة المقدس����ة يهدف بشكل أساس����ي إلى إرهاق 

المقدسيين اقتصاديًا ودفعهم للرحيل عن القدس.
وأش����ار الحموري في حديثه ل� »االس����تقال« السبت، إلى 
أن »الوضع االقتصادي العام في القدس يش����كل وسيلة 
ضغط أخرى على تجارها، حيث أن نسبة المقدسيين ممن  
يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 80 في المائة، وهذا 
األمر يضعف االقتصاد المقدس����ي، وهو قضية مدروسة 
ومخط����ط لها، حي����ث يعتبر االقتصاد أح����د الضغوطات 
الهائلة التي تستخدمها »إسرائيل« كوسيلة ضغط على 

المقدسيين لدفعهم لترك المدينة«.

ولفت إل����ى أن هناك ما يزيد ع����ن 20 نوعًا من الضرائب 
المفروضة من قبل االحتال على المقدسيين، في مقابل 
ذل����ك، فالخدمات التي تقدم لهم، تعد دون المس����توى 

المطلوب، السيما إذا ما قورنت بما يقدم للمستوطنين.
وأوض����ح الحموري أن االحتال يفرض ما يزيد عن ال� 100 
دوالر على تصني����ف المحات التجاري����ة، للمتر الواحد، 
موضًحا أن هناك فروقات كبيرة في فرض الضرائب على 
ش����رقي وغربي القدس، ال س����يما أن مس����توى المعيشة 

والدخل في غرب القدس يختلف تماًما عن شرقّيها.
وأضاف: »هن����اك أنواع أخ����رى من الضرائ����ب كضريبة 
الدخل وال�17 % والتأمي����ن الوطني كل هذه ملزم فيها 
المقدسي حسب القانون »اإلسرائيلي« الذي ُفرض عليه 

قسرا«.
ونّب����ه ب����أن المقدس����يين باتوا غي����ر قادري����ن على دفع 

الضرائب »اإلس����رائيلية« بأش����كالها المختلفة، ما راكم 
ا، الفتًا إلى أن االحتال  الدي����ون عليهم، إلى حدٍّ كبير جّدً
يستعمل الضرائب كأداة ضغط على المقدسيين، سواء 
لاستياء على الممتلكات أو الضغط االقتصادي عليهم.

وبّين الحموري أن الحصار االقتصادي على المقدس����يين 
أثر س����لبًا عليهم مما دفع العديد منهم إلى إغاق محاله 
التجاري����ة نتيج����ة تراكم الديون والضرائ����ب عليهم، أو 
االتجاه نحو الحد من مس����احة المح����ل التجاري للتقليل 

بعض الشيء من نسبة ضريبة المساحة »األرنونا«.
�سيا�سة ممنهجة

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياس����ي المقدسي راسم 
عبي����دات، أن الحصار االقتصادي للمقدس����يين من قبل 
االحتال يأخذ أشكااًل عدة، لم تتوقف على وضع الحواجز 
الثابت����ة والمتحركة وفرض القيود على الفلس����طينيين 

القادمي����ن عل����ى مدينة الق����دس، حتى وصل����ت لفرض 
الضرائ����ب الباهظة عل����ى التجار في صورة اس����تهداف 

واضحة لاقتصاد المقدسي.
وأضاف عبيدات في حديثه ل� »االس����تقال« الس����بت، أن 
هذا التضييق يأتي ضمن هدف اس����تراتيجي وسياسة 
ممنهج����ة تتمثل ف����ي تهوي����د المدين����ة وإفراغها من 
الفلسطينيين، السيما وأن المشاريع التهويدية تزايدت 

بشكل كبير بالسنوات األخيرة.
وأوضح أن االحتال يس����عى منذ أعوام إلى ش����ل الحركة 
التجارية والسياحية في البلدة القديمة، واتخذ في سبيل 
ذلك العديد م����ن اإلجراءات التنكيلي����ة الهادفة لضرب 
االقتصاد المقدس����ي، وطمس المعالم الفلسطينية في 
المدينة ومحاولة صبغها بالطابع »اإلسرائيلي« عبر تعزيز 

تواجد المستوطنين.
وأش����ار عبي����دات إل����ى أن بلدي����ة االحتال الت����ي تقوم 
بف����رض الضرائب هي إح����دى األذرع المدني����ة للحكومة 
»اإلس����رائيلية«، وفي الغالب تقوم بتنفيذ سياسات هذه 
المنظومة الصهيونية، وبالتالي هي ش����ريك أساس في 
عملية التهويد للمدينة المقدس����ة، تحت ذريعة تطبيق 
القانون وتنفيذ المش����اريع التطويرية والتحسينية التي 

بالحقيقة هي تهويدية.
ووف����ق عبيدات، ف����إن كل مح����اوالت االحت����ال لتفريغ 
المقدس����يين من المدين����ة، ومحاوالت إضف����اء الصبغة 
اليهودية عليه����ا وطمس المعالم العربية واإلس����امية 
س����يكون مصيرها الفش����ل، فعلى مدار األعوام السابقة 
أثبت المقدس����ي مدى تعلقه بوطن����ه وأرضه رافضا كل 
اإلغراءات التي تقدم ومتحديًا كل العقوبات واالعتداءات 

مقابل حفاظه على تراثه ودينه ووطنه.
ودع����ا عبيدات إل����ى ضرورة دع����م صمود المقدس����يين 
لتعزي����ز وجودهم في المدينة المقدس����ة، بكافة س����بل 
وطرق المس����اندة، والدفع نحو تنش����يط حركة السياحة 
إل����ى المدينة المقدس����ة التي من ش����أنها دعم اقتصاد 
المدين����ة وإيجاد الحركة التجاري����ة، وكذلك تعزيز ترابط 

الفلسطينيين والعرب بمدينة القدس.

تأخذ أشكااًل ومسّميات عّدة
»الضرائب«.. سيف »إسرائيلي« مسلط على رقاب المقدسيين لدفعهم لمغادرة المدينة

غزة- القد�س املحتلة/ خالد ا�ستيوي:
ل تتوانى �سلطات الحتالل »الإ�سرائيلي« عن 
ا�ستخدام كافة اأ�سكال العقاب والعتداء على 
املقد�سيني، فلم يقت�سر الأمر على العتقال اأو 
ال�س��رب اأو الإع��دام بدم ب��ارد اأو هدم البيوت 

وم�سادرتها، بل ط��ال اأي�سًا القت�ساد املقد�سي 
عرب ه��دم املحال التجارية وفر���س ال�سرائب 
والت�سيي��ق عل��ى التج��ار وعمله��م يف املدين��ة 

املقد�سة.
وتفر�س بلدية الحتالل �سرائب باهظة جدًا 

على املقد�سيني، حتت م�سمى �سريبة »الأرنونا« 
ا يف  وغريها، ما دفع اأكرث من 250 حمالًّ جتاريًّ
البلدة القدمية يف القد�س اإىل اإغالق اأبوابها، 
يف الوق��ت ذات��ه تق��وم بتعزي��ز امل�ستوطن��ني 

بالأموال لالإبقاء عليهم يف املدينة املقد�سة.

جنين/ االستقال:
اعتقلت قوات االحتال اإلس���رائيلي، مساء الس���بت، 4 شبان قرب مفرق عرابة 

جنوب غرب مدينة جنين المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال أقامت حاجزا عسكريا مفاجئا بالقرب 
م���ن دوار بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلت الش���بان األربعة واس���تولت على 

مركبتهم، دون معرفة هوياتهم.
وأضافت أن قوات االحتال أعاقت تحركات المواطنين على الحاجز العس���كري 
الذي نصبته وأغلقت الشارع، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز 

المفاجئة، وتسيير آلياتها جنوب المدينة.

االحتالل يعتقل 4 شبان بعد 
محاصرة مركبتهم قرب جنين
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

 بداية غزة يف  الق�سية التنفيذية رقم 2022/9260 
الى المنفذ ضده/ شركة قديح للتجارة العامة ويمثلها السيد/ طارق قديح. 
للحكم الصادر ضدك من محكمة صلح غزة في القضية رقم 2019/1868  طبقا ً
حقوق والصادر بتاريخ 2021/12/19 لصالح طالب التنفيذ/ ش���ركة الزلموط 
للتوزيع ويمثلها الس���يد/ جمال زلموط والقاض���ي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره 
35110 ش���يكل )خمسة وثالثون الف ومائة وعشرة شيكل( للمدعي )طالب 
التنفيذ( وتضمين المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و200 شيكل أتعاب 
محاماة لذلك علي���ك تنفيذ الحكم الصادر في القضي���ة رقم 2019/1868. 
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم تحضر 
خ���الل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في/ 2022/6/23م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

فقدان �شيك
انا المواطن / مطيع بشير صقر اعلن للعموم بأنني فقدت الشيك الصادر 
على حساب السادة/ الجمعية التعاونية - الجامعة االسالمية لدى البنك 
الوطنى االس���المي ويحمل الرقم ٢٠٠٠٢٣٠٦وتبل���غ قيمته ٢٠٢  دينار 

اردني فمن يجده نرجو االتصال على جوال رقم ٠٥٩٢٠٧٥٢٥٤

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية 

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات 
اإعالن للعموم

يعلن للعموم انه تقدم لس���لطة األراضي بغزة السيد / عطا الله سالم موسى 
أبو موس���ى من خان يونس ويحمل هوية رق���م 932070519 لتنفيذ القرار 
الص���ادر في القضية التنفيذية رقم 2016/2056 محكمة بداية خان يونس 
وذلك بتس���جيل ما مساحته 165م2 في القس���يمة رقم 4 من القطعة رقم 
44 باس���م الس���يد / بديع كامل محمد صوالي وهو المنفذ ضده في القضية 
التنفيذي���ة المذكورة تنفيذا لنص المادة 111 من قانون التنفيذ وذلك من 
خالل ش���طب الحصص االرثية للس���يد / نزار محمد عبد الله العقاد والبالغة 
77.60م بصفت���ه بائع وهو من ورثة المرحوم / عبد الله س���المة واكد المالك 
المسجل لكامل القسيمة 4 من القطعة 44 وفرق المساحة ومقدارها 87.4م 

سيتم شطبها من المالك المسجل )الموروث(/ عبد الله سالمة واكد.
ونحن في س���لطة االراضي س���نبدأ في اإلجراءات الالزمة لتنفيذ نص المادة 
111 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 فمن لديه اعتراض بهذا الشأن 
علي���ه التقدم باعتراضه ال���ى اإلدارة العامة لألراض���ي والعقارات خالل مدة 
أقصاها خمسة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء 

في إجراءات التنفيذ .

اأ.عرابي اأبو �سعبان 
مدير عام الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات 
م�سجل ارا�سي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   معتص���م جبارة حمدان المصري 
عن فقد هويتي وتحمل الرقم    803824390   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /  س���حر زكي س���ليم ابوريدة عن 
فق���د هويتي وتحمل الرق���م   ٩٧٢٨٨٤٥٦٣    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

غزة/دعاء الحطاب: 
طالب مركز حقوقي فلس���طيني، الس���بت، بضرورة 
التحرك األممي لمحاسبة قتلة الصحفية شيرين أبو 
عاقلة، وذلك استنادًا إلى ما جاء في التقرير الصادر 
ع���ن المفوض الس���امي لحقوق االنس���ان، الخاص 

باغتيال أبو عاقلة.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الش���عب 
الفلسطيني »حشد« صالح عبد العاطي، إن التقرير 
الص���ادر عن المفوض الس���امي لحقوق االنس���ان، 
الخاص باغتيال الصحفية ش���يرين أبو عاقلة، هام 
جدًا، لما جاء فيه من إدانة واضحة وصريحة لالحتالل 
اإلسرائيلي على ما ارتكبه من جريمة بشعة بحق أبو 

عاقلة والصحافيين الفلسطينيين عامة. 
وأعلنت األمم المتحدة، الجمعة، أن رصاصة أطلقتها 

قوات االحتالل هي التي قتلت الصحفية شيرين أبو 
عاقلة، أثناء تغطيتها القتحام »إسرائيلي« ألطراف 

مخيم جنين لالجئين، في 11 مايو/ أيار الماضي. 
وقالت متحدثة مكتب المفوضية الس���امية لحقوق 
اإلنسان، رافينا شمداس���اني، إن »المعلومات التي 
جمعناها م���ن الجيش االس���رائيلي والنائب العام 
الفلس���طيني، تتوافق مع نتيجة أن الطلقات التي 
قتل���ت أبو عاقلة ج���اءت من القوات اإلس���رائيلية، 
وليس من إطالق نار عش���وائي من قبل مس���لحين 

فلسطينيين«. 
واعتبر عب���د العاطى خالل حديثه ل�«االس���تقالل«، 
الس���بت، أن التحقيق األممي يؤكد على أن جريمة 
اغتيال الصحفية أبو عاقلة، كانت عن سبق اإلصرار 

والترصد، وُيعد دليل إدانة واضح بحق االحتالل. 

