
كتب/خالد أبو زاهر:
اليابانيــة طوكيــو،  العاصمــة  ســاء  يف  أمــس  الفلســطيني  العلــم  رفــرف 
خالل مراســم حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية "طوكيو 2020" التي 
تأجلت ملدة عام بسبب جائحة كورونا. وكانت فلسطني من بني الدول 

املشــاركة يف طابور العرض التقليدي بنزول جميع أفراد البعثة 
إىل مضــار امللعــب الرئيــس لالحتفــال، رافعــًا علــم فلســطني 
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تعزية
أرسة سلطة النقد الفلسطينية ممثلة باملحافظ فراس ملحم، يتقدمون من زميلهم 

د. سيف الدين عودة، بأحر التعازي واملواساة بوفاة والدته املرحومة بإذن الله
الحاجة/ ليىل إبراهيم عودة )بعلوشة(

"أم صالح"
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية
تتقدم رشكة االتصاالت الفلسطينية، بأحر التعازي واملواساة من الزميل سعد الشوبيك 

"الدائرة اإلدارية واملالية" بوفاة والدته املرحومة بإذن الله
الحاجة/ أم نارص

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 
ويلهم أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ال تراجع عن رشوط المقاومة قبل إتمام صفقة تبادل أرسى جديدة
هنية: القدس قبلة المجاهدين 

وعنوان وحدتهم وليست 
بعيدة عن مرمى المقاومة

الدوحة/ فلسطني:
حذر رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية حاس إساعيل هنية، 
االحتــالل اإلرسائيــي مــن تكــرار تجارب اقتحام املســجد األقــى املبارك مبدينة 
القــدس املحتلــة. وأكــد هنيــة، خــالل كلمتــه مبناســبة عيــد األضحــى املبــارك، أن 
"القــدس -التــي هــي قبلــة املجاهديــن وهــي عنــوان وحدتنا، وهي أيًضــا رمز أحرار 

العامل- ســتبقى يف قلب اهتامنا ويف قلب سياســاتنا واســراتيجياتنا 
مبــا يف ذلــك اســراتيجية املقاومــة املباركــة الباســلة". وجــدد تحذيــره 

القدس املحتلة/ فلسطني:
الشــيخ  املبــارك  األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 
عكرمــة صــربي، أن االحتالل اإلرسائيي يســعى يف 
اآلونــة األخــرة لتغيــر الواقــع الدينــي يف املســجد 

النارصة/ فلسطني:
نفتــايل  العليــا، حكومــة  أمهلــت محكمــة االحتــالل 
بينيت حتى سبتمرب/ أيلول املقبل، لتبيان موقفها 
بشــأن أمر إخالء تجمع "الخان األحمر" الفلســطيني 

البدوي رشقي القدس املحتلة.

من خالل تكثيف وتنويع شكل اقتحاماته لألقى.
أن  أمــس،  ترصيــح،  يف  صــربي،  الشــيخ  وأوضــح 

قبــل  جــرت  التــي  اإلرسائيليــة  االقتحامــات 
عيد األضحى ويوم عرفة لباحات املسجد 

الخميــس،  الصــادر،  قــرار املحكمــة  نــص  وجــاء يف 
أنهــا متهــل حكومــة االحتالل حتى 5 ســبتمرب لتبيان 
موقفها بشأن تنفيذ أمر إخالء تجمع الخان األحمر. 

غــر  املهلــة  هــذه  فــإن  النــص  وبحســب 
 ،2018 ســبتمرب   5 ويف  للتمديــد.  قابلــة 

حماس: االحتالل يتحمل مسؤولية إعدامه داخل زنازينه
تشييع جثمان األسري التميمي 

يف األقىص ودعوات لنرصة األرسى
القدس املحتلة/ فلسطني:

شــيع عــرات املقدســيني، فجــر الجمعــة، جثــان األســر عبــده يوســف 
األضحــى  عيــد  أيــام  ثــاين  ارتقــى  الــذي  عامــا(،   43( التميمــي  الخطيــب 
ســلطات  وكانــت  "املســكوبية".  معتقــل  يف  زنزانتــه  يف  املبــارك، 

االحتــالل، اشــرطت لتســليم جثــان الشــهيد التميمــي أن ُيدفن 
ليــال مبشــاركة عــدد محــدود مــن عائلته. وانطلق موكب التشــييع 

التميمي.. رحل 
شاهًدا عىل 

تعذيب األرسى 
يف السجون

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
مــن مغــادرة منزلــه  قبــل ســاعات 
مبدينــة  شــعفاط  مخيــم  يف 

القدس املحتلة، اجتمع 
التميمــي  عبــد املطلــب 

األمم المتحدة تشكل لجنة تحقيق 
بأحداث مايو يف األرايض المحتلة

النارصة/ فلسطني: 
أعلنــت األمــم املتحــدة تشــكيل لجنــة تحقيــق يف أحــداث مايــو/ أيــار 
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة واالنتهــاكات اإلرسائيليــة خاللهــا. 

وأفــادت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، أمــس، بــأن 
اللجنــة ســتحقق يف أحــداث القــدس والداخــل الفلســطيني 

 النارصة/ فلسطني:
االحتــالل  حكومــة  بــأن  عربيــة  تقاريــر  أفــادت 
مــن  بتحــركات  ســتقوم  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
شــأنها دعم الســلطة الفلســطينية يف رام الله، 

شــعبيتها  وتراجــع  أمريكيــة  بضغــوط  مدفوعــة 
يف أوساط الفلسطينيني.

العربيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  ووفــق 
غــر  اتصــاالت  هنــاك  فــإن  أمــس، 

رام الله/ فلسطني:
رصــدت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة 
أكــر مــن 100 حالــة اعتقــال ســيايس نفذتهــا 
الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

القــدس"  "ســيف  معركــة  عقــب  املحتلــة، 
واغتيال املعارض السيايس نزار بنات بتاريخ 

24 يونيو/ حزيران 2021.
تعــرض  لهــا،  بيــان  يف  املجموعــة  ووثقــت 

معتقلني للتعذيب أو سوء املعاملة يف أثناء 
توقيفهــم لــدى مراكــز التوقيــف التابعة ألجهزة 

أمــن الســلطة، كــا وثقت بعض هذه 
الحــاالت يف أثنــاء االســتجواب لــدى 

شعارها "يسقط حكم العسكر"
مظاهرة حاشدة يف 

الخليل للمطالبة 
بالعدالة لزنار بنات

غزة/ فلسطني:
شــارك املئــات يف مظاهــرة حاشــدة بعــد 

صــالة الجمعــة أمــس، يف مدينــة 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل 

3 وفيات و59 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، 3 وفيــات و59 إصابــة بفروس كورونا، و191 حالة 

تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففــي غــزة ســجلت وزارة الصحــة 3 وفيــات و41 إصابــة، عقــب إجــراء 298 فحًصا 

ا، مشرة إىل تعايف 170 حالة من مصايب كورونا. مخربيًّ
الوبــاء يف مــارس/  ولفتــت إىل أن اإلجــايل الراكمــي للمصابــني منــذ تفــي 
842 حالــة نشــطة، و113916 حالــة  115847 إصابــة، منهــا  بلــغ   2020 آذار 

تعــاٍف، و1089 حالــة وفــاة. وأضافــت أن 43 مصاًبــا يخضعــون للرعايــة 
الطبيــة يف املستشــفيات، منهــم 30 حالــة خطــرة وحرجــة. وفيا يخص 

أبو زهري يشيد بانسحاب العب جزائري 
رفًضا لتعزيز التطبيع الريايض 

الجزائر/ فلسطني:
قــال القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس د. ســامي 
أبــو زهــري: إن حركتــه تنظــر بتقديــر كبــر ملوقف البطــل الجزائري 

جرادات: أمن السلطة اعتقلين 
قبيل العيد دون احرتام تاريخي 

العسكري والتنظيمي
جنني-غزة/ جال غيث:

لالنتخابــات  الكيــل"  "طفــح  قامئــة  ومرشــح  الســيايس  الناشــط  قــال 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  إن  جــرادات:  فخــري  التريعيــة 
دون  املبــارك،  األضحــى  عيــد  قبيــل  اعتقلتــه  الفلســطينية 

مسلحون يغتالون مستشارًا 
عسكريًّا يف رام هللا

رام الله/ فلسطني:
اغتال مسلحون مجهولون املستشار القانوين للالية العسكرية عكرمة 
مهنــا )44 عاًمــا(، أمــس، بإطــالق الرصــاص عليــه يف منزلــه ببلــدة ديــر 
الغصــون يف محافظــة طولكــرم شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، وســط 

تشــكيك بالدوافــع وراء الجرميــة التــي تــأيت بعــد جرميــة ماثلة 
من أجهزة أمن الســلطة بحق الناشــط واملعارض الســيايس نزار 

25 ألف ُمصلٍّ يؤّدون الجمعة يف رحاب المسجد 

الشيخ صربي: االحتالل يحاول فرض 
واقع ديين جديد يف األقىص

"العليا اإلرسائيلية" تمهل الحكومة حىت 
سبتمرب لحسم موقفها من الخان األحمر

محامون من أجل العدالة: حقوق اإلنسان يف الضفة األسوأ منذ سنوات

أكرث من 100 حالة اعتقال سيايس بالضفة 
منذ "سيف القدس" واغتيال "بنات"

يف إثر تراجع شعبيتها 

تحركات إرسائيلية لدعم السلطة 
الفلسطينية بضغوط أمريكية

مكة املكرمة/ وكاالت:
أنهــى حجــاج بيــت الله الحرام، أمــس، "الثالث 
عــر مــن ذي الحجــة، ثالــث أيــام التريــق"، 
رميهــم  بعــد  وذلــك  الحــج،  مناســك  أداء 

الجمرات وأدائهم طواف الوداع، لتنتهي بذلك 
أعــال الحــج هــذا العــام، التــي شــهدت تطبيــق 
ســالمة  لضــان  االحرازيــة  اإلجــراءات  أعــى 
الحجــاج، وأســفرت عــن موســم حــٍج ناجــٍح خــاٍل 

مــن اإلصابــات بفــروس كورونــا أو أي أمــراض 
وبائية أخرى.

العامــة  للنقابــة  العــام  األمــني  وأفــاد 
للســيارات عبدالرحمــن املعيــوف بأنه 

حجاج بيت هللا الحرام ينهون أداء مناسك الحج لهذا العام

152

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أعدمــت قــوات االحتلل اإلســرائيلي، أمس، طفًل، وأصابــت مئات المواطنين 
فــي إثــر قمعها المســيرات الرافضة االســتيطان في مناطــق متفرقة بالضفة 

الغربية المحتلة، كانت غالبيتها في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس.
وأفــادت وزارة الصحــة بــرام الله باستشــهاد محمــد التميمي )17 عاًمــا( متأثرا 
بجروح حرجة أصيب بها برصاص االحتلل في قرية النبي صالح شــمال غرب رام 
اللــه. وكان التميمــي قد أصيب بجروح خِطرة مســاء أمــس خلل مواجهات مع 
قــوات االحتــلل اندلعــت في القريــة. وذكرت مصادر محلية أن قــوة راجلة من 

جيــش االحتــلل دهمت القريــة وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشــبان ما 
أدى إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة في البطن. وأفادت جمعية الهلل

االحتالل يعدم طفاًل ويصيب 
المئات بقمع المسريات الرافضة 

االستيطان يف الضفة
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جزائري ينسحب رفًضا لمواجهة خصم صهيوين

علـــم فلسطني ُيرفــرف فـــي سمــاء 
األولمبيــاد للمـــرة السابعــة فــي تاريخــه

شبان فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات االحتلل في أثناء مواجهات جنوب مدينة نابلس أمس       )فلسطين(

افتتاح دورة األلعاب األولمبية "طوكيو افتتاح دورة األلعاب األولمبية "طوكيو 20202020" " 
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25 ألف ُمصلٍّ يؤّدون الجمعة في رحاب المسجد

الشيخ صربي: االحتالل يحاول فرض 
واقع ديني جديد يف األقىص

كنواة لـ"جيش التحرير"
3 سنوات عىل تأسيس غرفة العمليات املشرتكة للمقاومة يف غزة

غزة/ صفا:
وافــق، أمــس 23 متوز/ يوليو من كل عام، 
الذكرى السنوية لتأسيس غرفة العمليات 
املشرتكة للمقاومة الفلسطينية يف قطاع 
غــزة، التــي أُعلنــت عــى أنهــا نــواة لـ"جيــش 
االحتــال  ضــد  معركتــه  يف  التحريــر" 

اإلرسائييل.
األوىل  للمــرة  الغرفــة  تدشــن  عــن  وأُعلــن 
صيغتهــا  يف  وظهــرت   ،2006 عــام  بغــزة 
األوليــة بــن الجناحــن املســلحن لحركتي 
حــاس والجهــاد اإلســامي، وهــا كتائب 
الشــهيد عز الدين القســام ورسايا القدس 

عى التوايل.
ونصــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي يف مايــو/ 
أيــار 2006 عــى "تشــكيل جبهــة مقاومــة 
موحــدة للمقاومــة ضد االحتال، وتنســيق 
عملها، وتشكيل مرجعية سياسية موحدة 

لها".
قــرب  العــودة  مســرات  اندلعــت  وحــن 
واألرايض  غــزة  بــن  الفاصــل  الســياج 
غرفــة  أُعلنــت   2018 أواســط  املحتلــة 
مــن  متــوز  يوليــو/  يف  رســمًيا  العمليــات 

العام ذاته.
وباتت الصيغة املفضلة للمقاومة بخوض 
مواجهتهــا مــع االحتال مــن خالها، بعيًدا 
عــى  لــكل فصيــل  الفرديــة  عــن املواجهــة 
عملهــا،  تطــور  الوقــت  مــرور  ومــع  حــدة، 
باســمها  عســكرية  بيانــات  تصــدر  فباتــت 

هي، باستثناء حاالت خاصة.
التباينــات  بتحييــد  الغرفــة  ونجحــت 
املنضويــة  الفصائــل  بــن  السياســية 
املقاومــة  مبيــدان  الوحــدة  لصالــح  تحتهــا 
ألن  األلــوان  واختفــت  الرايــات  فتوحــدت 
"املواجهة والدفاع عن األرض ال يحتمان 

هذا التباين".
وعــى الصعيــد العســكري، يتمثــل عملهــا 

مــا  مشــرتكة؛  عســكرية  عمليــات  بتنفيــذ 
زاد الضغــط عــى جيش االحتال وأجهزته 
املقاومــة  ُلحمــة  أبــرز  وقــت  األمنيــة، ويف 
عــى  للتوافــق  واســتعدادها  وتكاتفهــا، 
وحدة ميدانية، ويعد التنســيق العســكري 
امليــداين أعــى صــور التعــاون والتنســيق 
التي ميزت العاقات املتبادلة بن أجنحة 

املقاومة.
جناًحــا   12 العمليــات  غرفــة  وتضــم 
عسكرًيا، وهي: كتائب الشهيد عز الدين 
كتائــب شــهداء  القــدس،  القســام، رسايــا 
األقــى- لــواء العامودي، كتائب الشــهيد 
النــارص  ألويــة  الحســيني،  القــادر  عبــد 
الوطنيــة  الديــن، كتائــب املقاومــة  صــاح 
الفلســطينية، كتائــب أبــو عــيل مصطفــى، 
كتائــب  جربيــل،  جهــاد  الشــهيد  كتائــب 
األنصــار، كتائــب املجاهديــن، مجموعات 

الشهيد أمين جودة، وجيش العاصفة.
قتالهــا  أن  املســلحة  األجنحــة  وتعــد 
بــذور  يحمــل  االحتــال  ضــد  املشــرتك 
دون  ملواجهتــه  وطنــي  جيــش  تشــكيل 
بــل بتنســيق  اســتحواذ فصيــل عــى آخــر، 
ميــداين عمليــايت، إلرشاك كل الفصائــل 
لتنفيــذ العمليــات املشــرتكة، ال ســيا أن 
برامجهــا السياســية متقاربــة؛ مــا يجعل من 

توجهها هذا اسرتاتيجيا وليس تكتيكيا.
وتصــدر الغرفــة بيانــات موحــدة تؤكــد فيهــا 
جاهزيتهــا للتصــدي ألي عــدوان إرسائييل 
رغــم أنهــا ال تصــادر اســتقالية كل جنــاح، 
وال تســعى لدمجــه كليــا مــع بقيــة األجنحة، 

فلكل هويته الخاصة.
وأواخر أيام 2020 شــهد قطاع غزة وملدة 
يومــن تنفيــذ أكرب مناورة عســكرية للغرفة 
تحــت عنــوان "الركــن الشــديد"، وشــملت 
وجويــة  وبحريــة  بريــة  تدريبــات  تنفيــذ 
الطائــرات  غطــاء  تحــت  الحيــة  وبالذخــرة 

املســرة التــي حلقــت يف أجــواء القطــاع، 
وتخللهــا إطــاق صواريــخ تجريبيــة باتجــاه 

البحر.
عــى  اإلعامــي  املســتوى  عــى  ودأبــت 
إصــدار البيانــات املشــرتكة الصــادرة عنهــا 
بشكل موحد، سواء عن عمليات مشرتكة 
ضــد االحتــال، أو إعــان مواقــف محــددة 
مســتجدات  أو  سياســية،  تطــورات  تجــاه 
ميدانيــة؛ مــا منحها قــوة اعتبارية وميدانية 
لكونهــا تعــرب عــن تعــاون فصائــل املقاومة، 

وتكرس مواقف تجمع عليها.
ويتوقع الفلســطينيون منها أن تشــكل لهم 
موحــدة،  مقاومــة  جبهــة  املســتقبل  يف 
الجاعــي  العســكري  األداء  جانــب  وإىل 
أن  إىل  يصــل  الفلســطيني  الســعي  فــإن 
واحــدة،  سياســية  قــرارات  عنهــا  تصــدر 
برؤيــة  املقاومــة  قــوى  قــدرات  وتجميــع 
مــن  الحايــة  خطــة  يخــدم  مــا  واحــدة؛ 
االحتال اإلرسائييل، ويخفف أي خسائر، 
وأن يكــون بعيــدا عــن التكتيــك اآلين، بــل 

التفكر اسرتاتيجيا.
وســعت فصائــل املقاومــة لتأســيس هــذا 
الجسم لتحقيق جملة أهداف، من أهمها: 
عدم ترك الســاحة العسكرية لاجتهادات 
الفردية لهذا الفصيل املسلح أو ذاك؛ ما 
أســفر عــا يســميه الفلســطينيون "وحــدة 
الحــال" امليدانيــة، وكذلــك الحيلولــة دون 
نجــاح محــاوالت أجهــزة مخابــرات االحتــال 
لإليقــاع بــن الفصائــل العســكرية، وإربــاك 

خططها القتالية.
الكــربى  املســلحة  القــوى  إمــداد  وأيًضــا 
بالقــدرات  أصغــر  فصائــل  حــاس-  -مثــل 
اســتخدامها  فرصــة  ومنحهــا  العســكرية، 
األداء  عــى  املحافظــة  بغــرض  باســمها 
يف  الفصائــل  كل  ومســاهمة  الجاعــي، 

صد أي عدوان.

قتــايل  مشــهد  إظهــار  الغرفــة  وتحــاول 
الجمهــور  ثقــة  تعزيــز  شــأنه  مــن  وحــدوي 
املوحــدة  املقاومــة  بفكــرة  الفلســطيني 
عــى  واملحافظــة  الفصائليــة،  وليــس 
لــدى  األســلحة  مــن  االحتياطــي  املخــزون 
االحتــال  منــح  وعــدم  األجنحــة،  مختلــف 
فرصــة اســتهداف فصيــل بعينــه الســتنزاف 
إىل  لانتقــال  متهيــدا  القتاليــة،  قدراتــه 

فصيل آخر.
تعمــل  التــي  العســكرية  الخطــط  وتحيــط 
واألجنحــة  املشــرتكة  الغرفــة  وفقهــا 
املنضوية تحت لوائها الكثر من الرسية، 
لكن العادة جرت أن توزع الفصائل األدوار 

بينها.
رضب  منهــا  الرئيســية  تتــوىل  فبينــا 
تتحمــل  بالصواريــخ،  اإلرسائيــيل  العمــق 
املجموعــات األخــرى رضب املســتوطنات 
املحاذيــة لغــزة بالقذائف القصرة، وتوكل 
املحتلــة  الربيــة  القــوات  مشــاغلة  مهمــة 
لقســم ثالــث لتعويــق أي تقــدم لهــا باتجــاه 

غزة.
مهمــة  املشــرتكة  العمليــات  غرفــة  وتديــر 
املوافقــة عــى تكتيــكات الفعــل املســلح 
أوســع  بتحقيــق  تكمــن  أهميتهــا  ألن  لهــا، 
قاعــدة فصائليــة شــعبية داعمــة لهــا، ودمج 
كل القــوى فيهــا؛ مــا يعنيــه ذلــك مــن توفــر 
الخيــار  هــذا  تتبنــى  جاهريــة  أغلبيــة 

مرشوًعا مشرتًكا.
وشــهدت معركــة "ســيف القــدس" األخــرة 
ترديدا الفتا من فصائل املقاومة ملصطلح 
بعّدهــا  املشــرتكة"  العمليــات  "غرفــة 
أداءهــا  ينظــم  الــذي  العســكري  الكيــان 
القتــايل وطبيعــة هجاتهــا ضــد االحتــال، 
وهــي محاولــة مــن قــوى املقاومــة لتوحيــد 
كلمتها، والرضب عن قوس واحدة وضبط 

امليدان.

القدس املحتلة/ فلسطن:
أكــد خطيــب املســجد األقــى املبــارك الشــيخ عكرمة 
اآلونــة  يف  يســعى  اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  صــربي، 
األخــرة لتغيــر الواقــع الدينــي يف املســجد مــن خــال 

تكثيف وتنويع شكل اقتحاماته لألقى.
أن  أمــس،  ترصيــح،  يف  صــربي،  الشــيخ  وأوضــح 
االقتحامــات اإلرسائيليــة التــي جــرت قبــل عيــد األضحى 
قويــة  بصــورٍة  جــاءت  املســجد  لباحــات  عرفــة  ويــوم 

ومكثفة وبشكٍل غر مسبوق.
ولفــت إىل أن رئيــس حكومــة االحتــال الجديد نتفتايل 
بينيت هو الذي توىل بنفسه موضوع اقتحام املسجد 
عــى  اليهــود  املســتوطنن  مئــات  شــجع  مــا  األقــى؛ 

املشاركة يف االقتحام.
وعــزا صــربي الــدور الــذي يقوم به "بينيــت" إىل محاولة 
األخــر إظهــار نفســه بأنــه صاحــب شــخصية قويــة، ورفع 

تهمة الضعف عن حكومته.
عــى  اعتــدوا  االحتــال  رشطــة  عنــارص  أن  إىل  ونبــه 
مرابطات األقى، مبحارصتهن والتضييق عليهن، كا 
منعت رشطة االحتال الشــبان املقدســين من دخول 
وحــراس  األوقــاف  ملوظفــي  فقــط  وســمح  املســجد، 

املسجد بالتحرك.
وقــال: "بينيــت يريــد أن يظهــر مبظهر القوي، فضًا عن 
ذلك فإن رشطة االحتال طردت قبل اقتحام املســجد 
األقــى بيــوم، كل املرابطــن يف املســجد، فضــا عــن 
محــارصة البلــدة القدميــة يف القــدس؛ ما مهد الســاحة 
أمــام قطعــان املســتوطنن القتحــام املســجد "بالصــورة 
الــدور  طبيعــة  حــول  ســؤال  عــى  وردًا  رأيناهــا".  التــي 
يف الدفــاع عــن وصايتــه عــى املقدســات الدينيــة يف 
القــدس املحتلــة، أشــار الشــيخ صــربي إىل أن لــألردن 
املســجد  عــن  للدفــاع  ودبلومــايس  ســيايس  دور 
األقــى، وأنــه يتعامــل مــع األمــر وفــق منظــوره، إال أن 
املســجد يخــص 2 مليــار مســلم، "وليــس فقــط األردن 

وفلسطن عى وجه الخصوص".
واســتنكر "الصمــت العــريب"، ووصفــه باملطبــق إزاء مــا 

الــدول  تتحــرك  يجــري يف املســجد متســائًا: "إذا مل 
العربية والشعوب العربية اليوم، فمتى ستتحرك"؟

األحــد  ومســتوطنن،  االحتــال  قــوات  واقتحمــت 
عــى  واعتــدت  األقــى،  املســجد  باحــات  واالثنــن، 
والدفــع،  بالــرضب  باحاتــه  يف  واملرابطــن  املصلــن 

وأخلته بالقوة.
 وهاجمــت قــوات كبــرة مــن رشطة االحتــال املرابطن 
واملرابطــات داخلــه، واعتــدت عليهــم بالــرضب، وســط 
بحايــة  املناديــة  والهتافــات  التكبــر  صيحــات  تعــايل 

املسجد األقى.
صــاة  مصــٍل،  ألــف   100 مــن  أكــر  أدى  ذلــك،  ورغــم 
األقــى  رحــاب املســجد  املبــارك يف  عيــد األضحــى 

املبارك.
وعلــت تكبــرات العيــد إيذاًنــا بحلــول أول أيــام العيــد 
أقــام  حــن  يف  املصلــن،  مــن  كبــرة  حشــود  وســط 
عــرشات املقدســين صــاة العيــد قــرب باب األســباط، 

بعد أن أبعدوا عن املسجد بقرارات إرسائيلية.
وأمــس، أدى نحــو 25 ألــف مصــل، صــاة الجمعــة، يف 
إجــراءات  وســط  املبــارك،  األقــى  املســجد  باحــات 

عسكرية إرسائيلية مشددة عى أبوابه.
إنــه رغــم اإلجــراءات  وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية 
العســكرية، فقــد أدى نحــو 25 ألــف مصــل توافدوا منذ 
ســاعات الصباح الباكر من أرايض الـ48 والضفة، ألداء 

صاة الجمعة يف األقى.
الجمعــة:  خطبــة  خــال  رسنــدح  محمــد  الشــيخ  وقــال 
"يبقى أهل الثبات عى مواقفهم، ثابتن عى الحق ال 
يرضهــم مــن خذلهــم، فإن املبــادئ ال تباع باملصالح وال 

باملال أو املناصب".
وأضاف: "املبادئ ال تباع وال تشرتى عند أهل اإلرساء 
واملعــراج، فــا نبيــع املبــادئ بقــروض ربويــة، وال نتنازل 
مســجدنا  نــرتك  ولــن  مغريــة،  بيــع  بصفقــة  ثوابتنــا  عــن 

فارغا، فإعاره واجب".
ومكــر  بإغــواء  ومنــزيل  أريض  أرسب  "لــن  وختــم: 

املنتفعن الذين يدعون املعرفة بالقوانن".

وشــعبنا  املقاومــة  أمــام  للوســطاء 
الفلسطيني.

الداخل والشتات
التحيــة  هنيــة  وجــه  كلمتــه،  ويف 
لفلســطينيي الداخــل، قائــا: "أنتــم منا 
أيهــا  الرجــال،  أيهــا  أنتــم  منكــم،  ونحــن 
الذيــن ســجلتم  األبطــال،  أيهــا  النســاء، 
صفحــات مجيــدة يف تاريخ رصاعنا مع 
هــذا االحتــال )...( إىل جانــب أهلكم 

يف القدس يف الضفة، يف غزة".
لكــم  األوفيــاء  "ســنبقى  وأضــاف: 

والتاريــخ  والهويــة  األرض  ولفلســطن 
والجغرافيا".

لفلســطينيي  كلمتــه  يف  هنيــة  وخــص 
العــودة  "أحــام  أن  مؤكــدا  الشــتات، 
 )...( حقيقــة  املــوىل  بــإذن  ســتغدو 
الوطــن إىل أرض  ســتعودون إىل أرض 
أرض  أرضنــا  إىل  واألجــداد،  اآلبــاء 

فلسطن املباركة".
وتابــع: "إن كل ســنن الهجــرة والتهجــر 
واللجــوء ال ميكــن أن ُتســقط مــن يدنــا 
مفتــاح العــودة، وال مــن وجداننــا مفتــاح 

العودة".
حــق  بشــأن  الدوليــة  االتفاقيــات  وعــن 
العــودة أكــد هنيــة بالقــول: "أؤكــد لكــم 
هــذا  متــس  التــي  االتفاقيــات  كل  أن 
الحــق اتفاقيــات باطلــة ال ُتلــزم شــعبنا، 
الخــارج، ال يف  ال يف الداخــل وال يف 

الحارض وال يف املستقبل".
"باملــي  تأكيــد حركتــه  هنيــة  وجــدد 
التحريــر  حتــى  الشــوكة  طريــق  عــى 
مــن  املحتلــن  الغــزاة  وطــرد  والعــودة 

أرضنا كل أرضنا".

الدوحة/ فلسطن:
حــذر رئيــس املكتــب الســيايس لحركة 
املقاومة اإلســامية حاس إســاعيل 
هنيــة، االحتــال اإلرسائيــيل مــن تكــرار 
األقــى  املســجد  اقتحــام  تجــارب 

املبارك مبدينة القدس املحتلة.
وأكد هنية، خال كلمته مبناسبة عيد 
األضحــى املبــارك، أن "القــدس -التــي 
عنــوان  وهــي  املجاهديــن  قبلــة  هــي 
وحدتنــا، وهــي أيًضــا رمز أحــرار العامل- 
ســتبقى يف قلــب اهتامنــا ويف قلب 
يف  مبــا  واســرتاتيجياتنا  سياســاتنا 
املباركــة  املقاومــة  اســرتاتيجية  ذلــك 

الباسلة".
وجــدد تحذيــره لاحتــال قائــا: "عــى 
االقتحــام  تجــارب  يكــرر  أاّل  العــدو 
للمســجد األقى والعبث مبقدساتنا 
القــدس  وحــول  القــدس  داخــل  يف 
يف بيــت املقــدس ويف أكنــاف بيــت 

املقدس".
ســيف  معركــة  "إن  هنيــة:  وأضــاف 
يعــود  لــن  الــرصاع  أن  أكــدت  القــدس 
إىل مــا كان عليــه، نحــن الذيــن منلــك 
عــى  والقــدرة  واملبــادرة  املبــادأة 

تحديد الزمان واملكان".
وشــدد عــى أن "معركــة ســيف القدس 
شــّكلت نقطــة تحــّول يف مجرى وتاريخ 
الصهيــوين،  العــدو  هــذا  مــع  الــرصاع 
قلــب  يف  الــزالزل  يشــبه  مبــا  وأرخــت 
هذا الكيان عسكرًيا وسياسًيا وأمنًيا".

عابثــا  يحــاول  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
الــذي  العظيــم  االنتصــار  مــن  ينــال  أن 

رســخت مــن خالــه املقاومــة "معادلــة 
مرمــى  عــن  بعيــدة  ليســت  القــدس  أن 

هذه املقاومة املباركة".
ودرع،  ســيف  لهــا  "القــدس  وأضــاف: 
ولهــا ذراٌع قوٌيــة تحميهــا وتدافــع عنهــا 
مع أبناء شعبنا واملرابطن واملرابطات 
يف ســاحات املســجد األقى، وأهلنا 

يف الضفة والداخل املحتل".
صفقة التبادل

هنيــة  جــدد  األرسى،  قضيــة  وبشــأن 
ســجون  يف  األرسى  مــع  العهــد 
االحتــال، "أنتــم أيهــا األبطــال يف قلب 
حراكنا السيايس وامليداين والجهادي 
وعــى كل الجبهــات ويف كل املراحــل 

واملحطات".
وشدد عى أن موقف الحركة "سيكون 
موقفا ثابتا كا يف صفقة وفاء األحرار 
عــن  ترتاجــع  لــن  املقاومــة  أن  األوىل؛ 
مطالبهــا، وعــن رشوطهــا مــن أجل إنجاز 

صفقة جديدة وتحريركم".
إعادة اإلعمار

ويف رســالة لغــزة، خاطــب هنية أهلها: 
لقضيتنــا  رافعــًة  تكونــوا  أن  "قدُركــم 
تكونــوا  أن  قدركــم  وألمتنــا،  ولشــعبنا 
والفــداء،  التضحيــة  موقــع  يف  دامًئــا 
فــكان قدركــم عاليا مبقــدار األمانة التي 
أنتــم فيهــا، كان قدركــم ومكانتكم عالية 

عند أبناء شعبكم وعند أبناء أمتكم".
وشــدد أن حــاس ســتبقى إىل جانــب 
وكــرس  اإلعــار  إلعــادة  غــزة  أهــايل 
عــدم  عــى  االحتــال  وإجبــار  الحصــار 
أعطاهــا  التــي  التزاماتــه  عــن  الرتاجــع 

انتخابات حماس
ويف ســياق آخــر، أكــد رئيــس املكتــب 
"تواصــل  حــاس،  لحركــة  الســيايس 
الفصــول املضيئــة يف مســرة الحركــة 
االنتخابــات  إمتــام  عــرب  الداخليــة 
يف  أوالهــا  بــدأت  التــي  الضفــة،  يف 
إقليــم  ثــم يف  غــزة،  ثــم يف  الســجون، 
للمحطــة  تحضــًرا  وذلــك  الخــارج، 
األخــرة التــي ســتنتهي بانتخــاب قيــادة 
الحركة املركزية ورئيس الحركة للدورة 

القادمة".
أمــس،  مــن  بيــان أول  وأكــد هنيــة، يف 
االنتخابــات  آليــة  حــاس  التــزام 
القيــادة  الختيــار  ودوريتهــا  الداخليــة 
والدميقراطيــة  الشــورى  قيــم  وترســيخ 
مشــًرا  القيــادي،  والتــداول  الحركيــة 
إىل متســك حركتــه بإجــراء االنتخابــات 

التنظيمية يف كل الظروف.
الشــورى  وتعزيــز  الدمــاء  "ضــخ  وقــال: 
القيــادي  التصعيــد  يف  الداخليــة 
وتنــوع  األجيــال  لتكامــل  حيــوي  أمــر 
األداء وفــق اســرتاتيجية الحركــة إلنجــاز 
مشــيًدا  والعــودة"،  التحريــر  مــرشوع 
بالــدور الــذي تقوم به لجنــة االنتخابات 
إجــراء  عــى  تــرشف  التــي  الحركيــة 
مناطقهــا  يف  الداخليــة  االنتخابــات 

املتعددة.
آذار/  يف  أعلنــت  حــاس  وكانــت 
يحيــى  انتخــاب  املــايض،  مــارس 
الســنوار رئيســًا لـــحاس يف قطــاع غــزة 
لــدورة ثانيــة، كــا أعلنــت يف نيســان/ 
رئيســًا  مشــعل  خالــد  انتخــاب  أبريــل 

لحاس الخارج خلفًا ملاهر صاح.
أعلنــت  الحــايل،  يوليــو  متــوز/  ويف 
رئيًســا  العــاروري  صالــح  انتخــاب 

لحاس يف الضفة.
هنيــة،  هاتــف  صلــة،  ذي  شــأن  ويف 
القيــادي العــاروري، مبــارًكا لــه انتخابــه 
رئيًســا للحركــة يف إقليــم الضفة، داعًيا 
أداء  عــى  يعينــه  أن  ســبحانه  املــوىل 

األمانة وحمل املسؤولية.
 وعرب هنية عن اعتزازه بأدوار العاروري 
املختلفة يف إطار الحركة يف املايض 
والحــارض، وداخــل الســجون وخارجهــا 
وخاصة يف إطار توليه مســؤولية نائب 

رئيس املكتب السيايس للحركة.
رئيــس  نائــب  مــع  هنيــة  تواصــل  كــا 
جباريــن،  زاهــر  الضفــة  يف  حــاس 
يف  والســداد  التوفيــق  لــه  متمنًيــا 
مبســرته  أيًضــا  مشــيًدا  موقعــه، 
اعتقالــه  ســني  يف  ســواء  الجهاديــة 
قبــل  االحتــال  ســجون  يف  الطويلــة 
"وفــاء  صفقــة  إطــار  يف  عنــه  اإلفــراج 
قبــل  املتعــددة  أدواره  أو  األحــرار" 

مرحلة االعتقال وبعدها.
والجباريــن،  العــاروري  مــع  واســتحرض 
"الــدور املحــوري للضفــة يف مــرشوع 
واملســؤولية  والتحريــر  املقاومــة 
املبــارشة يف حايــة القــدس واألقى 
التــي  و48،  القــدس  يف  أهلنــا  مــع 
التــي  القــدس  معركــة  خــال  تجلــت 
أشــهرت غزة سيفها وألحقت وحققت 
وأحــرار  وأمتنــا  لشــعبنا  النــرص  فيهــا 

العامل"، بحسب بيان لحاس.