وشدد على ضرورة إحالة التقرير لمحكمة الجنايات 
الدولية، والتحرك من قبل دولة فلسطين باستخدام 
مب���دأ الوالية للقضية، والبدء بمس���ار جاد لمقاضاة 

قادة االحتالل كمجرمي حرب والمنفذين للجريمة. 
وأك���د على ض���رورة أن تتحرك الوالي���ات المتحدة 
االمريكية التي تحمل الصحفية شرين جنسيتها، 
بشكل جاد للضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة 

االحتالل،
ووق���ف جرائم���ه المتواصل���ة بح���ق الصحفيين 

والمدينين. 
وطال���ب المجتمع الدول���ي بإصدار ق���رارات فورية 
لضمان  مسألة ومحاس���بة دولة االحتالل وقادتها 
بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين وبحق الصحفيين 

وعلى راسها اغتيال أبو عاقلة.

مركز حقوقي ُيطالب بتحرك أممي لمحاسبة قتلة »أبو عاقلة« 

رام الله/ االستقالل:
واصل األسير رائد ريان، الس���بت، إضرابه عن الطعام لليوم الثمانين على التوالي 

رفضًا الستمرار اعتقاله اإلداري.
ويعان���ي ريان من أوجاع في أنحاء جس���ده وهزال وتعب ش���ديد،  ويرفض تلقي 
المدعمات أو إجراء الفحوصات، ضمن خطواته النضالية إلجبار االحتالل على إنهاء 
اعتقاله اإلداري. ورغم أوضاعه الصحية الصعبة التي تحتاج لعناية طبية مكثفة، 
احتجزت إدارة سجون االحتالل ريان لعدة أسابيع في الزنازين االنفرادية بمعتقل 

»عوفر«، قبل أن تنقله إلى »عيادة سجن الرملة«.
وأمضى األسير ريان ٢٢ شهرًا في اعتقاله األول وبعد ٧ شهور من اإلفراج عنه أعاد 

جيش االحتالل اعتقاله وتحويله لالعتقال اإلداري.
واألس���ير ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وهو خريج من قسم 

»الخدمة االجتماعية«، في جامعة القدس في أبو ديس.

80 يومًا على إضراب 
األسير رائد ريان

رام الله/ االستقالل:
ش���هدت الضف���ة الغربية المحتلة األس���بوع 
الماض���ي اش���تباكات ومواجهات م���ع قوات 
االحتالل، أدت الستش���هاد ثالث���ة مواطنين، 

وإصابة عدد من المستوطنين.
وخالل األس���بوع، أصيب ٣ مستوطنين، فيما 
رصدت ٧1 نقطة مواجهة، و٦ عمليات إطالق 
نار، و1٦ عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات 

حارقة في عدة مناطق.
ففي يوم الجمعة استشهد الفتى محمد عبد 
الله حامد )1٦ عاًما( برصاص االحتالل في بلدة 

سلواد قضاء رام الله.
وأحصي���ت 1٤ نقط���ة مواجهة ف���ي نابلس 

وقلقيلية والخليل ورام الله والقدس.
أما يوم الخميس فأحصيت 1٢ نقطة مواجهة 
ف���ي بيت لح���م وقلقيلية وطوب���اس ونابلس 

وأريحا والخليل والقدس وجنين.
ونف���ذ مقاوم���ون ث���الث عمليات إط���الق نار 
استهدفت قوات االحتالل في مخيم الفارعة، 

ومثلث الشهداء، وجبل جرزيم.
وألقى الش���بان عب���وة متفجرة ص���وب حاجز 

الجلم���ة العس���كري ف���ي جني���ن، وزجاجات 
حارقة اس���تهدفت قوات االحتالل في مخيم 
الدهيش���ة، ومدين���ة أريحا، ومخي���م الفارعة، 

ومثلث الشهداء.
وأحصي���ت يوم األربع���اء ٨ نقاط مواجهة في 

الخليل والقدس ورام الله.
وألق���ى الش���باب الثائر زجاج���ات حارقة على 
أهداف لالحتالل في مس���توطنة »بيت إيل«، 

وبلدة رنتيس برام الله، وحلحول في الخليل.
ويوم الثالثاء استش���هد الش���اب علي حسن 
حرب بعد طعنه من ِقبل مستوطن في منطقة 

اسكاكا بسلفيت.
واندلع���ت مواجهات مع ق���وات االحتالل في 
بلدتي اسكاكا وبرقة، فيما نفذ مقاومون عملية 
إطالق نار استهدفت مستوطنة »كريات أربع« 

المقامة على أراضي الخليل.
وس���جلت يوم االثنين 1٤ نقطة مواجهة في 
رام الله وطولكرم والقدس وبيت لحم ونابلس 

والخليل.
وأطل���ق مقاومون النار صوب ق���وات االحتالل 
التي اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم، 

كما ألقى الش���باب الثائ���ر أكواعًا متفجرة في 
مخيم نور شمس، وجبل جرزيم.

وألقيت زجاجات حارقة تجاه أهداف لالحتالل 
في مخيم نور شمس، ومستوطنة »بيت إيل«، 

ومخيم الدهيشة، ومخيم العروب.
وأصيب ثالثة مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب 

قريتي برقة والمزرعة الشرقية في رام الله.
وفي يوم األحد استشهد المواطن نبيل أحمد 
غان���م »٥٢ عاًم���ا« من نابل���س برصاص قوات 
االحتالل قرب بوابة جلجولية بالجدار الفاصل 

في قلقيلية.
وأحصي���ت 1٢ نقط���ة مواجهة ف���ي نابلس 

وقلقيلية والخليل ورام الله والقدس.
وأطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في 
المنطقة الش���رقية بمدينة نابلس، فيما ألقى 
ش���بان زجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية 

في بلدة حوسان ببيت لحم.
ويوم الس���بت أحصيت ٩ نق���اط مواجهة في 

القدس والخليل وقلقيلية وأريحا.
كم���ا ألقي���ت زجاج���ات حارقة ص���وب قوات 

االحتالل في باب حطة بالقدس المحتلة.

3 شهداء وإصابة 3 مستوطنين بـ71 نقطة مواجهة بالضفة في أسبوع

القدس المحتلة/ االستقالل:
وّث����ق مرك����ز المعلوم����ات الفلس����طيني »ُمعط����ى«، ارتفاعًا الفت����ًا العتداءات 
المستوطنين ضد الفلسطينيين، خالل النصف األول من العام الجاري ٢٠٢٢، 

حيث رصد المركز 1٠٦٢ اعتداًء خالل هذه الفترة.  
ورصد المركز اعتداء المس����توطنين على الفلس����طينيين ومقدساتهم بشكٍل 
واس����ع، من زيادة أعداد المقتحمين للمس����جد األقصى المبارك، واإلصرار على 
مظاهر االس����تفزاز كإقامة »مسيرات األعالم«، إلى عمليات القتل المباشر التي 

راح ضحيتها ثالثة فلسطينيين، إضافًة إلى )٤٢٩( مصابًا فلسطينيًا.  
ووّثق مركز »ُمعطى« انتهاكات واعتداءات المس����توطنين في مدينة القدس 
المحتل����ة خالل هذه الفترة، حيُث س����جل عملية دهس واح����دة، و٨ اعتداءات 

بالحجارة، و1٨ اعتداًء بالضرب ضد المقدسيين. 
 فيما بلغ عدد المرات التي أطلق فيها المس����توطنون النار صوب المقدسيين 
ومنازله����م ٤ م����رات، أما عدد رّش الغاز بلغ ٧ م����رات، ووّثق المركز ٩ اقتحامات 
نّفذها المستوطنون لمناطق بهدف التضييق على المقدسيين، وإغالٍق واحد 

للطرق.  
كما تم رصد ٦ عمليات تخريب للممتلكات الخاصة بالمقدسيين، وإضرام النار 

مرًة واحدة في مزارعهم وممتلكاتهم.  
وارتكب المستوطنون 1٣٧ اعتداًء وتدنيسًا بحق دور العبادة والمقدسات، و٤ 
أعمال اس����تيطانية في المدينة المقّدس����ة، و٢٦ اعتداًء آخرًا.  تصاعٌد ملحوظ 
ويأتي تصاعد جرائم المستوطنين منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم، امتدادًا 
لعام ٢٠٢1 الماضي، والذي حفل باالعتداءات قبيل وبالتزامن مع معركة »سيف 
القدس«، حيث برز عنف المستوطنين الُمنظم والذي ترعاه مؤسسات االحتالل 

الرسمية ضد الفلسطينيين بشكٍل الفت. 
ووفقًا للمركز،  فقد بلغت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين خالل ش����هر كانون الثاني )٨٧( اعتداًء، و)1٠٢( في ش����باط، أما في 
آذار )٤٢( اعتداًء، و)٩٤( في نيس����ان، و)٢٠٢( في أيار، و)٧٩( خالل شهر حزيران 

الحالي )حتى لحظة إعداد التقرير(.

خالل النصف األول من 2022 
تصاعد اعتداءات 

المستوطنين في القدس
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انعقد باألمس المؤتمر القومي اإلس����امي الحادي عشر في العاصمة اللبنانية بيروت 
بمش����اركة األمين العام لحركة الجهاد اإلس����امي في فلس����طين القائد زياد النخالة, 
ورئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« القائد إسماعيل هنية ونائب األمين العام 
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي يأتي استجابة لتحديات المرحلة الراهنة من تاريخ 
االمة التي تحدق بها االخطار، وهدف المؤتمر إيجاد صيغة تعاون لتنفيذ برنامج محدد 
يعالج االزمة المستحكمة في اوضاعنا العربية واالسامية وذلك من خال التعاون بين 
الجميع وتغليب الواجب على االمكان وحشد طاقات االمة لتحقيق مشروعها الحضاري 
في تحرير فلس����طين واالراضي العربي����ة المحتلة، وتحقيق الوح����دة، وتقوية الروابط 
العربية بالدائرة االس����امية، وسيادة الديمقراطية والش����ورى واحترام حقوق االنسان 
وصوال الى تنمية مستقلة معتمدة على الذات، ومرتكزة على العدل االجتماعي. وخال 
كلمت����ه امام المؤتمر دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلس����امي في فلس����طين القائد 
زياد النخالة، قيادة التيارات اإلس����امية في العالم إلى إشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة، 
والموقف، ودعم المقاومة في فلسطين بكل ما هو ممكن، بحيث تمثل فلسطين نقطة 
التقاء لكل التيارات، ولكل األحزاب والقوى في العالمين العربي واإلسامي، مهما كانت 
ألوانه����ا، ومهما كانت خلفياتها، الفتًا إلى أن فلس����طين نقطة إدراك ومكاش����فة لكل 
ا  الذين يريدون الحرية والحياة الكريمة في أوطانهم، ولكل الذين يريدون ساًما حقيقّيً
لشعوبهم. ووجه القائد النخالة رسالة للفلسطينيين مطالًبا الجميع ألن يقدموا النموذج 
األمثل لعاقة القوى السياسية فيها على قاعدة المقاومة، وحمايتها، والحفاظ عليها. 
وتوصيفا لحال االمة في ظل ما تتعرض له من مؤامرات على يد قوى الش����ر في العالم 
الذي تقوده أمريكا وإس����رائيل ق����ال النخالة »األمة تقف الي����وم، وظهرها للحائط، أن 
الوحوش التي رأينا فيها خاصنا هي التي افترستنا، وكنا هدًفا وضحية ألوهامنا، بأن 
هذا الغرب، وهذه الحضارة الغربية، تريد أن تنقلنا من حالنا إلى حال أفضل لقد سلبنا 
األعداء هويتنا، وليس فقط فلس����طين، واآلن يصادرون منا كل شيء؛ كرامتنا، وأوطاننا، 
وأصبح����ت حياتنا مربوطة بما يوفرونه لنا من لقمة العي����ش. نحن نعيش في أوطاننا، 
لكننا ال نملكها، أوطان تمتلكها البنوك والش����ركات وال����دول بقروضها، ونحن نعيش 
ا، وأكون خادًما وأتمرغ  فيها كما العبيد في العصور الغابرة، فما قيمة أن أكون إس����امّيً
ا، وأفعل الش����يء نفس����ه؟! المبادئ هي  في حضن اإلمبريالية؟! وما قيمة أن أكون قومّيً
س����لوك وطريق حياة، وليست نظريات فحسب.« مضيفا »إن مسؤوليات كبرى تقع على 
عاتقنا اليوم، بإشاعة ثقافة المقاومة، بالكلمة والموقف، ودعم المقاومة في فلسطين 
بكل ما هو ممكن. ولنجعل من فلسطين عنواًنا دائًما لجدول أعمالنا اليومي، وعلينا نحن 
كفلس����طينيين، أن نقدم النموذج األمثل لعاقة القوى السياس����ية فيها، على قاعدة 
المقاوم����ة وحمايتها، والحفاظ عليها، وأن تكون طريقة حي����اة، ودليًا لكل األحرار من 
أمتنا.« ولفت إلى أنه خال المؤتمرات الس����ابقة، نناقش ونحذر من اتفاق أوس����لو في 
منطقتنا العربية، ونحن في فلس����طين نقاتل هذا االتفاق ومخرجاته على مدار الوقت، 
ونحقق إنجازات جدية في ذلك، رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بشعبنا ومقاومته. 
والعدو لم يس����تطع كسر إرادة شعبنا في داخل فلسطين، فقام بعملية التفاف كبرى 
لمحاصرته من الخارج، وقطع شرايين التواصل عنه مع شعوب أمتنا العربية واإلسامية، 

معربًا عن أسفه؛ فإنه يحقق إنجازات كبرى في ذلك.
ام����ام هذا الواقع المر الذي وصفه القائ����د زياد النخالة وجدنا ان هناك بعض العواصم 
العربية واإلسامية تفتح لعدوهم، وتتحرك »إسرائيل« معتبرة حدودها الزمنية تشمل 
باكس����تان وإيران، حتى شمال أفريقيا، ومن تركيا حتى جنوب السودان، معتبرة كل ما 
ا، وتجد ترحيًبا كبيًرا كلما  ا، وعسكرّيً ا، وأمنّيً بين ذلك قابًا للتدخل الصهيوني اقتصادّيً
تقدمت في أي من دولنا العربية واإلس����امية، ويغفل النظام العربي عن دور الش����عب 
الفلسطيني ومقاومته التي لم تتوقف يوًما واحًدا، وينفتح أكثر فأكثر على العدو في 
كل المج����االت, فإنجازات المقاومة لم تعد تخفى على أحد، وتابع:« »إس����رائيل« تهرب 
إلى األمام، وتس����تقوي علينا بأنظمتن����ا، وقادة دولنا الذين ال ي����رون فينا إال إرهابيين، 
ويطاردوننا في كل مكان، ويحاصروننا من أجل إرضاء أميركا و«إسرائيل, انهم يريدون 
منا أن نتنازل عن حقوقنا التاريخية والدينية في فلسطين، ونستسلم، ونعيش عبيًدا 
وخدًما إلس����رائيل، ونترك فلس����طين والقدس للقتلة والمجرمين، نترك فلسطين، درة 
اإلسام، ودرة العرب، ودرة الجغرافيا، ودرة التاريخ، ونهيم على وجوهنا في هذا العالم 
المتوحش«, فقد بات واضحا ان هناك حالة صراع تيار االستسام الذي يحاول ان يزرع 
ثقافة الهزيمة في هذه االمة ويرس����خها لكي تبقى خانعة وال تقوم لها قائمة, وتيار 
المقاومة الذي يحاول ان يحيي هذه االمة, ويزرع في وجدانها ثقافة المقاومة للتخلص 
م����ن التبعية والعبودية واالذالل والقهر, وهذا الص����راع ممتد عبر التاريخ وال يمكن ان 
ينتهي اال بزوال الباطل ورس����وخ الحق, انه صراع بين حضارة مادية قائمة على نظرية 
القوة والجبروت, وحضارة قائمة على قيم أخاقية مستمدة من اإلسام العظيم تنحاز 
الى االنسان وتحفظ له حقوقه وكرامته, وترفض استعباده والتغول عليه, وتحثه على 

ضرورة كسر قيود العبودية والبحث عن فضاءات حريته.

المؤتمر القومي اإلسالمي: 
المقاومة دليل كل األحرار

رأي

الجهاد اإلس���امي رغم أنه الحركة الثالثة جماهيرًيا 
لدى الفلس���طينيين، إال أنه منذ قرابة العشر سنوات 
يتصدر بتف���وق المواجهة مع االحتال وخصوًصا في 
ساحتي الضفة المحتلة والسجون »اإلسرائيلية« وقاد 
بتميز موج���ات تصعيد ومواجهة في غ���زة. لم يكن 
غريًبا على تنظيم كهذا أن يجدد عهد االشتباك بعد 
سنين عجاف على المقاومة المسلحة وإن تخلل تلك 

السنين عمل مقاوم نخبوي هنا أو هناك!
منذ اإلضراب األول الذي خاضه الش���يخ خضر عدنان 
ف���ي عام 2012م بنت الجهاد اإلس���امي على إضرابه 
إنج���اًزا ف���ي ذاك الوقت لتؤكد للجمي���ع أنها تمضي 
وراء أبنائه���ا الذين نموا على فكرها وتربوا على موائد 
ش���هدائها األوائ���ل، فخ���ال إضراب الش���يخ خضر 
عدنان الذي ُنِظر إليه باس���تحالة نجاح نتيجته بل أن 
هناك من ادعى أن الش���يخ خضر عدنان ومن لحق به 
من إخوانه »بال ذياب وثائ���ر حاحلة« هم مغامرون 
متهورون يلقون بأنفسهم إلى التهلكة!، لكن تحقق 
اإلنج���از وانتص���روا جميعه���م بتوفيق���ه تعالى ثم 
بأمعائه���م الخاوية ولحق بهذا الخط العش���رات من 
األس���رى آخرهم اآلن ابنا الجهاد خليل العواودة ورائد 
ريان وكان اإلضراب الناجح شبه الجماعي 2012م من 
أخرج المعزولين وأعاد زيارة غزة للسجون التي ُمنعت 
مذ أسر شاليط ليكون هذا اإلضراب ثمرة النجاح لتلك 
اإلضرابات النخبوية ولكن كي���ف صمدت وانتصرت 

خبة بعد توفيقه تعالى؟! . تلك النُّ
الحقيقة أن هناك جنوًدا مجهولين وقفوا خلف هذه 

 االنتصارات من ُنخب الجه���اد وبلداتها، ومن أقربها 
الهيئة القيادية ألس���رى حركة الجهاد اإلسامي في 
الس���جون وأبعده���ا المكتب السياس���ي للحركة في 
الخارج وعلى رأسهم األمناء العامون الدكتور رمضان 
ش���لح رحمه تعال���ى والحاج زي���اد نخالة، لق���د كانوا 
يقولون لكل مجاهد م���ن أبناء حركتهم نحن خلفكم 
ما استطعنا لدعمكم سبيا، على خاف أسرى آخرين 
أضربوا من فصائل أخرى كانت قيادتهم تثنيهم عن 
االستمرار وتحط من عزائمهم، القى عدنان ومن خلفه 
دعًما من إخوانهم في الس���جون وخارجها من إسناد 
قانوني وتحشيد جماهيري واستعداد عسكري أبرزه 
ما كان من الشهيد القائد بهاء أبو العطا وكانت هذه 
االنتصارات المؤس���س فيما بعد لمرحلة جديدة في 
الضفة المحتلة، بل هو نتاج طبيعي لحقيقة الصراع 
الذي يجدده االحتال بعنجهية إن لم يجدده الشعب 

المحتل!  وأقله ما كان عندما نسي العالمون أن هناك 
أرًضا محتلة وش���عًبا يرزح تح���ت االحتال! جاء إعان 
القدس عاصمة لدولة »إس���رائيل« لتش���تعل موجة 
تصعي���د أخرى ف���ي الضفة المحتلة وتكون س���يف 

القدس وتميز الجهاد عسكرًيا وجماهيرًيا! 
إن ه���ذه األرض المبارك���ة يجدد الل���ه فيها النبض 
المق���اوم إذا خبا، وكان ضياء التاحمة ومهند الحلبي 
مفّجرا انتفاض���ة القدس من ه���ذه الحركة وإطارها 
الطاب���ي في جامع���ة القدس من���ارة للثائرين وبعد 
فترة م���ن تراجع المقاومة يبزغ ن���ور جميل العموري 
ذلك الجميل الذي لم تكن طلقاته األولى إال من عرق 
جبين���ه ولكن الله تعالى باركه���ا فاضحت بعد ذلك 
كتيبة تش���كل معادلة جديدة ف���ي أن االقتحامات 
لمدننا وقرانا ومخيماتنا بعد جميل لن تكون رخيصة 
لهذا المحت���ل وتتصاعد فيما بعد لقلق يضرب عنق 

الكيان بمقتل بضياء ورعد! 
في صورة أخرى يخرج الش���هيد أحمد الس���عدي في 
عرض عس���كري أقامته »كتيب���ة جنين« في مخيمها 
في األول من شهر نيسان حامًا صورة أبو سليم بهاء 
أبو العطا« القائد العس���كري الذي اغتيل قبل عامين 
في غزة والذي وصفته تقارير صحفية في »إسرائيل« 
بأنه القائ���د العنيد والرجل الذي يغضب على الدوام 
مع أح���داث الضفة والقدس والس���جون، لقد ُوصف 
ألكثر من م���رة أن يده دائًما عل���ى صاعق اإلطاق! ال 
يأبه بتهديد الع���دو ووعيده وإن كانت دماؤه الثمن، 
في عقليته العس���كرية ال وجود لش���يء إال استمرار 
الجهاد ونكس أبو العطا غرور نتنياهو فجعله وأبطال 
السرايا يفر مذعوًرا غير مرة من صواريخ غزة في ذروة 
علوه ومؤتمراته وخطاباته ومنها في أسدود على بحر 
فلس���طين. إنها أرض الرباط إلى يوم الميعاد، وجذوة 
الص���راع فيها تخبو ال تنطفئ س���واء كان القرار قراًرا 
من الجهاد اإلس���امي أو من أفراد الجهاد اإلسامي! 
فالجهاد اإلس���امي ُتكرر على الدوام أنها مع أبنائها 
إذا ما ش���غلوا ميداًنا مقاوًما هي خلفهم لن تخذلهم 

وإن شح اإلمكان فالواجب غالب من بعد الله!
تأثر الجميع بما أحدثه الجهاد اإلس���امي من تغيير 
في واقع كانوا يحس���بون أن تغييره أمر مس���تحيل 
في ظل قبض���ة أمنية تكاد تراق���ب األنفاس! ثم أن 
مجاهدي الجهاد اإلس���امي الذين أكدوا للثقلين أن 
الوحش المسمى »إسرائيل« هو وهم من غبار حطموا 
أس���طورة أمن الس���جون، كان���وا يضع���ون كاميرات 

المراقب���ة فوق رؤوس محمود العارضة ورفاقه كانوا ال 
يكتفون حتى بصور الكاميرات المباش���رة بل إن عدد 
السجون يحتم على ضباطه مشاهدة األسير وجاهًيا 
لثاث م���رات متفرقة الوقت في الي���وم الواحد، ومع 
ذل���ك حفروا نفق »الطريق إل���ى القدس« ووصلوا إلى 
حيث أكدوا أن جذوة المقاومة مس���تمرة! كل هذا رفع 
من ثقل الجهاد اإلس���امي في الش���ارع الفلسطيني 
ليجد المحتل وأذنابه ضالته���م في موجة تحريض 
للقض���اء على هذا النمو المتصاع���د! فيخنق الجهاد 
هن���ا وُيهاجم هناك رم���وزه وص���واًل للتخوين الذي 
يحذر الكل الغرق باس���تخدامه ألن بع���ده التهلكة 
لشعبنا؛ بيد أن الحقيقة واضحة كوضوح الشمس أن 
مجاهدي الجهاد اإلسامي شهداء وأسرى ومحررين 
هم م���ن يتقدمون الصفوف ويعض���ون على الجراح 

ويصوبون بوصلة المسير! 
عبر اإلعام يخ���رج البعض لتحريض الرأي العام على 
الجهاد في مسعى يحلم به المحتل مهاجمين أمين 
الجه���اد زياد نخالة ب���أن أبناءه ُيقَتل���ون وال َيقُتلون 
يت جنين بعش الدبابير وعمليات  وتناسوا لماذا ُسمِّ
الجهاد االستش���هادية وعقيدة الجهاد التي تجلت 
مذ عصام براهمة إلى مخي���م جنين ومحمود طوالبة 
وصحبه���م بالقتال حت���ى النفس األخي���ر وتقديم 
الواجب على اإلمكان وأن ال ش���يء مستحيل بتوفيقه 
تعال���ى بمقاومة المحت���ل، وفي مكاٍن آخ���ر ُيهاجم 
الش���يخ خضر عدنان ألنه خاطب جمه���وًرا كامًا في 
تش���ييع الش���هيدين أبو س���رور وصاح وفي مخيم 
جني���ن وكفر دان أن الجهاد اإلس���امي من رأس���ها 
للقاع���دة تنتمي للش���هداء ويؤس���س لوعي جديد 
يقول: ال تس���ألوا لمن ينتمي الش���هيد ولكن لنسأل 
أنفس���نا هل نحن ننتمي للشهداء فالشهيد ينتمي 
لمن يحمل بندقيته ويمش���ي عل���ى دربه وال ينتمي 
إلى المرجفي���ن. هذا الفكر ال���ذي ال يمكن أن يقبله 
متس���لق ومس���تنفع من القضية والث���ورة وُمقتات 
عليها، كيف يلحق ش���هيدًا ويترك حصاده! أولئك 
الذين يبحثون عن مجٍد زائف لم يدفعوا فيه ال قطرة 
ع���رق وال قطرة دم وال يوما باألس���ر!  وبعضهم وصل 
ب���ه الحال ألن يك���ون قلًما في ي���د المحتل يكتب به 
كيف يشاء! ويعزز من رواية المحتل وأعوانه! ولكننا 
نقول له���م افعلوا وقولوا ما ش���ئتم فبكل يوم يبان 
عوراتكم وينكش���ف كذبكم أكثر والله ال ُيصلح عمل 

الُمفسدين.