إتمام االنتخابات الداخلية في الضفة والتحضير النتخابات قيادة حماس المركزية
هنية: القدس قبلة املجاهدين وعنوان وحدتهم وليست بعيدة عن مرمى املقاومة

 إساعيل هنية

ا وعسكريًّا يف قلب الكيان ا وأمنيًّ ل تراجع عن رشوط املقاومة قبل إمتام صفقة تبادل أرسى جديدة"سيف القدس" أحدثت زلزاًل سياسيًّ
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د. عدنان أبو عامر

العالقة اإلرسائيلية 
مع تركيا تراوح مكانها

رغــم االتصــال األخــر بــن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان 
ونظــره اإلرسائيــي يتســحاق هرتســوغ لتهنئتــه بتــويل منصبــه، فإن 
التقديــر اإلرسائيــي ال يــرى أن أنقــرة مســتعدة بعــُد لبــدء مراحــل 
تجديــد العالقــة مــع تــل أبيــب وتحســينها وتطبيعهــا، بــل إن هنــاك 
شــكوًكا إرسائيلية تجاه اســتئناف هذه العالقة، يف ظل أن خطوط 
الهواتــف ورســائل الربيــد اإللكــروين الخاصــة بالســفارة الركية يف 

تل أبيب ما زالت مقطوعة. 
صحيــح أن االتصــال األخــر بــن أردوغــان وهرتســوغ قــد يشــر إىل 
نوايــا األول بتجديــد العالقــات مــع )إرسائيــل(، لدوافــع قــد تخــص 
مصالــح بــالده، وهــي مســألة عليهــا خــالف حتــى داخــل األوســاط 
أن  األفضــل  مــن  أنــه  تــرى  اإلرسائيليــة  املحافــل  لكــن  الركيــة، 
تستجيب بشكل إيجايب لهذه املحاوالت االستكشافية، وإن كان 
ذلــك بحــذر وفكــر وفحــص شــامل ألي مبــادرة مــن جانــب أردوغــان، 

الذي غالًبا ما أدىل بأقىس الترصيحات املناهضة لـ)إرسائيل(.
)إرسائيــل( تتحــدث عــن تركيــا، هــذه القــوة اإلقليميــة، ذات الـــ85 
مليون نســمة، وصاحبة الجرس الجغرايف بن قاريت آســيا وأوروبا، 
والدولــة  )الناتــو(،  األطلــي  شــال  حلــف  منظمــة  يف  والعضــو 
الســياحية التــي يتوافــد عليهــا اإلرسائيليــون لســنوات طويلة، حتى 
يف أيام انعدام العالقات الدبلوماسية، كا قامت بتصنيع أنظمة 
أســلحة وتســويقها وبيعهــا للعديــد مــن الــدول، خاصــة يف الــرق 

األوسط ومحيطه.
ا يف  لقــد نشــأت منظومــة العالقــات بــن )إرسائيــل( وتركيــا رســميًّ
1950، وشــهدت فــرات صعــود وهبــوط منــذ ذلــك الحــن، ويف 

عهــد أردوغــان عاشــت يف الغالــب فــرات من الفتــور والتوتر، رغم 
املنــاورات الجويــة والبحرية املشــركة لجيــي البلدين، والتعاون 
ملنــع  لركيــا  )إرسائيــل(  مــن  املعلومــات  ونقــل  االســتخبارايت 

الهجات داخلها.
تركيــا عــى مهاجمــة )إرسائيــل( بســبب  دأبــت  ذاتــه،  الوقــت  يف 
األقــى،  املســجد  عــى  واالعتــداء  غــزة،  فلســطينين يف  قتلهــا 
صحيــح أن قضيــة مــايف مرمــرة انتهــت بدفــع تعويضــات للضحايــا 
األتــراك، لكــن العــداء الــريك ظــل قامًئــا، مــع وجــود احتــاالت بــأن 
تطــورات الــرق األوســط األخــرة تدفــع تركيــا للبحث عــا تعتقده 
مصالــح لهــا مــن اســتئناف عالقتهــا بـ)إرسائيــل(، وهــو توجــه قــد ال 

يخدم القضية الفلسطينية عى أي حال.
ــا ســيعود ملكتبــه  بــأن ســفًرا تركيًّ رغــم كل ذلــك، فــإن االســتنتاج 
يف تــل أبيــب، ال يــزال بعيــًدا حتــى اليــوم، ألنــه منــذ خمس ســنوات 
تــم التوصــل التفــاق إلعــادة العالقــات بــن أنقــرة وتــل أبيــب، وهــا 
دولتان رئيســتان يف الرق األوســط، وكلتاها تســتفيد كثًرا من 
تطبيــع عالقاتهــا، وهــذا تحــدٍّ جديــد أمــام حكومــة بينيت-البيــد، 

لوقف تركيا عن توجيه االنتقادات ضد )إرسائيل(، وإدانتها.
مــع العلــم أن العوامــل التــي قــد تدفــع أنقــرة لتطبيــع عالقاتهــا بتــل 
أبيــب، تواجههــا جملــة مــن الكوابــح التــي قــد تتســبب بعودتهــا إىل 
ســابق عهدهــا مــن الفتــور والتوتــر، خاصــة يف ظــل تدهــور محتمــل 
للوضع األمني يف األرايض الفلسطينية، وهي مسألة متوقعة يف 

أي لحظة.

للبحــوث  القــدس  جمعيــة  عــن  صــادر  إعــان 
والدراسات اإلسامية

عــن  اإلســالمية  والدراســات  للبحــوث  القــدس  إدارة جمعيــة  يعلــن مجلــس 
عقــد االجتــاع العــادي للجمعيــة العموميــة للعامــة 2021 وذلــك يف مقــر 
أبــو دالل وذلــك  الجمعيــة- الرمــال الجنــويب مقابــل جامعــة األقــى عــارة 

النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال االيت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــراكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

2021 وذلك من تاريخ 2021/7/25م اىل تاريخ 2021/7/28م.

2. فتح باب الرشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2021/7/29 

اىل تاريخ 2021/8/1م.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2021/8/2م حتى تاريخ 2021/8/3م.
تاريــخ  اىل   2021/7/25 تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4

2021/8/4م يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 8 حتى الساعة 1

مجلس إدارة الجمعية

"العليا اإلرسائيلية" متهل الحكومة حتى 
سبتمرب لحسم موقفها من الخان األحمر

األمم املتحدة تشكل لجنة تحقيق 
بأحداث مايو يف األرايض املحتلة

ترحيب فلسطيني وغضب إرسائييل من وقف رشكة أمريكية عملها يف املستوطنات

بينيت يتعهد بإعادة 
الجنود األرسى من غزة

النارصة/ فلسطن:
تعهد رئيس وزراء االحتالل اإلرسائيي نفتايل بينيت، بإعادة الجنود 

األرسى املتجزين لدى املقاومة يف قطاع غزة.
جــاء ذلــك، خــالل لقــاء بينيــت، أمــس، عائلــة الجنــدي أورون شــاؤول، 

وهو أحد الجنود األرسى يف غزة.
وعقد اللقاء يف إطار لقاءات دورية يعقدها رئيس الوزراء مع عائالت 
األرسى واملفقودين بغرض إطالعها عى آخر املستجدات، بحسب 
مكتــب بينيــت. وأكــد بينيت لعائلة شــاؤول "التزامه الشــخيص إعادة 
الجنود املحتجزين يف غزة، وكذلك عى كون بابه مفتوحا أمامهم".

ونجحت كتائب القســام بأرس إرسائيلين، بينهم جنديان ُأرسا خالل 
الحــرب عــى غــزة صيــف عــام 2014 )دون اإلفصــاح عــن مصرهــا أو 
وضعهــا الصحــي(، واآلخــران دخــال غــزة يف ظروف غر واضحة خالل 

السنوات املاضية.
واشنطن–رام الله/ فلسطن:

األلبــان  رشكات  كــربى  قــرار  القــى 
األمريكيــة )بــن آنــد جــري(، وقــف عملهــا 
بالضفــة  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  يف 
وغضبــا  فلســطينيا  ترحيبــا  الغربيــة، 

إرسائيليا.
وقالت الركة األمريكية يف بيان مؤخرا، 
"إن  اإللكــروين:  موقعهــا  عــى  نرتــه 
عملنــا يف األرايض الفلســطينية املحتلــة 
يتعــارض مــع قيــم رشكتنــا إلنتــاج وتســويق 
مضيفــة:  والبوظــة"،  الحليــب  مشــتقات 
"إننا نعرف باملخاوف التي يشاركنا فيها 

زبائننا ورشكاؤنا".
الحــق  مــع  املتضامنــن  أن  يذكــر 
املتحــدة  الواليــات  يف  الفلســطيني 
األمريكيــة نجحــوا يف إجبــار الركــة عــى 
يف  عملهــا  ووقــف  اســتثاراتها  ســحب 
أن  بعــد  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 

قامــوا بحمــالت متواليــة ملنعها من العمل 
يف املستوطنات اإلرسائيلية.

واملغربــن  الخارجيــة  وزارة  ورحبــت 
"األخالقــي"  بالقــرار  الفلســطينية 
األلبــان  رشكات  لكــربى  و"القانــوين" 
يف  مبيعاتهــا  بإنهــاء  األمريكيــة 
بالضفــة  اإلرسائيليــة  املســتوطنات 

الغربية.
وقالــت الــوزارة يف بيــان أمــس: "إن هــذا 
القــرار يتســق مــع قواعــد القانــون الدويل، 
والركــة تحــرم حقــوق اإلنســان واملبادئ 
واألخــالق الرافضــة للتعامــل مــع منظومــة 
االســتعار غــر القانونيــة وغــر األخالقيــة 
ترســخها )إرسائيــل( يف أرض دولــة  التــي 
فلســطن املحتلــة، مــن خــالل سياســات 
عنرصية، وجرائم مركبة، كاالستيالء عى 
الفلســطينية،  املــوارد  ورسقــة  األرايض 
امليدانيــة،  واإلعدامــات  واالعتقــاالت، 

والتهجر القرسي".
ودعت الركات العاملة بشكل مبارش أو 
غــر مبــارش مــع منظومة االســتيطان، "إىل 
اتخــاذ مواقــف مشــابهة، ووقــف تعامالتها 
مــع  واالتســاق  فــورا،  التجاريــة  وأعالهــا 
مبادئ ومعاير حقوق اإلنســان، والقانون 
أعــال  أي  االنخــراط يف  وعــدم  الــدويل، 
مع الكيانات غر الرعية كاملستعمرات 
انتهــاك  يف  واملســاهمة  اإلرسائيليــة، 

حقوق شعبنا الفلسطيني".
إىل ضــان  الــدول  الخارجيــة  دعــت  كــا 
أراضيهــا  يف  املقيمــة  الــركات  أن 
مــع  تعمــل  وال  الــدويل،  القانــون  تحــرم 

املستوطنات.
"التــي  للــركات  تقديرهــا  عــن  وأعربــت 
وأخالقيــة  شــجاعة  مواقــف  اتخــذت 
وقانونيــة، وأوقفــت تعامالتها مع منظومة 
أنهــا  مؤكــدة  اإلرسائيــي"،  االســتعار 

خــالل  مــن  وســعها  يف  مــا  كل  ســتعمل 
قواعد القانون الدويل ملساءلة ومحاسبة 
الجهــات التــي مــا زالت ترص عــى انتهاك 

حقوق شعبنا الفلسطيني.
الســامية  املفوضــة  الخارجيــة  ودعــت 
إىل  بشــليت  ميشــال  اإلنســان  لحقــوق 
للــركات  البيانــات  قاعــدة  تحديــث 
العاملــة مــع املســتوطنات، عمــال بواليتها 
التــي أنيطــت بهــا بنــاء عــى قــرار مجلــس 
حقوق اإلنسان 31/36، ألهمية ذلك يف 
مســاعدة الــدول يف ضــان أن الــركات 
القانــون  تحــرم  أراضيهــا  يف  املقيمــة 
عــدم  ضــان  يف  ومســاعدتها  الــدويل، 

انتهاك حقوق اإلنسان.
)إرسائيــل(  ســفر  خاطــب  املقابــل،  يف 
لــدى الواليــات املتحــدة واألمــم املتحدة، 
يف  واليــة   35 حــكام  أردان،  جلعــاد 
الواليــات املتحــدة، مطالبــا إياهــم باتخــاذ 

آنــد  »بــن  رشكــة  ضــد  قانونيــة  إجــراءات 
جــري«، بعــد إعــالن نيتهــا عــدم تســويق 
منتجاتها يف مستوطنات الضفة الغربية.

نفتــايل  اإلرسائيــي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
بينيت، قد حذر الرئيس التنفيذي لركة 
»يونيليفر« أالن جوب، من أن مخططات 
رشكــة »بــن آنــد جــري« لوقف بيــع اآليس 
كريــم يف املســتوطنات بالضفــة والقدس 
املحتلتن ستكون لها »تداعيات خِطرة؛ 

قانونية وغرها«.
وقال بينيت إن الركة األمريكية اتخذت 
نحــو  عــى  لـ)إرسائيــل(  مناهضــة  »خطــوة 
صارخ، وإن الحكومة ستترصف بقوة ضد 

أي حملة مقاطعة تستهدفها". 
ردود  الركــة  إعــالن  أثــار  مــا  ورسعــان 
وســائل  عــى  شــديدة  إرسائيليــة  فعــل 
التواصــل االجتاعي ويف صفوف قيادة 

االحتالل.

النارصة/ فلسطن:
أمهلــت محكمــة االحتــالل العليــا، حكومــة نفتــايل 
لتبيــان  املقبــل،  أيلــول  ســبتمرب/  حتــى  بينيــت 
موقفهــا بشــأن أمــر إخــالء تجمــع "الخــان األحمــر" 

الفلسطيني البدوي رشقي القدس املحتلة.
وجــاء يف نــص قــرار املحكمــة الصــادر، الخميــس، 
ســبتمرب   5 حتــى  االحتــالل  حكومــة  متهــل  أنهــا 
لتبيان موقفها بشأن تنفيذ أمر إخالء تجمع الخان 
غــر  املهلــة  هــذه  فــإن  النــص  وبحســب  األحمــر. 

قابلة للتمديد.
املحكمــة  أصــدرت   ،2018 ســبتمرب   5 ويف 
العليــا -أعــى هيئــة قضائيــة يف )إرسائيــل(- قــرارا 
نهائيــا بهــدم وإخــالء "الخــان األحمر"، بعــد رفضها 
التــاس ســكانه ضــد إجالئهــم وتهجرهــم وهــدم 
مــن  ومســاكن  خيــام  مــن  أغلبــه  املكــون  التجمــع 

الصفيح.
بهــذا  الســابقة قرارهــا  وأرجــأت حكومــة االحتــالل 

الشأن بانتظار التوصل إىل حل مع السكان.
وحــذر الفلســطينيون واملجتمــع الــدويل من مغبة 

تنفيذ قرار اإلخالء والهدم.

عليهــا  املقــام  األرايض  االحتــالل  حكومــة  وتعــد 
التجمــع البــدوي "أرايض دولــة"، وتقــول إنــه "بنــي 

دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشرة الجهالن 
عــام  امُلهجــرة  النقــب  مــن  املنحــدرة  البدويــة، 
1948، يف التجمع املقام منذ أوائل خمسينيات 

القرن املايض.
املســتوطنات  مــن  عــدد  بالتجمــع  ويحيــط 
التــي  األرايض  ضمــن  يقــع  حيــث  اإلرسائيليــة 
تســتهدفها ســلطات االحتــالل لتنفيــذ مروعهــا 

."E1" االحتاليل املسمى
ويتضمن املروع االستيطاين "E1" إقامة آالف 
واســعة  مســاحات  عــى  االســتيطانية  الوحــدات 
مــن األرايض الفلســطينية لغــرض ربــط مســتوطنة 

"معاليه أدوميم" مع القدس.
ويحــذر فلســطينيون مــن أن تنفيــذ عمليــة الهــدم 
من شأنه التمهيد إلقامة مشاريع استيطانية تعزل 
القــدس عــن محيطها، وتقســم الضفــة الغربية إىل 
قســمن مبــا يــؤدي إىل القضــاء عــى خيــار "حــل 

الدولتن".

النارصة/ فلسطن: 
يف  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  املتحــدة  األمــم  أعلنــت 
أحــداث مايــو/ أيــار يف األرايض الفلســطينية املحتلة 

واالنتهاكات اإلرسائيلية خاللها.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، أمس، 
والداخــل  القــدس  أحــداث  يف  ســتحقق  اللجنــة  بــأن 

الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة.
فــإن   "NGO Monitor" أبحــاث  معهــد  وبحســب 
لة مــن مســؤولن أمميــن كبــار يناهضون  اللجنــة مشــكَّ
مــع  وعالقاتهــم  ترصيحاتهــم  خــالل  مــن  )إرسائيــل( 
الحكومــة ومنظــات فلســطينية تــزود لجــان التحقيــق 

باملعلومات منذ سنوات.
األممــي  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  رئيســة  وأعلنــت 
تحقيــق  لجنــة  أعضــاء  تعيــن  )فيجــي(،  خــان  شــميم 
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا رشقــي 

القدس املحتلة.
ويف 27 مايــو/ أيــار املــايض، اعتمــد املجلــس قــرارا 
للتحقيــق  ومســتقلة  دوليــة  تحقيــق  "لجنــة  بإنشــاء 
باألرايض الفلسطينية املحتلة، يف جميع االنتهاكات 

والتجاوزات املزعومة للقانون الدويل اإلنساين".

وطلــب قــرار مجلــس األمــن مــن اللجنــة تقديــم تقريــر 
حقــوق  مجلــس  إىل  الرئيســة  نشــاطاتها  عــن  ســنوي 

اإلنسان اعتبارا من يونيو/ حزيران 2022.
املكونــة  اللجنــة  فــت  "ُكلِّ بيــان:  يف  فيجــي  وقالــت 
األســباب  جميــع  يف  بالتحقيــق  أشــخاص،  ثالثــة  مــن 
وعــدم  املتكــررة  التوتــرات  وراء  الكامنــة  الجذريــة 
االســتقرار وإطالــة أمــد الــرصاع مبــا يف ذلــك التمييــز 
أو  القوميــة  الهويــة  أســاس  عــى  املنهجــي  والقمــع 

العرقية أو الدينية".
وبحســب البيــان، فــإن األعضــاء الثالثــة هــم: الجنــوب 
إفريقيــة نــايف بيــالي، التــي شــغلت منصــب املفوض 
الســامي لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان بــن عامــي 
متخصصــة  قاضيــة  حاليــا  وتعمــل  و2014،   2008

ملحكمة العدل الدولية.
كوثــاري،  ميلــون  الهنديــة  هــي  الثــاين  والعضــو 
الدراســات  معهــد  يف  زائــرة  أســتاذة  حاليــا  العاملــة 
العليــا ودراســات التنميــة يف جنيــف، ثــم األســرايل 
مجــال  يف  دويل  مستشــار  وهــو  ســيدويت  كريــس 
حقــوق اإلنســان وخبــر باملؤسســات الوطنية لحقوق 

اإلنسان. 

-الــذي مل  التميمــي  إن استشــهاد  أمــس: 
دحــض  مســبقة-  أمــراض  أي  يعــاين  يكــن 
الشــاب  أن  املفضوحــة  االحتــالل  لروايــة 

قىض نتيجة نوبة قلبية.
دفــن  االحتــالل  رشوط  أن  عــى  وشــدد 
الشــهيد تحــت جنــح الظــالم وقبــل موعــد 
صالة الجمعة؛ "يك ُيخفي جرميته ويحّد 

من التفاعل الشعبي مع القضية".
اإلرسائيليــة(  )االدعــاءات  أن يف  وأضــاف 
الوحــي  االحتــالل  نهــج  عــى  يدلــل  مــا 
الــذي يســتهدف بــه كل مــا هــو مقــديس، 

وليــس آخــره قتــل األســر وهــو مقيــد يف 
زنزانتــه، وإمنــا ميتــد إىل التنكيــل يف كل 
مناحــي الحيــاة بهــدف إفــراغ القــدس مــن 

أهلها، "وأّن لهم ذلك".
أبنــاء شــعبنا إىل عــدم متريــر هــذه  ودعــا 
وجــه  يف  الغضــب  وإعــالن  الجرميــة، 

االحتالل.
إىل  للخــروج  املقدســين  حــادة  ودعــا 
الشــوارع، وذلك إعالنًا للتضامن وإيصال 
الرســالة مدّويــة للمحتــل أّن أهــل القــدس 
محــاوالت  كل  تزحزحهــم  لــن  باقــون،  هنــا 

االحتالل الوحشية والقمعية.
مؤسســات  حّملــت  الســياق،  ويف 
األرسى  بشــؤون  تعنــى  حقوقيــة 
القــدس  الفلســطينين ومحافــظ مدينــة 
املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  املحتلــة، 
الكاملة عن استشهاد الشاب املقديس 

التميمي.
وطالبت هيئة شؤون األرسى واملحررين 
يف  القــدس،  ومحافــظ  األســر  ونــادي 
بيــان مشــرك، أمــس، امُلجتمــع الــدويّل 
ووضــع  الحقيقيــة،  مســؤولياته  بتحمــل 

القدس املحتلة/ فلسطن:
شــيع عرات املقدســين، فجر الجمعة، 
الخطيــب  يوســف  عبــده  األســر  جثــان 
ثــاين  ارتقــى  الــذي  التميمــي )43 عامــا(، 
أيــام عيــد األضحــى املبــارك، يف زنزانتــه 

يف معتقل "املسكوبية".
اشــرطت  االحتــالل،  ســلطات  وكانــت 
أن  التميمــي  الشــهيد  جثــان  لتســليم 
مــن  محــدود  عــدد  مبشــاركة  ليــال  ُيدفــن 

عائلته.
مــن مستشــفى  التشــييع  وانطلــق موكــب 
املقاصــد إىل املســجد األقــى، حيــث 
متــت الصــالة عــى الجثــان عقــب صــالة 
الفجــر، قبــل مواراتــه الــرى يف مقربة باب 

األسباط.
اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
التميمي يف الثامن عر من متوز/ يوليو 
أنــه  علــا  مروريــة.  مخالفــة  خلفيــة  عــى 
متزوج ولديه أربعة أطفال وزوجته حامل.

 4200 نحــو  اعتقــال  االحتــالل  ويواصــل 
أسر فلسطيني، بينهم 700 مريض، 40 

منهم يعانون أمراًضا مستعصية.
قاتــال  ســالحا  الطبــي  اإلهــال  ويعــد 
لــألرسى  البطــيء  القتــل  أدوات  وإحــدى 
جسديا ونفسيا، وتسببت هذه السياسة 
باستشــهاد أكر من 70 أســرا يف ســجون 

االحتالل منذ عام 1967.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وحّملــت 
حاس، سلطات االحتالل املسؤولية عن 
إعــدام األســر التميمــي، الــذي استشــهد 
تعرضــه  بعــد  "املســكوبية"  معتقــل  يف 

للتعذيب من قبل رشطة االحتالل.
مدينــة  عــن  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
ترصيــح،  يف  حــادة،  محمــد  القــدس 

حــد لإلجرام اإلرسائيــي املتصاعد بحق 
أبنــاء شــعبنا، الــذي أصبــح ميــارس القتــل 
أو  ُمســاءلة  أي  عــن  بعيــدًا  نهــارًا،  ليــاًل 
محاســبة، وهــذا مــا يعطيــه ضــوءًا أخــر 
للميض يف جرامئه التي ندفع مثنها من 

حياة أطفالنا وشبابنا.
وقال البيان: "ال يعقل أن تبقى املنظومة 
الدوليــة متفرجــة عــى هــذه املارســات 
الالأخالقية والال إنســانية، التي تجاوزت 
كل األعــراف واملواثيــق الدوليــة، وأصبــح 
إىل  يصــل  الــذي  والتعذيــب،  الــرب 
وكأنــه  األحيــان  مــن  كثــر  يف  القتــل 
االحتــالل  منظومــة  لــدى  طبيعــي  أمــر 
وأجهزتهــا، وهــذا عــار يســجل يف تاريــخ 

املجتمع الدولية بكل تشكيالته".
وأكد رضورة الوقوف عند هذه الجرمية، 
االستشــهاد،  ســبب  عــن  النظــر  بغــض 
جنــود  مــن  وعــذب  اعتقــل  مــن  "ألنــه 
ورشطة وإدارة ســجون، جميعهم يتبعون 
لحكومة االحتالل وأجهزتها العسكرية".

وأشــار البيــان إىل أنــه بالرغــم مــن مزاعــم 
إدارة مركز تحقيق وتوقيف "املسكوبية" 
أن الوفــاة طبيعيــة، إال أن عائلتــه أكــدت 
وفقًا ملعلوماتها أن ابنها تعرض للرب 
مــن  لحظــات  قبــل  الوحــي  واالعتــداء 
إعــالن استشــهاده، وهــذا يفند ادعاءات 

وأكاذيب حكومة االحتالل.
"املســكوبية"  مركــز  أن  ذكــره،  الجديــر 
"ســيئ الذكر" من أقىس مراكز التحقيق 
املعتقلــون  ُيوَقــف  حيــث  اإلرسائيليــة؛ 
بأعــال  القيــام  بحجــة  معهــم  ــق  وُيحقَّ
الفتيــة  أن  كــا  االحتــالل،  ضــد  مقاومــة 
للمحققــن  الفريســة  هــم  املقدســين 

داخل هذا املركز.

حماس: االحتال يتحمل مسؤولية إعدامه داخل زنازينه
تشييع جثامن األسري التميمي يف األقىص ودعوات لنرصة األرسى

تشييع جثان  األسر عبده التميمي
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العاهل األردين يدعو 
لتحريك عملية التسوية 

بني السلطة واالحتالل
عّمن/ فلسطني:

تجــدد  مــن  الثــاين،  اللــه  عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  حــذر 
املواجهــات بــني الفلســطينيني وقــوات االحتــال اإلرسائيــي، 
"يف غيــاب التقــدم عــى األرض" تجــاه إعــادة إطــاق عمليــة 

التسوية عى أساس "حل الدولتني".
جــاء ذلــك خــال لقائــه يف واشــنطن، بعــدد مــن أعضــاء لجــان 
مجلس الشيوخ األمرييك، يف إطار زيارة بدأها مطلع الشهر 
الجاري إىل الواليات املتحدة، حسب بيان للديوان املليك.

ووفــق البيــان، ركــزت اللقــاءات عــى عاقــات البلديــن وســبل 
تعزيــز الرشاكــة بينهــم، وفتــح آفــاق جديدة للتعاون يف شــتى 

امليادين.
عمليــة  تحريــك  إعــادة  رضورة  اللــه  عبــد  امللــك  وأكــد 
التســوية وإطــاق مفاوضــات بــني الســلطة وحكومــة االحتــال 
الدولــة  قيــام  إىل  يفــي  مبــا  الدولتــني"  "حــل  أســاس  عــى 
الفلسطينية املستقلة عى خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 

عام 1967 وعاصمتها رشقي القدس.
ومثــن ملــك األردن قــرار الواليــات املتحــدة، بإعادة دعم وكالة 
الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل  إلغاثــة  املتحــدة  األمــم 

"أونروا".
مــن جانبهــم أشــاد زعيــم األغلبية الدميقراطية تشــاك شــومر، 
وأهميــة  بعمــق  مكونيــل  ميتــش  الجمهوريــة  األقليــة  وزعيــم 
األردن يف  ودور  واألردن،  املتحــدة  الواليــات  بــني  العاقــات 

تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة.
وُيجــري ملــك األردن، منــذ مطلــع متــوز/ يوليــو الجــاري، زيــارة 
رسمية للواليات املتحدة غري محددة املدة، وتتخللها أخرى 
خاصة، بحسب الديوان املليك، حيث التقى خالها الرئيس 
جــو بايــدن، ونائبتــه كاميــا هاريــس، وعــددا مــن املســؤولني 

األمريكيني.

أبو زهري يشيد بانسحاب
 العب جزائري رفًضا لتعزيز 

التطبيع الريايض 
الجزائر/ فلسطني:

قــال القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــمس د. ســامي أبــو زهــري 
إن حركتــه تنظــر بتقديــر كبــري ملوقــف البطــل الجزائــري "فتحــي نوريــن"، 
الــذي انســحب مــن أوملبيــاد طوكيــو رفًضا للمشــاركة يف مباراة مع العب 

إرسائيي.
"هــذا  أمــس،  "تويــر"،  مبوقــع  حســابه  عــى  تغريــدة  زهــري  أبــو  وكتــب 
القضيــة  مــن  والثابــت  األصيــل  الجزائــري  املوقــف  عــن  يعــر  املوقــف 

الفلسطينية".
األوملبيــة "طوكيــو  األلعــاب  مــن دورة  رســمًيا  انســحب  قــد  نوريــن  وكان 
2020"، بعــد أن أوقعتــه قرعــة الجولــة الثانيــة مــن منافســات الجــودو يف 

مواجهة مصارع إرسائيي.
وقــال مــدرب منتخــب الجزائــر للجــودو، عــمر بــن يخلــف، إنهــم انســحبوا 
مــن دورة األلعــاب األوملبيــة لرفضهــم التطبيــع مــع )إرسائيــل(، وملســاندة 

القضية الفلسطينية.
وقــال نوريــن: "تعبنــا كثــريًا للوصــول إىل األلعــاب األوملبيــة، لكــن القضيــة 

الفلسطينية أكر من هذه األمور وهذا قرار ال رجعة فيه".
وأضــاف: "هــذا أقــل مــا نقّدمه للقضية الفلســطينية وهي فوق كل يشء، 

االنسحاب قرار نهايئ".
وكانت قرعة الجودو لوزن أقل من 73 كج، أسفرت عن مواجهة الجزائري 
نوريــن يف الــدور األول للســوداين عبــد الرســول محمــد بأوملبيــاد طوكيو، 

ويف حال فوزه فسيواجه مصارًعا إرسائيلًيا يف الدور الثاين.
وأكــد نوريــن أنــه قــرر التضحيــة باملشــاركة يف أكــر حــدث ريــايض عاملي 

عى التطبيع مع )إرسائيل( تضامًنا مع الفلسطينيني.
وهــذه ليســت املــرّة األوىل التــي ينســحب فيها نوريــن من مواجهة العب 
إرسائيي، إذ سبق له أن انسحب يف عام 2014 من كرواتيا، ويف طوكيو 

حيث اّدعى اإلصابة يك يخرس أمام األورويب وال يواجه اإلرسائيي.
ويف عام 2019 يف اإلمارات، حيث رفض خوض البطولة بســبب وجود 

الاعب اإلرسائيي.

في إثر تراجع شعبيتها 
تحركات إرسائيلية لدعم السلطة الفلسطينية بضغوط أمريكية

جيش االحتالل يعتقل شخصين اجتازا الحدود
عون يوجه بإعالم األمم املتحدة بانتهاكات )إرسائيل( لسيادة لبنان

ة جيش االحتالل يجري أول مناورة عسكرية للطائرات املسيَّ

محامون من أجل العدالة: حقوق اإلنسان في الضفة األسوأ منذ سنوات
أكرث من 100 حالة اعتقال سيايس بالضفة 

منذ "سيف القدس" واغتيال "بنات"

شعارها "يسقط حكم العسكر"
مظاهرة حاشدة يف الخليل 
للمطالبة بالعدالة لنزار بنات

غزة/ فلسطني:
شــارك املئات يف مظاهرة حاشــدة بعد صاة أمس الجمعة، 
يف مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، للمطالبة 
بالعدالــة للناشــط نــزار بنــات الــذي اغتالته أجهزة أمن الســلطة 

الشهر املايض.
املغــدور  أصدقــاء  مــن  املظاهــرة  يف  املشــاركون  وارتــدى 
هتافــات  وســط  بنــات  نــزار  صــور  عليهــا  مابــس  واملواطنــني 
وتنديــد باغتيالــه واتهامــات تطــال الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة 

بقتله عمًدا.
وردد املتظاهرون شعارات من بينها "يا للعار يا للعار السلطة 
اغتالت نزار"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"من شعبي 
صــدر القــرار التنســيق األمنــي عــار"، و"اهتــف اهتــف وعــي 

الصوت الي بهتف مش حيموت".
منــزل  أمــام  وقفــة  يف  شــاركوا  قــد  املواطنــني  مئــات  وكان 
عائلــة بنــات لتأكيــد املطالــب بالقصــاص مــن قتلتــه ومحاســبة 

املتورطني يف الجرمية.
ويف الوقفة قالت والدة نزار: "إن ثقافة الشعب الفلسطيني 
أن يكــون حــرًّا لكــن ثقافــة مــن قتــل نــزار أن يكــون خادًمــا للعــدو 

ويستخدمه ضد شعبه".
وكانــت عائلــة بنــات أعلنــت عــن وجــود فريــق قانــوين محــي 
ميثلهــم  ولبنــان  واألردن  وفرنســا  وبريطانيــا  كنــدا  يف  ودويل 

املحامي الفلسطيني غاندي الربعي.

رام الله/ فلسطني:
رصــدت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة 
أكــر مــن 100 حالــة اعتقــال ســيايس نفذتهــا 
الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
القــدس"  "ســيف  معركــة  عقــب  املحتلــة، 
واغتيال املعارض السيايس نزار بنات بتاريخ 

24 يونيو/ حزيران ٢٠٢١.
تعــرض  لهــا،  بيــان  يف  املجموعــة  ووثقــت 
معتقلني للتعذيب أو سوء املعاملة يف أثناء 
توقيفهــم لــدى مراكــز التوقيــف التابعة ألجهزة 
أمن الســلطة، كم وثقت بعض هذه الحاالت 
يف أثناء االستجواب لدى نيابة أريحا، مشرية 
إىل أنها مل تلتزم فتح أي تحقيق عى إثر هذه 
االدعاءات وفق ما تقتضيه القوانني النافذة.

وقالــت املجموعــة الحقوقيــة: إن حالــة حقوق 
منحــدًرا  اتخــذت مســاًرا  الضفــة  اإلنســان يف 

هو األسوأ منذ سنوات.
وعــرت عــن إدانتهــا واســتهجانها ملا آلت إليه 
بنــات،  املعــارض  اغتيــال  أعقــاب  يف  األمــور 
ومــا ســبق ذلــك مــن حملــة اعتقــاالت طالــت 
العــرشات عــى خلفيــة ممرســة حريــة الــرأي 
والتعبري يف أعقاب معركة "سيف القدس".

وأكــدت ســوء حالــة حقوق اإلنســان يف املدن 
الخاضعــة لســيطرة الســلطة، وأن ذلــك ناجــم 
خطــاب  اســتمرار  منهــا  أســباب؛  عــدة  عــن 
مارســته ومتارســه  الــذي  الرســمي  التحريــض 
منهــا  الســلطة  عــى  محســوبة  شــخصيات 
وزراء يف حكومة محمد اشــتية، وخاصة فيم 
يتعلــق بقمــع أي تظاهــرات تطالــب مبحاســبة 
قتلة نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل 
أجهــزة إنفــاذ القانــون مبــا يضمــن وقــف ســيل 

االنتهاكات.

كــم أكــدت املجموعــة أن انحدار حالة حقوق 
اإلنســان يعــود أيًضــا لســيطرة األجهــزة األمنيــة 
املطلقــة عــى جهــاز القضــاء والنيابــة العامــة، 
آمنــة  مســاحة  توفــري  مهمتهــا  أصبحــت  التــي 
ألجهزة األمن الرتكاب أفعال مخالفة للقانون، 
وإحباط أي تحقيق جنايئ يف جرمية قتل نزار 
بنات، منذ شهر وعزل كامل للجهاز القضايئ 
عن القيام بدوره املناط به مبوجب القانون.

ودعــت مجموعــة "محامون مــن أجل العدالة" 
إىل رضورة إحالــة كل مــن شــارك أو تــورط يف 
ارتــكاب انتهــاكات ضــد املواطنــني والنشــطاء 
واملدافعــني عــن حقوق اإلنســان مبا يف ذلك 
الصحفيــون واملحامــون للمحاكمــة، وال ســيم 
أن مثــل هــذه الجرائــم ال تســقط بالتقــادم، مــع 
التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع عى عاتق 

النيابة العامة التي متثل الحق العام.

 النارصة/ فلسطني:
حكومــة  بــأن  عريــة  تقاريــر  أفــادت 
ســتقوم  الجديــدة  اإلرسائيليــة  االحتــال 
الســلطة  دعــم  شــأنها  مــن  بتحــركات 
مدفوعــة  اللــه،  رام  يف  الفلســطينية 
شــعبيتها يف  وتراجــع  أمريكيــة  بضغــوط 

أوساط الفلسطينيني.
ووفــق صحيفــة "هآرتس" العرية، أمس، 
فــإن هنــاك اتصــاالت غــري مبــارشة ُتجــرى 
أبيــب"  "تــل  بــني  الكواليــس  وراء  مــن 
األســابيع  خــال  اللــه  ورام  وواشــنطن 

األخرية.
وقالت الصحيفة إن االتصاالت املذكورة 
تهــدف إىل انتشــال الســلطة مــن أزمتهــا 
العوائــد  انخفــاض  مــع  خاصــة  املاليــة، 
الخارجيــة،  واملســاعدات  الرضيبيــة 
وتسارع وترية العجز يف املوازنة العامة.

نفتــايل  الــوزراء  رئيــس  أن  وأضافــت 

املشــاريع  تعزيــز  أيًضــا  يناقــش  بينيــت، 
الضفــة  يف  التحتيــة  والبنيــة  االقتصاديــة 
ذلــك إىل  يــؤدي  أن  أمــل  عــى  الغربيــة، 
تحسني الوضع يف مناطق السلطة، وفق 

تعبريها.
مؤسســات  مــن  ُطلــب  أنــه  إىل  وأشــارت 
إرسائيلية تحديد مشــاريع محددة ميكن 

ترسيعها، لدعم السلطة ماليا.
املقــرر  مــن  أنــه  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 
أن توافــق الحكومــة األحــد املقبــل عــى 
ألــف ترصيــح عمــل آخــر يف   15 إصــدار 
مــن  فلســطينيني  لعــمل  الـــ48  أرايض 

الضفة الغربية يف قطاع البناء.
هــذه  كل  أن  "هآرتــس"  وأوضحــت 
الخطــوات جــاءت عــى خلفيــة مــا تعــده 
يف  حقيقــي،  إنــذار  بأنــه  )إرسائيــل( 
الســلطة  مــع  التعاطــف  يف  حــاد  تراجــع 
يف  ينعكــس  مــا  وهــو  الفلســطينية، 

استطاعات الرأي العام.
أن  الصحيفــة  ذكــرت  ســابق،  وقــت  ويف 
عــدة  اتخــاذ  تــدرس  االحتــال  حكومــة 
االقتصاديــة  األزمــة  لتخفيــف  إجــراءات 
الفلســطينية،  الســلطة  بهــا  متــر  التــي 

وذلك بعد ضغوط أمريكية.
جملــة  تــدرس  الحكومــة  أن  إىل  ونبهــت 
مــن اإلجــراءات، مــن بينهــا تقليــص جبايــة 
بهــدف  املاليــة،  الســلطة  التزامــات 

تحسني وضعها االقتصادي واستقراره.
"واال"  موقــع  ذكــر  ســابق،  وقــت  وىف 
الخارجيــة  وزيــر  أن مســاعد  اإلرسائيــي، 
اإلرسائيليــة  للشــؤون  األمريكيــة 
والفلســطينية "هــادي عمــرو"، الــذي زار 
يف  حــذر  مؤخــرا،  اللــه  ورام  )إرسائيــل( 
محادثــات مــع عــدد مــن كبــار املســؤولني 
اإلرسائيليــني، مــن أن الســلطة يف وضــع 

اقتصادي وسيايس صعب وخِطر.

 النارصة/ فلسطني:
خــال  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  أجــرى 
عســكرية  منــاورات  املاضيــني  األســبوعني 

هي األوىل من نوعها للطائرات املسرية.
وذكــرت صحيفــة "معاريــف" العرية، أمس، 
أن املنــاورات التــي اســتضافها ســاح الجــو 
جــاءت بعنــوان" الحــمة الزرق" وشــارك فيها 
جنــود مــن أمريــكا وفرنســا وإيطاليــا وأملانيــا 

وبريطانيا.
وأجــرت الــدول األجنبيــة املشــاركة منــاورات 

أهمهــا  مختلفــة،  ســيناريوهات  عــى 
املعلومــات  وجمــع  الريــة  القــوات  دعــم 
االستخباراتية، ومهام االستطاع املختلفة، 
القــوات  مختلــف  مــع  التعــاون  عــن  فضــا 
مهــام  وهــي  الجــو،  يف  التحليــق  أثنــاء  يف 
اســراتيجية  مكانــة  تحتــل  أو  اســراتيجية 

لـ)إرسائيل(.
اإلرسائيليــة  الجويــة  القــوات  قائــد  وقــال 
"أمــري الزر": إن هــذه املنــاورات العســكرية 
حــول  نوعهــا  مــن  األوىل  هــي  املشــركة 

دون  بطائــرات  تتعلــق  أنهــا  خاصــة  العــامل، 
طيار.

القــوات  فــإن  ســابقة،  تقاريــر  بحســب 
املشــاركة يف التمريــن اســتخدمت طائــرات 
دون طيــار مــن نــوع "Hermes-450" تابعــة 

لساح الجو اإلرسائيي.
هــذه  فــإن  إرسائيــل"  أوف  لـ"تاميــز  ووفقــا 
الطائرات استخدمها الجيش خال هجمته 
األخــرية عــى قطــاع غــزة، إضافــة إىل حــرب 

لبنان الثانية عام 2006.

بريوت-النارصة/ فلسطني:
وجــه الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون، بإعــام 
باســتمرار  املتحــدة  لألمــم  العامــة  األمانــة 

االنتهاكات اإلرسائيلية لسيادة باده.
ببلدتــني  أرضار  وقــوع  بعــد  ذلــك  جــاء 
لبنانيتــني؛ نتيجــة ســقوط صاروخــني خــال 
قصف جوي إرسائيي استهدف منطقة يف 
ســوريا، فجــر الخميــس، وفــق بيــان صــدر عن 

الرئاسة اللبنانية.
وزيــرة  مــن  طلــب  عــون  أن  البيــان  وذكــر 
عكــر،  زينــة  بالوكالــة  واملغربــني  الخارجيــة 
املتحــدة  لألمــم  العامــة  األمانــة  إعــام 
اإلرسائيليــة  القــوات  انتهــاك  باســتمرار 

لسيادة لبنان.
وأكــد أن "االعتــداءات اإلرسائيليــة املتكــررة 
ضد لبنان من الر والبحر والجو تشّكل خرقا 

لقرار مجلس األمن رقم 1701".
تبنــى   ،2006 آب  أغســطس/   11 ويف 
إىل  الداعــي   ،1701 القــرار  األمــن  مجلــس 
لبنــان  بــني  القتاليــة  العمليــات  كل  وقــف 

و)إرسائيل(.
وفجر الخميس، سقط صاروخان يف بلديت 
لحفــد يف أعــايل جبيــل )رشق(، ومجدل يف 
غــارة إرسائيليــة  جــراء  مــن  )شــمل(،  الكــورة 
عى مناطق يف ريف محافظة حمص وسط 

سوريا، بحسب إعام لبناين.
وأدى الصــاروخ الــذي ســقط يف بلــدة لحفــد 
بحســب  منــازل،  و8  ســيارة   15 تــرضر  إىل 
عــر  رميــا  أيب  ســيمون  النائــب  ترصيــح 

"توير".
البلديــة  رئيســة  أوضحــت  الكــورة،  ويف 
أن  إعاميــة،  الزغبــي، يف ترصيحــات  نجــاة 

الصــاروخ أدى لتحطــم زجــاج بعــض املبــاين 
بالبلدة، دون اإلشارة إىل إصابات.

االحتــال  جيــش  أعلــن  آخــر،  جانــب  مــن 
قبــل  الليلــة  "تســلا"  شــخصني  اعتقــال 
املاضيــة، عــر الحدود اللبنانية بعد مطاردة 

استمرت عدة ساعات.
االحتــال:  جيــش  بلســان  املتحــدث  وقــال 
خــال  رصــدت،  الجيــش  اســتطاعات  إن 
بهــم "تســلا" مــن  الليلــة مشــتبًها  ســاعات 

داخل األرايض اللبنانية.
عــى  القبــض  ألقــى  الجيــش  "إن  وأضــاف: 

املتسللني بعد أعمل ماحقة واسعة".
ولفت املتحدث إىل أن املاحقة تضمنت 
ــه  نــرش قــوات، وإغــاق بعــض الطرقــات، وُنبِّ
املســتوطنني يف بلدتــنيْ مجاورتــنْي للمكان 

بالبقاء داخل املنازل.

ارتفاع أعداد األرسى املرضبني لـ 13 رفًضا لالعتقال اإلداري 
رام الله/ فلسطني:

ا اإلرضاب املفتوح عن  يخوض 13 أسرًيا فلسطينيًّ
الطعــام، بعــد انضــمم أرسى جــدد إىل اإلرضاب، 

وتعليق 4 أرسى آخرين، إرضابهم عن الطعام.
وأفــاد نــادي األســري، يف بيــان، أمــس، بــأن األرسى 
ســجون  عــى  يتوزعــون  الطعــام  عــن  املرضبــني 

"النقب، رميون، عوفر".
وبــنّي أن األرسى الذيــن يخوضــون معركــة اإلرضاب 
اإلداري،  االعتقــال  لسياســة  رفًضــا  الطعــام  عــن 
اعمــر  محمــد  نعيــم،  بنــي  مــن  زيــدات  ســامل  هــم: 
مــن طولكــرم، مجاهــد حامــد مــن ســلواد، محمــود 
مــن دورا،  الفســفوس  كايــد  مــن دورا،  الفســفوس 
رأفت الدراويش من دورا/ الخليل، جيفارا النمورة 

من دورا، ماهر داليشة من رام الله.
ورشع األرسى عــاء الديــن خالــد عــي من رام الله، 
وأحمــد عبــد الرحمــن أبــو ســل مــن الخليــل، ومحمد 
خالد أبو سل من الخليل، وحسام تيسري ربعي من 
الخليــل، وفــادي العمــور مــن الخليــل، يف إرضاب 

إسنادي عن الطعام.
ولفت النادي إىل أن األرسى منترص بالله أبو عزوم 
مفلــح  ونضــال  الزغــري  ومحمــد  الخطيــب  ومؤيــد 

خلف، علقوا إرضابهم عن الطعام.
محكمــة  مــن  قــرار  عــى  الزغــري  األســري  وحصــل 
بإنهــاء  "عوفــر"،  معتقــل  يف  العســكرية  االحتــال 

اعتقالــه اإلداري بتاريــخ 13 ترشيــن األول/ أكتوبــر 
2021، يف حــني تــم التوصــل التفاق مع األســريين 
أبــو عــزوم وخلــف يقي بتحديد ســقف اعتقالهم 

اإلداري.
كم علق األســري الخطيب إرضابه بعد أســبوع، من 

جراء تدهور حالته الصحية.
وأوضــح نــادي األســري أن األســري ســامل زيــدات )40 

وهــو  يومــا،   12 منــذ  الطعــام  عــن  مــرضب  عامــا( 
معتقل منذ 22 شباط/ فراير 2020، عى خلفية 
دخولــه مــن دون ترصيــح أرايض عام 1948، وحكم 
أشــهر،  أربعــة  حينــه  يف  بالّســجن  االحتــال  عليــه 
االحتــال  حّولــه  االعتقــال،  مــدة  أمــى  أن  وبعــد 
إىل االعتقــال اإلدارّي، وأصــدر بحّقــه خمســة أوامر، 

مدتها ما بني 4-3 أشهر.

اإلرضاب  اعمــر،  محمــد  األســري  يواصــل  حــني  يف 
عــن الطعــام لليــوم العــارش عــى التــوايل، وتعتقلــه 
قوات االحتال منذ ترشين األول/ أكتوبر 2020، 

وأصدرت بحّقه ثاثة أوامر اعتقال إداري.
ســبعة  منــذ  فمــرضب  حامــد،  مجاهــد  األســري  أمــا 
أيام، وهو معتقل منذ 22 أيلول/ سبتمر 2020، 
إداري  اعتقــال  أمــري  بحّقــه  االحتــال  أصــدر  وقــد 

مدتهم 6 أشهر.
ســجون  يف  ســنوات   9 حامــد  األســري  وأمــى 
االحتــال، وبعــد عــام وثاثــة أشــهر مــن اإلفــراج عنــه 

ا. أعاد االحتال اعتقاله إداريًّ
يف  الفســفوس  األســري  رشع  أيــام،  تســعة  ومنــذ 
إرضابــه عــن الطعــام، واعتقــل عــدة مــرات ســابقة، 
متــوز/  شــهر  يف  إدارًيــا  اعتقالــه  االحتــال  وأعــاد 

يوليو 2020.
لليــوم  إرضابــه  الدراويــش،  األســري  يواصــل  كــم 
وكان  ســابق،  أســري  وهــو  التــوايل،  عــى  التاســع 
أكتوبــر  األول/  ترشيــن  شــهر  يف  الحــايّل  اعتقالــه 
ولــد، ويعــاين مشــكات  ولــه  2020، وهــو متــزوج 

صحية يف الصدر.
األســري  أيــام،  تســعة  منــذ  املرضبــني  بــني  ومــن 
النمــورة، وهــو العــب يف املنتخــب الفلســطيني، 
اعتقله االحتال يف ترشين األول/ أكتوبر 2020، 

وهذا االعتقال الثاين الذي يتعرض له.
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االحتالل يجدد االعتقال
اإلداري للنائب حاتم قفيشة

الخليل/ فلسطني:
جــددت محكمــة االحتالل العســكرية، االعتقــال اإلداري بحق النائب 
للمــرة  الخليــل،  مــن مدينــة  الترشيعــي حاتــم قفيشــة  يف املجلــس 

الثانية عىل التوايل، ملدة أربعة أشهر.
وقــال نجلــه أنــس، يف منشــور، أمــس: "يــأيت العيــد تلــو العيــد وأيب 
قابــع خلــف قضبــان الحديــد، قــوات االحتــالل متــدد اعتقــال أيب ٤ 

أشهر إداري يف يوم العيد".
واعتقلــت قــوات االحتــالل النائــب قفيشــة، مطلــع أبريــل املــايض، 
لالعتقــال  وحولتــه  الخليــل،  مدينــة  يف  منزلــه  وتفتيــش  دهــم  بعــد 

اإلداري، برفقة ثالثة قيادات من حركة حامس يف املدينة.
عــىل  االحتــالل  ســجون  يف  عامــا   12 عــىل  أزيــد  قفيشــة  وأمــى 
ل إىل  عــدة فــرات اعتقاليــة، كان آخرهــا اعتقــال ينايــر 2016، وُحــوِّ
اعتقــل  كــام  أســًرا،  أشــهر  ســتة  خاللــه  وأمــى  اإلداري  االعتقــال 

االحتالل نجليه أنس وزيد عدة مرات.
القيــادي يف حــامس ظروًفــا صحيــة مرديــة، وهــو مصــاب  ويعــاين 

بعدة أمراض منها ارتفاع يف ضغط الدم ومرض السكر املزمن.
ويعــد النائــب قفيشــة مــن الشــخصيات املؤثــرة والناشــطة اجتامعيــا 

وأحد وجوه اإلصالح يف الخليل.

دعوة تقديم عطاءات
تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح عطــاء)2021/17م( مــرشوع 
بالعطــاء  االشــراك  يف  الراغبــني  فعــىل  خديجــة  الســيدة  مدرســة  ترميــم 
املذكــور أعــاله مــن الــرشكات مراجعــة الجمعيــة، يف مقرها الكائــن بدير البلح 
املعســكر – صالة النخيل، للحصول عىل رزمة العطاء وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي من الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرا.
مقدمة العطاء: -

1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للرضيبة.
2. رشاء العطاء يوم االحد 2021/07/25م يف دائرة املشريات.

3. االجتامع التحضري يوم الثالثاء 2021/07/27م الساعة 10 صباحا يف مقر الجمعية.
الســاعة  أقصــاه  موعــد  املشــريات يف  دائــرة  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11:30 من يوم الخميس املوافق 2021/07/29م.
5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
6. عــىل املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو 
شــيك بنــي صــادر مــن احــدى البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 مــن 
إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول 

ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.
7. عىل املناقص الذي يرســو عليه العطاء تقديم كفالة حســن تنفيذ 10% 

من اجاميل قيمة العطاء.
8. ارفاق شــهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شــهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
9. ارفاق شهادة خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غر قابل للتجزئة
11. رشاء العطاء )200( شيكل غر مسرد.

12. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
13.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

14. لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال 0599526682.
15. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة لها خربة يف املجال وتقدم ما يثبت ذلك.
جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشريات

غزة/ فلسطني:
لها  شــكَّ ومحــدودة  صغــرة  مجموعــات  مــن 
عمــالق،  عســكري  جيــش  إىل   ،1984 عــام 
القســام  لكتائــب  العــام  القائــد  هكــذا صنــع 
الشيخ صالح شحادة مسرة حركة املقاومة 

اإلسالمية "حامس" العسكرية.
املجاهــد  الشــيخ  أســس  1984م  عــام  يف 
باســم  عــرف  جهــاز  أول  شــحادة  صــالح 
عبــارة  كان  الفلســطينيون"،  "املجاهــدون 
عــن مجموعــة مــن الخاليا العســكرية الرسية 
ضــد  العمليــات  مــن  سلســلة  نفــذت  التــي 
االحتــالل، حتــى أصبــح اســم الجهــاز كتائــب 
الشهيد عز الدين القسام يف عام 1991.

ذكــرى  الحــايل،  متــوز  يوليــو/   23 ووافــق 
اغتيــال قائــد القســام صــالح شــحادة، والذي 
أمثــر غرســه وباتــت كتائــب القســام جيًشــا 
االحتــالل  قهــر  حســاب،  ألــف  لــه  ُيحســب 
وكــرس أســطورة الجيــش الــذي ال يقهر، وأذله 

يف مواقعه.
عــام 1988م، طــّور شــحادة مــن اســراتيجية 
مــن  لتنتقــل إىل مرحلــة جديــدة،  املقاومــة 
تحريــر  أجــل  مــن  أرسهــم  إىل  الجنــود  قتــل 
األرسى الفلســطينيني من ســجون االحتالل، 
 )101( الخاصــة  القســامية  الوحــدة  فشــكل 

التي أوكل إليها مهمة أرس الجنود.
مــن داخــل ســجنه عــام 1988 اتخــذ القائــد 
شــحادة قــراًرا كبــًرا اختــزل يف ثالث كلامت 
والــذي  الرشقيــة"،  البوابــة  "افتحــوا  مشــفرة 
يف  بالبــدء   101 للخليــة  منــه  إيذاًنــا  جــاء 

عمليات أرس الجنود.
مل ميــضِ الوقــت طويــاًل، حتى بدأت الخلية 
باملهمــة؛ فــأرست كتائــب القســام الجنــدي 
فربايــر  يف  ســبورتس"  "آيف  اإلرسائيــي 
أشــهر  ثالثــة  مــن  أقــل  وبعــد  1989م،  عــام 
أرست الجنــدي "إيــالن ســعدون"، وقتلتهــام 

جثتيهــام  وأخفــت  ســالحهام،  واغتنمــت 
بغرض إجراء عمليات تبادل أرسى.

النشأة والمنطلق
ولد صالح الدين مصطفى شحادة يف مخيم 
الشاطئ يف 24 من فرباير عام 1952م يف 
عائلــة الجئــة مــن يافــا املحتلــة يف إثــر حــرب 
أب  وهــو   ،1976 عــام  تــزوج   ،1948 عــام 
لست بنات، ُرزق باألخرة يف أثناء اعتقاله.

درس املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس وكالــة 
لالجئــني،  الشــاطئ  مخيــم  يف  "أونــروا" 
اإلعداديــة  املرحلــة  دراســة  إىل  انتقــل  ثــم 
مــكان  النتقــال  حانــون  بيــت  مبــدارس 
ســكنه، حصــل عــىل شــهادة الثانويــة العامــة 
مــن مدرســة فلســطني يف غــزة عــام  بتفــوق 
1972، ثــم التحــق باملعهــد العــايل للخدمــة 
االجتامعية يف اإلسكندرية يف العام ذاته.

العريــش  مدينــة  يف  اجتامعًيــا  باحًثــا  عمــل 
الحًقــا  وُعــنّي  1976م،  عــام  ســيناء  شــامل 
العريــش،  يف  االجتامعيــة  للشــؤون  مفتًشــا 
العريــش  مدينــة  مــر  اســتعادت  أن  وبعــد 
انتقــل   1979 عــام  اإلرسائيــي  الكيــان  مــن 
إىل اإلقامة يف بيت حانون، وتسلم يف غزة 
منصــب مفتــش الشــؤون االجتامعيــة لقطــاع 

غزة.
يف بدايــة عــام 1982 اســتقال مــن عملــه يف 
الشــؤون االجتامعيــة، وانتقــل إىل العمل يف 
دائرة شــؤون الطالب يف الجامعة اإلســالمية 

يف مدينة غزة.
االعتقال والتعذيب

القائــد  االحتــالل  اعتقــل   1984 عــام  يف 
العســكري،  بنشــاطه  لالشــتباه  شــحادة 
وُوجهت له "تهم" تشــكيل خاليا عســكرية، 

واألمــر  الســالح،  عــىل  أفرادهــا  وتدريــب 
عســكرية  أهــداف  ضــد  عمليــات  بتنفيــذ 
يف غــزة، ومل تثبــت عليــه أي "تهمــة"، لكنــه 
قانــون  الســجن عامــني مبوجــب  قــى يف 

الطوارئ.
 1986 عــام  الســجن  مــن  شــحادة  خــرج 
فعمــل مديــًرا لشــؤون الطــالب يف الجامعــة 
اإلسالمية، حتى أغلقت سلطات االحتالل 
انتفاضــة  لوقــف  محاولــة  يف  الجامعــة 
الحجــارة عــام 1987، لكنــه واصل عمله، ما 

أدى إىل اعتقاله يف أغسطس 1988م.
ويف االعتقــال األخــر وجــه االحتــالل للقائد 
العســكري  الجهــاز  قيــادة  تهمــة  شــحادة 
الجنديــني  أرس  وراء  والوقــوف  لحــامس، 
"آيف ســبورتس" و"إيــالن ســعدون"، وُحكــم 
عليــه بالســجن ملــدة عــرش ســنوات ونصف، 
أضيفت إليها سنة بدل غرامة رفض الشيخ 
انتهــاء  وبعــد  يدفعهــا،  أن  شــحادة  صــالح 
ملــدة  اإلداري  االعتقــال  إىل  حــول  املــدة 
مايــو  يف  عنــه  أفــرج  حتــى  شــهًرا  عرشيــن 

.2000

يف الســجن تعــرض شــحادة ألقــى أشــكال 
وذكــر  والنفــي،  الجســدي  التعذيــب 
شــعرًة  لحيتــه  نتفــوا  املحققــني  أن  الشــيخ 
يف إثــر شــعرة حتــى شــك أن تنبــت لــه لحيــة 
بعد ذلك، كام أنه مكث يف التحقيق قرابة 
العــام، حتــى بلــغ مجمــوع ســنوات اعتقالــه 

14 عاًما.
استكمال المسيرة

الســجن  مــن  خروجــه  قبــل  شــحادة  تلقــى 
االحتــالل  مخابــرات  ضبــاط  مــن  تهديــًدا 
نشــاطات  بــأي  قيامــه  حــال  يف  باغتيالــه 
عســكرية، وبعــد عــدة أشــهر قــدم اســتقالته 
من عمله وتفرغ ملقاومة االحتالل، غر آبٍه 

بتهديدات االحتالل حتى استشهد.

العســكري  الجهــاز  بنــاء  شــحادة  اســتكمل 
وترتيــب صفوفــه مــن جديــد، بعــد مالحقــة 
فتواصلــت  لــه،  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
العمليات االستشــهادية مع بداية انتفاضة 
"نقطــة  الشــيخ  اعتربهــا  التــي  األقــى، 
فــكان  فلســطني"،  تحريــر  نحــو  انطــالق 

املخطط والعقل املدبر لها.
شــحادة،  صــالح  العــام  القائــد  جهــد  أمثــر 
تجــاه  األول  القســامي  الصــاروخ  بإطــالق 
ســنة  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
1948، بفضــل جهــود وحــدة التصنيــع التي 
شــكلها إىل جانب الوحدات واألكادمييات 

العسكرية املتخصصة.
كــام كان لــه رشف التخطيط واإلرشاف عىل 
عــدة عمليــات استشــهادية قتلــت عــرشات 
بعدهــا  أصبــح  الجنــود اإلرسائيليــني، حتــى 

املطلوب األول لقوات االحتالل.
صنفــه االحتــالل بأخطر رجــل، ووضعه عىل 
رأس قامئــة االغتيــال، وســعى بــكل أجهزتــه 
رئيــس  عــده  والــذي  واغتيالــه  ملطاردتــه 
شــارون  أريئيــل  األســبق  االحتــالل  حكومــة 

مبثابة "العدو األول" لكيان االحتالل.
موعد مع الشهادة

يف الثالث والعرشين من يوليو عام 2002 
ألقــت طائــرات االحتــالل الحربيــة قنبلــة تزن 
حــي  يف  منزلــه  عــىل  املتفجــرات  مــن  طًنــا 
مجــزرة  خلفــت  غــزة،  مدينــة  رشق  الــدرج 

كبرة.
ارتقــى القائــد العام لكتائب القســام الشــيخ 
ا،  فلســطينيًّ  18 برفقــة  الجرميــة،  هــذه  يف 
بينهم زوجته، ومرافقه القيادي يف القســام 
ليمــي إىل  أطفــال،  نصــار، ومثانيــة  زاهــر 
والبــذل  بالتضحيــة  زاخــرة  رحلــة  بعــد  ربــه 
مَلــن خلفــه معــامل واضحــة  تــارًكا  والجهــاد، 

لطريق الجهاد واملقاومة.

19 عاًما عىل استشهاد مدرسة حامس العسكرية صالح شحادة

صالح شحادة

اعتقال لبناين 
يف مطار بريوت بتهمة 

التخابر مع االحتالل
بروت/ فلسطني:

ا، يف  ا محكوًما غيابيًّ اعتقلــت األجهــزة األمنيــة اللبنانية مواطًنا لبنانيًّ
مطار بروت، بتهمة التخابر مع االحتالل اإلرسائيي.

وذكــرت وســائل إعــالم لبنانيــة أمــس أن أمني بيضــون )46 عاًما( ألقي 
القبــض عليــه يف مطــار بــروت قبــل يومــني، مبوجــب ُحكــم غيــايب 
صــادر بحقــه عــام 1998 عــن القضاء العســكري، بتهمــة "التعامل مع 

)إرسائيل(".
وأوضحت أن بيضون ورد اسمه يف "الربقية 303" التي تضم أسامء 
مطلوبــني خطريــن يف مجــايل العاملــة لصالــح االحتــالل، واإلرهــاب، 
مشرة إىل أنه يحمل الجنسية األمريكية، والتحق بالخدمة اإلجبارية 
يف صفــوف جيــش "لحــد" عــام 1994، ثــم انتقــل منهــا إىل الخدمــة 

الفعلية.
وعــادة مــا تعلــن الســلطات اللبنانية اعتقــال عمالء لالحتالل، إما يف 
مطــار بــروت خــالل محاولــة دخولهم بجوازات ســفر مــزورة، وإما بعد 

ورود إخباريات بوجودهم داخل البالد.

التميمي.. رحل شاهًدا عىل تعذيب األرسى يف السجون

جرادات: أمن السلطة اعتقلني قبيل العيــد 
دون احتـــرام تاريخـــي العسكــري والتنظيمــي

جنني-غزة/ جامل غيث:
"طفــح  قامئــة  ومرشــح  الســيايس  الناشــط  قــال 
جــرادات،  فخــري  الترشيعيــة  لالنتخابــات  الكيــل" 
إن أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية اعتقلتــه قبيل 
لتاريخــه  احــرام  دون  املبــارك،  األضحــى  عيــد 

العسكري والتنظيمي.
وأوضــح جــرادات لصحيفــة "فلســطني" أنــه اعُتقــل 
مقامــات  وقــدح  املــرشوع،  غــر  التجمهــر  بتهمــة 
مــن  الســلطة،  هيئــات  شــتم  إىل  إضافــة  عليــا، 
خــالل منشــوراته عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي 

"فيسبوك".
وعــد اعتقالــه فجر االثنني املــايض املوافق لـ"يوم 
عرفــة" يهــدف لإلســاءة لــه والتنغيــص عليــه وفرض 
الجــربوت، أكــر مــن كونــه اســتدعاء لســامع أقــوال 
أو توجيــه تهمــة. وانتقد الناشــط الســيايس طريقة 

اعتقالــه، مبيًنــا أن أجهــزة أمن الســلطة حرضت إىل 
منزلــه يف مدينــة جنــني بالضفــة الغربيــة املحتلــة 
بســبع  فجــًرا، وحارصتــه  الثالثــة  الســاعة  يف متــام 

دوريات، وقطعت الكهرباء عنه.
وأكــد عــدم وجــود أي مــربر للقــدوم بهــذه الطريقــة 
ال  إليــه  وجهــت  التــي  التهمــة  أن  مردًفــا  العتقالــه، 
ترقى ملستوى جنحة يحاسب عليها القانون، وأن 
اعتقالــه هــذا مل يكــن األول، فقــد ســبق أن اعتقــل 
قبــل قرابــة عــرشة أيــام، إذ حــورص منزلــه بنحــو 11 
دورية. وجرادات أحد حراس الرئيس الفلسطيني 
الراحل يارس عرفات، اعترب أن طريقة االعتقال مل 
يكــن فيهــا احــرام ملاضيــه العســكري والتنظيمــي 
من قبل املباحث الجنائية والنيابة العامة، خاصة 
أن أجهــزة أمــن الســلطة تعمــدت اعتقاله فجر "يوم 
عرفة" يف محاولة منها لتوقيفه طوال أيام العيد.

أيــام  أربعــة  الكيــل"  "طفــح  قامئــة  مرشــح  وأمــى 
يف نظــارات مركــز رشطــة "البالــوع" بــرام اللــه، يف 
ظــروف ســيئة، ليعلــن منذ اللحظــة األوىل العتقاله 
اإلرضاب املفتوح عن الطعام والكالم، وأمام ذلك 
أصــدرت نيابــة رام اللــه أول مــن أمس قــراًرا باإلفراج 

عنه.
وأكــد جــرادات أن اعتقالــه لــن يثنيــه عن االســتمرار 
الناشــط واملعــارض  يف املطالبــة مبحاكمــة قتلــة 
ورؤســاء  الحكومــة  وإقالــة  بنــات،  نــزار  الســيايس 
أرسع  يف  االنتخابــات  وإجــراء  األمنيــة،  األجهــزة 

وقٍت ممكن.
صــوت  تخمــد  لــن  األســاليب  "هــذه  أن  وتابــع 
املطالبني بحقنا الطبيعي الذي منتلكه، فاالنتقاد 
يوجــد  الجميــع، وال  حــق  مــن  الــرأي  عــن  والتعبــر 
مقامات عليا سوى الشهداء واألرسى والجرحى".

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
مخيــم  يف  منزلــه  مغــادرة  مــن  ســاعات  قبــل 
شــعفاط مبدينــة القــدس املحتلــة، اجتمــع عبــد 
واحتضــن  األربعــة  بأطفالــه  التميمــي  املطلــب 
هــذا  أن  شــعر  وكأنــه  بتوأميــه،  الحامــل  زوجتــه 

اللقاء سيكون األخر.
األحــد  يــوم  ظهــر  عاًمــا(   43( التميمــي  خــرج 
محالتــه  يف  العمــل  ســر  لتفقــد  املــايض 
التجاريــة مبدينــة القــدس، إال أن قوات االحتالل 
بزعــم  اعرضــت طريقــه  وكعادتهــا،  اإلرسائيــي 
تعلــن  أن  دون  أليــام  لتحتجــزه  الســر،  مخالفتــه 

اعتقاله، وفق عائلته.
عــن  والتحــري  البحــث  العائلــة يف  أيــام قضتهــا 
ابنهــا لكــن دون جــدوى ليصــل إليهــا اتصــال مــن 
مركــز تحقيــق وتوقيــف "املســكوبية" بالقــدس، 
مــن  العتــداء  وتعــرض  معتقــل  بأنــه  يبلغهــا 
الســجانني يف أثنــاء طلبــه إجــراء اتصــال بزوجته، 

ثاين أيام عيد األضحى املبارك لتهنئتها.
الشــهيد،  عــم  ابــن  التميمــي،  رجــايئ  وينفــى 
داخــل  مــن  عليهــا  حصلــوا  ملعلومــات  وفًقــا 
مركــز "املســكوبية" مزاعــم إدارة مركــز التحقيــق 

والتوقيف بأن وفاته كانت طبيعية.
تعــرض  املطلــب  عبــد  إن  التميمــي:  ويقــول 

لــرضب واعتــداء وحــي قبــل لحظــات من إعالن 
بينــه  كالميــة  مشــادة  بعــد  وذلــك  استشــهاده، 
وبــني الســجان لطلبــة إجــراء اتصــال بزوجتــه، مــا 
التــي  القمــع  وحــدات  الســتدعاء  الســجان  دفــع 
أن  إىل  الكهربائيــة  بالصعقــات  عليــه  اعتــدت 
لينقــل بعدهــا  قــواه ووقــع عــىل األرض،  خــارت 
إىل زنزانة انفرادية ويرك هناك يلتقط أنفاســه 

األخرة وهو يصارع املوت.
ويضيف أن الشــهيد كان عىل موعد مع اإلفراج 
عنه بعد توصل املحامي مع ســلطات االحتالل 
إىل دفع غرامة مالية بزعم ارتكابه مخالفة ســر، 
إال أن العائلة صدمت بخرب استشــهاده، فهو مل 
يكــن يعــاين أي أمــراض تذكــر، وكان يتمتــع ببنية 

جسدية قوية.
ويلفــت إىل أن االحتــالل حــاول تضليــل العائلــة 
لكــن  وفاتــه،  أو  اعتقالــه  عنــد  مــرة  مــن  أكــر 
األخبــار التــي وصلــت إليهــا مــن مركــز التوقيــف 
ابنهــا  جعلتهــا تحســم أمرهــا وتتجهــز الســتقبال 
شــهيًدا وعالمــات الغضــب ترتســم عىل أفرادها 

جميعهم.
قــوات  ارتكبتهــا  التــي  الجرميــة  هــول  ورغــم 
االحتــالل بحــق األســر التميمــي حاولت جاهدة 
التغطيــة عــىل جرميتهــا بفــرض رشوط لتســليم 

املســجد  يف  عليــه  الصــالة  وعــدم  الجثــامن، 
األقــى أو أن يزيــد عــدد املشــاركني يف جنازته 
عىل 100 فرد، وأن يتم دفنه تحت جنح الظالم 

وقبل موعد صالة الجمعة.
الشــهيد  جثــامن  االحتــالل  ســلطات  وســلمت 
التميمــي مســاء أول مــن أمــس، وقــد تــم ترشيــح 
جثامنه ليتبني عىل جسده آثار رضب وتعذيب 
وخاصــة يف منطقــة الــرأس، وأن ســبب الوفــاة مل 

ا، بل بسبب االعتداء عليه. يكن طبيعيًّ
جــراء  مــن  شــهداء  األرسى  عــرشات  وقــى 
املحققــني  مــن  والــرضب  للتعذيــب  تعرضهــم 
حــني  يف  االحتــالل،  ســجون  يف  والســجانني 
قــى آخــرون مــن جــراء إصابتهــم بأمــراض خطرة 
العــالج  لهــم  يقــدم  يكــن  مل  إذ  الســجون،  يف 
االحتــالل  ســلطات  انتهــاج  ظــل  يف  الــالزم، 

سياسة اإلهامل الطبي املمنهج بحقهم.
مــن  انطلــق  التميمــي  تشــييع  موكــب  وكان 
مستشــفى املقاصــد إىل املســجد األقــى، إذ 
متــت الصــالة عــىل جثامنــه عقــب صــالة الفجر، 
ثــم ووري الــرى يف مقــربة باب األســباط مبدينة 
القــدس. رحــل التميمــي، مســاء ثــاين أيــام عيــد 
وتوأميــه  األربعــة  أطفالــه  تــارًكا خلفــة  األضحــى، 

املتبقي عىل والدتهام نحو شهر.

عوامل انهيار نظام 
عباس البولييس

عمليــة اغتيــال نــزار بنــات التــي ارتكبتهــا الســلطة يف الضفــة 
الغربية، وما تبعها من احتجاجات وتحركات شــعبية واســعة، 
فتحــت البــاب مجــدًدا أمــام التســاؤالت حــول واقــع الســلطة، 
ولعــل التحــرك األمريــي املبــارش إلخراج الســلطة مــن أزماتها 
الشــعبية واملاليــة، ومخــاوف إنقاذهــا مــن االنهيــار، يــأيت يف 
سياق إنقاذ محمود عباس الذي يقود السلطة نحو االنهيار.

الضفــة  يف  واســعة  شــعبية  تحــركات  الســلطة  تواجــه 
بنــات،  نــزار  الفلتــان األمنــي وعمليــة اغتيــال  الغربيــة بســبب 
الحريــات  قمــع  واســتمرار  املتظاهريــن،  عــىل  واالعتــداءات 
واالعتقــال عــىل خلفيــة الــرأي، واالعتــداءات عــىل الصحفيني 
والنشــطاء واملحاميني، ما قاد نحو حالة من العصيان، ميكن 

أن تتسع لتشمل مناطق عدة مركزية مثل الخليل ونابلس.
الوضــع  ظــل  يف  األفــق  يف  يلــوح  االقتصــادي  االنهيــار 
االقتصادي املنهار يف الضفة نتيجة استمرار العمل باتفاقية 
أوسلو التي كبَّلت االقتصاد الفلسطيني، الذي مل يعد قادًرا 
عــىل االســتمرار يف التعامــل معهــا، ويف ظــل ســيطرة رشكات 
كربى ميتلكها املتنفذون يف السلطة ويف مقدمتهم حسني 
الشــيخ الــذي ينّســق مــع االحتــالل يف ذلــك، وُيّتهــم بأنه يحوز 
وُيطــارد  ُيحــارص  وأنــه  الــرشكات،  مــن  األكــرب  النصيــب  عــىل 

الرشكات واملصانع الوطنية لصالح االحتالل.
اإلعــالن عــن أزمــة مالية تعانيها الســلطة يحمــل وجهني، األول 
والثــاين  غــزة واســتمرارها،  العقوبــات عــىل قطــاع  هــو متريــر 
تأزيــم  وبالتــايل  غــزة،  قطــاع  موظفــي  عــىل  العقوبــات  إعــادة 
األوضــاع يف قطــاع غــزة، مــع إمكانية أن تكون أزمة حقيقية يف 
ظل حالة إهدار املال العام الذي يتســبب به انتشــار الفســاد 
جانــب  إىل  الســلطة،  ميزانيــة  مــن  الكبــرة  األمــوال  ورسقــة 
األمنيــة  األجهــزة  تقــوده  الــذي  الضفــة  الرضيبــي يف  التهــرُّب 

لصالح قيادتها وعنارصها.
األوضــاع  تــردي  جانــب  إىل  واالغتيــاالت  القمــع  سياســة 
االقتصادية يقود نحو فقدان السلطة عنارص قوتها، وتهميش 
االحتــالل لــدور الســلطة وتحويلهــا إىل مــرشوع تنســيق أمنــي 
ــل  تدخُّ هنــاك  يكــن  مل  انهيارهــا،  إمكانيــة  نحــو  يقــود  فقــط، 
بعــض  يف  تحريــك  يتبعــه  قــد  مبــارش،  إرسائيــي  أمريــي 
الشــخصيات القياديــة تحــت مســمى تغيــر حكومــي أو غــره 

المتصاص ومواجهة تأثر األزمات الحالية.
أزمتهــا،  مــن  للخــروج  الســلطة  يســعف  أن  لالحتــالل  ميكــن 
لكنــه لــن يتمكــن مــن منحهــا الرشعيــة الشــعبية والوطنيــة التــي 
والقمــع،  االغتيــال  البوليســية يف  نتيجــة سياســتها  تفتقدهــا 
وأن الدعم الشــعبي الواســع الذي تحوزه املقاومة يف الضفة 
الفلســطيني،  الشــعب  عــن  يعــربِّ  ملــن  الوطنــي  املعيــار  هــو 
ا  بــه سياســيًّ يرتبــط  ومــن  االحتــالل،  مــن  ــص  للتخلُّ وتطلعاتــه 

ا. واقتصاديًّ
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غزة/ فلسطني:
أصــدر رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي 
يف غــزة عصــام الدعليــس، قــراره بفتــح 
تحقيــق "مهنــي" للوقــوف عىل أســباب 
الــذي وقــع يف ســوق شــعبي  الحــادث 

وسط مدينة غزة.
تفقــده موقــع  الدعليــس، خــال  وقــال 
االنفجار، الخميس، "أصدرنا توجيهات 
عــىل  للوقــوف  مهنــي  تحقيــق  بإجــراء 
ملنــع  الزاويــة،  ســوق  انفجــار  أســباب 
جميــع  مــع  الرسيــع  والتعامــل  تكــراره، 

تداعياته امليدانية واالجتامعية".
وأضــاف: تابعنــا منــذ اللحظــات األوىل 
صبــاح  وقــع  الــذي  األليــم  الحــادث 
الخميــس يف ســوق الزاويــة الناتــج عــن 
مواطــن  استشــهاد  عــن  أســفر  انفجــار 
وإصابــة آخريــن بعضهــم إصابات خِطرة 

وأرضار مادية كبرية.
بإعطــاء  "ســارعنا  الدعليــس:  وتابــع 
التعليــامت للجهــات الحكوميــة كافــة، 
الداخليــة واألمــن  ويف مقدمتهــا وزارة 
الوطنــي للتعامــل الرسيــع مــع الحدث، 

والتحقيق يف مابسات االنفجار".
وكانــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطني 
مواطــن  استشــهاد  أعلنــت  غــزة،  يف 
وإصابــة 10 آخريــن؛ مــن جــراء انفجــار 
غامــض، وقــع يف منــزل مكــون مــن عدة 
طوابــق مبنطقــة ســوق "الزاوية" مبدينة 

غزة.
مــن جهتهــا دعت لجنة املتابعة للقوى 
تقديــم  إىل  بغــزة  واإلســامية  الوطنيــة 
للمترضريــن  واإلســناد  الدعــم  أشــكال 

من حادث "سوق الزاوية".