س���ألني أحد االخوة بعد متابعته الستشهاد نزار ريان 
س���ؤاال محرجًا وهو هل تقدم الس���لطة عل���ى اغتيال 
خضر عدنان كما اغتالت نزار؟ في هذا المقال سأحاول 
االجابة على الس���ؤال، بالقول إن الش���عوب المقهورة، 
وخاصة الت���ي تقع تحت احتال اس���تيطاني احالي 
كاالحتال الصهيوني لفلسطين تميل الى استخدام 
الحيل الدفاعية النفسية، والتي وضعها وكتب عنها 
عالم النفس اليهودي النمس���اوي فرويد في بدايات 
القرن العش���رين، ومن هذه الحي���ل الدفاعية اإلزاحة، 
وهي آلية دفاعية الش���عورية، حيث يستبدل العقل 
هدف���ًا جديدًا أو كائنًا جدي���دًا كبديل لألهداف التي 
يش���عر أنها خطرة عليه أو غي���ر مقبولة اجتماعيًا في 

شكلها األساسي.
ويمكن لإلزاحة أن تمثل تفاعا متسلسا، حيث يمثل 
األشخاص بصورة غير مقصودة ضحايا وجناة لإلزاحة 
في نفس الوقت، على س���بيل المثال، رجل غاضب من 
رئيس���ه في العمل، لكنه ال يستطيع التعبير عن هذا 
الغضب أمام رئيس���ه فيكبته، ولذل���ك يذهب للبيت 
فيضرب زوجته، والزوجة تضرب أحد األطفال، وتتكرر 

السلسلة فالطفل قد يضرب أخاه االصغر وهكذا.
وعناصره���ا  الفلس���طينية  الس���لطة  ال���ى  واآلن 
واس���تخدامها لإلزاحة في تفاعل متسلس���ل , حيث 
يمثل األش���خاص في الس���لطة بصورة غير مقصودة 
ضحاي���ا وجن���اة لإلزاحة في نفس الوقت , فالس���لطة 
غاضبة م���ن االحت���ال وتصرفاته وال تس���تطيع الرد 
, فتكب���ت غضبه���ا , ثم تس���تخدم اإلزاح���ة بطريقة 
الشعورية , فهي تصب جام غضبها علي أبناء شعبها 
بداًل من صب هذا الغضب على االحتال ومستوطنيه 
, فالس���لطة ال تس���تطيع مجابهة العدو الصهيوني 
القوي , وكما قال رئيس الس���لطة »نحن نعيش تحت 
بساطير االحتال« – مع االعتذار للشعب الفلسطيني 
- فالس���لطة ورئيس���ها وعناصرها يش���عرون بالقهر 
والغضب ولكنهم يسكتون ويكظمون غضبهم , وفي 
المقابل يتس���لطون على أبناء ش���عبهم , يضربونهم 
ويعاقبونهم بأش���د أنواع العقاب في كل مكان , وقد 
تص���ل ازاحة العدوان أحيانًا ال���ى القتل كما في حالة 
الشهيد نزار بنات , واآلن كما يحدث مع خضر عدنان , 
فما تقوم به السلطة من اغتيال معنوي لخضر عدنان 

, ه���و مقدمة لاغتيال الجس���دي , وق���د كانت هناك 
محاولة سابقة في نابلس الغتياله.

ولألس���ف تس���تمر آلية االزاحة لمن ال يعونها، فأبناء 
الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة يتسلط بعضهم 
عل���ى بع���ض بإزاحة الغض���ب من كل ط���رف مقهور 
للطرف االضعف منه، فنش���اهد طريقة تعامل بعض 
الموظفين بجافة وعنف م���ع المراجعين، فهم أيضا 
ال يس���تطيعون الرد على مس���ئوليهم األقوى منهم، 
فيتسلطون على أبناء شعبهم في دائرة جهنمية من 
االزاح���ة المتبادلة، فيصبح الجمي���ع ضحايا وجناة في 

نفس الوقت.
في النهاية أكرر التحذير الذي أطلقه الصحفي القدير 
االستاذ مصطفى الصواف لخضر عدنان، توجد محاولة 
سواء واعية أو غير واعية للتخلص منك وعليك الحذر، 
والى أبناء السلطة عليكم أن تعوا ما تقومون به، وهذا 
المق���ال موجه اليكم كما هو موج���ه الى خضر عدنان، 
ففي الوقت الذي نطلب منه الحذر نطلب منكم الوعي 
وأال تكون���وا أداة قمع وقتل ألبناء ش���عبكم والتاريخ ال 

يرحم.

لماذا كل هذا التحريض على الجهاد اإلسالمي؟! ولمصلحة من؟!

محاولة اغتيال خضر عدنان إزاحة نفسية

بقلم: مجاهد عبد الرحمن

بقلم/ د. سمير زقوت



األحد  26 ذو القعدة 1443 هـ 26 يونيو 2022 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
فازت مدرس����ة بنات القبيبة األساس����ية العليا في 
مديرية تربية ضواحي القدس، ضمن قائمة أفضل 
عشر مدارس على مستوى العالم في مجال العمل 
البيئي، حيث تش����رف على هذه الجائزة وتنظمها 

مؤسسة )Education T4(، ومقرها في ماليزيا.
وتأهل����ت مب����ادرة العم����ل البيئي الت����ي قدمتها 
المدرس����ة، بناء على النشاطات التي تم تنفيذها؛ 
والتي تشمل إجراء انتخابات مدرسية ديمقراطية، 
ورف����د الطالبات بمفاهيم ومه����ارات حياتية تعزز 
مبادئ وقيم التنمية المستدامة، وتنفيذ نشاطات 
زراعية تؤهلهن لمشروع »المزارع الصغير«، وإعادة 

التدوير، والتركيز على الزراعة العضوية، وغيرها.
وفي الس����ياق، ثّمن وزير التربية م����روان عورتاني 
الس����بت، ه����ذا التميز ال����ذي حققته المدرس����ة 
وأسرتها، مشيرا إلى أن مبادرة المدرسة ومكوناتها 
تعكس روح المواطنة، والتفاعل مع القضايا البيئية 

العالمية.
وأوض����ح عورتاني أن ه����ذه المبادرة تنس����جم مع 
توجهات الوزارة الراهنة على صعيد تعظيم قيمة 
العمل الطوعي، والمس����اهمة المجتمعية؛ لتطوير 

البيئة المدرس����ية، وهذا ما جس����ده بش����كل جلي 
البرنامج الوطني لتبني الم����دارس، وعديد البرامج 
التوعوية التي تجعل من المدرسة فضاء رحبا آمنا 

يتفاعل فيه الطلبة مع معلميهم.
يشار إلى أن هذه الجائزة تشمل خمسة محاور؛ وهي 

العم����ل المجتمعي، وتح����دي الصعوبات، والعمل 
البيئي، واإلبداع، والوعي الصحي؛ حيث ستش����هد 
المرحلة المقبلة تصفيات نهائية؛ الختيار خمس 
مدارس، إذ ستحظى كل واحدة بجائزة مقدارها 50 

ألف دوالر أميركي لدعم المدرسة.

فوز مدرسة مقدسية بمسابقة عالمية للعمل البيئي

دبي/ االستقالل:
كش����فت وزارة االقتصاد اإلماراتية عن التوجه إلى 
توقي����ع اتفاقيات ش����راكة اقتصادية ش����املة مع 
عدة دول قريبًا، مع توسيع اتفاقيات “األفضليات 
التجاري����ة” مع مجموع����ة من ال����دول األعضاء في 
منظم����ة التعاون اإلس����المي مطلع الع����ام المقبل 

.2023
ولفت����ت ال����وزارة ، في تقري����ر أوردته وكال����ة أنباء 
اإلمارات )وام( الس����بت، إلى أن اتفاقيات الشراكة 
الجدي����دة تهدف إلى تعزي����ز دور التجارة الدولية 
في جه����ود الدولة نحو مضاعف����ة حجم االقتصاد 
الوطني بحلول ع����ام 2030، حيث يمثل االقتصاد 
غير النفطي لدولة اإلمارات ما يزيد على 70 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وترتب����ط الدولة بخط����وط مالحية وجوي����ة وبرية 
م����ع أكثر م����ن 400 مدينة ح����ول العالم، وتهدف 
على المدى القريب إلى اس����تغالل هذه اإلمكانات 
اللوجس����تية لزيادة الصادرات بنسبة 50 % خالل 

السنوات القليلة المقبلة.
وُيعتبر برنامج االتفاقي����ات االقتصادية العالمية 
المعلن ضمن “مش����اريع الخمس����ين ” في أيلول/ 
س����بتمبر 2021 عاماًل محوريًا ضمن جهود تحفيز 

النمو االقتصادي المستدام طويل األمد .
ووفق التقرير ، تس����تهدف اتفاقيات الش����راكة 

بش����كل أساسي فتح األس����واق للتجارة في السلع 
والخدم����ات والمش����تريات الحكومي����ة، وتش����مل 
مواضي����ع أخرى عديدة مثل التع����اون االقتصادي 
والتجارة الرقمية، واالس����تثمار، والملكية الفكرية، 
وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر 

كذلك آلية لحل النزاعات.
ونّ�وه جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المس����اعد 
لقطاع ش����ؤون التجارة الدولية، إلى أن الدول التي 
تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة 

ثنائية معها هي الهن����د،  ودخلت االتفاقية حيز 
التنفيذ في  أول أيار / مايو الماضي، و«إس����رائيل«، 
واالتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم 

توقيعها رسميًا نهاية  الشهر الماضي.
وكشف الكيت عن أن الدول التي يجري التفاوض 
معها حاليا إلب����رام اتفاقيات ش����راكة اقتصادية 
شاملة هي: إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضاًل عن 
عدد من الدول يجري االتفاق معها على الش����روط 
المبدئية التفاقيات الشراكة االقتصادية الشاملة.

موسكو/ االستقالل:
أعرب السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف عن قلق موسكو من 
قرار الواليات المتحدة فرض رس���وم على األسمدة الروسية، مؤكدًا أن هذه 

اإلجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال أنتونوف في تعليق نش���ر على قناة »تيليغرام« الخاصة بالس���فارة، 
إن »تصرفات واش���نطن تثير قلق بالدنا، المهتم���ة بتعزيز األمن الغذائي 
العالم���ي. ومرة   أخ���رى، يبدو أن التأكي���دات األميركي���ة بااللتزام بتحقيق 

االستقرار في سوق الصناعات الزراعية العالمية مجرد وهم«.
وش���دد الدبلوماسي على أن ش���ركات الكيماويات الروسية »كانت وتعتزم 
أن تظ���ل م���وردًا موثوقًا به لمنتجات عالية الجودة وبأس���عار تنافس���ية«، 
مشددًا على أنه »نعلم أن طلب المزارعين على أسمدتنا مرتفع في الواليات 

المتحدة«.
وأضاف: »هناك أوجه تشابه مع العقوبات المناهضة لروسيا. تحاول الدول 
الغربية إقناع المجتمع الدولي بأن القيود ال تنطبق على صادراتنا الزراعية. 
وفي الوقت نفس���ه، تتخذ خطوات تؤدي، على األقل، إلى مزيد من الزيادات 
في األس���عار. نتيجة لذلك، يعاني السكان واألعمال التجارية، بما في ذلك 

األميركيون«.

موسكو: العقوبات األميركية على 
األسمدة الروسية سترفع أسعار الغذاء

من بينها كيان االحتالل
اإلمارات تعتزم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريبًا

اسطنبول/ االستقالل:
أفادت محطة »بلومبرج إتش تي« التلفزيونية الس���بت، بأن ش���ركة »تركس���كر« 
التركية إلنتاج الس���كر، والمملوكة للدولة، رفعت أس���عار السكر )الحبيبات( بواقع 
67 في المائة ليصل س���عر الكيلو إلى 13 ليرة )77 سنتا(، لبعض أسواق الخصم 
)أس���واق يجري فيها التعامل باألوراق التجارية )الكمبي���االت(، وأذون الخزانة في 

الشراء )الخصم( والبيع. ويمثل شراء )خصم( هذه األوراق جانب الطلب عليها(.
وأفادت الش���ركة بزيادة سعر كيلو السكر للعمالء اآلخرين بواقع 4.36 في المائة، 
ليصل إلى 15 ليرة. ومن المقرر تطبيق األسعار الجديدة بداية من بعد غد االثنين..

تركيا ترفع أسعار 
السكر بواقع 67 %

صنعاء/ االستقالل:
أعلن وزير يمني، أن مخزون القمح في بالده يشارف على االنتهاء، تأثرا باألزمة 
األوكراني����ة. جاء ذلك في تصريح لوزير التخطي����ط والتعاون الدولي الدكتور 

واعد باذيب، أوردته وكالة األنباء اليمنية الرسمية )سبأ(، مساء الجمعة.
وأشار باذيب »إلى أزمة الغذاء العالمية وتأثير الصراع الروسي األوكراني على 
واردات القم����ح إلى اليم����ن«. وأوضح »أن هاتين الدولتين )روس����يا وأوكرانيا( 

تحتالن أكثر من 46 بالمائة من إجمالي كميات القمح المستورد في اليمن«.
وكشف أن »المخزون االستراتيجي للقمح في اليمن يشارف على االنتهاء في 

منتصف الشهر القادم«.

وزير يمني: مخزوننا من 
القمح يشارف على االنتهاء

غزة/ االستقالل:
أك����دت »الهيئ����ة 302 لحقوق الالجئي����ن«، أنها 
تنظر بخطورة بالغة لما ورد على لس����ان المفوض 
العام لوكال����ة األونروا، حول العجز المالي ورواتب 
الموظفين. وكان المفوض العام لوكالة األونروا قد 
قال إن »العج����ز المالي لعام 2022 يزيد عن 100 
ملي����ون دوالر، رغم التبرع����ات التي قدمها مؤتمر 
التعه����دات الذي عقد في نيويورك، واس����تطاع 

توفير 165 مليون دوالر على شكل تعهدات«. 