عــن  أمــس،  بيــان  يف  اللجنــة،  وعــرت 
تضامنهــا الكامــل مــع ضحايــا الحــادث، 
والشــفاء  للشــهيد  الرحمــة  متمنيــة 

العاجل للمصابني.
والفدائيــة  الوطنيــة  الــروح  وحيــت 
بــادرت  التــي  شــعبنا  لجامهــري  العاليــة 
إىل املســاعدة يف اإلنقــاذ إىل جانــب 
قــوات الدفــاع املــدين وطواقــم وزاريت 
الرشطــة  وقــوات  والداخليــة  الصحــة 
الذيــن نشــكرهم عــىل رسعــة املتابعــة 

والسيطرة عىل آثار الحادث.

اســتخاص  رضورة  اللجنــة  وأكــدت 
العر والنتائج ملنع تكرار حدوثه ثانية.

الجهــاد  حركــة  أكــدت  ذلــك،  إىل 
عنــد  "ســتقف  أنهــا  اإلســامي 
جميــع  مــع  وســتتابع  مســؤولياتها، 
الحــدث  تفاصيــل  املعنيــة  الجهــات 

األليم يف سوق الزاوية".
بأحــر  بيــان،  يف  الحركــة،  وتقدمــت 
الحــاج  ذوي  مــن  واملواســاة  التعــازي 
عطــا ســاق اللــه الــذي قــى مــن جــراء 
ســوق  يف  وقــع  الــذي  األليــم  الحــادث 

الزاوية.
مــع  الكامــل  تضامنهــا  عــن  وأعربــت 
املواطنــني وأصحــاب املنــازل واملحال 

التجارية الذين لحق بهم الرضر.
وأشــادت الجهاد بجهود جميع األجهزة 
الحكومية وطواقم البلدية وأبناء شعبنا 
الحــادث  مــع  مبهنيــة  تعاملــت  التــي 
سواء يف إطفاء الحريق وتأمني السوق 
الشــوارع  وفتــح  واملنــازل  التجــاري 
عــىل  يدلــل  ذلــك  أن  والطــرق، مؤكــدة 
عمق املسؤولية والتكامل يف العمل.

الدعليس: فتح تحقيق مهني لمعرفة أسباب حادث سوق "الزاوية"

غزة/ فلسطني:
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  اســتقبل 
شــخصيات  بحــر،  أحمــد  د.  الترشيعــي 

وهيئات نقابية للتهنئة بعيد األضحى.
العمــل  متابعــة  لجنــة  رئيــس  بحــر  واســتقبل 
مــن  ووفــًدا  الدعليــس،  عصــام  الحكومــي 
املجلــس  يف  واملوظفــني  العليــا  اإلدارة 
األعــىل  املجلــس  مــن  ووفــًدا  الترشيعــي، 
املؤسســات  وممثــي  والرياضــة،  للشــباب 

األهلية، ومخاتري ووجهاء، لتهنئته بالعيد. 

وأبنــاء  بالعيــد  زارتــه  التــي  الوفــود  بحــر  وهّنــأ 
واإلســامية،  العربيــة  واألمتــني  شــعبنا 
داعيــا لألخــوة والوحــدة والرتابــط يف جميــع 

األوقات.
كــام اســتقبل بحــر املهنئــني بالعيــد مــن نقابة 
املحامني وممثلني عن القوى والفصائل يف 

مكتبه مبقر املجلس الترشيعي.
ويف السياق، نظم املجلس الترشيعي حفل 
واملوظفــني يف  للنــواب  ومعايــدة  اســتقبال 

املجلس.

الرياض- عامن/ فلسطني:
طالبــت لجنــة حقوقيــة الســلطات يف عــامن 
عــن  املســؤولية  كامــل  بتحمــل  والريــاض 
الســعودية منــذ نحــو  لــدى  صحــة موقوفــني 

عامني، مطالبًة باإلفراج الفوري عنهم.
يف  األردنيــني  املعتقلــني  لجنــة  وقالــت 
بعــد  إنــه  أمــس،  بيــان،  يف  الســعودية، 
يف  املعتقلــني  أبنائنــا  مــع  التواصــل 
السعودية، تأكد لنا إصابة 9 منهم بفريوس 
كورونــا منــذ أســبوع يف ســجن أبهــا )جنــوب 

غرب( اململكة.
غــرف  يف  بعزلهــم  الســجون  إدارة  وقامــت 
انفراديــة، وتأكــد لنــا أن بعضهــم ميــر بحالــة 
مرضيــة صعبــة نظــرا لرتاكم األمراض بســبب 

طول مدة االعتقال.
والســعودية  األردنيــة  الحكومتــني  وطالبــت 
صحــة  حــول  املســؤولية  كامــل  بتحمــل 
املعتقلني ورضورة توفري العاج الازم لهم 
وليــس  الازمــة،  املستشــفيات  خــال  مــن 
تفتقــر  التــي  الســجون  عيــادات  خــال  مــن 
أن  خصوصــا  الازمــة،  الطبيــة  للجاهزيــة 

بعضهم يعاين أمراًضا مزمنة.
واســتطردت: "لقــد حذرنــا مــرارا مــن خطــورة 
كورونــا،  وتحديــدا  باألمــراض،  إصابتهــم 
خــارج  عاجهــم  بــرضورة  ســابقا  وطالبنــا 

الســجون". وزادت: "إن مــا يزيــد مــن معانــاة 
االعتقال غري املرر ألبنائنا منذ سنوات، أن 
ميــر العيــد تلــو العيــد بعيديــن عــن أطفالهــم 
وآبائهــم، ومــا يزيــد معاناتهــم اآلن توجعهــم 
انفراديــة  زنازيــن  داخــل  وعزلهــم  باألمــراض 

دون عناية طبية الزمة".
وللعيــد الثالــث عــىل التوايل، يعيش أهايل 
يف  والفلســطينيني  األردنيــني  املعتقلــني 
وتغييبهــم  أبنائهــم  فــراق  مــرارة  الســعودية، 
يف املعتقــات الســعودية دون توجيــه تهــٍم 
واضحــٍة لهــم، لتصبــح أيام العيد من كل عام 
عنــد ذوي املعتقلــني، مناســبة تجلب معها 
املزيد من األمل لألمهات والزوجات واآلباء، 

حزًنا عىل فلذات أكبادهم.
عائلة املعتقل عبد الكريم معايل، ناشدت 
بــرس"،  "قــدس  عــر  األردنيــة  الســلطات 
التدخــل لإلفــراج عــن املعتقلــني األردنيــني 
مــن  بهــم  لحــق  مــا  و"رفــع  والفلســطينيني 
ثقيلــًة  تــأيت  العيــد  أيــام  أن  مؤكــدًة  ظلــم"، 

عىل أبناء املعتقلني وأمهاتهم وزوجاتهم.
التــي  املحــاوالت  جميــع  أن  العائلــة  وتؤكــد 
سعت لإلفراج عن املعتقلني الفلسطينيني 

واألردنيني يف السعودية باءت بالفشل.
وأشــارت والــدة املعتقــل نبيــل الصــايف إىل 
"مــا يتعــرض لــه نجلهــا مــن اعتقال تعســفي، 

رغم أنه من مواليد الســعودية، ويعمل فيها 
منذ سنوات".

العائلــة  عــىل  ثقيــًا  يــأيت  "العيــد  وقالــت: 
لغيــاب ابنهــم عنهــم، ويف كل عيــد يأملــون 
بــأن يــأيت العيــد القــادم وهــو بينهــم وجميــع 
يف  والفلســطينيني  األردنيــني  املعتقلــني 

السجون السعودية".
ولفتــت والــدة صــايف إىل أن نجلهــا متــزوج 
ولديــه 6 أبنــاء، وهــو املعيــل الوحيــد لهــم، 
موضحًة أن "حياة العائلة تغريت متامًا منذ 
بالنســبة  األمــور  وبــأن  نبيــل،  اعتقــال  لحظــة 
مــدة  طالــت  كلــام  ســوءًا  تــزداد  للعائلــة 

اعتقاله".
يف  األردنيــني  املعتقلــني  أهــايل  وطالــب 
السجون السعودية، وزارة الخارجية األردنية 
بقــرار  مندديــن  عنهــم،  لإلفــراج  بالتدخــل 
تأجيــل إجــراءات محاكامتهــم و"متديد مدة 

اعتقالهم دون مرر".
الشعور بالحرمان واألسى

وتروي أم أنس -وهي زوجة أحد املعتقلني 
الفلسطينيني- حال العائلة، بالقول: "نشعر 
باألىس؛ فغياب الزوج عن البيت يف العيد 
نعــرف  ال  فنحــن  تعــوده،  الصعــب  مــن  أمــر 
عامــني،  قبــل  اعتقالــه  منــذ  بالعيــد  الفرحــة 
ونشــعر بالفراغ الدائم، واألنىك من ذلك أنه 

ال يســمح لنــا بزيارتــه، ولــه أطفــال صغــار مل 
يروه منذ لحظة اعتقاله حتى اآلن".

الســلطات  املعتقــل،  أبنــاء  وطالــب 
السعودية باإلفراج عن أبيهم، وقالوا: "ندعو 
خــادم الحرمــني لإلفــراج عن الوالد، وعن كل 
املظلومــني داخل الســجون الســعودية، وأن 
أبنائــه، يكفينــا حرمانــًا وعذابــًا،  بــني  يرتكــوه 
والدنا مل يرتكب أي جرم يعاقب عليه طيلة 
هــذه املــدة، وال يوجــد ما يرر اعتقاله، وإال 
ملاذا مل يصدر بحقه أي حكم حتى اآلن؟".

ويف شباط/ فراير 2019، أوقفت الرياض 
أكرث من 60 أردنيا وفلسطينيا من املقيمني 
الفلســطيني  الشــعب  "دعــم  بزعــم  لديهــا 

وتقديم الدعم املايل للمقاومة". 
 8 يف  الســعودية،  الســلطات  وبــدأت 
عــرشات  مبحاكمــة   ،2020 مــارس  آذار/ 
الفلســطينيني )بعضهم من حملة الجوازات 
األردنيــة( مقيمــون داخــل أراضيهــا، بدعــوى 

دعم املقاومة الفلسطينية.
أّجلــت  يونيــو املــايض،  22 حزيــران/  ويف 
املحكمة الجزائية املختصة يف السعودية، 
املعتقلــني  عــىل  بالحكــم  للنطــق  جلســتها 
األردنيــني والفلســطينيني يف قضيــة "دعــم 
الشــعب الفلســطيني واملقاومــة"، إىل 26 

ترشين األول/ أكتوبر املقبل.

غزة/ األناضول:
بحرسة شديدة تنظر الطفلة سوزي اشكنتنا 
امليــاه  ينــرث  وهــو  والدهــا  إىل  ســنوات(   7(
قتلهــم  الذيــن  وإخوتهــا  والدتهــا  قــر  عــىل 
جيــش االحتــال خــال عدوانــه األخــري عــىل 

قطاع غزة.
فلــم تتخيــل ســوزي يومــا أنهــا ســوف تقــي 
التــي  ووالدتهــا  األربــع  إخوتهــا  دون  العيــد 
كانت ترسح لها شــعرها وتلبســها املابس 

الجديدة كام تفعل األمهات كعادتهن.
وبجانــب قــر عائلتهــا برفقــة والدهــا، بــدأت 
القــرآن  مــن  وآيــات  الفاتحــة  بتــاوة  ســوزي 

والدعاء لهم.
ليســتذكرا  كافيــة  تكــن  القــر مل  زيــارة  لكــن 
العيــد، فذهبــا  أوقاتــا جمعتهــم معــا خــال 
ملكان منزلهام املدمر لقضاء بعض الوقت 

هناك.
ســابق  املــايض، دون  أيــار  مايــو/   16 ويف 
إرسائيليــة،  حربيــة  طائــرات  دمــرت  إنــذار، 
رؤوس  عــىل  الســكنية  الشــقق  عــرشات 
ســاكنيها، يف شــارع الوحــدة بحــي الرمــال، 

غريب مدينة غزة.
ولحــق باملنطقــة دمــار هائــل، طــال الشــوارع 
مــن  كتلــة  إىل  تحولــت  التــي  واملنــازل 
الــركام والرمــاد؛ مــا خلــف عــرشات الشــهداء 

والجرحى.
"يــوم  عامــا(:   42( اشــكنتنا  ريــاض  وقــال 
العيــد مــن أصعــب أيــام عمــري دون أوالدي 

وزوجتي".
وزوجتــي  أطفــايل  قتــل  االحتــال  أن  وتابــع 
 9( دانــا  وهــم:  ســبب،  وبــا  ذنــب  دون 
 6( والنــا  ســنوات(،   5( ويحيــى  ســنوات(، 
وزيــن  عامــا(   29( عبــري  وزوجتــي  ســنوات( 

)عامني(.
ويضيــف: "تعودنــا يف كل عيــد أن نجتمــع 
لكــن  األقــارب،  عــىل  للمعايــدة  ونذهــب 
هــذا العيــد قتــل االحتــال فرحتنــا، وأوجعنــا 

كثريا".
ولفــت أنــه برفقــة ابنتــه الناجيــة الوحيــدة مــن 
القصــف اإلرسائيــي قــى معظــم وقتــه مــا 

بني منزله املدمر وقر عائلته.
عيــده  يقــي  أن  "اشــكنتنا"  يأمــل  وكان 

بأصوات الضحك وفرحة أوالده، لكن جيش 
العيــد وقــى عــىل  االحتــال أخمــد فرحــة 

بهجته ودفن أحام صغاره.
إخوتهــا  ســوزي  تســتذكر  الوقــت  وطــوال 
وأمهــا وتســأل عنهــم، وتقــول: "أمــي كانــت 
يــوم العيــد تلبســني مابــس العيــد وتــرسح 
مــع  ألعــب  شــعري بطريقــة جميلــة، وكنــت 

إخويت لكنهم رحلوا جميعا".
ابنتــه  يعــوض  أن  املكلــوم  األب  ويحــاول 
الناجيــة الوحيــدة، فرحــة العيــد التــي تعيش 

أياما صعبة.
الطفلــة ســوزي: "عقــب  والــد  ريــاض  وقــال 
ســوزي،  تعيــش  ووالدتهــا  إخوتهــا  فقــدان 
أعوضهــا  أن  أحــاول  وأنــا  عصيبــة،  أوقاتــا 
يشء  ال  لكــن  العائلــة  فقــدان  عــن  القليــل 

يعوض فقدان األحبة".
االحتــال  ارتكبهــا  التــي  املجــزرة  أن  ولفــت 
شــارع  يف  شــهيدا   40 مــن  أكــرث  خلفــت 
وكانــت  املــايض  مايــو   16 ليلــة  الوحــدة 

جرمية بكل معنى الكلمة.
وأوضــح أن االحتــال نســف حيــا كامــا دون 

مراعاة لوجود أطفال ونساء.
وذكر رياض، كان وقت القصف اإلرسائيي 
نشــاهد  كنــا  قامــت،  "القيامــة  كأن  للحــي 
النــريان مــن كل االتجاهــات ونســمع أصوات 
دمــار وأرى جــدران منزيل وهي تتاميل، وما 

بيدي يشء أفعله".
بســقوط  تســبب  القصــف  أن  إىل  وأشــار 
املنــزل الــذي أقطنــه فــوق رؤوســنا ويف إثــره 
وأخرجــوين  وزوجتــي،  أطفــايل  استشــهد 
بعــد  الــركام  تحــت  مــن  ســوزي  وطفلتــي 

ساعات من البحث.
قــادة  العــامل  يحاكــم  أن  "اشــكنتنا"  ومتنــى 
األطفــال  بحــق  جرامئهــم  عــىل  االحتــال 

األبرياء يف فلسطني.
غــزة،  عــىل  عدوانــا  االحتــال  جيــش  وشــن 
10 و21  بــني  11 يومــا، يف الفــرتة  اســتمر 
استشــهاد  عــن  أســفر  مــا  املــايض،  مايــو 
وجــرح آالف الفلســطينيني، يف حــني ردت 
الفصائل الفلسطينية عىل العدوان بإطاق 
مــدن  تجــاه  الصاروخيــة  القذائــف  مئــات 

الداخل الفلسطيني املحتل. 

بحر يستقبل شخصيات وهيئات 
نقابية للتهنئة بالعيد

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  حكومــة  وزراء  رئيــس  اتفــق 
عهــد  ويل  مــع  بينيــت،  نفتــايل  اإلرسائيــي 
عــىل  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد  أبوظبــي 

اللقاء قريبا.
وذكر مكتب بينيت يف بيان أمس، أن رئيس 
وزراء حكومــة االحتــال تحــادث هاتفيــا مــع 
حلــول  وهنــأه مبناســبة  ظبــي  أبــو  عهــد  ويل 

عيد األضحى.
وأضــاف البيــان: "هنــأه مبناســبة حلــول عيــد 
مقــر  افتتــاح  عــىل  ســموه  وشــكر  األضحــى 
وعــىل  )إرسائيــل(  يف  اإلماراتيــة  الســفارة 

يائــري  الخارجيــة اإلرسائيــي  اســتضافة وزيــر 
البيد )مؤخرا(".

وتابــع: "أكــد رئيــس الــوزراء أنــه يــويل أهميــة 
كبــرية للعاقــات االســرتاتيجية القامئــة بــني 
الجانبــني، واتفــق بينيــت مــع محمــد بــن زايد 
عــىل البقــاء عــىل اتصــال وعــىل االلتقــاء يف 

وقت الحق".
وكان وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي يائــري البيــد 
اإلرسائيليــة  الســفارة  الجــاري  الشــهر  افتتــح 
يف أبوظبــي والقنصليــة يف ديب، يف حــني 
افُتِتحــت الحًقــا الســفارة اإلماراتيــة يف "تــل 

أبيب".

بينيت وولـي عهـد أبوظبي 
يتفقـان علـى اللقـاء قـريًبا

النارصة/ فلسطني:
محمــود  الســلطة  رئيــس  تلقــى 
اتصــاالت  سلســلة  عبــاس، 
الثقــة  بنــاء  لبحــث  إرسائيليــة، 
بعيــد  والتهنئــة  الجانبــني  بــني 

األضحى.
وقالــت وكالة األنباء الفلســطينية 
مســاء  تلقــى  عبــاس  إن  "وفــا": 
بحلــول  تهنئــة  اتصــال  االثنــني، 
مــن  املبــارك  األضحــى  عيــد 
رئيــس كيــان االحتــال "يتســحاق 

هرتسوغ".
وأعلــن وزيــر جيش االحتال بيني 
مــع  هاتفيــا  تحــدث  أنــه  غانتــس 
عباس، واتفقا عىل رضورة اتخاذ 

الخطوات الازمة "لبناء الثقة".
ووصــف مكتــب غانتــس يف بيــان 
"كانــت  املناقشــة  بــأن  صحفــي 
إيجابية". وأشــار إىل أن الجانبني 
أكــدا رضورة تعزيــز خطــوات بنــاء 
والســلطة  )إرسائيــل(  بــني  الثقــة 
ســيعود  مــا  "وهــو  الفلســطينية، 

بالنفــع عــىل االقتصاد واألمن يف 
املنطقة بأرسها"، وفق البيان.

عامــا(،   61( غانتــس  ويعــد 
يف  طويلــة  ســنوات  خــدم  الــذي 
جيــش االحتــال حتــى وصــل إىل 
منصــب رئيــس األركان، وبعدهــا 
حــرب،  مجــرَم  للجيــش،  وزيــرا 
حــروب  ثــاث  قيــادة  يف  لــدوره 
 2012 يف  غــزة،  قطــاع  عــىل 

و2014، و2021.
مجــازر  خالهــا  غانتــس  وارتكــب 

املدنيــني  مئــات  بحــق  ُمروعــة 
إىل  إضافــة  الفلســطينيني، 
قــادة  باغتيــال  أوامــره  إصــداره 

فلسطينيني.
كــام تلقــى عباس، أول من أمس، 
األمــن  وزيــر  مــن  هاتفًيــا  اتصــاال 
االحتــال  حكومــة  يف  الداخــي 
مــن  األول  هــو  بارليــف،  عومــر 

نوعه.
اتصــال  إجــراء  "بارليــف"  وأكــد 
هاتفــي مــع رئيــس الســلطة، وقال 

برئيــس  "اتصلــت  تغريــدة:  يف 
الســلطة الفلســطينية، أبــو مــازن، 
لتهنئته مبناسبة عيد األضحى".

وأضــاف: "املحادثــة الوديــة التي 
أجريناهــا هــي األوىل مــن نوعهــا 
بــني وزيــر أمــن داخــي إرسائيــي 

ورئيس السلطة الفلسطينية".
وتابع بارليف: "إنني ميء باألمل 
اإليجــايب  الحــوار  بــأن  واإلميــان 
ســيؤدي إىل فتــح خطــوط اتصــال 
بيني وبني نظرايئ يف السلطة".

"هرتسوغ" ووزراء إسرائيليون يبحثون بناء الثقة مع رئيس السلطة

الطفلة "سوزي" تقضي العيد 
بجوار قبر أسرتها وبيتها المدمر

في إثر إصابة 9 منهم بفيروس كورونا

مطالبات حقوقية بإطالق سراح المعتقلين 
الفلسطينيين بـالسعــودية
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لذلــك فــإن العمــل عــى تعزيز أهداف املقاومة مــن وراء املعركة األخرية 
واجب وطني؛ ألن ما قدمته املقاومة مذهل وغري عادي بكل املقاييس، 
النظاميــة يف املنطقــة ال متلــك  الجيــوش  فالتقديــرات تقــول إن جميــع 
القــدرة عــى مواجهــة الرتســانة العســكرية اإلرسائيليــة، لكــن املقاومة يف 
غزة كانت قادرة ولديها اإلرادة والقرار، واالســتعداد الدائم، وقد فعلت 

ما مل تفعله أنظمة مجتمعة يف حروب سابقة.
تتســاقط  أن  يصــدق  فمــن  قاعــد(،  أو  )جاحــد  إال  ذلــك  ينكــر  أحــد  فــا 
الصواريخ الفلسطينية عى جميع األهداف داخل الكيان دون توقف ملا 
يقــارب العــرة أيــام، رغــم أن ســاح العدوان يف "الجــو والرب والبحر" كان 
يدك غزة ويحطم املنازل فوق ســاكنيها ويفتت أجســاد األطفال األبرياء 
والشــيوخ والنســاء، وغريها من أشــكال العدوان التي ترقى لجرائم الحرب 

وجرائم اإلبادة الجامعية.
وعليــه فــإن بــث روح الهزميــة واالستســام ومحــاوالت إحبــاط النــاس هــي 
)خطــوة مشــبوهة( ال يقبلهــا أي وطنــي حــر يؤمــن بعدالــة قضيتــه وبحتميــة 
ينجــح يف حســم  مــن  االحتــال؛ ألن  كنــس  الــراع مشــتعًا حتــى  بقــاء 
ا ال ميكنه أن يرتاجع عن تحقيق كل أهدافه السياســية،  املعركة عســكريًّ

لكن لكل معركة وجولة ظروف ومتطلبات مختلفة.
وأذكــر مــا علــق يف ذهنــي مــن كلــامت مهمــة يف اللقــاء الــذي ذكــرت: "إن 
قيــادة املقاومــة تعــد أن املعركــة مل تنتــِه بعــُد وما حدث هو وقف إلطاق 
النــار مرهــون بالتــزام االحتــال"، وإن بــدا للبعــض غري ذلــك، فالعدو ينكر 
التزامه شيًئا يف "العلن"، لكنه يف "الخفاء" يتحرك يف كل اتجاه ويدفع 

أمام هذا التغيري الافت للنظر، والذي رأيناه يف التريعات األوروبية 
األمــوال  دفــع  يف  واالســتمرار  "اليهــود"،  لتعويــض  الرافضــة  الجديــدة 
األمريكيــة  اإلدارة  سياســة  ويف  النازيــة،  املحرقــة  مــن  الناجــن  لــذوي 
الجديــدة اآلخــذة يف توجيــه اللــوم والنقــد للحكومــة اإلرسائيليــة، فهــي 
ال تــرتدد يف تحميلهــا املســؤولية، ودفعهــا للقيــام بخطــواٍت مــن شــأنها 
املواطنــن  عــن  والتخفيــف  االقتصــاد،  وتنشــيط  االحتقــان،  تخفيــف 
الفلسطينين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، والكف عن االعتداء عى 
حياتهــم وممتلكاتهــم، والتضييــق عليهــم يف مســاكنهم ومســاجدهم، 

ومصادرة أرضهم وبناء وتوسيع املستوطنات عى حساب حقوقهم.
كام أخذت املنظامت الدولية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان تهاجم 
الجرائــم  وباتــت  ومحاكمتهــا،  بإدانتهــا  وتطالــب  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
اإلرسائيلية وحروبهم عى الفلسطينين أمام القضاء الدويل، وعمدت 
محكمة الجنايات الدولية إىل إعداد امللفات وتصنيف الجرائم متهيًدا 
لبدء توجيه اتهاماٍت رسمية ضد الحكومة اإلرسائيلية، وضد مسؤولن 

حالين وسابقن فيها ويف مؤسسة الجيش واملخابرات.
والهيئــات  والــوكاالت  الكــربى،  الدوليــة  التجاريــة  الــركات  تتأخــر  ومل 
اإلرسائيليــن  إىل  النقــد  توجيــه  يف  والرياضيــة  والفنيــة  العلميــة 
عــن  وامتنعــت  الصهيــوين  الكيــان  قاطعــت  مــن  فمنهــا  وحكومتهــم، 
يف  اإلرسائيليــة  للمســتوطنات  مقاطعتهــا  أعلنــت  مــن  ومنهــا  زيارتــه، 
ورشاًء،  بيًعــا  معهــا  التعامــل  عــن  وتوقفهــا  الغربيــة،  والضفــة  القــدس 
واتجــه بعضهــا إىل فســخ العقــود املوقعــة مــع جهــاٍت إرسائيلية رســمية 
التــي كانــت تحكــم عملهــم  الســابقة  الــروط  مــن  وشــعبية، والتحلــل 

وتنظم عاقاتهم، وتقيد مبادالتهم التجارية معهم.
أما عى املستوى الريايض فقد امتنعت أندية دولية كبرية عن إجراء 
مبارياٍت يف الكيان الصهيوين، أو املشــاركة مع فرقهم الرياضية يف 

والغايــة  املهمــة  لهــم  ويــرح  باالستشــهادين  ويلتقــي  العمليــات، 
منهــا، ويلتقطــون الصــور معــه ثــم يقول لهــم “اْدُخُلــوْا َعَلْيِهُم اْلَبــاَب َفِإَذا 

ُكْم َغاِلُبوَن”. َدَخْلُتُموُه َفِإنَّ
يف  وإلحاقهــم  بتنظيمهــم  يطالــب  فــكان  بالشــباب؛  اللــه  رحمــه  اهتــم 
صفــوف الكتائــب، ويقــوم بتدريبهــم وإســناد مســؤوليات كــربى عــى 
عاتقهــم، وتدفــق لحظتهــا مئــات الشــباب اليافعــن يف القســام، وتــم 
اســتيعاب خــرية الجنــود الذيــن أصبحــوا مــن أفاضــل القــادة فيــام بعــد، 
كان يعمل بتكامل ما بن التدريب والتجهيز والتنفيذ، ما بن التنظري 

ونر الفكر والوعي الوطني القيمي الديني العسكري.
متتــع رحمــه اللــه بكاريزمــا آرسة، وكانت له هيبــة وحضور ملحوظ، ومع 
ذلــك تــراه بــن جنــوده متبســًطا متفاهــاًم يســابقهم عــى فعــل األشــياء 
فيــام  تكلــف، ورغــم صابتــه وحديــة طباعــه  غــري  مــن  بالجهــد  والقيــام 
يخــص العــدو، إال أنــه منفتــح عــى اآلخــر، ومتيــز باملرونــة مــع الفصائــل 
األخــرى، وهــو صاحــب اســرتاتيجية التعــاون معهــم وتنفيــذ العمليــات 
املشــرتكة وتبــادل الخــربات، فــكان ينــر العلــم العســكري ملــن طلبــه، 

مــن  ونخــب  كتــاب ومحللــن  مــع  اللقــاءات  مــن  العديــد  عقــدت مؤخــًرا 
تخصصــات مختلفــة يف عــدة مناطــق يف قطاع غزة للحديث حول معركة 
)ســيف القــدس(، وكان املحــور األهــم كيفيــة حاميــة مكتســبات املعركــة 

والبناء عى ما قدم واالستعداد للقادم.
كان أحد هذه اللقاءات يف "مكتب قائد حركة حامس" يف غزة، إذ ظل 
اللقــاء مــا يقــارب الســت ســاعات قــدم فيهــا الحضــور إجابــات ومقرتحات 
أثــريت، وكل منهــم كان  التــي  النقــاط والتســاؤالت  واضحــة حــول جميــع 
ميســك مبذكــرة متكاملــة كانــت تشــكل خريطــة تفصيليــة لــكل الخيــارات 

املطروحة.
فحاميــة مكتســبات هــذه املعركــة مصلحــة وواجــب وطنــي يتطلــب مــن 
الجميع العمل عى حاميته بشتى الطرق يف ظل كل املحاوالت لتبهيت 
ا  النــر وتفريغــه مــن مضمونــه، والتي تبذلها عديد مــن األطراف إرسائيليًّ
ا، ألن ما قدمته املقاومة )شكل صدمة( لهذه  ا وفلسطينيًّ ا وعربيًّ وأمريكيًّ
األطــراف والتــي كانــت لديهــا تقديــرات بــأن النتائج ســتكون مختلفة ورمبا 

تؤدي لرفع الراية البيضاء من قبل املقاومة.
لكــن العكــس هــو مــا حصــل حن بــدأت التدخات األمريكيــة واالتصاالت 
اإلرسائيلية يف املنطقة إلقناع حركة حامس وبقية الفصائل حتى يوقفوا 
"الرضبــات الصاروخيــة" عــى أهــداف االحتــال، بعــد أن شــاهد الجميــع 
كيــف تقصــف املــدن الكــربى داخــل الكيــان اإلرسائيــي، وكيــف تســقط 
منظومــات الدفــاع املختلفــة، وكيــف يعجــز قــادة الكيــان عــن تحقيــق أي 

أهداف سوى املجازر والتدمري.

الــدويل،  العــام  املــزاج  يف  حقيقًيــا  تغيــرًيا  الصهيــوين  الكيــان  يواجــه 
تلمســه حكومتهــم ويدركــه شــعبهم، وتشــكو منــه مؤسســاتهم، وتعانيــه 
مســتوطناتهم، ويخــى مــن تعاظمــه قادتهــم وزعامؤهــم، ويحــذر مــن 
استمراره أنصارهم، وال يقوى عى صده والحد منه مؤيدوهم، وهو ما 
مل يعتده اإلرسائيليون وما مل يألفوه قدمًيا، فام تهيؤوا له وال استعدوا 

ملواجهته، إذ ما كانوا يتوقعون حدوثه يوًما. 
التــي  االســتكبارية،  الــدول  االســتعامرية، وصنيعــة  القــوى  ربيبــة  فهــم 
ومتكينــه،  دعمــه  عــى  وحرصــت  كيانهــم،  تأســيس  عــى  أرشفــت 
وعملــت عــى رعايتــه وحاميتــه، وتحملــت املشــاق وتكبــدت الصعاب 
بالرضائــب جيــوب مواطنيهــا، وألزمــت خزائنهــا  يف ســبيله، وأرهقــت 
وبيــوت مالهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا وتوفــري احتياجاتهــا لضــامن بقائــه 
املســتجدة  التحديــات  مواجهــة  يف  وتفوقــه،  وصمــوده  واســتمراره، 

والجوار املعادي.
إال أن دول العامل بدأت تعيد تفكريها تجاه )إرسائيل(، وتراجع مواقفها 
إزاءهــا، وتتنصــل مــن التزاماتهــا معهــا وتعهداتهــا لهــا، فقــد غــدت عبًئــا 
كبــرًيا وهــامًّ ثقيــًا يــرض بهــا ويزعجهــا، ويقلقهــا ويرهقهــا، ويــرض بأمنها 

ويهدد سامتها، ويضعف اقتصادها ويعطل برامجها.
فقد رأت بعض الحكومات الغربية وغريها، أن تأييد الكيان الصهيوين 
يتناقض مع القيم واألخاق، ويتعارض مع العدالة والفضيلة، ويتسبب 
أزمــاٍت نفســية وتناقضــاٍت فكريــة، ويحــدث رصاعــاٍت مجتمعيــة،  يف 
مل  مــا  يــرون  أصبحــوا  وغريهــم  واألمريكيــون  األوروبيــون  فاملواطنــون 
يكونــوا يــرون، وباتــت معلوماتهــم عــام يفعلــه اإلرسائيليــون بالشــعب 
الفلســطيني دقيقة وموثوقة، ومل يعودوا أرسى اإلعام الصهيوين، وال 
رهينة دهاقنة اإلعام املؤدلجن، الذين سخروا قدراتهم ومؤسساتهم 

لخدمة املروع الصهيوين عى حساب حقوق شعوب املنطقة.

2002 ويف مثــل مســاء )7-22( هــز انفجــاٌر ضخــٌم مدينــة غــزة،  عــام 
ســمعته مــن مخيــم الشــاطئ، رأيــت ملعانــه البعيــد، وأصابتنــي لحظتهــا 
خفقة فيها من الخوف والقلق، ذهبت بعدها للبيت وجلست أترقب 
مــع العائلــة عــن كنــه هــذا االســتهداف، بعدهــا بقليــل صــدح املســجد 
القريــب بتكبــريات منفعلــة، فقلــت قبــل أن يكمــل: لقــد اغتيــل صــاح 

شحادة.
كنــت أعــرف أنــه املطلــوب رقــم واحــد للمجــرم شــارون، وقلقــت عليــه 
عملياتهــا  يف  نوعيــًة  طفــرًة  القســام  كتائــب  شــهدت  بعدمــا  كثــرًيا 
االستشهادية، مام رفع منسوب القتى يف صفوف اإلرسائيلين، فهو 
مؤســس الجهــاز العســكري لحركــة حــامس “كتائــب القســام”، وواضــع 
الكثــري مــن اســرتاتيجياته العســكرية؛ كتوزيــع الســاح عــى أكــرب عــدد 
مــن املقاتلــن، فــكان يقــول ال أريــد أن تجتمــع قطعتــا ســاح يف بيــت 

رجل واحد.
وهــو الــذي تحمــس لعمليات اقتحام املغتصبــات الصهيونية، ويويص 
تفاصيــل  أدق  عــى  ويطلــع  شــخصيا،  عليهــم  يــرف  الذيــن  رجالــه 

الوســطاء عــى مــدار الســاعة للتفاهــم مــع حــامس وبقيــة الفصائــل ملنــع 
اندالع املواجهة من جديد.

بالحديــث عنــه يف "نطــاق ضيــق"  قــرب ملــا ســمح  مــن  فحينــام تســتمع 
حــول جهــود الوســطاء والرســائل املتبادلــة يف هذا الســياق، تــدرك متاًما 
أن مــا يخفــى أكــر بكثــري مــام يعلــن، وأن كثــرًيا مــام يثــار يف اإلعــام هــو 
صناعــة تفتقــد للمعلومــات الصحيحــة، وهــي مجــرد تقديــرات خاطئــة، أو 
موجهة لغرض خفض مستوى األمل لدى الناس، ونر مشاعر اإلحباط، 

وترسيخ قناعات الرتاجع والفشل.
يف  يجــري  مــا  ملعرفــة  والتنقيــب  البحــث  املطلــوب  ليــس  فإنــه  لذلــك 
ا، أو السعي إلحباط الناس، أو حتى الشعور بخيبة األمل  الكواليس حاليًّ
نتيجــة عــدم تحقــق الــروط يف الوقــت الحايل؛ ألن انتزاع الحق من عدو 
مجــرم يتطلــب الكثــري مــن الجهــد يصاحبــه تلويــح دائــم باســتخدام القــوة 
التي متتلكها املقاومة، والتي نجحت يف ترميم قوتها يف وقت قيايس 

بعد انتهاء الجولة األوىل من املعركة.
مقاومتــه  وبطولــة  شــعبنا  تضحيــات  بعظــم  اإلميــان  مــن  وانطاًقــا  وعليــه 
)منقطعــة النظــري( والتــي شــهد لهــا أحــرار العــامل العريب واإلســامي، فإنه 
بــات مــن الواجــب أن يجلــس كل منــا يف خندقــه للدفــاع عن هذه القضية 
قــوة: يف السياســة أو اإلعــام أو االقتصــاد والحقــوق  مــا أويت مــن  بــكل 
مــع  مفتوحــة  تــزال  ال  معركــة  تجــاه  الواجــب  أقــل  وهــذا  وغــريه،  والفكــر 
االحتــال النتــزاع حقوقنــا، وال مــربر لحــاالت التخــاذل واالستســام ما دمنا 

نريد تحرير هذا البلد من االحتال.

عقــد مباريــات دوليــة ســواء كانــت كــرة قــدم، أو أي أنشــطة رياضيــة 
أخرى، ما عده اإلرسائيليون أنه من أكرب الصفعات التي يتلقونها يف 
الفرتة األخرية، عند امتناع نادي برشــلونة اإلســباين عن تنظيم مباراة 
مع فريق بيتار اإلرسائيي، استجابًة للطلب الفلسطيني، ونزواًل عند 
جامعات الضغط واملنظامت العاملة ضمن حملة املقاطعة الدولية 
للكيــان الصهيــوين PDS، فضــًا عــن امتنــاع مشــاهري الرياضيــن عــن 

مشاركة اإلرسائيلين أنشطتهم أو التعاون معهم.
أمــام مــا ســبق وغــريه مــام مل يعلنــه اإلرسائيليــون ولكنهــم يشــعرون بــه 
ويدركون مخاطره، بدؤوا يف اإلعداد لهجمٍة عكسيٍة وخطوة ارتدادية 
منظمــة ومدروســة لتــدارك مــا يحــدث، والتصــدي للمخططــات التــي 
التــي  الظاهــرة  هــذه  تنامــي  مــن  الحــد  عــى  والعمــل  تســتهدفهم، 
تقلقهم، فأخذوا ينظمون رحاٍت دولية وجوالٍت لسفراء وشخصياٍت 
دوليــٍة مرموقــة، لزيــارة املســتوطنات اإلرسائيليــة التــي تــرضرت نتيجة 
قصف صواريخ املقاومة لها، والوقوف عى آثار الدمار الناجم عنها 

يف مختلف املدن "اإلرسائيلية".
كام عمدوا إىل تنظيم جوالٍت مقصودٍة ألمريكين وأوروبين للوقوف 
عى حال القبة الفوالذية، والتعرف إىل مدى الحاجة اإلرسائيلية يف 
هذا الشأن، لتطويرها وزيادة بطارياتها وتوسيع انتشارها، فضًا عن 
حاجتهم إىل املزيد من الصواريخ التي فقدوا الكثري منها يف الجولة 
صورايخهــم،  واســتهلكت  قبتهــم  اســتنزفت  التــي  األخــرية،  القتاليــة 

وكشفت عن مدى العيب والعجز الناشئ فيها.
ال نستخف بهذا التغيري ونهمله، ويف الوقت نفسه ال نغرت به ونفرح 
له، ونركن إليه ونتخى عن أدواتنا ووسائلنا، ونطمنئ إليه ونسلم له، 
بل ينبغي البناء عى هذا املتغري الجديد واالستفادة منه وتطويره، 
والعمــل عــى توســيعه وإقنــاع املزيــد مــن الدول إلعادة قــراءة وتقييم 

ويقــول طاملــا ســتقاوم إًذا مــن حقــك أن تتعلــم، لهــذا بــكاه قــادة الجهاد 
والجبهة وكتائب األقىص.