وأوضح عل����ي هويدي رئيس الهيئ����ة، في بيان 
صحفي الس����بت، أن »هناك فرقا بين التعهدات 
والتبرعات المباش����رة، التعهدات عبارة عن وعود 
بالتب����رع، وال يمك����ن التنبؤ متى يت����م دفع هذه 
التبرعات، لكن تصريح المفوض العام بأنه يمكن 
أال يتم دفع رواتب الموظفين بعد شهر سبتمبر 

يمثل خطورة كبيرة«. 
ودعا هويدي ف����ي حديثه »أال يكون هنالك دعم 
سياس����ي ومعنوي لوكالة األون����روا فقط، والذي 

حظي����ت به س����واء على مس����توى لق����اء الهيئة 
االستش����ارية الذي عقد في بيروت أو في مؤتمر 

تعهدات األونروا. 
وق����ال: »نحن نريد ترجمة هذا الدعم السياس����ي 
والمعنوي إلى دعم مالي، وهنا على الدول المانحة 
أن تتحم����ل مس����ؤوليتها، وأال تمارس سياس����ة 
المعايي����ر المزدوج����ة في تعاطيه����ا مع قضية 
الالجئين واألون����روا، ألن هذه ال����دول تعتقد أن 
وكالة األونروا ضرورة إنس����انية ملحة ألكثر من 6 

مليون الجئ، وعنصر أمان واستقرار في المنطقة، 
لذلك ينبغي ترجمة هذه األقوال إلى أفعال«. 

وأش����ار هويدي إلى أّن »اللوبي المعادي لألونروا 
واالحت����الل  األمريكي����ة  اإلدارة  تق����وده  ال����ذي 
اإلسرائيلي مستمر بالضغط على الدول المانحة 
ولم يتوقف، وأن مؤش����رات هذا الضغط واضحة 
كم����ا كان مؤخرًا ف����ي مؤتمر التعه����دات، واآلن 
س����تلجأ األونروا إلى اس����تدانة مبالغ لكي تدفع 
رواتبه����ا وتقدم خدماتها، وهذه المبالغ س����وف 

تكون محل سداد في المستقبل في حال تبرعت 
الدول المانحة«. 

وقال إننا »الحظنا في مؤتم����ر التعهدات أنه لم 
تس����اهم أي دولة عربية بأي مبل����غ إضافي على 
ما قدمته في بداية الع����ام 2022، وهناك تراجع 
قط����ري وكويتي وس����عودي، وكما ه����و معروف 
اإلمارات أوقفت دعمها كليا في فبراير 2022، رغم 
أن الدول العربية ملزمة بدفع 7.8% من الموازنة 

العامة«.

»الهيئة302«: تصريحات »أونروا« حول عجزها المالي خطيرة
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بيروت/ االستقالل:
أكد نائب األمين العام لحزب الله الش����يخ 
نعيم قاس����م، أن “الحل الحصري والوحيد 
لمواجهة “إس����رائيل” هي المقاومة بكل 
أشكالها، وأي حل آخر هو مضيعة للوقت”، 
مضيف����ًا أنه “عل����ى رأس ه����ذه المقاومة، 
المقاومة العس����كرية، الت����ي يجب دعمها 

ألنها وحدها ما يعيد فلسطين”.
ولفت قاس����م خ����الل كلمة له خ����الل  في 
المؤتمر اإلس����المي المنعقد في العاصمة 
اللبناني����ة بيروت الس����بت، ال����ى أن الكيان 
الصهيوني “كيان يتكئ على فلس����طين 
كمقدمة حتى يقدم على احتالل المنطقة 

م����ن المحيط إلى الخليج”، مش����يرًا الى  أن 
“حامي القضية الفلس����طينية األساس هو 
ش����عبها ومقاومتها وال يمك����ن إذا تخلى 
بعض العرب والمسلمين عن هذه القضية 
أن ترك����ع فلس����طين أو أن تستس����لم ألن 

شعبها قرر أن يبقى في الميدان”.
أنه����ا  “تعتق����د  “اس����رائيل”  إن  وق����ال 
بالتهدي����دات س����ُتحدث قلًقا ف����ي محور 
المقاوم����ة”، مضيفًا “أقول إنها تهديدات 
فارغ����ة المحتوى”، وتابع أن “اس����تمرارية 
وجود “اسرائيل” في منطقتنا قائمة على 

إنشاء الحروب”.
وأش����ار الشيخ قاس����م إلى أنه “لم يكن أي 

خيار سياس����ي رع����اه الغرب خياًرا س����ليًما 
ا من دع����م االحتالل العدواني  بل كان جزًء
التوسعي الذي ال يقتصر على فلسطين”، 

مش����يرًا إلى أن “دول التطبيع تضر نفسها 
في المقام األول كما تضر ش����عوبها وتضر 

فلسطين واألمة”.
 وأوض����ح أن “أمريكا تعمل على تس����خير 
كل ش����يء لخدم����ة الكي����ان الصهيون����ي، 
معلن����ًا “نحن كقوى المقاوم����ة نعمل على 
حف����ظ س����يادتنا وكرام����ة أوطانن����ا طالما 
الش����عب والمقاومة يسيران في خط واحد 

للمواجهة”.
هذا وأكد الش����يخ قاس����م “إنن����ا على أتم 
الكبرى  المن����اورة  الجهوزي����ة وكن����ا ف����ي 
على اس����تنفار كامل وكل ي����وم نحن على 
اس����تعداد”، متابعًأ “اليوم نحن في أقوى 

مراحلن����ا مع حلفائنا في فلس����طين ومحور 
المقاومة”.

وفي الس����ياق، قال الش����يخ قاس����م “نحن 
نتباه����ى مع حلفائن����ا بقوتنا العس����كرية 
وجهوزيتن����ا ونذكرها ليطمئ����ن جمهورنا 
وليع����رف أّنه خل����ف قيادة قوي����ة جاهزة 
للدفاع عنه، وليعلم المجتمع اإلس����رائيلي 

أنه خلف قيادة ضعيفة”.
وأك����د أن “قوة مح����ور المقاوم����ة وجهده 
للقضية  اإلس����المية  الجمهوري����ة  ودع����م 
الفلس����طينية بدون حساب واجتماع الدول 
تحت ه����ذه الراية تعن����ي أن النصر آت ال 

محالة”.

المقاومة الحل الوحيد لمواجهة الكيان

قاسم: دول التطبيع تتجه إلى التحالف عسكريًا مع »إسرائيل«

طهران/ االستقالل:
كش���ف القضاء اإليراني، الس���بت، عدد الدول التي ش���اركت في اغتيال قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، قاس���م س���ليماني، مشددا على 

ضرورة محاكمة هذه الدول.
وقال أمين لجنة حقوق اإلنس���ان اإليرانية كاظم غريب آبادي، في تصريحات 
ل���ه، إنه “تم تحديد أش���خاص في كل من بريطانيا وأمري���كا وألمانيا واألردن 
وغيرها، مش���يرًا إلى الدور الفاعل لس���ليماني في القضاء على “داعش” في 

العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس اإليرانية.
وأضاف آبادي أن “هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات األول في المحاكم 
العراقي���ة، والثان���ي في محاكم إي���ران، والثالث على الصعي���د الدولي، حيث 
ش���اركت 7 دول في هذا االغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتش���كيل 

لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف”.
وأعلن���ت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(، فج���ر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ 
ضرب���ة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أس���فرت ع���ن مقتل قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، 

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

طهران: 7 دول شاركت في عملية 
القاهرة/ االستقالل:اغتيال »سليماني« بينهم دولة عربية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، 
إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى 
بالده، »خطوة مهمة في تطوير العالقات الثنائية«.

ج���اء ذلك وفق وكالة األنباء القطرية، عقب مباحثات 
ثنائية تناولت العالقات الثنائية وقضايا المنطقة، 
في قص���ر »االتحادي���ة« بالعاصم���ة القاهرة، خالل 

زيارته األولى لمصر منذ عام 2015.
وأفادت الوكالة بأن السيس���ي »أع���رب عن تهانيه 
ألمي���ر قطر بمناس���بة ذكرى )مرور 9 س���نوات( على 
تولي���ه مقاليد الحكم«، مش���يًدا بم���ا »حققته قطر 
في عهده م���ن إنجازات تنموية وحضارية بش���تى 
المج���االت«. وأكد الرئيس المص���ري، أن »زيارة أمير 
قطر تعد خطوة مهمة في تطوير العالقات الثنائية 

بين البلدين«.
بدوه، أعرب أمير قطر، ع���ن تطلعه ل�«تعزيز عالقات 
التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة، ويصب في 
صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتطويرها إلى 
آفاق أرحب«. وشهدت المباحثات »مناقشة العالقات 
الثنائية بين البلدين الش���قيقين وس���بل تعزيزها 

وتطويرها في ش���تى المجاالت، ال س���يما في مجال 
االستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة«. كما 
بحث الجانبان »عدًدا من القضايا اإلقليمية والدولية، 
وتب���ادال وجهات النظ���ر حيالها، ال س���يما تطورات 

األوضاع بالشرق األوسط«، بحسب المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، أفاد بيان الرئاسة المصرية، بأنه 
»تم التوافق على تطوير التعاون بعدد من المجاالت 
)..( وض���رورة تكاتف الجهود العربي���ة للتعامل مع 

مختلف أزمات المنطقة«.
ووف���ق البيان ذاته، أش���اد أمي���ر قط���ر ب�«الجهود 
المصرية القائمة إلع���ادة إعمار قطاع غزة، وتوافقت 
الرؤى بش���أن أهمية العمل على إحياء عملية السالم 

للتوصل لحل عادل وشامل«.
كما »قدم أمير قطر التهنئة إلى السيس���ي بمناسبة 
ق���رب االحتف���ال بذكرى ث���ورة 30 يوني���و )حزيران 
2013(، معربًا عن تقدير بالده لمصر قيادًة وش���عبًا، 

ولسياستها الحكيمة«، وفق البيان الرئاسي.
كذلك هنأ السيسي أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه 
الحكم، مؤكدا أن زيارته لمصر »تجس���د ما تشهده 
العالق���ات المصري���ة القطرية من تقدم«، بحس���ب 

المصدر ذاته.
ورح���ب الجانبان ب�«قمة ق���ادة دول مجلس التعاون 
الخليجي ومصر واألردن والعراق والواليات المتحدة 
األمريكي���ة التي تس���تضفها الس���عودية« في 16 

يوليو )تموز( المقبل .
وعق���ب المحادثات، غادر أمير قط���ر مصر وكان في 

وداعه الرئيس المصري.
وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد 
الس���عودي األمير محمد بن سلمان إلى مصر، وإعالن 
صفقات اس���تثمارية بين القاه���رة والرياض ب� 7.7 

مليارات دوالر.
ومنذ إعالن المصالحة الخليجية المصرية مع الدوحة 
في 5 يناير/ كانون ثان 2021 ، تبذل تلك السعودية 
واإلم���ارات ومص���ر والبحرين وقطر جه���ودا لتطوير 
عالقاتها بعد أكثر من 3 سنوات على قطيعة شملت 

إغالق األجواء في يونيو/حزيران 2017.
وكان���ت آخر زي���ارة ألمير قطر إلى مص���ر في 2015، 
لكنه التقى السيس���ي مرة أخرى في 28 أغسطس/ 
آب 2021، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية 

دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة 2017.

السيسي: زيارة أمير قطر خطوة مهمة في تطوير العالقات

كابول/ االستقالل:
وصل����ت إم����دادات طبي����ة حيوي����ة، 
السبت، إلى مستشفيات في منطقة 
زلزال  ضربه����ا  بأفغانس����تان  نائية 
أودى بحي����اة أكثر من ألف ش����خص 
األس����بوع الماضي، ف����ي حين دعت 
مزيد  إل����ى تقديم  »طالبان«  حكومة 

من المساعدات الدولية.
وأوقفت السلطات البحث عن ناجين 
ف����ي المنطقة الجبلي����ة الواقعة في 
جنوب ش����رق الب����الد ق����رب الحدود 
الباكس����تانية، ف����ي أعق����اب الزلزال 
الذي بلغت قوته 6.1 درجات األربعاء 
الماضي، والذي أدى أيضًا إلى إصابة 
نح����و ألفي ش����خص ودّم����ر أو ألحق 

أضرارًا بعشرة آالف منزل.
الجمعة  الزل����زال  تواب����ع  وتس����ببت 
بمقتل 5 أشخاص آخرين على األقل 
في المنطقة الواقعة على بعد 160 
كيلومت����رًا جنوب ش����رقي العاصمة 

كابول، وقال مس����ؤول طبي إّن عدم 
الصحية  الرعاي����ة  مراف����ق  جاهزية 
يعرقل جهودهم لمساعدة الجرحى.

وق����ال أب����رار وهو مدير مستش����فى 
في بكتي����كا اإلقلي����م األكثر تضررًا 
من الزل����زال: »الجرحى الذين هم في 
حالة خطيرة ويحتاجون إلى عمليات 
جراحية ال يمكننا القيام بها هنا، تم 

نقلهم إلى كابول«.