الشــهيد صاح شــحادة وزير الدفاع الفلســطيني يف انتفاضة األقىص، 
نظم من غزة مجموعات االستشهادين يف مدن الضفة، ونسق بينهم، 

واختار وقت العملية، وانتظرها بخندقه يف أحد أحياء غزة.
مــن كان قريًبــا منــه أدرك عمــق رؤيتــه وبصريتــه؛ حيــث وضــع تحرير غزة 
كهــدف تكتيــي قريــب، وكان يــر لهــم أن غــزة ال بــّد وأن تحــرر لتكــون 
نواة املقاومة الفلسطينية يف وجه املروع الصهيوين، وقال إن فيها 

رجااًل ال ميكن أن ُيهزموا إن أعطوا الفرصة، ولن يوقفهم حد.
كتائــب  مقاتــي  مــن  اآلالف  عــرات  غــزة  قطــاع  يف  ينتــر  واليــوم 
القــدس  العســكرية املتنوعــة، يحملــون ســيف  بالتخصصــات  القســام 
بأيديهــم، يســتعدون ليــل نهــار ملختلــف االحتــامالت، ويف صدورهــم 
طاقــة مســتلَهمة مــن روح القائــد، متنحهــم قــدرًة ملواجهــة العــامل بــأرسه 
إن اجتمــع عليهــم ليثنيهــم عــن طريقهــم املرســوم، نحــو تحقيــق الغايــة 

الكربى بتحرير فلسطن.

فليجـلس لكٌّ منا فـي خنـدقـه

هجمٌة إرسائيليٌة مرتدٌة والتفافٌة منعكسٌة

صالح شحادة وزير الدفاع الفلسطيين

أحمد أبو زهري

إبراهيم المدهون
رأي اليوم

إن العمل على تعزيز أهداف المقاومة من 
وراء المعركة األخيرة واجب وطني؛ ألن ما 
قدمته المقاومة مذهل وغير عادي بكل 

المقاييس، فالتقديرات تقول إن جميع 
الجيوش النظامية في المنطقة ال تملك 
القدرة على مواجهة الترسانة العسكرية 

اإلسرائيلية، لكن المقاومة في غزة كانت 
قادرة ولديها اإلرادة والقرار، واالستعداد 

الدائم، وقد فعلت ما لم تفعله أنظمة 
مجتمعة في حروب سابقة.

الشهيد صالح شحادة وزير الدفاع 
الفلسطيني في انتفاضة األقصى، نظم من 

غزة مجموعات االستشهاديين في مدن 
الضفة، ونسق بينهم، واختار وقت العملية، 

وانتظرها بخندقه في أحد أحياء غزة.

 د. مصطفى يوسف اللداوي

دول العالم بدأت تعيد تفكيرها تجاه 
)إسرائيل(، وتراجع مواقفها إزاءها، وتتنصل 

من التزاماتها معها وتعهداتها لها، فقد 
ا ثقياًل يضر بها ويزعجها،  غدت عبًئا كبيًرا وهمًّ

ويقلقها ويرهقها، ويضر بأمنها ويهدد 
سالمتها، ويضعف اقتصادها ويعطل 

برامجها.

عاقاتهــا مــع الكيــان الصهيــوين، فــام هــو متــاٌح لنــا يف هــذه املرحلــة 
مــا كان متاًحــا لنــا مــن قبــل، وإن كان هــو محنة لــدى العدو الصهيوين 
فإنه ينبغي أن يكون منحًة لنا وفرصًة، فلنحســن اســتغالها، ولنفعل 
أدواتها، ولنطور وسائلها، عى قاعدة اإلميان بتظافر الجهود وانتهاز 
الفــرص، وتكامــل الــكل، وحاجتنــا إىل الجميــع يف معركتنــا التاريخيــة 

مع العدو الصهيوين.
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أريحا/ صفا:
للمــرة األوىل منــذ بدء جائحــة كورونا اكتظ 
الضفــة  بــن  الحــدود  عــى  الكرامــة  معــر 
باملســافرين  واألردن  املحتلــة  الغربيــة 
لقضــاء إجــازة العيــد يف الخــارج بعــد ثالثــة 
بســبب  الســفر  فيهــا  منــع  متتاليــة  أعيــاد 

الجائحة.
وعــى الرغــم مــن تكاليــف الســفر الباهظــة 
بســبب إجــراءات الجائحــة، قــرر ضياء حمو 
وعائلته السفر إىل أنطاليا يف تركيا لقضاء 
مــع  حديثــه  يف  واســتعرض  العيــد.  إجــازة 
وكالــة "صفــا" اإلخباريــة جانًبا مــن إجراءات 
أفــراد  مــن  واحــد  فــكل  املرهقــة،  الســفر 
أرستــه بلغــت تكلفتــه )800( شــيقل حتــى 

وصل إىل الجانب األردين من املعر.
وأثــارت تكاليــف التنقــل عى معــر الكرامة 
املاضيــة،  املرحلــة  يف  كبــرة  انتقــادات 
وفــق  العــامل"  يف  "األعــى  مــن  ُتعــد  إذ 
قبــل  ــا  ماديًّ يرهقهــم  مــا  وهــو  مواطنــن، 
الســفر، يف حــن يرتافــق ذلــك مــع معانــاة 
شــديدة مــن االنتظــار وظــروف الســفر غــر 

الالئقة.
ســاعات  لالنتظــار  واآلالف  حمــو  واضطــر 
أذن  حتــى  أريحــا  اســرتاحة  يف  طويلــة 
آالف  توافــد  بســبب  الحافلــة  بركــوب  لهــم 
للســفر،  املعــر  عــى  ــا  يوميًّ املواطنــن 
وهو ما يتجاوز القدرة االســتيعابية للمعر 

مقارنة بعدد ساعات الدوام.
وقــال حمــو: "نحــن الذين ســافرنا إىل خارج 
األردن، عــى الرغــم مــن انتظارنــا لســاعات 
أولئــك  مــن  أســهل  إجراءاتنــا  لكــن  طويلــة، 
املســافرين  وغالبيــة  لــأردن،  املســافرين 

يف هذا العيد إىل خارج األردن".
وأضــاف: "نحــن ال نحتــاج للتســجيل عــى 
املنصــة، إذ يتــم فصلنــا وإنزالنــا يف مدينــة 
الحجاج ونخرج بباصات مبارشة للمطار".

ووصف حمو "املعر" أو ما يعرف بالجرس 
بـ"قطعة من العذاب".

والجــرس يف  كفــة  الســفر يف  "كل  وتابــع: 
أو  التكلفــة  حيــث  مــن  ســواء  أخــرى  كفــة 
ظــروف االنتظــار والعبــور، ومبجرد وصولك 
ملــاذا  أخــرى..  حيــاة  تبــدأ  املطــار  إىل 

يحدث ذلك؟".
وأمــام رصخــات األطفــال املتكدســن عــى 
اإلدارة  أعلنــت  أريحــا،  اســرتاحة  مداخــل 
العامــة للمعابــر والحــدود عبــوَر ســتة آالٍف 
ــا منــذ أيــام قبــل العيــد وحتــى صبــاح  يوميًّ
دول  إىل  غــادروا  غالبيتهــم  أيامــه،  ثالــث 

أخرى، وهو ما أحدث أزمات خانقة.
ويقــول مديــر صحــة جنــن الطبيــب وســام 
عــى  كثيًفــا  إقبــااًل  هنــاك  "إن  صبيحــات: 
لغايــات  كورونــا  فحــص  شــهادات  طلــب 

الســفر منــذ قبــل العيــد وحتــى اليــوم؛ "مــا 
مــن  الكبــر  العــدد  عــى  مــؤرًشا  أعطانــا 
املســافرين والراغبن بالســفر، األمر الذي 
العيــد  إجــازة  يف  تطوًعــا  للعمــل  اضطرنــا 

للتسهيل عى الناس".
ــا بعد االنقطاع  وعــدَّ صبيحــات ذلك طبيعيًّ
الطويــل عــن الســفر ورغبــة كثــر مــن األرس 
يف االستفادة من اإلجازة الصيفية ومرحلة 
مــا قبــل املــدارس لقضــاء إجــازة يف الخارج 

أو زيارة األقارب.
أمــا مركــز فحــص كورونــا يف نابلــس؛ فأفــاد 
بأنــه أجــرى ألفــي فحــص لغايات الســفر يف 

يوم واحد عشية العيد.
"ميكــن  أنــه  املركــز  يف  مســؤول  وأضــاف 
القيــاس مــن ذلــك عــى عــدد الراغبــن يف 
الســفر يف مــدن أخــرى كــرى مثــل رام اللــه 

والخليل وبيت لحم وغرها".
الكرامــة  معــر  رشطــة  مديــر  قــال  بــدوره، 
حركــة  "إن  دوابشــة:  مصطفــى  العقيــد 
الســفر ارتفعــت كثــًرا يف اليومــن الثــاين 
والثالث من أيام العيد، ويتوقع أن يستمر 

الوضع كذلك يف املرحلة املقبلة".
تســهيل  عــى  تعمــل  الرشطــة  أن  وأوضــح 
أولويــة  منــح  مــع  املســافرين  جميــع  عبــور 
ألصحــاب مواعيــد الطــران حســب أوقــات 

طائراتهم.
أن  إىل  التنبيــه  يجــب  "لكــن  واســتدرك: 
املعــر مــا زال يعمــل بأقــل مــن املعتــاد، إذ 
مــا زال متأثــًرا بإجــراءات الجائحــة، إذ يغلــق 
أبوابــه يف الرابعــة عــًرا، ويكــون يعمل يف 
مثــل هــذه األوقــات مــن كل عــام 24 ســاعة 

ا". يوميًّ

النارصة/ فلسطن:
حكومــة  إن  أمــس،  عريــة،  صحيفــة  قالــت 
يف  النظــر  إعــادة  قــررت  اإلرسائيــي  االحتــالل 
اتفــاق مــع اإلمــارات لنقــل النفــط إىل أوروبــا عــر 

أرايض الـ48.
عــى  "بنــاء  "هآرتــس":  صحيفــة  وأضافــت 
بينيــت  نفتــايل  الــوزراء  رئيــس  مــن  تعليــات 
ووزير الخارجية يائر البيد، من املقرر أن يعقد 
مســؤولون.. اجتاعهم األول حول )إعادة النظر 

يف االتفاق( يف األسابيع املقبلة".
للــوزراء  اجتــاع  ذلــك  "ســيعقب  وتابعــت: 
هــذه  مــن  الحكومــة  موقــف  لصياغــة  املعنيــن 

القضية".
األوروبيــة  األنابيــب  خطــوط  رشكــة  وكانــت 
األول  ترشيــن  أكتوبــر/  يف  وقعــت  اآلســيوية، 
2020، مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة "ميــد ريــد الند 
الخــام  النفــط  لنقــل  اإلمــارات،  بريــدج" ومقرهــا 
األســواق  إىل  الخليــج  مــن  النفطيــة  واملنتجــات 
الغربيــة عــر خــط أنابيب لنقل النفط بن مدينة 
عســقالن  ومينــاء  األحمــر  البحــر  عــى  "إيــالت" 

عى البحر املتوسط.
ويف حينــه قالــت صحيفة "غلوبس" االقتصادية 
اإلرسائيليــة، إن "تصديــر النفــط إىل أوروبــا عــر 
خط أنابيب بري يربط )إرسائيل( ودول الخليج، 
سيســاعد عــى تجــاوز الطــرق املالحيــة الخطــرة 

واملكلفة ملضيق هرمز وقناة السويس".
الهــرار  كاريــن  اإلرسائيليــة  الطاقــة  وزيــرة  لكــن 
يف  "هآرتــس"،  صحيفــة  بحســب  اعرتفــت، 
محادثــة مغلقــة، بــأن "موظفــي الــوزارة يعتقــدون 
خطــوط  رشكــة  وقعتهــا  التــي  االتفاقيــة،  أن 
حكوميــة  )رشكــة  اآلســيوية  األوروبيــة  األنابيــب 

إرسائيلية(، ال تقدم أي فوائد لإلرسائيلين".
مــع  اجتــاع  يف  قولهــا  عنهــا  "ُنقــل  وأضافــت: 
منظــات بيئيــة: موقفنــا يف وزارة الطاقــة هو أننا 
ال نــرى أي فوائــد لالقتصــاد اإلرسائيــي يف هــذه 
االتفاقيــة، وإذا مــا تــمَّ إلغاؤهــا، فإننــا ال نــرى أي 

تونس/ األناضول:
ســددت تونــس، أمــس، قرضــا أمريكيــا حصلــت عليــه 
قبــل عــدة ســنوات لســد عجــز املوازنــة، بقيمــة 506 

مالين دوالر.
األمريكيــة  لــإلدارة  تونــس  تقدمــت   ،2014 ويف 
بطلــب قــرض مــايل ملواجهــة ارتفــاع النفقات يف ظل 

ضعف اإليرادات.
وأفادت وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثار يف 
بيــان، أمــس، أن فائــدة القرض بلغت 2.452 باملئة، 

ويسدد دفعة واحدة بعد 7 سنوات.

واشنطن/ وكاالت:
مــن  الثــاين  الربــع  يف  "تويــرت"  شــبكة  قــت  حقَّ
الســنة الحاليــة أرباًحــا صافيــة وإيــرادات أفضــل 
أداًء  لت  ســجَّ كذلــك  املحللــون،  توقعــه  مــا 
أفضــل بقليــل مــن املنتظــر، مــن حيــث البيانــات 
املســتخدمن  بعــدد  املتعلقــة  املهمــة 
النشــطن، الذيــن وصــل يف الوقــت الراهــن إىل 

206 مالين.
وتفاعلــت الســوق إيجاًبــا مــع هــذه النتائــج، إذ 
يف   4,64 بنســبة  "تويــرت"  ســهم  ســعر  ارتفــع 
إقفــال  بعــد  اإللكرتونيــة  التــداوالت  يف  املئــة 

"وول سرتيت".
الذيــن  اليوميــن  املســتخدمن  عــدد  ووصــل 
أنهــم  أي  للدخــل"،  ــدون  "مولِّ بأنهــم  يوصفــون 
 206 إىل  املنصــة  عــى  لإلعالنــات  معرَّضــون 
بارتفــاع  أي  يونيــو،  نهايــة حزيــران/  ماليــن يف 
ســبعة ماليــن بــن الفصلــن األول والثــاين، يف 
حــن كانــت الســوق تراهــن عــى بلوغــه 205,9 

مالين.
جملــة  إىل  التقــدم  هــذا  "تويــرت"  ونســبت 
ــرت  عوامــل منهــا التحســينات التقنيــة، التــي وفَّ
للمستخدمن مزيًدا من الرتكيز عى املحتوى 
الذي يهمهم، بفضل إتاحة تصنيف التغريدات 

رضر يف هذا املجال".
واســتدركت: "مــع ذلــك، قالــت لهم إن الحكومة 
مــن  موقفهــا  تحــدد  بينيــت(  )برئاســة  الجديــدة 

هذه القضية بعد".
اعرتفــت  االجتــاع،  "يف  الصحيفــة:  وأضافــت 
الهــرار بأنهــا ال تعــرف حتــى مــا هــو مكتــوب يف 
فائــدة  أي  أرى  ال  ا  شــخصيًّ أنــا  قائلــًة:  االتفاقيــة 
لـ)إرسائيل( يف االتفاقية، لكن علينا فحصها من 

منظور شامل".
أنــه  الوزيــرة يف حكومــة االحتــالل إىل  وأشــارت 
"تــم توقيــع االتفــاق مــن قبــل الحكومــة الســابقة، 
أمــا رشكــة خطــوط األنابيــب األوروبية اآلســيوية، 
سواء أرادت ذلك أم ال، هي ليست رشكة تحت 

سلطة وزارة الطاقة".
إعــادة  والبيــد  بينيــت  "قــرر  الصحيفــة:  وذكــرت 
النظــر يف االتفاقيــة بعــد أن أعلنــت وزيرة حاية 

البيئة تامار زاندبرغ أنها تعارضها".
وتابعــت: "لقــد أعــدت وزارتهــا وثائــق تظهــر أن 
نقــل النفــط عــر )إرسائيــل( يخلــق مخاطــر بيئيــة 
جســيمة، ولذلــك طلبــت أن تنظــر الحكومة فيا 
إذا كانت فوائد االتفاقية تفوق هذه املخاطر".

وبحسب الصحيفة فإنه يف مايو/ أيار املايض، 
محكمــة  مــن  بيئيــة  منظــات  ثــالث  طلبــت 
غــر  االتفاقيــة  بــأن  الحكــم  العليــا،  االحتــالل 
يوافــق  مل  االحتــالل  وزراء  مجلــس  ألن  صالحــة 
عليهــا أبــًدا. واســتطردت: "جادلــت املنظــات 
أيًضا بأن مجلس الوزراء ال ينبغي أن يتخذ قراًرا 

دون االستاع إىل آراء الخراء والجمهور".
وأضافــت: "كان مــن املفــرتض أن تقــدم الدولــة 
ردهــا إىل املحكمــة هــذا األســبوع، لكنها طلبت 
تأخــرا ملــدة ثالثــة أشــهر ونصــف حتــى تتمكــن 

الحكومة الجديدة من النظر يف األمر".
العــام  وقعتــا  واإلمــارات  )إرسائيــل(  وكانــت 
املــايض، اتفاًقــا لتطبيــع العالقــات أعقبــه توقيع 
عــرشات االتفاقيــات بــن الجانبــن يف مختلــف 

املجاالت.

وتســعى الحكومــة إىل الحصــول عــى ضــان جديــد 
من اإلدارة األمريكية بقيمة مليار دوالر.

وتقــدر حاجــة تونــس مــن التمويــالت الخارجيــة بـــ6.7 
مليارات دوالر متوقعة يف موازنة 2021.

وصــّدق الرملــان التونــي يف 10 ديســمر/ كانــون 
األول املــايض، عــى موازنــة مبقــدار 19 مليــار دوالر 

لعام 2021، بعجز 2.6 مليار دوالر.
وتــررت املاليــة العامــة لتونــس يف 2020، متأثــرة 
مداخيــل  تراجــع  وســط  كورونــا  جائحــة  بتداعيــات 

قطاعات رئيسة كالرائب والسياحة.

تســمى  رئيســة  موضوعــات  مجموعــة  وفــق 
"توبيكس".

رصــد  عــى  قدرتهــا  "تويــرت"  حّســنت  كذلــك 
البذيئــة  أو  القاســية  اللهجــة  ذات  التغريــدات 
عــى مــا تؤكــد، إذ غالًبــا مــا تتعــرض النتقــادات 
والتعليقــات  املنشــورات  بعــض  نــرة  بســبب 

البغيضة.
يف  قويــة  زيــادة  أيًضــا،  "تويــرت"،  وســجلت 
عــن  املئــة  يف   17 بنســبة  اإلعالنــات  عائــدات 
الفصــل الســابق، وبنســبة الضعــف تقريًبا )87+ 
العــام  مــن  نفســها  بالفــرتة  مقارنــة  املئــة(  يف 

الفائت، إذ وصلت إىل 1,05 مليار دوالر.
وعــزت الشــبكة االجتاعيــة هــذه الزيــادة جزئًيــا 
إىل يف تحســن أدوات االســتهداف اإلعــالين، 

وتلك املتاحة للمعلنن حول الفيديو.
إســالم،  نظــم  ماركــرت"،  "إي  يف  املحلــل  ورأى 
يســتمر ألن  قــد  املســتخدمن  منــو  "تباطــؤ  أن 
ا آخر  ا قويًّ ه توقع "منوًّ القاعدة كبرة أصاًل"، لكنَّ

يف عائدات اإلعالنات يف الفصل املقبل".
وبلــغ إجــايل اإليــرادات 1,19 مليار دوالر فيا 
كان املتوقــع 1,06 مليــار، أمــا صــايف الربــح يف 
 7 مقابــل  ســنتات   8 إىل  فوصــل  الســهم  ســعر 

سنتات كانت السوق تتوقعها.

)إسرائيل( تعيد النظر في اتفاق 
مع اإلمارات لنقل النفط إلى أوروبا

ا  تــونس تســّدد قــرًضا أمــريكيًّ
بـ506 ماليين دوالر

"تويتر" تعلن قيمة أرباحها في الربع الثاني

رغم ارتفاع التكاليف

"شغف" السفر بعد عامي كورونا "يخنق" معبر الكرامة

القاهرة/ وكاالت:
التلقــايئ  التســعر  لجنــة  قــررت 
يف  مــر  يف  البرتوليــة  للمنتجــات 
الحاليــة  األســعار  رفــع  لهــا،  اجتــاع 
وتثبيــت  قرًشــا،  بـــ25  بأنواعــه  للبنزيــن 
حتــى  وذلــك  واملــازوت  الســوالر  ســعر 

نهاية سبتمر/ أيلول املقبل.
أنــه  لهــا،  بيــان  يف  اللجنــة  وأوضحــت 
صبــاح  التاســعة  الســاعة  مــن  اعتبــاًرا 
6,75 جنيهــات  أمــس، تصبــح األســعار 
للــرت  جنيهــات  و8   ،80 البنزيــن  للــرت 
البنزيــن 92، و9 جنيهــات للــرت البنزيــن 
95، كــا تــمَّ تثبيــت ســعر بيــع الســوالر 

واشنطن/ وكاالت:
إنــه  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  قــال 
برامجــه  عــى  إصالحــات  ســيدخل 
عــى  يدعــم  لــي  امليــرس  لإلقــراض 
نحــو أفضــل البلــدان منخفضــة الدخــل 
والتعــايف  "كوفيــد19-"  جائحــة  يف 
االقتصــادي، وأثــار احتــال بيع محدود 
قدرتــه  لتعزيــز  يحــوزه  الــذي  للذهــب 

عى اإلقراض.
وذكــر الصنــدوق أن مجلســه التنفيــذي 
إصالحــات  املــايض  األســبوع  دعــم 
تشمل رفع حدود الوصول إىل التمويل 
الدخــل  منخفضــة  للبلــدان  امليــرس 
املفروضــة  القيــود  وإلغــاء   ،45%
عــى وصــول البلــدان األشــد فقــًرا ذات 
الرامــج املؤهلــة، واإلبقــاء عى أســعار 

فائدة صفرية عى تلك القروض.
وقــال الصنــدوق: "إن التغيــرات كانت 
رضوريــة بالنظــر إىل زيــادة بواقع مثانية 

عنــد 6,75 جنيهــات للــرت وكذلك ســعر 
املــازوت للقطــاع الصناعــي عند 3900 

جنيه للطن.
وتعــد هــذه الزيــادة الثانية عــى التوايل 
منــذ تأســيس اللجنــة يف أكتوبــر 2019 
للدعــم.  إصالحــات  اســتكال  عقــب 
وكانــت آخــر مــرة رُفعــت فيهــا األســعار 
مــي  مــع  وذلــك  املــايض،  أبريــل  يف 
مــر، وهي مســتورد صــاٍف للنفط، يف 
منتجــات  عــى  للدعــم  تدريجــي  إنهــاء 
الوقــود يف إطــار برنامــج إصــالح مدعــوم 

من صندوق النقد الدويل.
مــدى  عــى  مســتقرة  األســعار  وظلــت 

النقــد  صنــدوق  إقــراض  يف  أمثــال 
 13.2 إىل  الدخــل  منخفضــة  للبلــدان 
ومــؤرشات   ،2020 يف  دوالر  مليــار 
عــى أن الطلــب عــى التمويــل امليرس 

سيظل مرتفًعا لعدة سنوات".
ورصح كريســتيان ممســن، نائب مدير 
اإلدارة املاليــة بالصنــدوق للصحافيــن 
ذات  التمويــل  "اســرتاتيجية  قائــاًل: 
عليهــا مجلــس  وافــق  التــي  املرحلتــن 
الصنــدوق ســتدبر املــوارد التــي نحتــاج 
الجائحــة  هــذه  لتخطــي  بالفعــل  إليهــا 

وتداعياتها املبارشة".
االئتــاين  الصنــدوق  قــدرة  ولتعزيــز 
صنــدوق  قــال  الفقــر،  مــن  الحــد  عــى 
ا قدره  النقــد إنــه ســيطلب مبلًغــا إضافيًّ
18 مليــار دوالر يف الســنوات القادمــة 
مــن الــدول األعضــاء، عــالوة عــى نحــو 
منــذ  بالفعــل  جمعهــا  دوالر  مليــار   24
بدايــة األزمــة، إضافــة إىل دعم بحجم 4 

يف  ُخفضــت  أن  بعــد  الســابقة  الســنة 
أبريل 2020 وأكتوبر 2019.

اســتعرضت  أنهــا  إىل  اللجنــة  ولفتــت 
يف  برنــت  خــام  أســعار  متوســطات 
الــدوالر  الســوق العامليــة وســعر رصف 
حتــى  أبريــل  مــن  للفــرتة  الجنيــه  مقابــل 
أهــم  يعتــران  واللذيــن   ،2021 يونيــو 
مؤثريــن ومحدديــن لتكلفــة إتاحــة وبيــع 
املنتجات البرتولية يف السوق املحلية 

بخالف األعباء والتكاليف األخرى.
ضــوء  يف  اللجنــة  توصيــات  وجــاءت 
بهــا  ميــر  التــي  االســتثنائية  األوضــاع 
يف  الشــديد  التذبــذب  مثــل  العــامل، 

مليارات دوالر ملساندة أسعار الفائدة 
الصفرية.

األعضــاء  الــدول  أن  الصنــدوق  وذكــر 
احتياطياتهــا  توجــه  قــد  ثــراء  األكــر 
الخاصــة  الســحب  حقــوق  مــن  الطارئــة 
التمويــل،  لجمــع  والجديــدة  القامئــة 
عــى  املتوقعــة  املوافقــة  أن  مضيًفــا 
يف  دوالر  مليــار   650 بقيمــة  زيــادة 
الخاصــة  الســحب  حقــوق  مخصــص 
العــام  مــن  أغســطس  يف  للصنــدوق 
الجــاري قــد تســاعد يف تســهيل عملية 

جمع التمويل.
مــن خطــة ذات  التعديــالت جــزء  هــذه 
دائــم"  "حــل  عــى  للعثــور  مرحلتــن 
لصنــدوق  امليــرس  التمويــل  لنمــوذج 
2024- بــن  للفــرتة  الــدويل  النقــد 

2025، مبا يف ذلك عر "بيع محدود" 
مــن  الصنــدوق  الحتياطيــات  محتمــل 
الذهب، وفقا لوثيقة أعدها مسؤولون 

ملــا  وفًقــا  للبــرتول،  العامليــة  األســعار 
يــراه العــامل مــن أحــداث مختلفــة مثــل 
اإلنتــاج،  وتخفيــض  "كورونــا"  جائحــة 
الــرشق  أنبــاء  وكالــة  نرشتــه  مــا  بحســب 

األوسط.
التــي  الوقــود،  تســعر  لجنــة  وتعتمــد 
تضم ممثلن لوزاريت البرتول واملالية، 
يف قرارها عى قياس مستوى األسعار 
الــرف  وأســعار  للبــرتول  العامليــة 
واإلنتــاج،  والتشــغيل  النقــل  وتكاليــف 
ملراجعــة  ســنوي  ربــع  بشــكل  وتجتمــع 
أو  ارتفاًعــا  وتحريكهــا  الوقــود،  أســعار 

انخفاًضا بنسبة %10 أو تثبيتها.

يف صندوق النقد الدويل.
ويف بيــان صحــايف، قــال الصنــدوق إن 
الضغــط  أن  يــدرك  التنفيــذي  مجلســه 
مــن أجــل متويــل إضــايف مــن األعضــاء 
"كبــر"، لكنــه شــدد عــى أهميــة الــدور 
الــذي يلعبــه الصنــدوق االئتاين للحد 
مــن الفقــر والنمــو يف مســاعدة البلدان 
منخفضة الدخل يف مواجهة الجائحة.

وذكــر أن العديــد مــن املديريــن أوصــوا 
خيــارات  لكافــة  مبكــر  باستكشــاف 
التمويــل، مبــا يف ذلــك حشــد املــوارد 
الــدويل  النقــد  لصنــدوق  الداخليــة 
واستكشــاف بيــع الذهب قبل املرحلة 

الثانية.
ذلــك  يؤيــدوا  مل  مديريــن  بضعــة  لكــن 
وطــول  التعقيــد  إىل  مشــرين  الخيــار، 
املــدة الالزمة للقيــام بتلك املبيعات، 
وكذلك "التأثرات املحتملة عى قوة 

ميزانية الصندوق".

ارتفاع أسعار البنزين في مصر حتى نهاية سبتمبر

صنــدوق النقــد يــوافق علــى إصــالحــات
إلقــراض البلــدان منخفضة الــدخــل
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نيودلهي/ وكاالت:
قــى 36 شــخًصا يف حــوادث انــزالق تربــة 
نجمــت عــن أمطــار موســمية غزيرة يف غرب 
الهند، فيام ال يزال مصري العرشات مجهواًل 

حسبام ذكرت السلطات أمس.
40 شــخصا آخــر بعــد  مــا يصــل إىل  وفقــد 
التــي  املنفصلــة  الثالثــة  الرتبــة  انزالقــات 
وقعــت مســاء الخميــس يف منطقــة ريغــاد 
بومبــاي  بجنــوب  ماهاراشــرتا  واليــة  يف 

العاصمة املالية للهند.
وقــال مســؤول محــي إن "مــا ال يقــل عن 35 
إىل 40 شخصا ما زالوا محارصين، ونحاول 

انقاذهم".
ويف أنحاء أخرى من الوالية، ما زال نحو 15 

شخصا يف عداد املفقودين.
البحريــة  ســالحي  مــن  وحــدات  وتشــارك 
تســببت  بعدمــا  اإلنقــاذ  جهــود  يف  والجــو 
األمطار بفيضانات عزلت آالف املواطنني، 
بســبب  تتعرقــل  االنقــاذ  عمليــات  أن  إال 
انزالقــات الرتبــة التــي قطعــت الطــرق، ومــن 
بينهــا الطريــق الرسيــع الرئيــي الــذي يربــط 

بومباي بغوا.
3,5 أمتــار يف  ووصــل مســتوى امليــاه إىل 
مناطــق مبدينــة تشــيبلون التــي تبعــد 250 

كيلومــرتا عــن بومبــاي، بعــد 24 ســاعة مــن 
تســبب  مــا  توقــف  بــدون  االمطــار  هطــول 
بفيضان نهر فاشيشتي وغرق طرق ومنازل.

ونــرشت البحريــة الهنديــة ســبعة فــرق إنقــاذ 
مزودة زوارق مطاط وسرتات نجاة وعوامات 
يف املناطق املترضرة، إضافة إىل مروحية 
لنقل السكان املحارصين جوا. ويرافق كل 

فريق غواصون متخصصون من البحرية.
وأدى انــزالق للرتبــة يف بلــدة خيــد املجاورة 
إىل إصابــة 10 أشــخاص، وفقــا لبيــان صــادر 

عن حكومة الوالية.
وأوضــح البيــان أن هنــاك "عــى األرجــح مــا 
بــني 10 إىل 15 شــخصا محارصيــن تحــت 

األنقاض".
الهنديــة  الجويــة  األرصــاد  إدارة  وأصــدرت 
تحذيــرات للعديــد من املناطق يف الوالية، 
تشــري إىل اســتمرار هطــول األمطــار الغزيــرة 

خالل األيام املقبلة.
الرتبــة خــالل  وانزالقــات  الفيضانــات  وتكــر 
ميتــد  الــذي  الهنــد  يف  األمطــار  موســم 
أيلول/ســبتمرب،  حتــى  حزيران/يونيــو  مــن 
وتتســبب أيضــا يف انهيــار مبــان وجــدران ال 

تلتزم معايري البناء.
ونهايــة األســبوع املــايض، قتــل مــا ال يقــل 

عن 34 شــخصا بعدما ســحقت منازل عدة 
بانهيار جدار وانزالق للرتبة يف بومباي.

وتســببت ميــاه األمطــار أيضــا بإغــراق مجمع 
لتنقية املياه ما أدى إىل تعطيل اإلمدادات 
مدينــة  وهــي  بومبــاي"،  أنحــاء  غالبيــة  "يف 
مليــون   20 ســكانها  عــدد  يبلــغ  مرتاميــة 

نسمة، كام قالت السلطات املحلية.
بانهــار  12 شــخصا  قتــل  والشــهر املــايض، 

مبنى يف حي فقري يف بومباي.
 39 لقــي  املــايض،  أيلول/ســبتمرب  ويف 
شــخصا حتفهــم بعدمــا انهــار مبنــى ســكني 
من ثالثة طوابق يف بيواندي قرب بومباي.

 150 مــن  أكــر  قــى   ،2014 العــام  يف 
عندمــا  ماهاراشــرتا  واليــة  يف  شــخصا 
تــاركا  تــل،  بانهيــار  غزيــرة  أمطــار  تســببت 
عــرشات القرويــني مدفونــني تحــت الوحــل 

والحطام.
الريــاح  جعــل  إىل  املنــاخ  تغــري  ويــؤدي 
وفقــا  شــدة،  أكــر  الهنــد  يف  املوســمية 
لتقريــر صــادر عــن معهــد بوتســدام لبحــوث 

تأثري املناخ نرش يف نيسان/ابريل.
وحــّذر التقريــر مــن عواقــب وخيمــة محتملة 
ســتؤثر  واالقتصــاد  والزراعــة  الغــذاء  عــى 

عى نحو ُخمس سكان العامل.

بريوت/ األناضول:
حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيســف"، 
أمــس، مــن انهيــار شــبكة إمــدادات امليــاه يف لبنــان 

يف غضون شهر ونصف الشهر.
أربعــة  مــن  "أكــر  أن  بيــان،  يف  املنظمــة  وأضافــت 
ماليــني شــخص، مــن بينهــم مليون الجــئ، يتعرضون 
لخطر فقدان إمكانية الحصول عى املياه الصالحة 

للرشب يف لبنان".
وقــدرت أن "معظــم محطــات ضــخ امليــاه ســتتوقف 
تدريجيــا يف مختلــف أنحــاء البــالد يف غضــون أربعة 

إىل ستة أسابيع".
وقالــت إن "أكــر مــن 71 يف املئــة مــن النــاس )نحــو 
4 ماليــني يف لبنــان( معرضــون لخطــر عدم الحصول 

عى املياه".
عــى  قــادر  غــري  لبنــان  امليــاه يف  "قطــاع  وتابعــت: 
العمــل بســبب عــدم قدرتــه عــى دفع كلفــة الصيانة 

بالعملة األجنبية.
شــبكة  "انهيــار  أيضــا  األســباب  مــن  أن  وأوضحــت 

الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة املحروقات".
ويعــاين لبنــان منــذ أكــر مــن شــهرين نقًصــا حاًدا يف 
الوقــود املخصــص لتوليد الطاقة، لعدم توافر النقد 
األجنبــي الســترياده مــن الخــارج، مــا تســبب بازديــاد 

ساعات انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يوميا.
لبنــان  يعــاين  العــام،  ونصــف  عــام  مــن  أكــر  ومنــذ 
قيمــة  بتدهــور  تســببت  حــادة  اقتصاديــة  أزمــة 
حــاد  وانخفــاض  الــدوالر،  مقابــل  املحليــة  العملــة 
املــرف  لــدى  األجنبيــة  العمــالت  احتياطــي  يف 

املركزي.
يف ســياق آخــر، طالــب أهــايل ضحايــا مرفــأ بــريوت، 
أمس، برفع الحصانة عن النواب املدعى عليهم يف 

أنقرة-تونس/ األناضول:
الجًئــا   45 يقــلُّ  مركــب  غــرق  تركيــة  مصــادر  أعلنــت 
 37 وإنقــاذ  إيطاليــا،  إىل  توجهــه  أثنــاء  يف  ا  ســوريًّ
منهــم، يف حــني ال تــزال أعــامل البحــث جاريــة عــن 8 

مفقودين.
وأفــادت وكالــة أنبــاء األناضــول أمــس نقــال عــن مصادر 
تنســيق  مركــز  أن  التحتيــة،  والبنــى  النقــل  وزارة  يف 
العامــة  للمديريــة  التابــع  واالنقــاذ  البحــث  أعــامل 
مســاء  بالغــا  تلقــى  الــوزارة،  يف  البحريــة  للمالحــة 
رشق  جنــوب  الجئــني  يقــل  مركــب  بغــرق  الخميــس، 

جزيرة كريت اليونانية.
وذكــرت املصــادر أن مســؤويل ســفينة تجاريــة تركيــة 
وقــود  نفــاد  إىل  أشــاروا  الحــادث  موقــع  يف  كانــت 
جــراء  وغرقــه  ســوريني  الجئــني  يقــل  الــذي  املركــب 

األحوال الجوية السيئة.
وأفــادت الــوزارة أن الســفينة التجاريــة الرتكيــة أنقــذت 
5 آخريــن  يونانيــة  أنقــذت مروحيــة  فيــام  31 الجئــا، 
)قبــل أن تعلــن وزارة الدفــاع الرتكيــة ارتفــاع حصيلــة 

الناجني إىل 37(
للبحريــة  تابعتــني  فرقاطتــني  إرســال  إىل  وأشــارت 
واســتمرار  عــن املفقوديــن،  للبحــث  الرتكيــة وطائــرة 

أعامل البحث مبشاركة 4 سفن تجارية.
بدورهــا أكــدت وزارة الدفــاع الرتكيــة يف بيان، إرســال 
فرقاطتــني وطائــرة تابعــة للقــوات البحريــة إىل موقــع 
الحــادث فــورا عقــب تلقيهــا بالغا بوجــود مركب يقل 

45 شخصا عى وشك الغرق.
حــدود  ضمــن  يقــع  الحــادث  موقــع  أن  إىل  وأشــارت 
البحــر  رشقــي  الرتكيــة  واالنقــاذ  البحــث  منطقــة 

املتوسط.

القضية، مهددين بتحركات تصعيدية.
أهــايل  باســم  املتحــدث  لســان  عــى  ذلــك  جــاء 
ببــريوت  وقفــة  خــالل  حطيــط،  إبراهيــم  الضحايــا، 
شــارك فيهــا عــرشات األهــايل، تحــت عنــوان "دمــاء 

شهدائنا فوق حصاناتكم".
الكــف  "عليكــم  بالقــول:  للنــواب،  حطيــط  وتوجــه 
رفــع  منكــم  واملطلــوب  السياســية  خزعبالتكــم  عــن 
 218 دمــاء  فــوق  حصانــات  فــال  فــورا  الحصانــات 

شهيدا".
ويف يوليــو/ متــوز الجــاري، طلــب املحقــق العــديل 
بقضيــة انفجــار املرفــأ، طــارق البيطــار، رفــع الحصانة 
الربملانية عن 3 وزراء سابقني )من النواب الحاليني( 
للتحقيق معهم يف القضية، وأعلن عزمه استجواب 

رئيس حكومة تريف األعامل حسان دياب.
العــام  األمــن  مــع مديــر  للتحقيــق  اإلذن  كــام طلــب 
وزيــر  قبــل  مــن  )رُفــض طلبــه  إبراهيــم  اللــواء عبــاس 
الداخليــة محمــد فهمــي(، إىل جانب 5 قادة أمنيني 
جــان  الســابق  الجيــش  قائــد  بينهــم  وعســكريني، 

قهوجي.
يعتــزم  أنــه  اللبنــاين،  الربملــان  أعلــن  والخميــس، 
تشــكيل لجنــة تحقيــق للنظــر يف رفــع الحصانــة مــن 
للعدالــة يف قضيــة  املطلوبــني  النــواب  عــن  عدمــه 

االنفجار، دون تحديد موعد لذلك.
انفجــار ضخــم  وقــع   ،2020 أغســطس/آب   4 ويف 
يف املرفــأ، أســفر عــن مقتــل أكــر مــن 200 شــخص 
وإصابــة نحــو 6 آالف آخريــن، فضــال عــن دمــار مــادي 
هائــل يف األبنيــة الســكنية واملؤسســات التجاريــة، 

وفق أرقام رسمية.
وُينظــم أهــايل ضحايــا االنفجــار وقفــات احتجاجيــة 

متكررة، للمطالبة مبحاسبة املتورطني فيه.

ولفت البيان إىل استمرار أعامل البحث واإلنقاذ يف 
املوقع، رغم سوء األحوال الجوية يف املنطقة.

ارتفــاع حصيلــة  بيــان الحــق  الــوزارة يف  أعلنــت  كــام 
واســتمرار   37 إىل  انقاذهــم  تــم  الذيــن  األشــخاص 

أعامل البحث عن 8 مفقودين.
مــن جانــب آخر، أعلنت الســلطات التونســية، أمس، 
إثــر غــرق قواربهــم  175 مهاجــرا غــري نظامــي،  إنقــاذ 

قبالة السواحل الجنوبية والرشقية للبالد.
جــاء ذلــك وفــق بيان املتحدث باســم الحرس الوطني 
موقــع  عــى  حســابه  عــرب  الجبابــي،  الّديــن  حســام 

"فيسبوك".
وأفــاد البيــان بـ"إنقــاذ 175 مهاجــرا غــري نظامــي خــالل 
قبالــة  قواربهــم  غــرق  إثــر  والخميــس  األربعــاء  يومــي 
ونابــل  )جنــوب(  وجرجيــس  وجربــة  قابــس  ســواحل 

)شامل رشق( واملنستري )رشق(".
كــام أوضــح البيــان أن قــوات الحــرس الوطنــي متكنــت 
مــن توقيــف 54 شــخصا يف واليــات بنــزرت وبنعروس 
)شــامل( واملنســتري )رشق( ومدنــني )جنــوب(، كانــوا 
بصــدد اإلعــداد لعمليــة هجــرة غــري نظامية للســواحل 

اإليطالية.
ومل يذكــر البيــان، تفاصيــل أكــر عــن املهاجريــن أو 

جنسياتهم.
وتشهد السواحل الجنوبية والرشقية لتونس عمليات 
إنقاذ شــبه يومية ملهاجرين تعطلت مراكبهم بالبحر 

بني ليبيا وإيطاليا يف البحر املتوسط.
كــام شــهدت تونــس مؤخــرا تصاعــدا الفتــا يف وتــرية 
الهجــرة إىل أوروبــا، خصوصــا تجــاه ســواحل إيطاليــا 
عــى وقــع تداعيات األزمتني االقتصادية والسياســية 

بالبالد.

العراق.. مقتل 3 
جنود في هجوم 

مسلح لتنظيم 
الدولة في األنبار

بغداد/ وكاالت:
أمــس، يف هجــوم شــنه  3 جنــود عراقيــني،  قتــل 
عنارص من تنظيم الدولة، مبحافظة األنبار، غريب 

البالد، وفق مصدر أمني.
قــال ضابــط يف رشطــة  لألناضــول،  ويف تريــح 
تنظيــم  مســلحي  مــن  عنــارص  إن  )غــرب(  األنبــار 
الدولــة شــنت هجوًمــا مســلًحا عــى متركــز أمنــي 

مبنطقة الطبعات التابعة ملحافظة األنبار.
وأضــاف املصــدر، مفضــال عــدم ذكــر اســمه كونــه 
"جنديــني  أن  لإلعــالم،  بالحديــث  مخــول  غــري 
اثنــني وعنــر مــن الحشــد العشــائري قتلــوا جــراء 
بجــروح  آخــران  جنديــان  أصيــب  فيــام  الهجــوم، 

خطرية".
وأوضــح أن القــوات تبادلــت النــريان مــع مســلحي 
الذ  فيــام  أحدهــم  مقتــل  إىل  أدى  مــا  التنظيــم، 

اآلخرون بالفرار.
للقــوات  رســمًيا  تابــع  العشــائري"  و"الحشــد 
العراقيــة ويتكــون مــن مقاتــي عشــائر  املســلحة 
ُســنية يقدمــون اإلســناد للجيــش يف الحــرب ضــد 
الجنــود  الدولــة ويعامــل عنــارصه معاملــة  تنظيــم 

يف الكثري من األمور.
النــر  2017 تحقيــق  ورغــم إعــالن العــراق عــام 
عى تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه، التي 
كانــت تقــدر بنحــو ثلــث مســاحة البــالد اجتاحهــا 
يــزال  ال  التنظيــم  أن  إال   ،2014 صيــف  التنظيــم 
يحتفــظ بخاليــا نامئــة يف مناطــق واســعة بالعــراق 

ويشن هجامت بني فرتات متباينة.

أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون برفع الحصانة عن النواب

لبنان.. "يونيسف" تحذر من انهيار 
شبكة إمدادات المياه

تونس تنقذ 175 مهاجًرا قبالة سواحلها

ا  غرق مركب يقلُّ 45 الجًئا سوريًّ
قبالة سواحل أنطاليا التركية

باريس/ وكاالت:
تباينــت ردود أفعــال الــدول التــي وجــدت 
نفســها يف صميــم فضيحــة التجســس عــرب 
رفــع  املغــرب  قــرر  إذ  بيغاســوس،  برنامــج 
دعــوى بتهمــة التشــهري، يف حــني بــارشت 
املجــر والجزائــر التحقيــق، تزامًنــا مــع نفــي 
الســعودية واإلمــارات االتهامــات املوجهــة 

إليهام.
إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  وطلــب 
قامئــة  ضمــن  اســمه  ورد  الــذي  ماكــرون، 
اجتــامع  خــالل  املحتملــة،  األهــداف 
الخميــس،  الدفــاع  ملجلــس  اســتثنايئ 
"تعزيــز" أمــن وســائل االتصــال الحّساســة، 
وفــق مكتبــه. وقــال إن ماكــرون "غرّي هاتفه 
حــني  يف  التبــادالت"  بعــض  يف  ورقمــه 
دعــت املستشــارة األملانيــة أنغيــال مريكل 
برامــج  بيــع  قيــود إضافيــة عــى  فــرض  إىل 

التجّسس.
ومنظمــة  ســتوريز"  "فوربيــدن  وحصلــت 
العفــو الدوليــة عــى قامئــة بخمســني ألــف 
رقــم هاتــف اختارهــا زبائــن ملجموعــة "ان 
بهــدف   2016 منــذ  االرسائيليــة  او"  اس 
محتملــة.  تجّســس  بعمليــات  القيــام 
وأرسلت املنظمتان القامئة إىل مجموعة 
هــذه  كشــفت  إعالميــة  وســيلة   17 مــن 
واشــنطن  صحــف  بينهــا  األحــد،  القضيــة 

بوست وذي غارديان ولوموند.
الهاتــف  اخــرتق  إذا  الربنامــج،  ويســمح 
والصــور  الرســائل  إىل  بالوصــول  الــذيك، 
إىل  االســتامع  وحتــى  االتصــال  وجهــات 

اتصاالت مالكه.
مــع  مدويــة  فضيحــة  التحقيــق  وأحــدث 
مــن  متورطــة،  عديــدة  دول  أســامء  ورود 
الســعودية واإلمــارات واملغــرب اىل الهنــد 
االقتصــادات  ذات  الــدول  مــن  ومجموعــة 

الناشئة إجاماًل.
واملجر هي الدولة األوروبية الوحيدة التي 
ورد اســمها كمســتخدم محتمــل للربنامــج، 
مع االشتباه باستهدافها مئات األشخاص 
بينهــم صحافيــون ومحامــون وســواهم مــن 

الشخصيات العامة.

وشــّدد وزيــر الخارجيــة بيــرت ســيارتو عــى 
جمــع  بعمليــة  )للحكومــة(  علــم  "ال  أن 
أعلنــت  وقــت  يف  كهــذه"،  معلومــات 
النيابــة العامــة الخميــس فتــح تحقيــق، يف 
خطــوة انتقدهــا البعــض واعتربهــا منــاورة 

إلضاعة الوقت.
وقال أندرياس ليديرر من لجنة هلسينيك 
لحقــوق اإلنســان "لديهــم ســنوات ليحققوا 

إذا أرادوا... إنها مجرّد خطوة إدارية".
وتــّر رشكــة "ان اس او" عــى أن برامجهــا 
مخّصصــة فقــط للحصــول عــى معلومــات 
إجراميــة  شــبكات  ملحاربــة  اســتخبارية 
تقنياتهــا  تصــّدر  إنهــا  وتقــول  وإرهابيــة. 
االحتــالل  حكومــة  مبوافقــة  دولــة   45 إىل 

اإلرسائيلية.
وأعلنــت حكومــة االحتالل اإلرسائيلية أّنها 
بإســاءة  املزاعــم  ملراجعــة  لجنــة  شــّكلت 

استخدام برنامج بيغاسوس.
الســابق  النائــب  الكنيســت  عضــو  وقــال 
إلذاعــة  بــاراك  بــن  رام  املوســاد  لرئيــس 
الجيش إن أولوية )إرسائيل( هي "مراجعة 

األمر املتعلق مبنح الرتاخيص برّمته".
ولفــت إىل أن بيغاســوس "كشــف العديــد 
مــن الخاليــا اإلرهابيــة"، ولكــن "إذا أيسء 
غــري  هيئــات  إىل  بيــع  أو  اســتخدامه 
مســؤولة، فهــذا أمــر علينــا التحّقــق منــه"، 

وفق تعبريه.
عــن  الخميــس  الجيــش  إذاعــة  ونقلــت 
الرئيــس التنفيــذي لـــ "ان اس او" شــاليف 
ُيجــرى  أن  جــًدا  "يســعدين  قولــه  خوليــو 

تحقيق، حتى نتمكن من تربئة اسمنا".
تحقيــق  بفتــح  الجزائريــة  النيابــة  وأمــرت 
ابتدايئ بعد تقارير إعالمّية حول عملّيات 

تجّسس وقعت ضحيتها.
العفــو  ملنظمــة  العامــة  األمينــة  وقالــت 
+اس  "برنامــج  إن  كاالمــار  أنيــاس  الدوليــة 
للحكومــات  هــو ســالح  للتجســس  او+  ان 
إســكات  إىل  تســعى  التــي  القمعيــة 
الصحافيــني ومهاجمــة الناشــطني وســحق 

املعارضة".
أكاذيب وأخبار مضللة

وظهــرت أدلــة عــى محاولــة قرصنــة هاتــف 
وحليــف  الســابق  الفرنــي  البيئــة  وزيــر 
روغــي  دو  فرنســوا  املقــرب  ماكــرون 

مصدرها املغرب، وفق تقارير إعالمية.
أمــام  قضائيــة  دعــوى  رفــع  املغــرب  وقــّرر 
ضــد  باريــس  يف  الجنائيــة  املحكمــة 
والعفــو  ســتوريز"  "فوربيــدن  منظمتــي 
لـ"عــدم  وذلــك  التشــهري،  بتهمــة  الدوليــة 
التــي  املضللــة  واألخبــار  األكاذيــب  تــرك 
دون  مــن  األخــرية  األيــام  يف  نرشهــا  تــم 
املعــني  املحامــي  قــال  مــا  وفــق  عقــاب"، 
أوليفييــه  القضيــة  ملتابعــة  اململكــة  مــن 

باراتيي الخميس.
االســتامع  جلســة  عقــد  املقــرر  ومــن 
األول/ ترشيــن   8 يف  األوىل  اإلجرائيــة 

لكــن  الصحافــة،  قانــون  دائــرة  أمــام  أكتوبــر 
مــن غــري املتوقــع أن تبــدأ املحاكمــة قبــل 

عامني تقريًبا.
واإلمــارات  الســعودية  مــن  كل  ونفــت 

استخدامهام لربنامج بيغاسوس.
يف  اإلماراتيــة  الخارجيــة  وزارة  واعتــربت 
بيان الخميس أّن االتهامات "كاذبة بشكل 

قاطع" وهي "ال تستند إىل أدلة".
)واس(  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
يف وقــت متأخــر مــن مســاء األربعــاء عــن 
لــه  مصــدر مســؤول أن االتهــام "ال أســاس 
وسياســة  "نهــج  أّن  معتــرًبا  الصحــة"،  مــن 
هــذه  مثــل  تقــر  وال  ثابتــة  اململكــة 

املامرسات".
قامئــة  شــملت  حيــث  كازاخســتان،  يف 
التجسس أسامء عدة بينها الرئيس الحايل 
قاســم جومارت توكاييف ورئيس الحكومة 
عســكر مامــني وناشــطة مدنيــة مخرضمــة، 
قــال نائــب رئيــس اإلدارة الرئاســية دوريــن 
أباييــف إن التقاريــر اإلعالميــة حــول قامئــة 
"معلومــات  مــن  أكــر  ليســت  األهــداف 

مثرية للفضول بدون أي دليل".
الواقعيــة، ميكنــك  الناحيــة  "مــن  وأضــاف 
تضمــني أي شــخص يف القامئــة، وبالتــايل 
بــني النخبــة  البــالد،  بــذور الشــك يف  زرع 

وبني الصحافيني وما إىل ذلك".

فضيحة بيغاسوس: دعــاوى قضـائية 
وتحقيقـات ونفـي اتهـامـات

انزالقات التربة تقتل 36 في الهند وتخّلف 
عشــرات المفقــودين
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العنــارص الغذائيــة يف اللحــوم الحمــراء: يعــد 
ا للربوتني عايل الجودة  لحم البقر مصدًرا غنيًّ
والفيتامينــات واملعــادن املختلفــة، ميكــن أن 
يكــون مكوًنــا ممتاًزا لنظام غذايئ صحي، كام 
أنــه لــه عــدد مــن الفوائــد الصحيــة التــي تتمثــل 

فيام يأيت:
اللحوم الحمراء غنية أيًضا بالعنارص الغذائية 
املهمــة مثــل الكرياتــني والكارنوزيــن، غالًبــا ما 
اللحــوم  الذيــن ال يتناولــون  يكــون األشــخاص 
منخفضني يف هذه العنارص الغذائية، ما قد 

يؤثر يف وظائف العضالت والدماغ.
األخــرى  واملعــادن  الفيتامينــات  مــن  الكثــر 
مــن  عــدد  مــع  هــذا  يــأيت  أقــل،  بكميــات 
الســعرات الحراريــة تبلــغ 176، مــع 20 جراًما 
و10  الجــودة  عــايل  الحيــواين  الربوتــني  مــن 

جرامات من الدهون الصحية.

أن مكمالت بيتا أالنني ميكن أن تحسن وقت 
الجري والقوة.

يتكــون يف الجســم بيتــا أالنــني، وهــو حمــض 
يف  كبــرة  بكميــات  يوجــد  غــذايئ  أمينــي 
األســامك واللحــوم مبــا يف ذلــك لحــم البقــر، 
ثبــت أن تنــاول جرعــات عاليــة مــن بيتــا أالنــني 
ملــدة 10-4 أســابيع يــؤدي إىل زيــادة بنســبة 
يف  الكارنوزيــن  مســتويات  يف   40-80٪

العضالت وهو مهم لوظيفة العضالت.
منــع فقــر الــدم: فقــر الــدم حالــة شــائعة تتميــز 
بانخفاض عدد خاليا الدم الحمراء وانخفاض 
قدرة الدم عىل حمل األكســجني، يعد نقص 
الحديــد أحــد أكــر أســباب فقــر الــدم شــيوًعا 
والضعــف،  التعــب  هــي  الرئيســة  األعــراض 
وتعــد اللحــوم مصــدر جيــد للحديــد ويســاعد 

تناولها يف تقليل فرص اإلصابة بفقر الدم.

 6 ب  فيتامــني  الزنــك،  الســيلينيوم، 
3 )النياســني(:  )بريدوكســني(، فيتامــني ب 
يغطــي ٪25 مــن االحتيــاج اليومــي، فيتامــني 
ب 12 )كوباالمــني(: هــذا الفيتامــني ال ميكــن 

الحصول عليه من األطعمة النبايت.
الحديــد: %12 مــن االحتياج اليومي للحديد 
بشــكل  امتصاصــه  يتــم  الــذي  الجــودة  عــايل 

أفضل بكثر من الحديد من النباتات.
النيــئ  البقــر  لحــم  مــن  جــرام   100 يحتــوي 
املفــروم عــىل مــا يــأيت: اللحــوم الحمــراء مــن 
أكــر األطعمــة املغذيــة التــي ميكــن تناولهــا، 
فهي غنية بالفيتامينات واملعادن ومضادات 
األكســدة ومختلف العنارص الغذائية األخرى 
التــي ميكــن أن يكــون لهــا تأثرات عميقة عىل 

الصحة.
يــؤدي  قــد  العضــالت:  كتلــة  عــىل  الحفــاظ 

عــىل  صحــي:  بشــكل  اللحــوم  تنــاول  كيفيــة 
العامــة  للصحــة  اللحــوم  فوائــد  مــن  الرغــم 
اللحــوم  تنــاول  يف  اإلفــراط  أن  إال  للجســم، 
يف  يتســبب  صحــي  غــر  بشــكل  تناولهــا  أو 
مــن املخاطــر الصحيــة مثــل  للكثــر  التعــرض 
الــوزن  وزيــادة  الــدم  يف  الكولســرول  ارتفــاع 
األخــرى،  الصحيــة  املشــكالت  مــن  وغرهــم 
وهنــاك عــدد مــن النصائــح التــي تســاعد عــىل 
تنــاول اللحــوم بشــكل صحــي، ومــن أبرزهــم مــا 

يأيت:
أهــم  مــن  املناســبة  اللحــم  قطعــة  اختيــار   -
األمور التي تساعد يف الحصول عىل الفوائد 
لذلــك  أرضارهــا،  وتجنــب  للحــوم  الصحيــة 
يجــب اختيــار اللحــوم الخاليــة مــن الدهــون.- 
عــدم اإلرساف يف تنــاول اللحــوم كتناولــه يف 
اليــوم، ويفضــل  مــدار  الوجبــات عــىل  جميــع 

تناول الربوتني غر الكايف إىل ترسيع الهزال 
العضــي املرتبــط بالعمــر، مــا يزيــد مــن خطــر 
اإلصابــة بحالــة ُتعــرف باســم ســاركوبيني، تعــد 
الســاركوبينيا مشــكلة صحيــة خطــرة بــني كبــار 
السن ولكن ميكن منعها أو عكسها من خالل 

متارين القوة وزيادة تناول الربوتني.
تعــد اللحــوم الحمراء مصــدًرا ممتاًزا للربوتني 
عــايل الجــودة، تحتــوي عــىل جميــع األحامض 
بالربوتــني  إليــه  ويشــار  األساســية  األمينيــة 
الكامل، كثر من الناس -وخاصة كبار السن- 
عــايل  الربوتــني  مــن  يكفــي  مــا  يســتهلكون  ال 

الجودة.
املســتويات  ُربطــت  التمريــن:  أداء  تحســني 
التعــب  بتقليــل  الكارنوزيــن  مــن  العاليــة 
وتحســني األداء يف أثناء التمرين، إضافة إىل 
ذلــك تشــر الدراســات الخاضعــة للرقابــة إىل 

تخصيص تناوله يف وجبة واحدة فقط.
حصــة  عــن  عبــارة  اللحــوم  تكــون  أن  يجــب   -
الوجبــة  تقتــر  وأال  الوجبــة  داخــل  واحــدة 
عــىل اللحــوم فقــط، فيجــب أن تتضمن جميع 
العنارص الغذائية األخرى التي تكفل للجســم 

الحصول عىل جميع احتياجاته من الغذاء.
- طريقــة طهــي اللحــوم هــي املحــدد الرئييس 
يف كونها صحية أم مرضه، ويعد تناول اللحم 
األفضــل ألنهــا ال  هــي  أو املشــوي  املســلوق 
تحتــاج إلضافــة الدهــون ما يجعل الوجبة أكر 

دسامة.
أو  النــوم  عــدم  يجــب  اللحــوم  تنــاول  بعــد   -
يف  مبشــكالت  اإلصابــة  لتجنــب  االســتلقاء 

عملية الهضم.
- يفضل رشب الكثر من املياه واملرشوبات 

الدافئة التي تحسن الهضم.

اللحوم متعددة الفوائد.. كيف تتناولها بطريقة صحية؟ 

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

دعــوة خرجــت مــن أفــواه كل مــن قابــل الســتيني حســان مــن حــي تل الســلطان يف مدينــة رفح جنوب 
قطــاع غــزة، وذلــك بعــد أن رزقــه اللــه مبولــوده األول بعــد انتظــار دام 43 عاًمــا، وهــو مــا أدخــل الفرحــة 

عىل قلب الجميع وليس فقط عائلة حسان.
قبــل هــذه الفرحــة كان هنــاك قلــق وتوتــر واضــح عــىل جميــع مــن كان ينتظــر أمــام غرفــة العمليــات 
يف املستشــفى اإلمــارايت بانتظــار خــروج الطبيــب الــذي مل يتأخــر كثــًرا وطــأن الجميــع إىل صحــة 

املولود وأمه.
فرحــة ومبــاركات وتجمــع كبــر لــكل األقــارب واألصدقاء واملعارف حتى ظن حســان أن كل ســكان تل 
الســلطان قــد تجمعــوا يف املستشــفى ملباركتــه عــىل املولــود األول لــه، وامتــدت الفرحــة بــأن هنأتــه 

ابنة أخته بفدعوس أمام بوابة املستشفى.
الطفــل "خميــس" جــاء بعــد حرمــان لوالــده امتــد لـــ43 عاًمــا، حيــث عــاىن بعــد زواجــه مــن مشــكالت 
منعته من اإلنجاب وظل هو وزوجته األوىل دون أطفال حتى توفاها الله عن عمر 54 سنة، ليتزوج 

بعدها منذ خمس سنوات.
ويف هــذه الفــرة لجــأ حســان هــو زوجتــه إىل محــاوالت اإلنجــاب عــرب زراعــة أطفــال األنابيب يف أحد 
املراكــز الخاصــة، وهــو مــا تكلــل بالنجــاح لتنجــب زوجتــه الطفــل األول لهــام يف أول أيــام شــهر ذي 
الحجة. يقول حسان لصحيفة فلسطني: "عندما خرج الطبيب ووضع ابني بني يدي أحسست أين 
طائر يف الهواء من كرة فرحتي، ورغم أين أعمل مؤذًنا يف الجامع فإين عندما أذنت يف أذن ابني 

كان صويت يرجف من الخوف أن يقع من بني يدي من شدة فرحتي".
ويختم حديثه: "فرحتي ال ميكن وصفها حتى أين أرفض أن أخرج من املنزل إال ألمر رضوري، أبقى 
جالًسا بجواره أريد أن أكون دامًئا بجانبه أمأل عيني منه، وأرجو من الله أن يحقق يل دعوات الناس 

يل بأن يكون "أول العرشة".

بعد ٤٣ عاًما من االنتظار.. 
غزي ُيرزق بمولوده األول

غزة/ فلسطين: 
اللحوم من األطباق الرئيسة التي نتناولها في عيد 
األضحى المبارك، يساعد تناولها في إمداد الجسم 
بالمزيد من العناصر الغذائية، وعلى الرغم من ذلك 
قد يتسبب تناولها في مخاطر صحية عند اإلسراف 

فيها أو تناولها بطريقة غير صحية. 
يســتعرض  إلكترونــي  طبــي  موقــع  "الكونســلتو" 
كيفية تناول اللحوم بطريقة صحية في العيد، وفًقا 
 Health( "لموقــع "إيفــري داي هيلث، هيلث اليــن

.line، (Every day health

رفح/ صفاء عاشور:
في مشهد أدخل الفرحة والسرور على قلب كل من 
رآه أو علم بقصته على مواقع التواصل االجتماعي، 
حصد الطفل خميس ووالده عادل حسان الشهرة 
والدعوات الصالحات من الجميع بأن يكون هذا 

الطفل هو "أول العشرة".

غزة/ فلسطني:
للشــؤون  العامــة  اإلدارة  مــع  بالتعــاون  الفــن  بيــت  مركــز  عــرض 
الثقافيــة واملراكــز -بلديــة غــزة، مرسحيــة "آه يــا وطــن"، يف األيــام 
الثــاين والثالــث والرابــع مــن عيــد األضحــى املبــارك، عــىل مرسح 

رشاد الشوا وسط مدينة غزة.
املرسحية تحيك قصة حقيقية تعود لفريق مركز بيت الفن الذي 
كان يجهز نفســه لعرض مرسحية وقبل موعدها قصف االحتالل 
اإلرسائيــي مقــر املركــز. وقــال مؤلــف وبطــل املرسحيــة ومخرجها 
نبيــل عيــى الخطيــب لصحيفــة فلســطني: مــن املرسحيــة يــربز 

الواقع االجتامعي ووحشية االحتالل ضد الفن.
بهــاء  ســعد،  محمــد  حســني،  صفــاء  متثيــل:  مــن  واملرسحيــة 

الحايــك، ســامل األبيــض، محمــد عقــل، تامــر بــدوي، أمــر زهــد، 
فتحــي عبــد العــال، أحمــد صــالح، آدم شــاهني، يوســف منصــور، 
أمــا  زيــارة،  ونــزار  زيــارة  مــري  واألطفــال  الغــزايل،  الكريــم  عبــد 
املوسيقى التصويرية ألسامة قاسم، والتصوير ملحمد الربعي، 
وعــازف العــود محمــود الشــنطي، ومهندس الديكور والرســومات 

ماجد الجامل.
وقد أدى العدوان األخر عىل غزة إىل تدمر "بيت الفن" الذي 

 2007 عــام  منــذ  يعمــل 
ويختــص بالتمثيــل، تدمــًرا 
كاماًل وأحال كل ما فيه إىل 

بقايا.

في غزة.. عرض مسرحية 
"آه يا وطن" في العيد
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مــن  جــزء  حفــظ  إىل  األشــخاص  مــن  العديــد  يســعى 
لديهــم  يكــون  أن  دون  الشــخصية  نفقاتهــم  أو  رواتبهــم 
القــدرة عــى فعــل ذلــك أو متابعتــه حتــى النهايــة، لكــن 
توفــر املــال ميكــن أن يكــون أســهل بكثــر باتبــاع طــرق 

للمساعدة.
أهمية ادخار وتوفر األموال لألطفال:

العطــاء  أهميــة  عــن  مــع طفلــك  تحــديث  العطــاء:  أوًل- 
للفقــراء واملحتاجــن، وميكنــه  أو  الخريــة  للجمعيــات 
بذلك ادخار جزء بســيط من مرصوفه والتربع به ليشــعر 

بقيمة ما يفعله. 
ثانًيــا- الســتثامر: إذا كان ابنــك يف مرحلــة املراهقــة، 
شــهادة  يف  نقــوده  مــن  جــزًءا  يســتثمر  جعلــه  ميكنــك 
استثامر مثًل، أو وضعه يف مرشوع صغر أو يف تنمية 
هوايــة مــن هواياتــه، وعندمــا يحصــل عــى ربــح بســيط 

يشجعه ذلك أكرث عى الدخار والتوفر.
ثالًثــا- اإلحســاس باملســؤولية: فعندمــا تعوديــن طفلك 
تحمــل  يعلمــه  ســوف  فهــذا  مــن مرصوفــه،  جــزء  توفــر 
شــخًصا  يكــون  أن  ويعلمــه  الصغــر،  منــذ  املســؤولية 

مسؤوًل عندما يكرب. 
كيفية تعليم ادخار األموال لألطفال

لطفلــك،  تعليمهــا  ميكنــك  وأفــكار  طــرق  عــدة  هنــاك 
لتعليمه طريقة الدخار الجيد واملفيد.

مبجــرد  إنــه  إذ  الدخــار:  ألهــداف  جــدول  عمــل  أوًل- 
املــال  مــن  عليــه  الحصــول  طفلــك  يريــد  مــا  تعــرف  أن 
ســوف  التــي  األســابيع  عــدد  تخمــن  عليــك  املدخــر، 
بيــاين يحمــس  ادخــار املبلــغ، وعمــل رســم  يســتغرقها 
الطفل ويرفع من معنوياته، إذ ميكن متثيل كل أسبوع 
مع مربع، وميكن للطفل وضع ملصق يف املربع مبجرد 

تخصيص املال املعن للدخار.
ثانًيــا- اســتخدام مظاريــف أو جــرارات متعــددة للدخــار 
نظــام املظــروف  يعرفــون  الكثــر  إن  إذ  املــال:  وتنظيــم 
املغلف للدخار، أو تنظيم امليزانية، ميكنك أن تفعل 
الجــرار،  أو  باســتخدام األظــرف  الطفــل  مــع  أيًضــا  ذلــك 
يريــد  التــي  األشــياء  صــور  رســم  طفلــك  مــن  واطلــب 

رشاءها لحًقا باملال املدخر. 
أن  فهــم  يف  طفلــك  مســاعدة  يف  أيًضــا  ترغــب  وقــد 
بعض األمور التي تستغرق وقًتا أطول من غرها لحفظ 
املــال، فعــى ســبيل املثــال قــد يكــون لجــرة الدخــار أو 
الحصالــة قصــرة األجــل صــورة لعبــة معينــة، يف حن أن 
جرة أخرى تعد طويلة األجل قد يكون فيها صورة لرحلة 
إىل مدينــة امللهــي مثــًل، وعلــم طفلــك أن يضــع جانًبا 
املــال ويدخــر لألهــداف قصــرة األجــل وطويلــة األجــل، 
كــام يجــب أن يكــون لــدى الطفــل جرة أو ظرف مخصص 

تعطي دروًسا ملهمة دون عناء أو شقاء. 
مكافــأة  يف  فكــر  املــال:  توفــر  مكافــأة  تقديــم  رابًعــا- 
طفلــك عــى توفــر أموالــه، عــى ســبيل املثــال إذا كان 
طفلــك ل ينفــق أمــواًل لفــرة معينة مــن الوقت، ويعمل 
مبــا  إعجابــك  وإظهــار  فعليــك مبكافأتــه  الدخــار  عــى 
جعــل  أيًضــا  وميكنــك  وتشــجعه،  تحفــزه  حتــى  يفعــل 
الجوائز أفضل كلام زاد ادخار الطفل.  وإذا كان طفلك 
ا فجــرب امللصقــات، أو الســامح لــه بســاعة  صغــًرا جــدًّ
لعب إضافية من ألعاب الفيديو التي يحبها ويفضلها. 

لإلنفاق عى الحتياجات اليومية. 
ثالًثا- الهتامم بكونك قدوة لطفلك: إذ إن أفضل وأهم 
لطفلــك  الســامح  هــو  بهــا  القيــام  التــي ميكنــك  األمــور 
برؤيتــك وأنــت تقــوم بالــيء نفســه الــذي تطلبــه منــه، 
ميكنــك وضــع بعــض املــال يف جرة الدخــار أو الحصالة 

ا كانت، وطفلك يراك تفعل ذلك وأخربه بذلك.  أيًّ
هــذا ســيظهر لطفلــك أن الدخــار هــو أمــر طبيعــي يجب 
أن يقــوم بــه كل شــخص، إضافــة إىل أن معظــم األطفــال 
القــدوة  إن  إذ  بوالديهــم،  يقتــدوا  أن  يحبــون  الصغــار 

يبلــغ  فعندمــا  للدخــار:  بنــي  حســاب  فتــح  خامًســا- 
البنكيــة،  األمــور  لفهــم  صغــرة  ليســت  ا  ســنًّ طفلــك 
بهــدف  بنــي  حســاب  فتــح  عليــه  تقــرح  أن  ميكنــك 
أو  أســهم  رشاء  فائــدة  رشح  لحًقــا  وميكنــك  الدخــار، 

الدخول يف مرشوع صغر يعود عليه بالنفع.
أن  ميكنــك  إذ  الدخــار:  يف  الطفــل  منافســة  سادًســا- 
تنافس الطفل يف الدخار، وهذه وسيلة رائعة لتشجيع 
طفلك عى توفر املال اإلضايف، والزائد عى حاجته، 
ويجــب وضــع قاعــدة لهــذه الفكــرة، بحيث يكــون هناك 
ــا مــن املــرصوف، ويف  مبلــغ محــدد يجــب ادخــاره يوميًّ
حال قام الطفل بتوفر املزيد هنا تبدأ املنافسة معه. 
ســابًعا- مســاعدة الطفــل عــى إدراك األولويــات: ميكن 
أن تطلــب مــن طفلــك كتابة قامئة باألشــياء التي يرغب 
يف رشائها أو تحقيقها، ثم اطلب منه ترقيمها األولوية، 
واطلب من طفلك أن يفكر عى املدى الطويل أيًضا! 
مــاذا عــن كمبيوتــر محمــول لطيــف للكليــة؟ أو رحلة بعد 

التخرج إىل مكان مميز؟
لــكل هــدف،  الخــاص  ثــم خصــص مبلًغــا مــن مرصوفــه 
وتعــد هــذه الطريقــة بدايــة خطــة ماليــة، وهــذا النوع من 

التفكر يخدم طفلك جيًدا عى املدى الطويل. 
أو  راتبــك  تتلقــى  عندمــا  بــذكاء  املــال  إنفــاق  كيفيــة 
نقــودك يجــب أن تــوزع بطريقــة مســؤولة وذكاء لتجنــب 
أي نفقــات أخــرى ميكــن رصفها، فيام يأيت بعض الطرق 

التي تساهم يف رصف األموال بالشكل املناسب:
- تحديــد النفقــات األساســية التــي ل ميكــن الســتغناء 
يجــب  التــي  األساســيات  مــن  واحــدة  وهــي  أوًل،  عنهــا 
إعطاؤها األولوية: الطعام والرشاب واملأوى وامللبس. 
- تخصيــص مبلــغ مــن املــال شــهرًيا، والحتفــاظ بــه يف 
حســاب التوفر أو يف صندوق الطوارئ. ُيخصص هذا 
املبلــغ للحــالت الطارئــة، التــي ميكــن الحصــول عليهــا 
نتيجــة تــرك العمــل أو مواجهــة مشــاكل مهنيــة أو أشــياء 
مفاجئة أخرى قد تسبب مشقة مادية. - سداد الديون 
أحــد أكــرث األمــور صعوبــة يف توفر املــال، لذلك يجب 

التخلص من هذه الديون يف أقرص وقت ممكن.

التواصــل  مواقــع  عــى  الحالــة  هــذه  تســمى 
الجتامعــي "اكتئــاب مــا بعــد اإلجــازة،" ورغــم أن 
ا بعد، فإن  األطبــاء مل يطلقــوا عليهــا اســاًم رســميًّ
العديــد منهــم يقــّرون بهــا ومبــدى تأثرهــا عــى 
أنهــا  ويؤكــدون  بــل  والعقــي،  البــدين  النشــاط 
حالة طبيعية جًدا قد تصيب أشخاًصا كرًثا بعد 
العودة إىل العمل عند انتهاء العطلت وموســم 

العيدين. 
ووفًقــا ملوقــع "يس ان ان"، يقــول أســتاذ الطــب 
النفيس والعلوم العصبية الســلوكية يف جامعة 
لويول يف إلينوي، أنجيلوس هالريس، إن حدة 
العمــل  إىل  العائديــن  تصاحــب  التــي  املــزاج 
هــي حالــة طبيعيــة، قــد يكــون لهــا أســباب عــدة، 
موســم  يف  النــاس  يقــوم  مــا  "غالًبــا  مضيًفــا: 
الروتينيــة،  عاداتهــم  مــن  بالتخلــص  اإلجــازات 
تنــاول  مــن  ويكــرثون  الــرشب،  يف  فيفرطــون 
لســاعات  نومهــم  عــدم  إىل  باإلضافــة  الطعــام، 
العطلــة،  نهايــة  يف  هــذا  كل  ويتســبب  كافيــة. 

بوعكة صحية يف إثر التعب املراكم". 
يــأيت  الــذي  الجســدي،  اإلجهــاد  هــذا  ويتزامــن 
فجأة بعد شعور باإليجابية والفرح يف إثر تجمع 
عــى مليــن  اإلجابــة  هــم  مــع  واألحبــاء،  األرسة 
رســائل العمــل اإللكرونيــة، مــا يزيد من الشــعور 

التعب والتوتر بعد فرة اإلجازات. 