وتعتبر الكارثة اختب����ار كبير لقادة 
حرك����ة »طالب����ان« في أفغانس����تان 
م����ن  العدي����د  نبذته����م  والذي����ن 
الحكومات األجنبية منذ سيطرتهم 
على الب����الد العام الماضي، بس����بب 

مخاوف بشأن حقوق اإلنسان.
المس����اعدات  وُقطع جانب كبير من 
الدولية المباشرة ألفغانستان بسبب 
العقوبات الغربية، ما أدى إلى تفاقم 

األزمة اإلنس����انية في مناطق واسعة 
من البالد حتى قبل وقوع الزلزال.

وس����ارعت األمم المتح����دة والعديد 
ال����دول إلى تقديم مس����اعدات  من 
للمناط����ق المتض����ررة، وم����ن المقرر 

وصول المزيد خالل األيام المقبلة.
ودعت »طالبان«، الس����بت، إلى إرسال 
مزيد من المس����اعدات إلغاثة ضحايا 

الزلزال.
إقليم  باسم حكومة  المتحدث  وقال 
بكتيكا محمد أمي����ن حذيفة: »ندعو 
جمي����ع المنظم����ات اإلنس����انية إلى 

مساعدة الناس«.
وقال����ت وزارة الخارجي����ة الصيني����ة 
السبت، إّن بكين ستقدم مساعدات 
إنس����انية بقيم����ة 50 ملي����ون يوان 
)7.5 مليون دوالر( ألفغانس����تان، بما 
يشمل الخيام واألس����رة وغيرها من 
المتضررين من  لمس����اعدة  الم����واد 

الزلزال.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني حس����ين أمير عبد اللهي����ان في مؤتمر صحفي 
مش����ترك مع مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل 
في طهران الس����بت إنه سيجري قريبا اس����تئناف المحادثات غير المباشرة 

بين إيران والواليات المتحدة إلحياء اتفاق 2015 النووي.
وأضاف “نحن مستعدون الس����تئناف المحادثات في األيام المقبلة. 
ما يهم إيران هو االس����تفادة الكاملة من المزاي����ا االقتصادية التفاق 

.،2015
وأشار إلى أنه عقد “اجتماعا مطوال وإيجابيا” مع بوريل.

م����ن جانبه قال بوريل “نتوقع اس����تئناف المحادثات في األيام المقبلة وأن 
نكسر حالة الجمود. مرت ثالثة ش����هور ونحن في حاجة لتسريع العمل. أنا 

سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذ في طهران وواشنطن”.

إيران واالتحاد األوروبي: 
استئناف المحادثات النووية 
»غير المباشرة« مع أمريكا قريبًا

»طالبان« تدعو إلى إرسال المزيد من المساعدات بعد الزلزال المدمر
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الدمام/ االستقالل:
وّدع المنتخب الوطني الفلسطيني منافس���ات بطولة كأس العرب بكرة القدم 
للصاالت مس���اء الجمعة بعد خس���ارته أمام الكويت بركالت الترجيح )1-4(، إثر 
التعادل في الوقتين األصلي واإلضافي برباعية لمثلها لحساب منافسات الدور 

ربع النهائي من المسابقة.
وق���ّدم »الفدائي« أداًء قويًا في اللق���اء، إذ كان المتقدم بالنتيجة معظم فترات 
المب���اراة، لكنه تعثر في ركالت الترجيح. وس���جل رباعية المنتخب الوطني في 

المباراة رشيد شواهنة، وعماد فحجان، وأدهم خويلد، والحارس علي الحواجري.

»فدائي« الصاالت يودع كأس 
القاهرة/ االستقالل:العرب من بوابة ركالت الترجيح

أوقعت قرعة دور 16 لمس���ابقة كأس مصر لكرة القدم في 
موس���م 2021-2022 التي سحبت الس���بت، الزمالك بطل 

ومتصدر الدوري في مواجهة اإلسماعيلي. 
كم���ا أوقع���ت القرعة الن���ادي األهلي ف���ي مواجهة مصر 
للمقاصة والمصري البورس���عيدي في مواجهة الش���ركة 

الشرقية. 
وحس���ب القرعة أيضًا س���يلتقي إنبي م���ع البنك األهلي 

وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.
 وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطالئع الجيش مع 

منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ. 
وفي دور الثمانية سيلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة 
المصري والشركة الشرقية، بينما يلتقي األهلي في نفس 

الدور مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والجونة.

لندن/ االستقالل:
أكدت تقارير صحفية السبت، أن البرازيلي رافينيا، نجم 
خط وسط ليدز يونايتد اإلنجليزي، يفضل االنتقال إلى 

أرسنال خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية. 
وق���ال دافي���د أورنس���تين الصحف���ي بجري���دة »ذا 
أثليتيك«البريطاني���ة، إن البرازيل���ي رافيني���ا أبدى 

اقتناعه بمش���روع أرس���نال اإلنجلي���زي تحت قيادة 
المدير الفني ميكيل أرتيتا، حيث يراه األفضل له على 

المستوى التنافسى فى مسابقة البريميرليج.
وأض���اف أورنس���تين، أن رافيني���ا اخت���ار االنضمام 
إلي أرس���نال، رغم اهتمام عدة أندي���ة أوروبية أخرى 
بضمه هذا الصيف، وعلى رأس���ها برشلونة وليفربول 

وتوتنه���ام بالترتي���ب.   ويخوض فريق برش���لونة 
محاوالت مكثفة م���ن أجل ضم البرازيلي رافينيا نجم 
ليدز يونايتد، لتدعيم هجوم البلوجرانا هذا الصيف. 
جدير بالذكر أن البرازيلي رافينيا، شارك في 36 مباراة 
مع ليدز يونايتد بكافة المسابقات الموسم المنتهي، 

وأحرز 11 هدًفا و3 تمريرات حاسمة. 

بانكوك/ االستقالل:
اختتم منتخب الجوجيتس���و مشاركته الخارجية في بطوالت »غراند بريكس« و«باتيا« الشاطئية 

ومنافسات المنتخبات في تايلند، محققا سبع ميداليات ملونة.
وكان الالع���ب محمد ع���ودة الله، قد حقق الميدالية الذهبية األول���ى للمنتخب في بطولة »غراند 

بريكس« بفئة الناشئين، تبعه قيس شقير ومحمد رويضي ببرونزيتّين بمنافسات الرجال.
وف���ي بطولة »باتيا« التي كان اللعب فيها بدون بدلة، تمكن قيس ش���قير من الظفر بالميدالية 

البرونزية، فيما تعرض زمياله محمد رويضي ومحمد عجاج إلصابة أجبرتهما على االنسحاب.
وتألق المنتخب في بطولة المنتخبات واعتلى صدارة الترتيب، بعد أن حصد 3 ميداليات ذهبية 

عن طريق قيس شقير وأحمد خفش ومحمد عجاج الذي لعب رغم اإلصابة.
وأعرب رئيس اتحاد الجوجيتس���و، رئيس البعثة المشاركة غسان أبو مطر، عن سعادته باإلنجاز 
الالفت الذي حققه المنتخب، والذي جاء بعد اس���تعداد طويل لهذه المشاركة، مهنئًا الالعبين 

على الميداليات التي حصدوها.
وأكد أن االتحاد س���يواصل البناء على هذا اإلنجاز، والعمل على تطوير المس���توى الفني للعبة، 
وتأهيل العبين مميزين، من أجل تس���جيل اس���م فلس���طين دائمًا ضمن المتّوجين دائمًا في 

البطوالت الدولية.
وش���ارك أب���و مطر وخفش عل���ى هامش بطول���ة »غراند بريكس« ف���ي اجتماع االتح���اد الدولي 

للجوجيتسو، والذي تمحور حول طرق اللعب وآلية التصنيفات.

رافينيا يفضل مشروع أرسنال على برشلونة

منتخب »الجوجيتسو« يحقق 7 ميداليات 
ملونة في بطوالت تايلند الدولية

الكأس المصري: الزمالك بمواجهة اإلسماعيلي

مدريد/ االستقالل:
اختار النجم الويل����زى جاريث بيل اللعب 
في الدوري األمريكي بداية من الموس����م 
المقب����ل، من بوابة نادى ل����وس أنجلوس، 
بعد نهاية عقده مع ريال مدريد اإلسبانى 
الصيف الحالي، بعدما قضى 9 مواس����م 

ضمن صفوف الفريق الملكي.
أتلتيك« اإلنجليزية،  وذكرت صحيفة »ذا 
أن جاري����ث بيل قرر اللع����ب في صفوف 
ل����وس أنجلوس األمريكي بع����د لمدة عام 
واح����د مع خي����ار التمديد لع����ام ونصف 

آخر، لينضم إلى قائد يوفنتوس الس����ابق 
جورجيو كيلليني.

وأضافت الصحيف����ة أن بيل اختار اللعب 
لنادي لوس أنجل����وس من بين عدة أندية 
أخرى، لكي يشارك بشكل أساسي ويكون 
جاهزًا لخ����وض نهائيات كأس العالم في 

قطر.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن النجم الويلزى 
صاحب ال� 32 عاما، كان يمتلك العديد من 
العروض بعد رحيله عن ريال مدريد، ولكنه 
فضل في األخير اللعب بالدوري األمريكي 

من أجل ضمان المش����اركة أساس����يا في 
المباريات.

وأنه����ى فريق لوس أنجلوس مش����اركاته 
في الموس����م األخير من الدوري األمريكي 
بالمركز التاس����ع، وفش����ل في التأهل إلى 

التصفيات النهائية.
وأنه����ى جاريث بيل مش����واره م����ع ريال 
مدريد، بعد خوض 258 مباراة في مختلف 
المسابقات، سجل 106 أهداف وقدم 67 
تمريرة حاسمة، وتوج بالعديد من األلقاب 

أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

جاريث بيل يقرر اللعب في الدوري األمريكي بعد مغادرة ريال مدريد

غزة/ االستقالل:
افتتحت مباري���ات الجولة األول���ى من بطولة 
مواليد 2006 لكرة القدم في قطاع غزة السبت، 
بإقام���ة 7 مباريات في دور المجموعات لفرعي 

»غزة والشمال«، وكذلك »الوسطى والجنوب«.
وش���هد فرع »غزة والش���مال« ضمن مباريات 
المجموعة األولى فوز أهلي غزة برباعية نظيفة 
على نظيره الوفاق في ملعب الزيتون بمدينة 
غزة، أما في ملعب بيت حانون ش���مال القطاع، 
ففاز أكاديمية تش���امبيونز على شباب جباليا 

بنفس النتيجة.
وفي المجموع���ة الثانية، اكتس���ح هالل غزة 
نظيره التف���اح بخماس���ية دون رد في ملعب 
اليرموك بمدينة غزة، أما في ملعب نماء شمال 
القطاع، فحقق بيت حانون األهلي فوًزا عريًضا 
على نظيره الش���مس برباعية مقابل ال ش���يء 

ضمن مباريات المجموعة الخامسة.
أما في فرع »الوسطى والجنوب«، فحقق اتحاد 
خانيون���س فوًزا كاس���ًحا على جاره الش���باب 
بخماسية دون رد في إستاد خانيونس جنوب 

القطاع، وضمن لقاءات المجموعة األولى.
وبنف���س النتيجة، فاز أهل���ي النصيرات على 

خدمات دي���ر البلح في المب���اراة التي أقيمت 
على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، 
ضمن مباريات المجموعة األولى، التي شهدت 
أيًضا فوز شباب رفح على جاره الجماعي برباعية 

نظيفة في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.
وتتواصل مباري���ات الجولة األولى من البطولة 
األحد، حي���ث يلعب في فرع »غزة والش���مال« 
مباريات غ���زة الرياضي مع الرضوان في ملعب 
اليرموك بمدينة غ���زة، وبيت حانون الرياضي 

مع أكاديمية المحترفين بملعب الزيتون في 
مدينة غ���زة، ونماء مع الزيتون في ملعب بيت 
حانون ش���مال القطاع، أما في فرع »الوس���طى 
والجن���وب« يتقاب���ل األقصى م���ع أكاديمية 
س���كور في إس���تاد خانيونس جنوب القطاع، 
وخدمات المغازي مع الرباط بملعب الش���هيد 
محمد الدرة وسط القطاع، وخدمات النصيرات 
مع خدمات خانيون���س في ملعب رفح البلدي 

جنوب القطاع.