ول يعــد هــذا الشــعور الســلبي حكــًرا عــى مــن 
استمتعوا بإجازاتهم فقط، إذ إن الحالة هذه قد 
تصيــب مــن أمضــوا فــرة إجــازات مملــة مل تصــل 
إىل توقعاتهم، بحســب قول أســتاذ علم النفس 

يف جامعة ولية ميشيغان، راندي هيلرد. 
يــرشح هيــلرد أن الباحثــن يرون هذا يف الكثر 
مــن الدراســات، إذ يضــع األشــخاص آمــاًل كبــرة 
لفــرة اإلجــازات معتقدين أنهم ســيمضون أوقاًتا 
مثاليــة، بأجــواء إيجابيــة، ومــن ثــم تظهــر عطلتهم 

لتكون غر ذلك، ما يحبطهم يف النهاية".
وينصح هيلرد بـ"مداواة" مشاعر الكتئاب بعد 
العــودة إىل العمــل، بتذكــر أن زمــلءك جميعهــم 
ميّرون بذات الحالة، وأن هذه فرة قصرة ستمر 
مــع كل إنجــاز صغــر تحققــه يومًيــا، قــد يبعــث 

لك شعوًرا صغًرا من السعادة والتفاؤل. 
إيجابيــة،  أفــكار  بتطويــر  أيًضــا،  ُينصــح  كــام 
والبتعــاد عــن التذمــر الدائــم يف مــكان العمــل، 
رفــع  يف  تســاهم  صغــرة  أشــياء  عــن  والبحــث 

معنوياتك شيًئا فشيًئا. 
الوقــت  تخصيــص  بــأن  حديثــه  هيــلرد  ويختــم 
إلمضاء ليلة مع األصدقاء أو األقارب بعد العودة 
ا سيســاعد عى  إىل العمــل، هــو يشء مهــم جــدًّ
أل  رشط  اإلجــازة،"  بعــد  مــا  "اكتئــاب  تخطــى 

تفرطوا يف تناول الطعام والرشاب والسهر.

هل "اكتئاب ما بعد اإلجازة" حالة مرضية حقيقية؟
غزة/ فلسطين:

مائــدة أطباق متنوعــة لذيذة وكبيرة، ومنــزل العائلة 
الكبيــر المزدحــم بأفراد األســرة كّلها مــن صغيرها إلى 
كبيرهــا، وأناشــيد العيــد تمــأ المــكان.. تختفــي كل 

همومــك لوهلة مــن الزمن.. يرن هاتفك، فتســتيقظ 
مــن أحالمــك لتــدرك أنــك تجلــس اليــوم علــى مكتب 
عملــك! هــل هــذه حالك بعــد انتهاء موســم األعياد؟ 

أنت لست وحدك.

توفير المال وفوائده لألطفال
شيماء الزناتي -موقع مقال

المال هو وسيلة لتحقيق المطالب العامة والخاصة لكل الناس، وال أحد يستطيع القضاء على الحاجة إلى المال، ألنه يجب 
دفع ثمن الغذاء والدواء واإلسكان والملبس. وهناك واحدة من أهم الطرق للحفاظ على المال وتحقيق االستقرار المادي 
وهــي االدخــار، وادخــار المــال يمكنك االســتفادة منه في وقــت الحاجة بداًل من اإلســراف وعدم الجدوى فــي العديد من 

الجوانب التي تعد مهدرة ومدمرة للمال، لذلك نود التحدث عن طرق توفير المال وحفظه في الوقت المطلوب.
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الجالء x خدمات رفح.. مهمة صعبة على الفريقين الجريحين
الشاطئ x التفاح.. البحث عن طريق الفوز المهم للفريقين

ديربي "الوسطى" يتجدد بلقاء خدمات المغازي وخدمات النصيرات
غزة الرياضي في مهمة لتصحيح المسار من أمام خدمات خانيونس

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تعــود  عندمــا  املمتــاز،  الــدوري  يف  املنافســة  تتجــدد 
عجلتهــا للــدوران مــن جديــد بعــد التوقــف الــذي اســتمر 
لعــدة أيــام لقضــاء إجــازة عيــد األضحــى، وتنطلــق اليــوم 
الجولــة السادســة عــرة مــن البطولــة، مبباراتــن هامتــن 
ترتكــز أهميتهــا عــى صعيــد الفــرق الباحثة عــن االبتعاد 
مــن مراكــز الخطــر، إذ يلتقــي الجــاء مــع ضيفــه خدمــات 

رفح، فيا يواجه الشاطئ التفاح.
• الجالء X خدمات رفح

ســيكون الجــاء يف مهمــة صعبــة للغايــة عندمــا يســتقبل 
خدمــات رفــح، يف املبــاراة التــي تجمــع الفريقــن عــى 
أصحــاب  خالهــا  مــن  يســعى  والتــي  فلســطن،  ملعــب 
األرض لتحقيــق املفاجــأة أمــام حامــل اللقــب الــذي ميــر 
بظــروف صعبــة بعــد تلقيــه خســارتن يف آخــر مباراتــن 

لعبها بالدوري.
الجــاء يــدرك أن مهمتــه ليســت ســهلة إال أنــه ال ميلــك 
الخيــارات مــن أجــل الهرب من مناطق الخطر والتقدم يف 
ســلم الرتتيــب، خاصــة وأنــه يحتــل املركــز العــارش برصيد 
12 نقطــة ويبتعــد بفــارق ثاثــة نقــاط عــن الهــال والتفاح 

اللذان يتواجدان يف املراكز املؤدية للدرجة األوىل.
أصحــاب األرض يتطلعــون لاســتفادة مــن فــرتة التوقــف 

حصــد النقــاط الثاثــة والعمــل عــى تصحيــح مســار خدمــات 
رفح بعد الخسارتن أمام الحوانن والشجاعية.

بدايــة الفريــق الرفحــي القويــة يف مرحلــة اإليــاب بالفــوز عــى 
مــن  يرتاجــع  مــا جعلــه  وهــذا  تتواصــل  والشــاطئ مل  الهــال 
املقدمــة لوســط الرتتيــب، إال أنــه أصبــح اآلن يركز عى إعادة 
يف  العبيــه  مــن  كبــرة  ملجموعــة  افتقــد  الــذي  الفريــق  بنــاء 
املوسم الحايل سواء لإلحرتاف أو باإلنتقال للفرق األخرى.

الكــرد  ســعيد  املــدرب  ســيقودها  رفــح  خدمــات  مبــاراة 
رفقــة  املســاعد  املــدرب  مهمــة  يتــوىل  كان  الــذي  وهــو 
أبــو عريضــة، وهــذا مــا يجعــل خطــط التغيــر يف تشــكيلة 
الفريــق غــر جوهريــة وســتقترص عى بعــض العنارص مع 

الحفاظ عى القوام األسايس.
الــذي حققــه عــى  ويأمــل خدمــات رفــح أن يجــدد فــوزه 
الجاء يف مرحلة الذهاب، حيث متكن حينها من الفوز 

بهدفن مقابل هدف.
• خدمات الشاطئ X التفاح

ســيحتضنها  الســابقة  عــن  أهميــة  تقــل  ال  ثانيــة  مبــاراة 
خدمــات  وتجمــع  اليــوم  هــذا  عــرص  الرمــوك  ملعــب 
الشاطئ والتفاح، يف مباراة صعبة عى الفريقن وعى 

الضيوف بنسبة أكرب.
الشاطئ الذي يتواجد يف منطقة آمنة نسبيًا يف جدول 

التــي شــهدت تحضــرات مكثفــة ملاقــاة خدمــات رفــح، 
مــن  أفضــل  بشــكل  اإليــاب  مرحلــة  الفريــق  دخــل  حيــث 
بدايته للدور األول، األمر الذي جعله مرشــحًا للبقاء يف 

حال استمرت نتائجه اإليجابية يف البطولة.
خــال أربعــة مباريــات لعبهــا الجــاء منــذ انطــاق الــدور 
الثــاين متكــن مــن حصــد 5 نقــاط، ومل يخــر ســوى يف 
مباراتــن،  يف  وتعــادل  مثلهــا  يف  وفــاز  واحــدة،  مبــاراة 
أنهــى  الــذي  للفريــق  بالنســبة  نســبيًا  وهــذا معــدل جيــد 
الــدور األول برصيــد 7 نقــاط فقــط، ليظهــر دافعيــة كبــرة 
يف الدور الثاين إلنقاذ أول ظهور له يف الدرجة املمتازة 

والبقاء.
األخرض الرفحي ال مير بأفضل أحواله منذ بداية املوسم 
الحــايل، لكنــه فقــد بوصلتــه للطريــق نحــو اللقــب الثالــث 
بيــت  أمــام  لعبهــا  مباراتــن  آخــر  بعــد  التــوايل،  عــى 
حانــون الريــايض والشــجاعية والتــي تلقــى فيهــا الفريــق 
املركــز  يف  نقطــة   22 عنــد  رصيــده  وتوقــف  الخســارة، 
الســادس، ليفقــد الفريــق الكثــر مــن حظــوظ املنافســة، 
باإلضافة إىل استقالة إسام أبو عريضة مدرب الفريق.

مبــاراة الجــاء ســتكون مهمــة بالنســبة للفريــق والســاعي 
األربعــة  للمراكــز  والعــودة  االنتصــارات  اســتعادة  إىل 
األوىل، وهو ما يجعل الفريق تحت ضغط كبر من أجل 

ترتيــب الــدوري محتــًا املركــز الثامــن برصيــد 20 نقطــة، 
أن  ظــل  يف  التفــاح  مــن  أقــل  بضغــوط  املبــاراة  يلعــب 
الفريــق ابتعــد مبكــرًا عــن املنافســة عــى اللقــب، ليبــدأ 

مرحلة جديدة متثلت يف إعادة تأهيل الفريق.
هــذه  يف  الفــوز  نغمــة  اســتعادة  عــن  يبحــث  الشــاطئ 
املبــاراة خاصــة وأنــه بــدأ الــدور الثــاين بفــوز مثــن عــى 
أمــام  بخســارتن  بعدهــا  يتعــر  أن  قبــل  حانــون،  بيــت 
أصبــح  الجــاء،  أمــام  وتعــادل  والشــجاعية  رفــح  خدمــات 
يحتــاج إىل حصــد النقــاط الثاثــة مــن املبــاراة ملراضــاة 
جاهره الغاضبة من تراجع النتائج وتحسن موقعه يف 

ترتيب البطولة.
ســليان  الفريــق  نجــم  مــن  لاســتفادة  البحريــة  ويتطلــع 
لشــباك  للوصــول  مهمــة  أيقونــة  ميثــل  الــذي  العبيــد 
التهديفــي  معدلــه  تراجــع  مــن  الرغــم  عــى  املنافســن، 
أنــه ســاهم يف العديــد مــن األهــداف  لهــذا املوســم إال 
التي متكن الفريق من تســجيلها، وســيعمل عى ترجمة 
خربتــه مــن أجــل الوصــول لشــباك التفــاح وقيــادة فريقــه 
لحصد الفوز الغائب عن الفريق يف آخر ثاثة جوالت.

النتائــج  مــن  حالــة  وســط  املبــاراة  التفــاح  يدخــل  بــدوره 
املتدهورة التي مير بها منذ فوزه عى شــباب خانيونس 
يف الجولــة الثانيــة عــرة، لكن تلقى الفريق بعدها ثاثة 

جباليــا  وشــباب  خانيونــس  اتحــاد  أمــام  متتاليــة  هزائــم 
يف  البقــاء  أجــل  مــن  صعوبــة  مهمتــه  لتــزداد  والهــال، 

الدوري املمتاز.
وعــى الرغــم مــن البدايــة القويــة ملرحلــة اإليــاب والعودة 
ينجــح يف  الفريــق مل  أن  إال  النشــامى،  أمــام  مــن  بالفــوز 
اســتغال هــذا األمــر يف املباريــات الثاثــة التــي لعبهــا 
بعدهــا، وخاصــة مباراتــه أمــام الهــال الــذي أجــربه عــى 
الرتاجــع للمركــز الثــاين عر واألخــر بتوقف رصيده عند 
بفــارق  للهــال  مــع أفضليــة  لــكل فريــق منهــا،  نقــاط   9

األهداف.
التفاح يعلم أن مباراته أمام الشــاطئ متثل فرصة ذهبية 
لتحقيــق االســتفاقة والدخــول يف مرحلــة لتجديــد آمالــه 
يف البقاء والهرب من شبح الهبوط، وهذا ما سيسعى له 
الفريق ومدربه نبيل صيدم خاصة مع وجود العديد من 

العنارص أصحاب الخربة يف صفوف التفاح.
وكانت مباراة الفريقن يف الدور األول من هذا املوسم 
انتهت بالتعادل اإليجايب بهدفن لكل منها، لكن سبق 
لها اللعب يف موســم 2016/2017 حيث فاز التفاح 
يف مبــاراة الــدور األول بهــدف دون رد وهــذا مــا يتمنى أن 
يكــرره اليــوم، فيــا فــاز الشــاطئ يف مبــاراة الــدور الثــاين 

بثاثة أهداف مقابل اثنن.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
دوري  مــن  عــرة  السادســة  الجولــة  منافســات  اليــوم  تنطلــق 
الدرجــة األوىل، وســيكون أبرزهــا ديــريب الوســطى الــذي يتجــدد 
بلقــاء خدمــات املغــازي وخدمــات النصــرات، فيــا يحــل غــزة 
تصحيــح  عــن  بحثــًا  خانيونــس  خدمــات  عــى  ضيفــًا  الريــايض 
مســاره بعــد عــدة تعــرات عــاىن منهــا الفريــق منــذ بدايــة الــدور 

الثاين.
مواجهــة املغــازي والنصــرات تبــدو األبــرز خاصــة وأنهــا تجمــع 
بــن جاريــن عــادة مــا تكــون اإلثــارة حــارضة يف مباراتيها، والتي 
ســتقام عــى ملعــب الدرة، ويبحث مــن خالها الفريقن للفوز 

وحصد النقاط الثاثة مع اختاف طموحات كل منها.
خدمــات النصــرات عــاىن مــن تراجــع النتائــج منــذ بدايــة مرحلــة 
اإليــاب حيــث مل يتمكــن الفريــق مــن تحقيــق أي فــوز، واكتفــى 
بثاثــة تعــادالت وخســارة يف أربعــة مباريــات لعبهــا منــذ الجولــة 
الثانيــة عــر، ليحتــل املركــز الثالــث برصيــد 25 نقطــة، بفــارق 
نقطتــن عــن األهــي املتصــدر وهذا مــا يخفف من وطأة النتائج 

السلبية التي مر بها.

صحوتــه  مواصلــة  عــن  يبحــث  املغــازي  خدمــات  فــإن  بــدوره 
للخــروج مــن املراكــز املؤديــة للهبــوط للدرجــة الثانيــة، يف ظــل 
تواجــده باملركــز الثــاين عــر واألخــر برصيــد 10 نقــاط، لتصبح 
مهمــة الفريــق مصريــة وال تقبــل القســمة مــن أجــل مزيــد مــن 

التقدم نحو املراكز اآلمنة يف الرتتيب.
غــزة  يســتقبل خدمــات خانيونــس ضيفــه  الثانيــة  املبــاراة  ويف 
الريــايض يف املبــاراة التــي ســتجمعها عــى ملعــب خانيونس 
توازنهــا  الســتعادة  الفريقــن  أمــام  فرصــة  ومتثــل  البلــدي، 
املفقــود، خاصــة الضيــوف الذيــن مل يتمكنــوا مــن تحقيــق أي 

انتصار منذ الجولة الحادية عر من البطولة.
أصحاب األرض يطمحون الستغال الحالة التي مير بها العميد 
النقــاط الثاثــة مــن أمامــه لتأمــن موقعهــم يف مراكــز  وخطــف 

الوسط، حيث يحتل الفريق املركز التاسع برصيد 18 نقطة.
مــن جانبــه يتطلــع غــزة الريــايض إىل ثــورة تصحيــح تعيــد التوازن 
خمســة  أخــر  يف  الســلبية  النتائــج  مــن  سلســلة  بعــد  للفريــق 
مباريــات لعبهــا الفريــق شــهدت تعادلــه يف ثاثــة وخســارتن، 

ليرتاجع للمركز الرابع برصيد 24 نقطة.
ويدرك خدمات النصرات أن مباراة اليوم مصرية بالنسبة له، 
حيــث أن الفــوز هــو الخيــار الوحيــد له من أجل اســتعادة التوازن 

والعــودة لصــدارة الرتتيــب حتــى ولو بشــكل مؤقــت عى أمل أن 
يستفيد من نتائج منافسيه.

"ooredoo " في افتتاح الجولة الـ"16" لدوري

في افتتاح الجولة الـ16 لدوري الدرجة األولى
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لجنة االستئناف تعقد جلستها 
فحجاناألولــى اليــــوم لبحــــث قضيــة

ُيرفرف في سماء األولمبياد 
للمـرة السـابعـة فـي تـاريخـه علم فلسطين

جزائري ينسحب رفًضا لمواجهة خصم صهيوني

كتب/خالد أبو زاهر:
رفرف العلم الفلســطيني أمس يف ســاء العاصمة 
اليابانيــة طوكيــو، خــال مراســم حفــل افتتــاح دورة 
األلعــاب األوملبيــة "طوكيــو 2020" التــي تأجلــت 

ملدة عام بسبب جائحة كورونا.
يف  املشــاركة  الــدول  بــن  مــن  فلســطن  وكانــت 
طابــور العــرض التقليــدي بنــزول جميــع أفــراد البعثة 
إىل مضــار امللعــب الرئيــس لاحتفال، رافعًا علم 
الربــاع  بيــد  اليابانيــة،  الســاء  فلســطن خفاقــًا يف 

الفلسطيني الشاب محمد حادة.
اليابانيــة  الافتــة  أن  العــرض  طابــور  خــال  ولوحــظ 
التعريفية ببعثة فلســطن، حملت اســم فلسطن، 

مــن  حرمانهــا  تــم  بعدمــا  عامليــًا  األبــرز  الريــايض 
دولــة  ومنــح   ،1948 عــام  نكبــة  بعــد  املشــاركة 
التــي  مــن فلســطن  بــداًل  االحتــال حــق املشــاركة 

تأسست لجنتها األوملبية يف العام 1929.
مشــاركاتها  يف  ميداليــة  أي  فلســطن  ُتحقــق  ومل 
الســت املاضية بداية من أطلنطا 1996 وســيدين 
2000 وأثينــا 2004 وبكــن 2008 ولنــدن 2012 
وريــو دي جانــرو 2016، حيــث أنهــا تحتــاج لوقــت 
االحتــال  ظــروف  ظــل  يف  بطــل  صناعــة  أجــل  مــن 
 73 مــن  الفلســطيني  الشــعب  منــه  ُيعــاين  الــذي 

سنة.
وتحظــى فلســطن بدعــم وتأييــد غالبيــة دول العامل 

ولكــن عنــد اإلشــارة إىل الخارطــة، تــم وضــع الضفــة 
الغربيــة بــداًل مــن خارطــة فلســطن، فيــا تــم وضــع 
االحتــال  دولــة  بعثــة  نــزول  عنــد  فلســطن  خارطــة 

الصهيوين، وهو ما أثار استياء الفلسطينين.
وُتعــد املشــاركة الفلســطينية يف أوملبيــاد "طوكيــو 
بعــد  تاريخــه  يف  الســابعة  املشــاركة   ،"2020
األوىل يف "أطلنطــا" األمريكيــة عــام 1996 عندمــا 
شــاركت فلســطن باعــب واحــد هــو العــداء ماجد 
أبو مراحيل الذي رفع العلم الفلسطيني خفاقًا يف 
الســاء الواليــات املتحــدة األمريكيــة الداعــم األول 

والرئيس لدولة االحتال.
الحــدث  يف  الفلســطيني  املشــاركة  وتوالــت 

يف حقــه بالحريــة واالســتقال وتقريــر مصــره، كــا 
وتحظى بدعم وطني عريب من نوع خاص يف هذه 
الدورة من خال انســحاب العب الجودو الجزائري 
فتحــي نوريــن، الــذي أعلــن انســحابه مــن منافســات 
اللعبــة بعدمــا أوقعتــه القرعــة مــن خصــم صهيــوين، 
وهو ما حظي بإشــادة فلســطينية باملواقف العربية 

واإلسامية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص.
 "2020 "طوكيــو  دورة  يف  فلســطن  وُتشــارك 
والســباحة  الجــودو  ألعــاب  يف  رياضيــن  بخمســة 
ورفــع األثقــال وألعــاب القــوى، حيــث ُيثلهــا وســام 
أبــو رميلــة يف منافســات الجــودة، ودانيــا نــور ويــزن 
محمــد  والربــاع  الســباحة،  منافســات  يف  البــواب 

حــادة يف رفــع األثقــال، والعــداءة هنــاء بــركات يف 
سباقّي 100م و200م.

العــام املســاعد  وعــر عبــد الســام هنيــة، األمــن 
للمجلــس األعــى للرياضــة عــن ســعادته للمشــاركة 
الفلسطينية يف األوملبياد، ومتنى التوفيق لجميع 
أفــراد البعثــة املشــاركة مــن غــزة والضفــة والشــتات 
الفلســطيني، مؤكدًا أن هذه املشــاركة ُتعزز وحدة 

األرض والشعب الفلسطيني.
وأعــرب هنيــة عــن ســعادته برفــع العلــم الفلســطيني 
يف أكر حدث ريايض أمام العامل أجمع، وأن ذلك 
ُيعتــر بحــد ذاتــه إنجــازا هامــا للقضيــة الفلســطينية 

عى املستوين الريايض والسيايس.

غزة/ مؤمن الكحلوت
تعقــد لجنــة االســتئناف باتحاد كرة القدم أوىل 
جلساتها اليوم, لبحث ودراسة قضية الاعب 
عاد فحجان, بعد اعرتاض نادي خدمات رفح 
عــى قــرار االتحــاد بالســاح لشــباب رفــح بقيــد 

الاعب عى كشوفاته.
شــئون  لجنــة  مــن  امللــف  اللجنــة  وتســلمت 
أطــراف  باســتدعاء  تبــدأ  أن  عــى  الاعبــن, 
القضية, ودراســة األوراق خال األيام القادمة, 

قبــل اتخــاذ القــرار النهــايئ, خــال أســبوعن أو 
أسبوعن عى أبعد تقدير.

مــع  باملشــاركة  لاعــب  الكــرة  اتحــاد  وســمح 
نــادي شــباب رفــح يف بطولــة الدوري, لكن لجنة 
االســتئناف ارتــأت إيقــاف تنفيــذ قيــد الاعــب 
ومشاركته مع شباب رفح إىل حن االنتهاء من 

أعالها.
عــى  اعــرتض  قــد  رفــح  خدمــات  نــادي  وكان 
الشــباب,  جــاره  كشــوفات  عــى  الاعــب  قيــد 

بعــد منــح الاعــب كتــاب االســتغناء مــن نــادي 
املرصية لاتصاالت، حيث ُيطالب الخدمات 
بحقــه بالحصــول عــى مبلــغ 30 ألــف دوالر, أو 

عودة الاعب لقيوده حسب العقد املرم.
ويف ســياق متصــل, تواصــل لجنــة االســتئناف 
حــازم  الاعــب  قضيــة  لبحــث  جلســاتها  عقــد 
شكشــك, الــذي اشــتىك ناديــه الســابق شــباب 
مســتحقاته  عــى  الحصــول  لعــدم  خانيونــس, 

املالية كاملة.

ُيعسكر في الجزائر في 
شهـــر نوفمــبر القــادم الفدائي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تجريبيتــن  مباراتــن  إقامــة  عــن  النقــاب,  القــدم  كــرة  اتحــاد  كشــف 
للمنتخب الوطني, خال شهر سبتمر القادم, استعدادًا لبطولة كأس 

العرب امُلقررة يف الدوحة.
أن  تلفزيــوين,  حديــث  خــال  االتحــاد  رئيــس  الرجــوب  جريــل  وقــال 
الفــدايئ سُيعســكر يف الجزائــر خــال شــهر نوفمــر القــادم يف الجزائــر, 
قبــل  املحــي,  الجزائــري  املنتخــب  أمــام  تجريبيــة  مبــاراة  وســيلعب 

التوجه إيل العاصمة القطرية الدوحة.

تجريبيــن  دوليــن  لقاءيــن  ســيخوض  الفــدايئ  أن  الرجــوب  وأضــاف 
أمام قرغيســتان وإندونيســيا يومي الثالث والســابع من شــهر ســبتمر 

القادم, حسب خطة الجهاز الفني للمنتخب.
وأشاد الرجوب بقدرات الجهاز الفني, وأثنى عى نتائج مؤخرًا, معترًا 

املدرب املساعد للفدايئ فهد العتال صام األمان للجهاز الفني.
بــأن تكــون األجهــزة الفنيــة للمنتخبــات  وأكــد الرجــوب أن هنــاك قــرارًا 
التونســين  املدربــن  باســتثناء  املحليــن,  املدربــن  مــن  جميعهــا 

والجزائرين.

استعداًدا لكأس 
العرب في قطر
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طوكيو/) أ ف ب(:
طوكيــو  يف  األوملبيــة  األلعــاب  انطلقــت 
كاملــة  ســنة  تأجيلهــا  بعــد  الجمعــة  أمــس 
وســط  كوفيــد19-،  جائحــة  بســبب 
تفــي  ملنــع  صارمــة  وقيــود  إجــراءات 

الوباء.
وأعلن أمرباطور اليابان ناروهيتو "افتتاح" 
مــن  الـــ32  النســخة  طوكيــو،  أوملبيــاد 
األلعاب الصيفية، يف امللعب األوملبي. 
وقــال "أعلــن افتتــاح ألعــاب طوكيــو"، وفقا 
مــن  خــال  ملعــب  يف  العريقــة،  للصيغــة 
الجامهري ما عدا نحو ألف من املدعوين.

األجــواء  غابــت  الجائحــة،  تأثــري  وتحــت 
دي  ريــو  دورة  شــهدتها  التــي  االحتفاليــة 

جانريو يف 2016.
وكان الوبــاء الــذي يرعــب العــامل منــذ أكرث 
اىل  التحيــة  مــن  بقــوة:  حــارضا  ســنة  مــن 
الطواقــم الطبيــة، مــع ممرضــة شــاركت يف 
حمل العلم الياباين الضخم، وبث رشيط 
مبفــرده،  كل  يتمرنــون  لرياضيــن  فيديــو 
يف إشــارة اىل املباريــات الرياضيــة التــي 
غــري  عــرض  بســبب كوفيــد، اىل  توقفــت 
مسبوق التزم بقواعد التباعد االجتامعي.

الدوليــة  األوملبيــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 

لألمــل.  وقــت  هــو  "اليــوم  بــاخ  تومــاس 
تخيلنــاه،  عــام  متامــا  مختلــف  إنــه  نعــم، 
لكننــا سنســتفيد مــن هــذه األوقــات، ألننــا 
الشــعور  هــذا   )...( هنــا.  أخــريا  اجتمعنــا 
األفــق  نهايــة  يف  الضــوء  هــو  بالوحــدة، 

املظلم للوباء".
ناريــة  ألعــاب  إطــاق  االفتتــاح  ورافــق 
شــكلت  بينــام  راقصــة،  لوحــات  وتقديــم 
ســامء  يف  أرضيــة  كــرة  مســرية  طائــرات 
طوكيــو، كل ذلــك وســط مدرجــات تتســع 

ل68 ألف متفرج، لكن شبه خالية.
وتابــع حــوايل ألــف متفــرج عــرض ال206 
مبــارشة  االفتتــاح  بــث حفــل  بينــام  وفــود. 

يف كل أنحاء العامل.
نســخة  األوملبيــاد  يكــون  أن  ُيتوقــع  وفيــام 
يحــاول  الســابقة،  االحتفــاالت  مــن  باهتــة 
املشــاهدين  عــى  التعويــض  املنظمــون 
بــث  تكنولوجيــات  عــى  باالعتــامد 
عيــش  مــن  ليتمكنــوا  متطــّورة  وابتــكارات 

الحدث.
)خدمــات  أس"  يب  "أو  رشكــة  وأنشــأت 
مــن  صوتيــة  تســجيات  األوملبيــة(  البــث 
ضوضــاء الجامهــري يف األلعــاب الســابقة 
لتتكيــف مــع كل رياضــة، وســيتم بثهــا يف 

أماكن املنافسات.
تلقــي  مــن  أيضــًا  الرياضيــون  وســيتمّكن 
عــرض  شاشــات  خــال  مــن  التشــجيع 
مــن  مرســلة  )ســيلفي(  فيديــو  ملشــاهد 
طريــق  عــن  والتواصــل  العــامل،  أنحــاء  كل 
انتهــاء  مبجــرد  أحبائهــم  مــع  الفيديــو 

مسابقاتهم.
قبــل  املتخــذة  القاســية  التدابــري  ورغــم 
عــى  األوملبيــاد،  يف  املشــاركن  وصــول 
غــرار الخضــوع لعــدة فحــوص "يب يس آر" 
صحيــة  ومراقبــة  تتبــع  تطبيقــات  وتنزيــل 
أبرزهــا "أوتشــا"، ظهــرت بعــض اإلصابــات 
يف  البعثــات  وإداريــي  الرياضيــن  لــدى 

األيام التي سبقت حفل االفتتاح.
فــرض  االصابــات،  عــدد  ارتفــاع  ولتجّنــب 
أو  املعانقــة  عــى  حظــرًا  املنظمــون 

املصافحة يف االحتفال بالفوز.
انتكاســات كثــرية منهــا  وواجــه األوملبيــاد 
إعــادة مــروع بنــاء امللعــب الرئيــس إىل 
املرتفعــة،  لكلفتــه  نظــرًا  البدايــة  نقطــة 
فيــام كّبــد التأجيــل نفقــات إضافيــة بقيمــة 
2,6 مليــار دوالر، واســتقالة رئيــس اللجنــة 
التنظيميــة تســونيكازو تاكيــدا يف 2019 

بسبب اتهامات بالرىش.

افتتاح األلعاب األولمبية 2020
في طوكيو بعد عام من االنتظار

يعلن إصابة 
بنزيما 

بفيروس 
كورونا

يمدد عقده مع 
توتنهام حتى 2025 سون

ريال مدريد

مدريد/)أ ف ب(:
مدريــد  ريــال  لنــادي  الرســمي  املوقــع  ذكــر 
بنزميــا  كريــم  الفرنــي  مهاجمــه  أن  اإلســباين 
يف  الخــوض  دون  كورونــا،  بفــريوس  مصــاب 
تفاصيل، مكتفيا ببيان مقتضب قال فيه "يعلن 
نادي ريال مدريد عن إصابة العبنا كريم بنزمية 

بفريوس كوفيد19-".
وجــاءت إصابــة الهــداف الفرنــي الــذي شــارك 
مــع منتخــب بــاده يف نهائيــات كأس أوروبا هذا 
التحضرييــة  املباريــات  بــدء  فــرة  يف  الصيــف، 
للموســم الجديــد )املبــاراة املقبلــة األحــد ضــد 

الصيــف عــن عمــاق مدريــد بحســب التقاريــر، 
ناتشو، البلجييك إدين هازار وداين كارفاخال.

املــايض  املوســم  بـ"كوفيــد19-"  أصيــب  كــام 
املــدرب الفرنــي زيــن الدين زيــدان الذي رحل 
بدوره عن النادي ليحل بدال منه املدرب القديم 
والرئيــس  أنشــيلويت،  كارلــو  اإليطــايل  الجديــد 

فلورنتينو برييز.
وقــت  يف  بنزميــا  إصابــة  عــن  اإلعــان  ويــأيت 
ارتفعــت فيــه أعــداد اإلصابــات مجــددا يف دول 
ظهــور  بســبب  وفرنســا،  إســبانيا  بينهــا  كثــرية، 

متحور دلتا.

رينجرز اإلسكتلندي(.
للتعــايف  الوقــت  مــن  املتســع  الفرنــي  وأمــام 
والعــودة إىل الفريــق امللــيك الــذي يبــدأ رحلتــه 
كارلــو  اإليطــايل  القديــم  الجديــد  مدربــه  مــع 
أنشــيلويت يف الــدوري اإلســباين اعتبــارا من 14 

أغسطس يف ملعب ديبورتيفو أالفيس.
مــن  املــايض  املوســم  عــاىن  أن  لريــال  وســبق 
كورونــا،  بفــريوس  صفوفــه  يف  عــدة  إصابــات 
أبرزهــا لقائــده املنتقــل إىل باريــس ســان جرمــان 
بنزميــا  ومواطــن  رامــوس،  ســريخيو  الفرنــي 
املدافــع رافائيــل فــاران املرجح أيضا رحيله هذا 

لندن/)أ ف ب(:
هيونغ-مــن  ســون  الجنــويب  الكــوري  النجــم  مــدد 
عقــده مــع توتنهــام اإلنجليزي ألربعة أعوام إضافية، 

وذلك بحسب ما أعلن النادي اللندين.
انتقــل اىل  29 عامــًا والــذي  البالــغ  الــدويل  وجــدد 
ارتباطــه  ليفركــوزن،  بايــر  مــن   2015 يف  توتنهــام 
اتفــاق  اىل  التوصــل  بعــد   2025 حتــى  بســبريز 

يقيض برفع راتبه.
وقــال ســون يف بيــان "إنــه أصــًا لــرف كبــري يل أن 
النــادي  أظهــر  لقــد  أعــوام.  ســتة  ملــدة  هنــا  ألعــب 
ســعيد  أين  الواضــح  ومــن  تجاهــي،  هائــًا  احرامــًا 

بوجودي هنا".
هدفــًا   22 ســجل  الــذي  الجنــويب  الكــوري  واعتــرب 
يف 51 مبــاراة خاضهــا املوســم املــايض يف جميــع 
املســابقات، توتنهــام " مبثابــة منــزيل، الســيام يف 
مل  والطاقــم.  الاعبــن  باملشــجعن،  يتعلــق  مــا 
يكــن مــن الصعــب اتخــاذ القــرار، كان األمــر ســهًا. 
برؤيــة  مــرورًا  وســأكون  هنــا  بوجــودي  ســعيد  أنــا 
املشجعن مجددًا"، يف إشارة اىل السامح بعودة 
بعدمــا  املقبــل  املوســم  املاعــب  اىل  الجمهــور 
بســبب  املــايض  املوســم  املدرجــات  عــن  غــاب 

فريوس كورونا.

وفــرض ســون نفســه مــن ركائــز الفريــق اللنــدين منــذ 
مبــاراة   280 يف  أهــداف   107 مســجًا  وصولــه، 
مــع  بقميصــه يف رشاكــة هجوميــة ضاريــة  خاضهــا 
هــاري كــن الــذي مل يحســم مســتقبله مــع النــادي 
حتــى اآلن يف ظــل رغبتــه يف االنتقــال اىل منافــس 

قادر عى إحراز األلقاب.
ووجــه املــدرب الربتغــايل نونــو ســانتو الــذي خلــف 
توتنهــام،  تدريــب  يف  مورينيــو  جوزيــه  مواطنــه 
بخدمــات  للطامعــن  املــايض  األســبوع  تحذيــرًا 
العبنــا،  أنــه  :"بالتأكيــد  قائــًا  كــن  الفريــق  هــداف 

نقطة عى السطر".

لندن/)أ ف ب(:
اإلنجليــزي  الــدويل  املهاجــم  انضــم 
مواطنــه  اىل  سانشــو  غايــدون  الشــاب 
بوروســيا  مــن  يونايتــد  مانشســر 
 2026 دورمتونــد األملــاين بعقــد حتــى 
مقابــل 85 مليــون يــورو، وذلــك بحســب 

ما أعلن الناديان.
"ُيســعد  اإلنجليــزي  النــادي  وقــال 
مانشســر يونايتــد أن يعلــن التوقيــع مــع 
عــى  الحصــول  غايــدون سانشــو، رشط 
يف  عليــه  لإلبقــاء  الــدويل،  الترصيــح 
خيــار  مــع   ،2026 يونيــو  حتــى  النــادي 

التمديد لعام إضايف".
أبــرز  مــن  عامــًا  الـــ21  ابــن  ويعتــرب 
القــارة  يف  الواعديــن  املهاجمــن 

يف  يونايتــد  ســعى  وقــد  األوروبيــة، 
الســابق لضمــه مــن دون أن ينجــح، لكنــه 

متكن اآلن من امتام الصفقة.
وسجل سانشو 50 هدفًا مع 64 متريرة 
مــع  قضاهــا  مواســم  أربعــة  يف  حاســمة 
أشــار  مــا  بحســب  دورمتونــد  بوروســيا 
يونايتــد، وهــو كان هــذا الصيــف ضمــن 
الــذي  اإلنجليــزي  املنتخــب  تشــكيلة 
للمــرة  أوروبــا  كأس  نهــايئ  اىل  وصــل 
أمــام  الخســارة  قبــل  تاريخــه  يف  األوىل 
جعــل  مــا  الرجيــح،  بــركات  إيطاليــا 
الاعــب األســود البــرة وزميــاه بوكايــو 
ضحيــة  راشــفورد  وماركــوس  ســاكا 
لاســاءات العنرصيــة نتيجــة فشــلهم يف 

ترجم ركاتهم الرجيحية.

يونايتــد  نــره  بيــان  يف  سانشــو  وقــال 
ألنــه  لدورمتونــد  ممتنــًا  دامئــًا  "ســأكون 
مــع  القــدم  كــرة  للعــب  فرصــة  منحنــي 
الفريــق األول، عــى الرغــم من أين كنت 
أعرف دامئًا بأين سأعود اىل إنجلرا يف 

أحد األيام".
املــدرب  مــع  للعمــل  أتطلــع  "أنــا  وختــم 
)الرنوجي أويل غونار سولشاير( وفريقه 
التدريبي من أجل تطوير طريقة لعبي".

ومن جهته، اعترب سولشاير أن "غايدون 
يجســد نــوع الاعب الــذي أريد احضاره 
يتناســب  مهاجــم  العــب  إنــه  للنــادي. 
يونايتــد.  مانشســر  تقاليــد  أفضــل  مــع 
سيشــكل جــزءًا هامــًا مــن فريقــي ألعــوام 

قادمة ونتطلع لرؤيته يزدهر".

مانشستر يونايتد يضم سانشو 
رسميا ًمقابل 85 مليون يورو
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3 وفيات  ... 

االحتالل يعدم   ... 

مسلحون يغتالون ...  حجاج بيت الله  ... 
بنات.