31 هدفًا في افتتاح منافسات بطولة الناشئين بغزة
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وقالت مص���ادر أمنية، إن الفتى محمد 
عبد الل���ه حامد )16 عاما(، استش���هد 
بج���روح أصي���ب به���ا خالل  متأث���را 
مواجه���ات مع ق���وات االحت���الل عند 
المدخ���ل الغربي لبلدة س���لواد، حيث 
تم اعتقاله رغ���م إصابته الخطيرة في 

منطقة الوجه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن س���لطات 
االحتالل أبلغت االرتباط الفلس���طيني 
بأنه س���يتم تس���ليم جثمان الشهيد 

حامد، ليتم تشييعه.
فيما أصيبت مسنة بقنبلة غاز، وآخرون 
باالختناق خالل قمع ق���وات االحتالل 
بوجود  من���ددة  لوقف���ة  اإلس���رائيلي 
المس���توطنين في قرية  كسارة ألحد 
كيسان شرق بيت لحم، والتي ألحقت 
الضرر بالمواطنين وثروتهم الحيوانية 

التي يعتاشون منها.
وأف���اد الناش���ط أحم���د غ���زال، ب���أن 
المواطني���ن في كيس���ان نظموا وقفة 
من���ددة بوجود كس���ارة لمس���توطن، 
وما يقوم به من س���لب األرض لصالح 
توس���يعها، حيث قام جنود االحتالل 
المسيل  الغاز  بإطالق قنابل  بقمعهم 
للدم���وع والصوت، م���ا أدى الى إصابة 
المسنة سعدة عبيات )65 عاما( بقنبلة 
غاز ف���ي القدم نقلت عل���ى إثرها إلى 

المستشفى، وآخرين باالختناق.  
وأض���اف غ���زال أن جن���ود االحت���الل 
داهموا منازل المواطنين في كيسان، 
واحتجزوا رئيس مجلس قروي كيسان 
موسى عبيات )33 عاما(، ونجله الطفل 

حسن.
كما هاجم مس���توطنون ظهر السبت 

مزارعين بقرية المغير ش���مال مدينة 
رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 
واعتدوا على ثالث���ة مزارعين وأحرقوا 

مركبتين.
وقال مس���ؤول اللجنة الزراعية بالقرية 
كاظم حج محم���د إن: »مجموعة كبيرة 
من المس���توطنين هاجموا المزارعين 
في الس���هول غرب���ي القرية من جهة 
قري���ة ترمس���عيا واعت���دوا عليه���م 
وأصاب���وا ثالث���ة منهم بج���راح، جرى 

نقلهم للمستشفى«.
أحرق���وا  المس���توطنين  أن  وأض���اف 
مركبتي���ن للمزارعي���ن، بع���د االعتداء 
عليه���م، الفتا إلى أن المس���توطنين 

قدموا من عدة مستوطنات.
والق���رى  المغي���ر  قري���ة  وتتع���رض 
المج���اورة لهجم���ات مس���تمرة م���ن 

المس���توطنين، تتمثل ف���ي االعتداء 
على المزارعين وقلع األش���جار وإحراق 

المحاصيل وتخريب خطوط المياه.
اعتداءاتهم  من  المستوطنون  وصعد 
بح���ق المواطنين الفلس���طينيين في 
الضفة الغربية، حيث استشهد شاب 
األس���بوع الماضي طعنا من مستوطن 

إسرائيلي في سلفيت.
وف���ي ذات الس���ياق، أصي���ب العديد 
بح���االت اختناق، فجر  المواطنين  من 
الس���بت، نتيجة استنش���اقهم الغاز 
للدم���وع خ���الل مواجهات  المس���يل 
اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.
ومحلي���ة  أمني���ة  مص���ادر  وأف���ادت 
لمراس���لنا، أن ق���وات االحتالل نصبت 
حاجزا عسكريا في مفترق عرابة الرابط 

ا�شت�شهاد فتى..

غزة/ االستقالل:
دعا نخبة م���ن اإلعالميي���ن والحقوقيي���ن واألكاديميين، 
الس���بت، إلى ضرورة محاس���بة االحتالل »اإلسرائيلي« في 
المحافل الدولية، على جرائم���ه المتكررة بحق الصحفيين 

والمؤسسات اإلعالمية.
ج���اء ذلك خالل الندوة اإلعالمية اإللكترونية، التي نظمتها 
لجنة دعم الصحفيين مكتب فلس���طين، بمناس���بة اليوم 

.Zoom العالمي لمناهضة التعذيب، عبر تطبيق
محاسبة االحتالل

وأوض���ح اإلعالم���ي الفلس���طيني تامر المس���حال، أن قناة 
الجزيرة عملت على محاسبة االحتالل على مقتل الصحفية 
ش���يرين أبو عاقلة، من خالل محكمة الجنايات الدولية، من 

خالل مسارات عدة، القانوني واإلعالمي والسياسي.
وبين المس���حال، أن القناة ش���كلت فريق���ًا قانونيًا خاصة 
بقضية اغتي���ال اإلعالمية لن يكون محصورًا على أبو عاقلة 
فقط، بل أيضًا باستهداف مكتب الجزيرة، حيث بدأ الفريق 
االستعداد للمس���ار بالتحقيق ويشق طريقه، الفتًا إلى أن 

عائلة أبو عاقلة سلكت المسلك القانوني كذلك.
شرذمة الجسم الصحفي

من جهته، أكد الدكتور أحمد الشقاقي أكاديمي في قسم 
اإلعالم في جامعة فلسطين، أن الصحفي الفلسطيني بات 
يش���عر أنه يتعرض لتهديد حرج على حياته في ظل عدم 
وج���ود حماية، وتغييب المؤسس���ات الرس���مية والنقابية 

والخاصة.

وأشار إلى أهمية تجاوز النمطية في متابعة جرائم االحتالل 
بحق الصحفيين، ومواصلة رصد الجرائم مع معالجة نوعية 
للجرائم، داعيًا إلى ضرورة وجود حملة مستمرة للكشف عن 
جرائم االحتالل وال تكون موسمية باستشهاد أي صحفي.

ونوه د. الش���قاقي، إلى وجود شرذمة في الجسم الصحفي 
الفلس���طيني تجعل م���ن الجهود التي تب���ذل »تفقد جزء 
م���ن أهميتها ووزنه���ا، نظرًا ألنه���ا ال تتكامل ضمن خطة 
اس���تراتيجية جمعي���ة تقودها كل الحالة الفلس���طينية، 
تؤهلها للنجاح في محاسبة االحتالل، متسائاًل متى يمكن 

جمع نقابة الصحفيين؟.
معركة قانونية

من ناحيت���ه، أكد الدكتور ماجد مجب���اس الخبير القانوني 

الدولي والدستوري واألستاذ في جامعة ميسان العراق، أن 
االحتالل يلعب على وتر الزمن، لذا ال يجب أن يكون العمل 
موس���مي وبردات الفع���ل العاطفية، الفتًا إل���ى أن اغتيال 

شيرين أبو عاقلة جريمة فيها سبق إصرار وترصد.
وأوض���ح مجب���اس، أن المعركة مع االحت���الل طويلة األمد، 
والمس���ار القانوني ال يقل أهمية عن المس���ار المسلح، لذا 

فالمسار القانوني يحتاج لمتابعة.
م���ن جانب���ه، أكد الدكت���ور أحمد حماد أس���تاذ اإلعالم في 
جامعة األقصى، أن القضية الفلس���طينية ليس���ت قضية 
فلس���طين وحدها، بل للعرب والمس���لمين والعالم أجمع، 
مطالب���ًا بوقف التغ���ول بح���ق الصحفيي���ن واإلعالميين 

والمؤسسات اإلعالمية.

دعوات لمحاسبة االحتالل على جرائمه بحق الصحفيين في المحافل الدولية

رام الله/ االستقالل:
كش���فت حرك���ة »فتح«، الس���بت، ع���ن التوزيع 
الجديد للمناصب في اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير.
وأوض���ح مدي���ر العالقات العامة ف���ي مفوضية 
التعبئ���ة والتنظي���م بحركة فتح ف���ي الضفة 
الغربي���ة مني���ر الجاغ���وب، عب���ر صفحته على 
»فيس���بوك«، أن الرئيس محمود عباس مستمر 
في رئاس���ة اللجنة التنفيذية للمنظمة، ودولة 

فلسطين.

وأش���ار إلى أن القيادي بالحركة حسين الشيخ 
حصل على منصبي أمين سر اللجنة التنفيذية 

ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة.
أما القيادي ف���ي حركة فتح عزام األحمد فتولى 
دائرة الش���ؤون العربية والبرلمانية، فيما تولى 

زياد أبو عمرو دائرة العالقات الدولية.
وترأس صالح رأفت الدائرة العسكرية واألمنية 
ف���ي اللجن���ة التنفيذي���ة، فيم���ا تولى بس���ام 
الصالحي دائ���رة الش���ؤون االجتماعية، وأحمد 

مجدالني دائرة العمل والتخطيط.

أم���ا رمزي رباح فًأس���ندت إليه دائ���رة مناهضة 
العنصرية، وواصل أبو يوسف دائرة التنظيمات 
الش���عبية، ورم���زي خ���وري الصن���دوق القومي 
الفلس���طيني، وأحم���د أبو هولي دائرة ش���ؤون 

الالجئين.
وتولى عدنان الحس���يني دائرة شؤون القدس، 
وعلي أبو زهري دائرة التربية والتعليم، وفيصل 
عرنكي دائرة ش���ؤون المغتربين، وأحمد بيوض 
التميم���ي دائ���رة حق���وق اإلنس���ان والمجتمع 

المدني، ومحمد مصطفى الدائرة االقتصادية.

»فتح« تكشف عن توزيع جديد للمناصب في »تنفيذية المنظمة«

غزة/ االستقالل:
ق����ال المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة، إن 
الصحفيين الفلس����طينيين، هم »ضحايا تعذيب 

إسرائيلي، جراء االعتداءات الُممارسة بحقهم«.
جاء ذلك في بيان نش����ره س����المة معروف، رئيس 
المكتب، بمناس����بة اليوم الدولي لمساندة ضحايا 
التعذي����ب، الموافق ل�26 يوني����و/ حزيران من كل 

عام.
وأض����اف معروف: »ُنذكر العالم أن هناك ش����عب 
بأكمل����ه يعاني من تعذيب االحت����الل واعتداءاته 
وسياس����اته اإلجرامية في األراضي الفلسطينية، 
وينتظ����ر م����ن ينصفه ويق����ف إلى جان����ب حقه 
الطبيعي ف����ي إنهاء االحتالل والقصاص منه على 

جرائمه«.
وأوض����ح أن »الصحف����ي الفلس����طيني يق����ف في 
طليعة من يتعرض للتعذيب والقتل من الشعب 

في األراضي المحتلة«.
وذكر أن »األراضي الفلسطينية شهدت منذ بداية 
العام الجاري نحو 505 انتهاكات إس����رائيلية، من 
بينها قتل صحفيتين، وإصابة 120 صحفيا جراء 

إطالق الرصاص الحي والمعدني أو الضرب«.
ولفت أن����ه »من بين االنته����اكات توثيق نحو 89 
حالة اعتق����ال أو تمديد اعتق����ال أو حبس منزلي، 
أو إبع����اد صحفيي����ن، فيما يقبع داخل الس����جون 
اإلس����رائيلية، نحو 16 أس����يرا صحفيا يتعرضون 

ألنواع التنكيل والتعذيب المختلفة«.
وأردف: »م����ن بي����ن االنته����اكات، كان هناك منع 
االحتالل صحفيين من التغطية الميدانية لحوالي 
156 م����رة، واقتح����ام مقرات مؤسس����ات إعالمية 
وتفتيشها وتخريب محتوياتها ومصادرة بعض 
معداتها ل�23 مرة، فضال عن تسجيل 7 حاالت منع 

من السفر وسحب هويات صحفيين«.

الدولي  المجتم����ع  المكت����ب اإلعالم����ي،  وطال����ب 
ومؤسساته ب�«الوقوف عند مسؤولياتهم ومساندة 

الصحفي الفلسطيني كضحية تعذيب«.
وأش����ار المكتب إلى أن »استمرار حالة الصمت إزاء 
الجرائم المرتبكة بح����ق الصحفيين، وعدم اتخاذ 
خطوات عملية بما نصت عليه المواثيق واألعراف 
الدولية، يجعل من المؤسس����ات الدولية ش����ريكة 

بالجرائم«.
وع����ام 1997، أعلن����ت الجمعي����ة العام����ة لألم����م 
المتح����دة، ي����وم 26 حزي����ران، يوما دولي����ا لألمم 

المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
ويه����دف إقرار ه����ذا اليوم، بحس����ب موقع األمم 
المتح����دة، إل����ى »القضاء الت����ام عل����ى التعذيب 
وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس����ية أو 

الالإنسانية أو المهينة«.

»اإلعالم الحكومي«: الصحفي الفلسطيني ضحية تعذيب »إسرائيلي«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة حقوقية »إس���رائيلية«، السبت، بأّن بناء المستوطنات 
المقامة على األراضي الفلس���طينية في الضف���ة الغربية المحتلة، زاد 

خالل فترة حكومة »نفتالي بينيت ويائير لبيد« بنسبة 62%.
وقالت مؤسسة »السالم اآلن«، في تقرير نشرته عبر موقعها اإللكتروني 
أمس، إّن بناء وحدات اس���تيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها 
القدس قفز %62 خالل فترة حكومة »بينيت – لبيد«، مقارنة بالحكومة 

التي سبقتها، بزعامة بنيامين نتنياهو.
وأش���ارت إلى أّن وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلس���طينيين 
ارتفعت بمقدار %35، خ���الل فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة 
التي س���بقتها،  حيث بنيت6 بؤر اس���تيطانية خالل فت���رة الحكومة 

الحالية.
وأضافت أن حكومة »بينيت لبيد« عززت عدًدا من الخطط اإلستراتيجية 
الفتاك���ة الت���ي تضر بش���كل خاص بفرص���ة التنمية واالس���تمرارية 

الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.
وكان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بينيت، ورئي���س الحكومة البديل 
ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا مس���اء اإلثنين الماضي، موافقتهما على 
حّل الكنيس���ت، وتعيين األخير رئيس���ا لحكومة مؤقت���ة، خالل فترة 
انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة »بعد استنفاد محاوالت تثبيت 

االئتالف«، كما جاء في بيان مشترك.
وبدأ الكنيس���ت اإلس���رائيلية، األربعاء الماض���ي، التصويت على حّل 
الكنيس���ت، ضمن عملية قد تس���تغرق حتى اإلثنين المقبل، ويتحدد 

خاللها موعد االنتخابات المبكرة، خالل 90 يوما.
وتش���ير التقديرات اإلس���رائيلية إلى أن االنتخابات المبكرة س���تجري 
في 25 تش���رين األول/ أكتوبر المقبل، أو في األول من تشرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.

مؤسسة حقوقية: بناء المستوطنات 
زاد 62 بالمائة في عهد بينيت

�إعالن للجمهور
جمهورن����ا الكريم نعلمك���م بأنه تقدم الى بلديه رف���ح المواطن/  احمد 
محمود محم���د ابو لبدة   وش������ريكه هويه رق���م )803327824( بطلب 
ترخيص مول���د كهربائي تجاري في العنوان التال���ي: رفح خربه العدس 
بجوار محطة تمراز  شارع عمرين الخطاب . وعليه من ل�ه اي اعتراض على
المولد المذكور اعاله مراجعه بلديه رفح مركز خدمات الجمهور وتقديم
االعتراض عليه وذلك خالل مده خمسه عشر يوما من تاريخ نشر االعالن

حسب االصول والنظام المعمول به لدى البلدية . 

بش���ارع جنين-نابل���س، م���ا أدى إلى 
اندالع مواجهات بين الش���بان وقوات 
األعيرة  أطلقت خاللها  التي  االحتالل، 
المعدني���ة، والقنابل الصوتية، والغاز 
المس���يل للدموع، م���ا أدى الى إصابة 

عدد من الشبان باالختناق.

وأضاف���ت المصادر ذاته���ا، أن قوات 
تواجده���ا  م���ن  كثف���ت  االحت���الل 
الحواجز في محيط  العسكري ونصب 
قرى وبلدات عراب���ة، وقباطية، ومركة، 
والجلم���ة، والزباب���دة، وقري���ة ح���داد 

السياحية.
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االستقالل/ وكاالت:
تحتف����ي حديقة الحيوانات الوطنية في كوبا بوالدة صغير وحيد قرن أبيض 

نادر في وقت سابق من هذا الشهر في ضواحي العاصمة هافانا.
ويع����د وحيد القرن األبيض م����ن األنواع المهددة باالنق����راض وقد ُطلب من 
حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم أن يجري تكاثرها في األسر على أمل 
إنشاء بنك جينات يس����اعد في الحفاظ على هذه األنواع في حالة انقراضها 

في البرية.
وقال ألكس����ندر أرانجو أخصائي الحياة البرية في حديقة الحيوانات بكوبا« 
ش����رف عظيم لنا أن نكون قادرين على المس����اهمة في إنقاذ أنواع معرضة 

لخطر االنقراض مثل وحيد القرن األبيض«.
يق����ول أرانجو إن كوبا لديها اآلن ثاني أكبر عدد من وحيد القرن األبيض في 

أمريكا الالتينية حيث أن لديها في المجمل ثمانية.
وعان����ى وحيد القرن األبي����ض، من بين أكبر الثدييات البرية، في الس����نوات 
األخيرة حيث زاد الصيد الجائر في موئله، وفي المقام األول عبر جنوب القارة 
األفريقية. وقال مسؤولو حدائق الحيوان إن ذلك زاد من الضغط على حدائق 

الحيوان للحفاظ على هذا النوع.

حديقة حيوان كوبا تحتفل بوالدة 
صغير وحيد قرن أبيض نادر

مدريد/ االستقالل:
بحلول هذا الوقت من ش���هر يوني���و، تلقى العديد 
بالفعل ش���هاداتهم وتمكنوا من التخرج. واحد من 
هؤالء اآلالف من الخريجين الجدد هو لويس مارتين 
مونتيخ���و، الذي يبلغ من العم���ر 87 عاما، وقد نجح 
للتو في شهادة البكالوريا للعلوم )شهادة الثانوية 

العامة(، بحسب موقع »إسبانيا بالعربي«.
بدأ العمل في سن الرابعة عشرة

يقول لويس: »كنت أرغب في القيام بذلك من قبل 
ولكن بسبب الظروف العائلية، لم أستطع«.

عندما كان طفال كان عليه أن يتغيب عن المدرس���ة 
بس���بب مرض في الرئة وفي سن الرابعة عشرة كان 

عليه الذهاب إلى العمل لمساعدة أسرته ماليا.

في س���ن ال���� 16، بدأ العمل في صناع���ة قطع غيار 
هي���اكل الس���فن، وبعد ذل���ك تمكن م���ن دخول 
المكتب الفني، حيث كان يرس���م هياكل الس���فن. 
لهذا الس���بب، كان موضوعه المفضل في المدرسة 

الثانوية هو الرسم.
بدأ في الدراسة لتجنب فقدان الذاكرة

كش���خص بالغ، قرر أن يبدأ الدراس���ة في سن 74، 
عندما بدأ يدرك أن ذاكرته بدأت تفش���ل. في ذلك 
الوق���ت، حدث أنه���م عرضوا عليه دورة اس���تعادة 
الذاكرة في بلدته سودوبي، في بيثكايا. عندما أنهى 
 ،ESO تلك الدورة، ش���جعوه على االلتح���اق ببرنامج
وبعد ذلك، “نصحوني بمواصلة دراسة البكالوريا”، 

كما يقول لويس.

خالل الوقت الذي كان ي���درس فيه الثانوية، “كان 
علّي أيض���ا أن أعتني باألحف���اد”، وأن يكون عامال 
في منزل���ه، حيث كان عليه اإلش���راف على تركيب 

المصعد.
العمل على مشاريع جديدة

اآلن وقد أنهى دراسته الثانوية، فهو يعد مالحظات 
حول الدروس التي تلقاه���ا، بحيث يمكن ألحفاده 
الذين يبلغون من العمر عش���رة أعوام وأحد عش���ر 
عاما استخدامها؛ يشرح قائال: “أريد أن يكون األمر 

أسهل بالنسبة لهم مما هو لي”.
باإلضاف���ة إلى ذلك، فهو يعمل على تصميم جهاز 
يستفيد من قوة الجاذبية ويعمل على توليد الطاقة 

بشكل مستمر”.

لندن/ االستقالل:
تمكن رجل اس���كتلندي من عالج نفس���ه من مرض 
السكري وذلك عبر اتباع نظام غذائي صارم ساعده 

على خسارة نحو 90 كيلوغرام من وزنه.
ويشعر كريج أندرس���ون، من ويست لوثيان، وكأنه 
رجل مختلف بعد أن فقد نصف وزن جسمه. فقبل 
أربع سنوات، كان كريج في أثقل وزن له حيث وصل 
وزنه إلى نح���و 180 كيلوغرام. ونظ���رًا ألنه لم يكن 
راضيًا عن وزنه وتأثيره على صحته، قرر الشروع في 
رحلة خس���ارة الوزن إلى جانب زوجته ويندي، التي 
كانت بالفعل عضوًا في نادي سليمنغ وورلد لخسارة 

الوزن.
وق���ال كريج »في أعماق���ي لم أكن س���عيًدا بوزني 

لبعض الوق���ت، لكن األمر اس���تغرق وقًت���ا طوياًل 
لمواجهة ذلك. وبعد ذلك عندما اعترفت لنفس���ي 
أنني أريد إنقاص وزني، كنت ال أزال أش���عر بالخوف 

من طلب المساعدة«.
وأض���اف » لقد أدركت اآلن أن االعتراف بأنك بحاجة 
إلى مساعدة ليس ضعفًا بل يعبر عن قوة الشخصية، 
والحصول على الدعم لتحديد الخطأ الذي وقعت فيه 
وإجراء تغييرات أعطاني إحساًسا بالثقة استفدت 

منه في كل جانب من جوانب حياتي«.
ويقول كريج إن وزنه أصبح اآلن يقارب نصف الوزن 
الذي كان عليه عندما بدأ نمط حياته الجديد في عام 
2018، ويشعر اآلن بصحة أفضل ويملك طاقة أكبر.

ويعاني كريج من مرض الس���كري من النوع 2، وهو 

الشكل األكثر شيوًعا للمرض ويمكن الوقاية منه أو 
تأخيره عن طريق تغيير نمط الحياة الصحي. ومنذ 
بدء البرنامج، عالج كريج مرض السكري، وأدى فقدان 
ال���وزن إلى خفض ضغط الدم والكوليس���ترول إلى 

مستوى صحي لديه.
ويعتقد كريج أن الطبيعة المرنة للنظام الغذائي قد 
س���اعدته على تحقيق أهدافه بعد أن كان قلًقا في 
البداية م���ن أن األكل الصحي قد يمنعه من تناول 
األطعمة المفضلة لديه. و تقديرًا إلنجازاته، حصل 
على جائزة رجل العام، والس���يد األنيق، والخاس���ر 
األكب���ر للوزن، والزوج���ان المثاليان بالمش���اركة مع 
زوجته من قبل شركة إنقاص الوزن، بحسب صحيفة 

ديلي ريكورد البريطانية.

بنمط حياة جديد.. يخسر 90 كيلو ويشفى من السكري

االستقالل/ وكاالت:
تخطط وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« لتركيب مفاعل 
نووي على القمر للمس���اعدة في استكشاف سطحه 

وتمهيد الطريق لمهمات إلى المريخ وما بعده.
وأعلن���ت وكالة الفض���اء مع إدارة الطاق���ة األمريكية 
أنها اختارت ثالثة مفاهيم تصميمية لنظام الطاقة 

النووية القمرية. ويمكن أن تكون المقترحات الثالثة 
جاهزة لإلطالق على القمر من أجل عرض عملي بنهاية 

الوقت الحاضر.
وإذا نجح���ت، يمك���ن لمرف���ق الطاقة ه���ذا أن يكون 
مفيدًا لجهود استكشاف الفضاء المستقبلية تحت 
مظلة برنامج رحالت الفضاء آرتيميس. وبقيادة ناسا، 

الهدف األساسي آلرتيميس هو تسهيل عودة البشر 
إل���ى القمر، مع األهداف قصي���رة المدى للوصول إلى 

القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2025.
وتش���مل األهداف طويلة المدى إنشاء وجود بشري 
مس���تدام على س���طح القمر - والذي سيكون مصدر 

طاقة موثوقًا به ال يقدر بثمن.

روما/ االستقالل:
قال علماء آثار في إيطاليا، الجمعة، إنهم اكتش����فوا سلحفاة في مدينة بومبي 

القديمة يبلغ عمرها نحو 2000 عام.
ويعود تاريخ السلحفاة، التي عثر عليها في بقايا المدينة القديمة الواقعة عند 
س����فح بركان فيزوف، إلى عام 62 ميالدي، بعد وقوع الزلزال ولكن قبل الثوران 

البركاني في العام 79 ميالدي.
ويلقي هذا االكتشاف الضوء على السنوات األخيرة من بومبي، في فترة إعادة 
اإلعمار بعد الزلزال، حسبما قال مدير الحديقة جابرييل زوشتريجل لوكالة األنباء 

األلمانية )د.ب.أ(.
وأظهرت الصور رأس الس����لحفاة ودرعها. ووفقا لعلماء اآلثار، فإن هذه ليس����ت 
الم����رة األولى الت����ي يتم فيها اإلعالن عن كش����ف مهم أثن����اء عمليات الحفر 

والتنقيب.
ووفقا لزوش����تريجل، وجد العلماء بيضة داخل السلحفاة، ما أثار تكهنات بأنها 
ربما كانت تختبئ للعثور على مكان لوضعها، وهو نمط تتبعه أنواع س����الحف 

هيرمان.
وتم العثور على الس����لحفاة في منطقة »ينابيع ستابيان أو »حمامات ستابيان« 
بالمدينة الرومانية التي دفنت تحت الرماد والطين والحمم البركانية العام 79 

ميالديا، مع الحفاظ على معالمها بشكل جزئي.
وأعيد اكتشاف مدينة بومبي في القرن الثامن عشر، وأصبح موقع التنقيب اآلن 

أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في إيطاليا.

مفاعل نووي على القمر الستكشاف المريخ

العثور على سلحفاة بداخلها بيضة 
عمرها عشرون قرنًا في إيطاليا

طالب إسباني ينال شهادة الثانوية العامة في سن الـ 87 عامًا

واشنطن/ االستقالل:
أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة مثبتة داخل إحدى السيارات التابعة 
لش���رطة والية فيرمونت األمريكية محاولة رجل منع ضباط الشرطة من اعتقال 

ابنه، باستخدام الجرافة، وفق ما نقلت مجلة »نيوز ويك«.
وحسب المعلومات فإن عناصر الشرطة حضروا إلى منزل الشاب براندون تالمان 
)24 عامًا( المتهم باالعتداء على أحد األشخاص، إال أن رجال الشرطة لم يتوقعوا 
مثل هذا الهجوم، حيث قامت والدة الش���اب بالهجوم على الشرطيين ومن ثم 

تمسك بابنها وتحاول إبقاءه بعيدًا عنهم.
وأثن���اء هذا الش���جار، دخل واين تالمان، والد الش���اب إل���ى الجرافة التي كانت 

موجودة في ممر منزل وبدأ بأرجحة دلوها فوق الجنود. 

أمريكي يهاجم الشرطة 
بجرافة لمنع اعتقال ابنه

)apaimages(    اأطفال يتعلمون قواعد ال�صباحة خالل خميم �صيفي مل�صابي التوحد بغزة