وقال املتحدث باســم أجهزة أمن الســلطة 
أطلقــوا  مجهولــن  إن  دويــكات:  طــالل 
الرصــاص عــى املستشــار مهنــا يف بيتــه، 
مــا أدى إىل مرصعــه عــى الفــور، ثــم الذوا 
بالفــرار، مشــًرا إىل أن النيابــة العســكرية 
والجهــات املختصــة بــارشت يف التحقيــق 

للوقوف عى مالبسات الجرمية.
يف  النتشــة  نضــال  اإلعالمــي  وشــكك 
"فيســبوك"  يف  حســابه  عــى  منشــور 
تعتقــدون  "هــل  قائــاًل:  اغتيالــه،  بأســباب 
أن اغتيالــه وتصفيتــه عــى خلفيــة موقــف 
ســيارة أو خــالف عــى حــدود قطعــة أرض 
رحمــك  اإللكــروين؟  الذبــاب  يــروج  كــا 
عليــن،  يف  اللــه  وتقبلــك  عكرمــة  اللــه 
والعدالــة لقضيتــك ولقضيــة الشــهيد نــزار 

بنات".
كان  مهنــا  املغــدور  أن  النتشــة  وأضــاف 
زراعــة  بقضيــة  تحقيــق  لجنــة  يف  عضــًوا 
رســمية  مؤسســة  يف  رسيــة  كامــرات 
قبــل  النســاء  داخــل حامــات املوظفــات 
ســنوات، وشــغل منصــب قــاٍض عســكري 

ومنصــب   ،2016 حتــى   2012 منــذ 
مستشــار قانوين للجنة املالية العســكرية 

حتى اغتياله.
العــاروري:  ماجــد  الحقوقــي  وكتــب 
"رحمــه اللــه وجعــل مثــواه الجنــة، التقيــت 
املستشار القانوين عكرمة مهنا قبل عدة 
شــهور مرتــن يف مقــر املاليــة العســكرية، 
مؤسســة  لصالــح  تقريــر  إعــداد  إطــار  يف 
املؤسســات  تنفيــذ  مــدى  حــول  أمــان 
األمنيــة لتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة، 
وشــعرت خالل املقابلة أن هذا الشــخص 
لــه  واليــد،  القلــب  نظيــف  مهنــي  رجــل 
دور كبــر يف ضبــط وتطويــر آليــات عمــل 
رصف  معايــر  ووضــع  العســكرية  املاليــة 

شفافة ومناسبة".
وأضــاف أنــه "كان يف ذلــك الحــن يعمــل 
باألجهــزة  خــاص  مــايل  نظــام  إعــداد  عــى 
بــدل  الــوزراء  مجلــس  مــن  مقــر  األمنيــة 
وكان  بهــا،  املعمــول  االســتثنائية  الالئحــة 
النظــام املــايل املقــرح يف ذلــك الحــن 
إن صــدر  أتابــع  ومل  األخــرة،  مراحلــه  يف 
بعــد ذلــك أم ال، رحمــه اللــه كــم كان لطيًفا 

يبــدو  والصــدق  اللقــاء  خــالل  ومتعاوًنــا 
بعدمــا  والغصــة  بــاألمل  وشــعرت  عليــه، 

سمعت خرب قتله".
وكان آخــر مــا كتــب املستشــار املغــدور 
مــن  "لــكل  بالعيــد:  مهنًئــا  صفحتــه  عــى 
يســتحق ورشيــف ولــكل غيــور عــى وطنــه 

أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخر".
طولكــرم  محافــظ  قــال  الحــق،  وقــت  ويف 
جهــاز  إن  لألناضــول:  بكــر،  أبــو  عصــام 
القبــض  إلقــاء  مــن  متكــن  الوقــايئ  األمــن 
عــى املتهــم الرئيــس بقتل مهنــا، واعرف 
بارتكاب الجرمية، وسيقدم للنيابة العامة 
دون  القانونيــة،  اإلجــراءات  الســتكال 
ارتــكاب  دوافــع  أو  هويتــه  عــن  الكشــف 

الجرمية.
أمــن  أجهــزة  كانــت  ماثلــة،  جرميــة  ويف 
عاًمــا(،   44( بنــات  اغتالــت  قــد  الســلطة 
24 يونيو/حزيــران املــايض، بســبب  يف 
معارضته نهج السلطة، وانتقاداته الالذعة 
ألدائهــا عــرب موقــع "فيســبوك" والتــي كان 
كورونــا  فــروس  لقاحــات  صفقــة  آخرهــا 
الفاســدة التــي كادت تربمهــا مــع االحتالل 

اإلرسائييل، لوال انكشاف أمرها.
للشــارع  صدمــة  الجرميــة  وشــكلت 
ا  ا ودوليًّ الفلسطيني وأثارت سخًطا حقوقيًّ
ــا واســًعا، ومطالبــات بالتحقيــق يف  وأمميًّ
عنهــا  املســؤولن  وتقديــم  مالبســاتها 

للعدالة.
لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  وكشــفت 
وهيئــات  مؤسســات  وعــدة  اإلنســان 
أن  مشــرك،  بيــان  يف  حقوقيــة 
املشــاهدات بعد ترشيح الجثان أكدت 
مناطــق  يف  وســحجات  كدمــات  وجــود 
ذلــك  يف  مبــا  بنــات،  جســم  مــن  عديــدة 
الــرأس والعنــق والكتفــن والصــدر والظهــر 
وجــود  مــع  والســفلية،  العلويــة  واألطــراف 
آثــار تربيــط عــى املعصمــن، وكســور يف 

األضالع، وبذلك وفاته غر طبيعية.
والكرامــة"  "الحريــة  قامئــة  بنــات  وشــّكل 
الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات  لخــوض 
مايو/أيــار   22 يــوم  مقــررة  كانــت  التــي 
 30 يف  مرســوم  صــدور  قبــل  املــايض، 
إبريل/نيســان املايض من رئيس الســلطة 

محمود عباس بتعطيلها.

التطعيات، أفادت الوزارة بأن إجايل الجرعات التي وصلت إىل القطاع بلغ 
336300 جرعة، يف حن تلقى 98751 مواطًنا اللقاح.

ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه، مــي الكيلــة، 18 
إصابة بفروس كورونا، وتعايف 21 مصاًبا.

لت يف:  وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن اإلصابــات ُســجِّ
 ،)2( والبــرة  اللــه  رام   ،)2( نابلــس   ،)1( طوبــاس   ،)5( طولكــرم   ،)7( جنــن 
الخليل )1(. وتابعت أن نسبة التعايف من فروس كورونا يف أرايض السلطة 
والوفيــات   ،0.3% النشــطة  اإلصابــات  ونســبة   ،98.6% بلغــت  الفلســطينية 
%1.1 مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 11 مصاًبــا يف غــرف العنايــة 

 17 املكثفــة، يف حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات 
مصاًبا.

تــم تفويــج 7 آالف و200 حــاج، أمــس، ممــن اختاروا التأخر 
إىل اليــوم الثالــث عــرش مــن ذي الحجــة بــن منــى والحــرم 
امليك عرب حافالت النقل اآلمن؛ لتمكينهم من أداء طواف 
الــوداع، وإمتــام مناســك الحــج، علــًا بــأن غالبيــة الحجــاج 

الذين يبلغ عددهم 60 ألًفا فّضلوا التعجل الخميس.
ورمى الحجاج الجمرات الثالث، مبتدئن بالجمرة الصغرى 
فالوســطى ثــم جمــرة العقبة، وســط تنظيــم دقيق وإجراءات 

احرازية عالية، وتحقيق التباعد املكاين بن الحجيج.
وبعد االنتهاء من الرمي يف مشــعر منى توجه الحجاج إىل 
املسجد الحرام ألداء طواف الوداع الذي يعد آخر واجبات 
الحج التي ينبغي عى الحاج أن يؤديها قبيل سفره مبارشة 

عائدا إىل بلده، وال ُيعفى منه إال الحائض والنفساء.
وعملت رئاسة شؤون الحرمن عى جداول تفويج منظمة 
الستقبال ضيوف الرحمن يف املسجد الحرام ألداء طواف 
بــن كل  الــوداع، عــرب تطبيــق إجــراءات التباعــد الجســدي 
حاج وآخر، ووضع امللصقات األرضية اإلرشادية بساحات 
الحرم امليك وصحن املطاف التي ُتحدد مســارات الحركة 

بشكل آمن وصحي.
الــدور  كــا أكملــت تهيئــة أدوار صحــن املطــاف ومطــاف 
األريض واألول، والبالغ عددها 25 مساًرا بصحن املطاف، 
الــدور  الــدور األريض، و5 مســارات يف  و4 مســارات يف 
لــذوي االحتياجــات الخاصــة،  األول، وتخصيــص مســارات 

وفــق ضوابــط اإلجــراءات االحرازيــة، باإلضافــة لتخصيــص 
أبواب محّددة للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضان منع 
حــدوث أي تزاحــم أو تكــدس، ومبــا يضمــن انســيابية حركــة 

الحشود.
كان وزيــر الصحــة الســعودي الدكتــور توفيــق الربيعة أعلن، 
 1442 العــام  لهــذا  الحــج الصحيــة  نجــاح خطــة  الخميــس، 
لفــروس  التفشــيات  مــن  العــام  هــذا  حــج  وخلــو  هجريــة، 

كورونا، وغره من األمراض الوبائية األخرى.
وقال وزير الصحة: إن الجهات املشاركة يف خدمة ضيوف 
الرحمــن بذلــت جهــوًدا كبــرة لتنفيــذ خطــة الحــج الصحيــة؛ 
لضان سالمة الحجاج ومنع انتشار العدوى بينهم يف ظل 

جائحة كورونا.
املبكــرة  الجهــود  هــذه  أســهمت  اللــه  "بفضــل  وأضــاف: 
الصحــي  الوضــع  مــع  التعامــل  يف  االحرازيــة  واإلجــراءات 
للجائحــة خــالل موســم الحــج لهــذا العــام، الــذي اســتدعى 
مســتكميل  مــن  حــاج  ألــف   60 عــى  الحــج  أداء  اقتصــار 
اللقــاح، مــا كان لــه األثــر امللمــوس يف الحفــاظ عــى صحــة 

وسالمة الحجاج".
مــن  عــددا  الحــايل  املوســم  خــالل  اململكــة  واســتحدثت 
أداء  مــن  الحجــاج  مكنــت  التــي  التكنولوجيــة،  التطبيقــات 
مناســكهم بيــر وســهولة وحققــت متطلبــات االحــرازات 

الوقائية.

 األحمــر يف نابلــس بتعامــل طواقمهــا مــع ٣٢٠ إصابــة 
االحتــالل  قــوات  قمــع  إثــر  يف  وأورصيــن،  بيتــا  يف 
لالســتيطان،  املناهضــة  املســرات  يف  املشــاركن 
ــم  تحطُّ إىل  إســعاف  ســيارَت  تعــرُّض  إىل  مشــرة 

زجاجها وإصابة هيكلها بالرصاص.
واندلعت مواجهات عنيفة عقب صالة الجمعة عى 
أرايض جبــل صبيــح ببلــدة بيتــا جنــوب نابلس، تركزت 
مبنطقــة  أعنفهــا  وكان  الجبــل،  مبحيــط  محوريــن  يف 
الهوتــة، أصيــب خاللهــا الصحفي أمين النوباين بعيار 

معدين بالفخذ.
ويف بيت دجن رشق نابلس، قمعت قوات االحتالل 
االســتيطانية  البــؤرة  الرافضــة  األســبوعية  املســرة 
 7 إصابــة  إىل  أدى  مــا  الرشقيــة  باملنطقــة  املقامــة 
باملطــاط،  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  مواطنــن 

والعرشات باالختناق.
وكان مئــات املواطنــن قــد شــاركوا يف املســرة التــي 
خرجــت بعــد صــالة الجمعــة مــن وســط القريــة باتجــاه 
األرايض التــي تــم االســتيالء عليها، بدعوة من اللجنة 
الشــعبية للدفــاع عــن األرايض يف بيــت دجــن، ولجنــة 

التنسيق الفصائيل يف نابلس، وهيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان.

وتشــهد قريــة بيــت دجــن كل يــوم جمعــة مواجهــات 
مــع قــوات االحتــالل يف األرايض املهددة باالســتيالء 

عليها.
ويف قلقيليــة، أصيــب عــرشات املواطنــن باالختنــاق 
قــدوم  كفــر  مســرة  االحتــالل  قــوات  قمــع  إثــر  يف 
الســلمية األســبوعية املناهضة لالستيطان واملطالبة 

بفتح شارع القرية املغلق منذ 17 عاًما.
وهاجمــت قــوات االحتــالل املشــاركن يف املســرة 
بقنابــل الغــاز واألعــرة املعدنية املغلفة باملطاط، ما 

أدى إىل وقوع عرشات اإلصابات باالختناق.
مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل ســياف بني 
 21( العايــدة  أبــو  أحمــد  املحرريــن  واألرسى  عــودة، 
عاًمــا(، ومــراد بنــي عــودة )43 عاًمــا(، ورائــق بشــارات 
وجــالل  معــايل،  وحســام  طوبــاس،  مــن  عاًمــا(   44(

دويــكات، وحــراء حايــل مــن نابلس، واألســر املحرر 
قباطيــة  بلــدة  نــزال عقــب مداهمــة منزلــه يف  ماجــد 

جنوب جنن.

حماس تطلق مبادرة 
زيارات "المقاومة توحدنا"

غزة/ فلسطن:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  أطلقــت 
حــاس، مبــادرة زيــارات وطنيــة، لتعزيــز الرشاكــة الفلســطينية، تحــت 

عنوان "املقاومة توحدنا".
زيــارة  تهــدف إىل  أمــس أن املبــادرة  لهــا  بيــان  الدائــرة يف  وأوضحــت 
والشــخصيات  واملدنيــة  املجتمعيــة  والهيئــات  واملكونــات  الفصائــل 
الرشاكــة  لتعزيــز  املاســة  الحاجــة  لتأكيــد  غــزة،  قطــاع  يف  املســتقلة 

الوطنية من خالل قيادة وطنية جامعة.
الــذي رســم يف معركــة  نهــج املقاومــة  الزيــارات ســتؤكد  إن  وقالــت: 
العــودة  طريــق  عــى  نوعيــة  ونقلــة  جديــدة  معادلــة  القــدس"  "ســيف 
والتحريــر، وأعــاد االعتبــار للقضيــة الفلســطينية عــى الســاحة الدوليــة 
واإلقليميــة، إضافــة إىل تعزيــز التواصــل الدائــم والعالقــة املتينــة مــع 

املجتمع مبكوناته وأطيافه وأحزابه وهيئاته.

استمرار إغالق ميناء غزة
الداخلية تحث المواطنني عىل 

المسارعة إىل تلقي التطعيم
غزة/ فلسطن:

قال املتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إياد البزم، إن جائحة "كورونا" 
ال تــزال حــارضة خاصــة يف ظــل ظهــور ســالالت جديــدة من الفــروس يف محيطنا، 

وهذا يدلل عى أننا أمام خطر، ورمبا يكون هناك موجة ثالثة من الفروس.
وأضــاف البــزم يف ترصيحــات صحفيــة، أن الداخليــة تتابــع مــن كثــب، وتعمــل مــع 

وزارة الصحة للبقاء عى الجاهزية للتعامل مع أي تطورات يف الحالة الوبائية.
لفــروس  املضــاد  التطعيــم  تلقــي  إىل  واإلرساع  املبــادرة  إىل  املواطنــن  ودعــا 
"كورونــا"، بهــدف محــارصة هــذه الحالــة التــي أثــرت يف جميع مناحــي الحياة كثًرا 

للعام الثاين عى التوايل، وترضرت بفعلها جميع القطاعات.
وأهــاب باملواطنــن إىل املحافظــة عــى إجــراءات الســالمة والوقايــة الشــخصية 
عــى األقــل يف هــذه املرحلــة، وارتداء الكامة يف أماكن االزدحام، والتباعد قدر 
د عــى أن إجراءات مواجهــة "كورونا"،  اإلمــكان يف أثنــاء تلبيــة االحتياجــات. وشــدَّ
الجهــات  الحالــة وتقديــرات  لتطــورات  تبًعــا  األخــرى  عــن  تختلــف يف كل مرحلــة 
املختصــة، ونحــرص عــى اتخــاذ إجــراءات أكــر تركيــًزا حتــى نخفــف مــن األرضار 
الداخليــة  أن وزارة  الفــروس. وأشــار إىل  انتشــار  عــن مواجهــة  الناتجــة  الجانبيــة 
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة املختصــة تعمــل مــن أجــل حايــة أبنــاء شــعبنا 
واملحافظــة عــى حياتهــم، ولــن نــردد يف اتخــاذ أي إجــراءات حفاًظــا عــى ســالمة 
املواطنن إن لزم األمر. وأكد عدم وجود أي إجراءات جديدة فيا يتعلق بجائحة 
"كورونــا"، موضًحــا ذلــك بقولــه: "ال قرارات إغالق جديدة بســبب فروس كورونا، 
وال صحــة ملــا يــردد حــول ذلــك". ولفــت إىل أن مينــاء غــزة مــا زال مغلًقا ألنه نقطة 
اســتقطاب وتجمع كبرة للمواطنن وكان يشــهد حاالت ازدحام شــديد يف فصل 

الصيف، واستمرار إغالقه يأت حفاًظا عى سالمة املواطنن.
وحــول ســفر املواطنــن عــرب معــرب رفــح، قــال البــزم إن فصل الصيف يشــهد ازدياًدا 
لحاجة املواطنن إىل السفر، ما يتسبب بحالة اكتظاظ نظًرا لطبيعة عمل املعرب 
بأعــداد محــددة تــراوح مــا بــن 250 و300 مســافر يومًيــا، وهــذا العــدد غر كاٍف 

لتلبية احتياجات جميع الراغبن بالسفر والحاالت اإلنسانية.
وأشار إىل أن وزارة الداخلية عى تواصل مستمر مع السلطات املرصية من أجل 

الوصول إىل أفضل السبل الستمرار عمل معرب رفح.
وأوضــح البــزم أن هيئــة املعابــر والحــدود تعمــل كل مــا بوســعها مــن أجــل التســهيل 
اإلجــراءات  الســفر، وتتخــذ كل  مــن  عــدد ممكــن  أكــرب  عــى املواطنــن ومتكــن 
د عــى أن فتــح معــرب رفــح باســتمرار، أمــر إيجــايب ومهــم عــى  الالزمــة لذلــك. وشــدَّ
ا، آماًل أن يتطور األمر الســتيعاب أعداد أكرب  الرغم من قلة عدد املســافرين يوميًّ

من املسافرين يومًيا.

عماد الباز يتسلم مهام منصبه 
رئيًسا لسلطة األرايض

غزة/ فلسطن:
تسلم الدكتور عاد الباز مهام منصبه الجديد رئيًسا لسلطة األرايض بغزة.

وأكــد البــاز يف اجتاعــه مــع املديريــن العامــن يف ســلطة األرايض، مؤخــًرا، 
أهميــة العمــل الجاعــي والتعــاون من أجل إنجاح املؤسســة وتقديم الخدمات 
للجمهــور. وكان اللقــاء األول تعريًفــا بعمــل إدارات ســلطة األرايض مــن قبــل 
ســلطة  يف  والرئيســة  األساســية  واملهــام  امللفــات  وأهــم  العامــن  املديريــن 
د عــى رضورة تعــاون اإلدارات املختلفــة يف إنجــاز معامــالت  األرايض. وشــدَّ
املواطنــن بشــكل رسيــع ودقيــق، كــا أكــد رضورة التعــاون مــع بقيــة الــوزرات 
واملؤسسات الحكومية وغر الحكومية يف املحافظة عى األرايض الحكومية.

رام الله/ صفا:
الكاريكاتــر  رســام  اغتيــال  ذكــرى  تحــل 
يف  العــيل  ناجــي  الشــهر  الفلســطيني 
لنــدن قبــل 34 ســنة، متزامنــة مــع اســتمرار 
تداعيــات اغتيــال املعارض الســيايس نزار 
بنــات قبــل شــهر، والذي تتشــابه شــخصيته 
العــيل يف  الشــهيد  مــع شــخصية  الناقــدة 

كثر من جوانبها.
غــادرة  تلقــى رصاصــًة  )51 عاًمــا(  والعــيل 
رسيــر  عــى  وبقــي   1987 صيــف  يف 
أعلــن  حتــى  شــهٍر  مــن  أكــر  املستشــفى 

استشهاده.
ســكان  مــن  بنــات  محمــد  خليــل  ونــزار 
يف  الخليــل  مدينــة  جنــوب  دورا  بلــدة 
ناشــط ســيايس  الغربيــة املحتلــة،  الضفــة 
يف  ســنوات   7 منــذ  عمــل  فلســطيني، 

محاربة وفضح الفساد.
ُيعد من النشطاء املعروفن عى الساحة 
التســوية،  مــرشوع  ضــد  الفلســطينية، 
اعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة مثاين مرات، 

عى خلفية نشاطه ضد الفساد.
استشــهاد  عــى  قــرن  ُثلــث  مــرور  ورغــم 
العيل؛ فإن رسومه الكاريكاترية ما زالت 
تتــداول بــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
وُيعــاد طبــع رســوماته يف الصحــف العربية 

إىل اليوم.
وتشــتهر رســوماته بإثــارة القضايــا الوطنيــة 
بــاألمل  والسياســية واالجتاعيــة املتشــحة 

والشجون العاطفي.
وينتمي الرسام الفقيد إىل قضاء الجليل، 
إذ أبرص النور هناك قبل 83 عاًما، وانتقل 
وقــى   ،1948 نكبــة  إثــر  يف  لبنــان  إىل 
بزعــم  اللبنانيــة  الســجون  يف  ســنواٍت 

أنشطته السياسية.
الكويــت،  إىل  العــيل  ســافر   1963 وعــام 
وتلقفتــه صحيفــة "القبــس" الكويتيــة ملدة 

11 عاًما يرسم عى صحفها اليومية.

ومتكنــت عائلتــه وأصحابــه مــن جمع كتاٍب 
للعيل بعنوان: "طفل يف فلسطن: رسوم 
ناجــي العــيل"، إذ قــال: "مهمتــي التحــدث 

قاســية يف عمــر األوطــان، إذ يتطابــق عمــره 
وعمــر رســامه. وعــى الرغــم مــن اســتخدام 
العــيل  رســومات  يف  أخــرى  شــخصيات 
مثــل "فاطمــة" والجنــدي اإلرسائييل طويل 
الطفــل  لشــهرة  تصــل  مل  أنهــا  إال  األنــف، 

"حنظلة".
وقد نجح الرســام ناجي العيل يف توظيف 
فنه الساخر يف انتقاد التغرات السياسية 
قضيــة  لخدمــة  االحتــالل  جرائــم  وفضــح 

بالده.
بعيــد  العــيل  مــع  صحفيــة  مقابلــٍة  ويف 
اجتياح لبنان عام 1982، قال: "كنت يف 
صيدا يف أثناء الغزو اإلرسائييل، واجهت 
نفــس مــا واجهــه النــاس مــن رعــب وخــوف، 
الطــران،  وغــارات  القصــف  أيــام  وعشــت 
ورأيــت الدمــاء والقتى بأم العن، وبقيت 
يف صيــدا ملــدة شــهر بعــد احتاللهــا، ويف 
تلــك األيــام العصيبــة مل أرســم، وحتــى لــو 
توصيــل  عــى  قــادر  غــر  فأنــا  اســتطعت 

رسومات إىل الصحيفة التي أعمل بها".

بصــوت النــاس، شــعبي يف املخيــات يف 
البســطاء  العــرب  وباســم  والجزائــر،  مــرص 
يف املنطقــة كلهــا والذيــن ال منافــذ كثــرة 

لديهم للتعبر عن وجهة نظرهم".
إن  الفقيــد:  الرســام  معارضــو  ويقــول 
رسوماته التي كان يوقعها باسم "حنظلة"، 
كانــت مثــرة لالنتقاد لدى األنظمة العربية 
القيــادات  بعــض  إىل  إضافــًة  الحاكمــة، 
حيــث  مــن  الفلســطينين،  والزعــاء 

تعاطيهم سلًبا مع القضية الفلسطينية.
مــن  الكثــر  العــيل  رســومات  وحملــت 
وقيــادات  العربيــة  لألنظمــة  االنتقــادات 
فلســطينية عــاب عليها طريقــة تعاملها مع 
دامئــا  ناجــي  وكان  الفلســطينية.  القضيــة 

يوّقع أعاله برسم حنظلة.
وهميــة  لشــخصية  فإنهــا  حنظلــة،  وعــن 
ظهــر  وقــد  أعــوام(   10( لطفــل  فلســطينية 
للمــرة األوىل يف رســوماته عــام 1969 يف 
إن  وقيــل  الكويتيــة.  "الجريــدة"  صحيفــة 
فــرة  الرســومية متثــل  شــخصية "حنظلــة" 

ورســام  التشــكييل  الفنــان  ويقــول 
بهجــوري  جــورج  املــرصي  الكاريكاتــر 
لــو  كــا  ميــي  "كان  العــيل:  ناجــي  عــن 
الكنجــارو،  مثــل  أعــى  إىل  يقفــز  كان 
إىل  يحولــه  أو  يشء  كل  يفلســف  وكان 
مــن  )حنظلــة(  شــخصية  وأخــذ  سياســة، 
وحــي رســمه لنفســه، إذ كان يرســم نفســه 
حجــم  يف  حنظلــة،  مثــل  الكاريكاتــر  مــع 
)ميــيك مــاوس(، لكنــه صنفه كرمز للنضال 
أشــهر  مــن  أصبــح  حتــى  الفلســطيني، 

الكاريكاترات العاملية".
الطفــل  ميثــل  آخــر  وجــه  ولحنظلــة 
الــذي ميثــل عصــب القضيــة  الفلســطيني 
يواجــه  طفــل  وشــعبها،  الفلســطينية 
الحيــاة  مصاعــب  ويواجــه  االحتــالل 
حنظلــة  وســيظل  االحتــالل،  حكــم  تحــت 
يعــود  أن  مــن عمــره إىل  العــارشة  ــا يف  حيًّ
الفلســطينيون إىل وطنهــم، تنفيــًذا لوصيــة 
مبتكــره ناجــي العــيل الــذي دفــن يف أرض 

غريبة بعيًدا عن وطنه.

"غادرا جسًدا وبصماتهما حارضة"

"حنظلة" و"بنات".. حكاية ثلث قرن من كتم أصوات المعارضة السياسية

النارصة/ فلسطن:
االحتــالل  ورشطــة  جيــش  فــق  يتَّ
اإلرسائييل، عى الحاجة إىل إنشــاء 
تــه  مهمَّ وطنــي"  "حــرس  يســمى  مــا 
األرايض  داخــل  التظاهــرات  قمــع 
 ،1948 منــذ  الفلســطينية املحتلــة 
يف  )إرسائيــل(  كانــت  إن  خصوًصــا 
اســتخالص  ضمــن  حــرب،  حالــة 
عــى  األخــرة  العــدوان  مــن  العــرب 

قطــاع غــزة يف أيــار/ مايــو املــايض، 
يف  اندلعــت  التــي  واملواجهــات 

البلدات العربية.
لكنهــا يختلفــان عــى بنيــة "الحرس 
الوطنــي" وملــن تتبــع، لجهــاز رشطــة 

أو جيش االحتالل.
االحتــالل  جيــش  يقــرح  فبينــا 
"حــرس  إلنشــاء  خّطــة  اإلرسائيــيل 
وطني" يتشــّكل مــن قوات االحتياط 
يف الجيش ملساندة الرشطة، يدفع 
رئيــس جهــاز الرشطــة كــويب شــبتاي، 
بخّطــة أخــرى لتشــكيل هــذا الحــرس، 
مضاعفــة-  -حتــى  بزيــادة  وتقــي 
حــرس  يف  االحتيــاط  قــوات  حجــم 
جنــود،  اســتقدام  وعــدم  الحــدود، 
إمنــا مبقاتلــن أّهلــوا كأفــراد رشطــة 
حــرس حــدود، ولديهم خربة مناســبة 
خــاص  تأهيــل  إىل  يحتاجــون  وال 
إضــايف، بحســب مــا ذكــر املراســل 
"يديعــوت  لصحيفــة  العســكري 
أحرونوت"، يويس يهوشواع، أمس.

شــبتاي  أقــّر  املــايض،  واألســبوع 
أحرونــوت"  "يديعــوت  مــع  لقــاء  يف 
مــن تعالــج  أقــل  قــدرات الرشطــة  أن 
للفلســطينين  واســعة  احتجاجــات 

داخل أرايض الـ48.
أحرونــوت"  "يديعــوت  وبحســب 
األســبوع  هــذا  شــبتاي  أجــرى 
جيــش  وزيــر  مــع  لخطتــه  مباحثــات 
االحتــالل يف حكومــة االحتالل بيني 

غانتــس "الــذي يبــدو أنــه مييــل إىل 
دعم الخّطة الرشطية".

واألسبوع املايض وجه رئيس شعبة 
االحتــالل  جيــش  يف  العمليــات 
حــادة  انتقــادات  حاليفــا،  أهــارون 
موقــع  يف  كتبــه  مقــال  يف  للرشطــة 
الجيــش، قائــاًل: إن "عمليــة )حــارس 
إىل  الحاجــة  أوضحــت  األســوار( 
التجهــز لتهديــد مشــابه للذي حصل 
يف  االســتقالل"،  حــرب  بدايــة  يف 

إشارة إىل النكبة.
وتابع: املطلوب ضان االستمرارية 
االحتــالل،  لجيــش  الوظيفيــة 
أثنــاء حــرب  ومنظومــات أخــرى، يف 
ضد عدو خارجي، أيًضا قدرة رشطة 
مبهامهــا  القيــام  عــى  )إرسائيــل( 

اتضح أنها ليست مفهومة ضمًنا.
العــدوان  مــن  يهوشــواع  واســتنتج 
واالحتجاجــات  غــزة  قطــاع  عــى 
إىل  "الحاجــة  الـــ48  أرايض  داخــل 
كتلــة تعزيــز ضخمــة تقف يف أزمات 
األمــن الداخــيل. املطلــوب أن تكون 
هــذه  مــن  بكثــر  أكــرب  الكتلــة  هــذه 
املوجــودة يف قــوات حــرس الحــدود 

النظامية واالحتياطية".
التــي  الســيناريوهات  وأحــد 
تخشــاها أجهــزة أمــن االحتــالل، هــي 
الجيــش  قــوات  عرقلــة تجنيــد ونقــل 
أثنــاء  يف  املختلفــة  للجبهــات 
الــذي  يهوشــواع  بحســب  الحــرب، 

تابــع: "إغــالق املحــاور الرئيســة يف 
املظاهــرات ســيبطئ ويعرقــل ويرضُّ 
نقــل  عــى  االحتــالل  جيــش  بقــدرة 
يــزداد  التهديــد  هــذا  وأن  القــوات"، 
متعــّددة  حــرب  احتــال  ظــل  "يف 

الجبهات".
تأهيــل  مقالــه  يف  حاليفــا  واقــرح 
بشــكل  االحتيــاط  مجنــدي  آالف 
القــدرات  وأســايس ملنحهــم  قصــر 
األمــن  مــع  للتعامــل  والتوجهــات 
الداخــيل، واالكتفــاء مبعــدات قتــال 
مثــل  منظمــة  أن  وأضــاف  أساســية، 
تدّخــل  قــّوة  الدولــة  هــذه "ســيعطي 
كبرة ومتوفرة ومرنة ورسيعة الرد".

عــدد  يكــون  بــأن  حاليفــا  وأوىص 
القــوة  هــذه  يف  النظاميــن  الجنــود 
تكــون  وأن  اإلمــكان"  قــدر  "قليــل 
وأن  االحتــالل،  رشطــة  إمــرة  تحــت 
ــا عــرب ثــالث وحــدات،  تتــوزع مناطقيًّ
والجنــوب،  واملركــز  الشــال  يف 
كل  وحــدات،  ســت  مــن  ومكونــة 

وحدة تضم 3 آالف عنرص.
يف حــن يفكــر رئيــس جهــاز الرشطــة 
كويب شبتاي، بشكل مختلف، وفق 
"يديعــوت أحرونــوت"، ويعتقــد أنــه 
حــرس  قــوات  إىل  االســتناد  يجــب 
الحــدود وزيــادة عددهــا عــى النحــو 
حــرس  رسيــات  عــرش  زيــادة  اآلت: 
حــدود يف العــام األوَّل، ويف العــام 

الذي يليه سّت وحدات إضافية.

للتصدي ألي تظاهرات تشبه الهبة المرافقة لمعركة "سيف القدس"

نقاش بني رشطة وجيش االحتالل حول "الطريقة 
األفضل" لقمع فلسطينيي الداخل
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ما يجدر فهمه 
قبل فوات األوان

أقامت غزة شعائر عيد األضحى املبارك، ولكن مظاهر البهجة 
بســبب وضــع  غــزة،  مــن  أن تختفــي  أو كادت  اختفــت  والزينــة 
الحصــار املشــدد عــى الســكان. عيــد األضحــى هــذا العــام جــاء 
عــن  ودفاعــا  للحريــة  طلبــا  االحتــال  مــع  قاســية  معركــة  عقــب 
النــار ولكــن  انتهــت املعركــة بوقــف إطــاق  القــدس واألقــى. 
مــا زال يقاتــل غــزة وســكانها بالحصــار املشــدد! أي إن  العــدو 

املعركة مستمرة!
مــن ينتفعــون مــن املنحــة القطريــة مــن الطبقــات املســتورة مل 
يتلقــوا إعانتهــم الضئيلــة ألن العــدو مل يســمح للمنحــة القطريــة 
أقامــت شــعائر  البيــوت املســتورة  العيــد!  قبــل  لغــزة  بالدخــول 
العيــد يف مســتواه الرشعــي، ولكــن مل تدخــل البهجــة بيوتهــم! 
هــذا الوضــع الصعــب ال تقبلــه فصائــل املقاومــة، ولــن تســكت 
عنه، وقادة الرأي يف دولة االحتال يعلمون ذلك، لذا تجدهم 

يتحدثون عن احتاملية عالية للعودة للقتال يف وقت قريب!
غــزة حــرة وال تــأكل بثدييهــا، هــذا مــا يجب عــى العدو وغريه أن 
يفهمــوه جيــًدا، وقــد عاشــت غــزة الحصار املر لســنوات طويلة، 
ومل تقبــل بــه، ولــن تقبــل بــه اآلن، وهــي ســتدافع عــن حقهــا يف 
العــدو حصــاره  اإلعــامر، وحقهــا يف حيــاة كرميــة، وإذا واصــل 
املشدد فإن االستقرار سيكون بعيًدا، لذا يجدر بدول املنطقة 
اإلعــامر،  مــواد  وإدخــال  الحصــار  لرفــع  التدخــل  العــامل  ودول 

واملنحة القطرية.
العــدو املحتــل ال يقــدم لغــزة منحــة أو هبــة، فهــو ملــزم بحكــم 
القانــون الــدويل أن يفتــح املعابــر وأن يســمح للســكان باإلعــامر 
حتــى مــع وجــود املقاومــة. املقاومــة يشء وحــق الســكان ومــن 
هدمــت بيوتهــم يشء آخــر. املقاومــة يشء وحــق الفقــري مــن 

املنحة القطرية يشء آخر!
وهــذه  غــزة،  مجتمــع  ضــد  جامعيــة  بعقوبــات  يقــوم  العــدو 
العقوبات جرمية ضد اإلنســانية، وعى املجتمع الدويل إرغام 
دولة االحتال عى فك العاقة بني ملفات املقاومة، وملفات 
غزة وسكانها. وفك العاقة هذه هي الطريق الوحيد الستمرار 

االستقرار وتأجيل العودة الرسيعة للقتال؟!
ومــا يجــدر باملجتمــع الــدويل معرفتــه أن أرضار الحصــار ال تقــف 
عنــد املهدمــة بيوتهــم، أو عنــد الطبقــات الفقــرية التــي تتلقــى 
فئــات املجتمــع  بــل األرضار رضبــت كل  القطريــة،  املســاعدة 
ورشاحــه، ومل تســتنِث تاجــًرا وال عامــًا، وال صاحــب مصنــع أو 
صاحــب مصلحــة، كل بيــوت غــزة عانت وتعــاين، ومجتمع بهذا 
الشكل لن يقف متفرجا عى مأساته التي صنعها له االحتال، 

لذا هو يبحث دوما عن الحل، حتى ولو كان بالعودة للقتال.

سبعيين ُيكمل 
تعليمه بعد 55 عاًما

عامن/ وكاالت:
ينتظــر األردين جــامل عبــد اللــه حمــد القرالــة )71 عاًمــا( نتائــج امتحانــات 
الثانويــة العامــة التــي انتهــت منتصــف الشــهر الجــاري، عاقــًدا العــزم عــى 

التوجه يف حال نجاحه للجامعة.
وذكــر القرالــة أنــه انقطــع عــن التعليــم ملــدة 55 عاًمــا، قبل أن يقــرر العودة 
شــهادة  بــا  األرسة،  أفــراد  دون  نفســه  وجــد  بعدمــا  املنزليــة  للدراســة 

أكادميية.
وقال القرالة من محافظة الكرك: »تركت املدرسة متفوًقا بعدما أنهيت 
يلــوح  العلــم  وكان  صعبــة،  ظــروف  بســبب  االبتــدايئ  الســادس  الصــف 

أمامي، لكنه ظل مرشوًعا مؤجًا حتى عقدت العزم أخرًيا«.
وأثبــت القرالــة متيــزه الــدرايس عندما عــاد ألول مرة قبل عامني بخضوعه 
األردنيــة  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  تعقــده  مســتوى«  »تحديــد  الختبــار 
للراغبني يف اســتكامل الدراســة بعد انقطاع طويل؛ إذ حقق نجاًحا الفًتا 
واكــب الصــف العــارش وواصــل التعليــم بتشــجيع َمــن حولــه، حتــى تقــدم 

المتحانات »التوجيهي« األخرية يف الفرع األديب.
وأكد القرالة املتقاعد من الجيش واألب البن وبنتني والجد لـ10 أحفاد، 
أنــه مل يجــد صعوبــة كبــرية يف عودتــه للقــراءة والحفــظ والفهــم؛ بــل عــى 
العكــس كان يشــعر مبتعــة وفائــدة ورغبــة يف البحــث عــام يتجــاوز املنهج 

الدرايس.

"برسيفرنس" تبدأ مهمتها األساسية عىل المريخ يف غضون أسبوعني
واشنطن/ وكاالت:

يبدأ الروبوت الجّوال »برسيفرنس« التابع 
يف  »ناســا«  األمريكيــة  الفضــاء  لوكالــة 
غضون أسبوعني، بجمع عينات صخور من 
قاع بحرية قدمية عى املريخ، وهي مهمته 

األساسية عى »الكوكب األحمر«.
تومــاس  »ناســا«  يف  العلــوم  مديــر  وقــال 
زوربوشــن: »عندمــا أخــذ نيــل أرمســرتونج 
)عــى  الهــدوء  بحــر  مــن  األوىل  العينــات 
ســطح القمــر( قبــل 52 عاًمــا، أطلــق عمليــة 
كانــت  مــا  يف  النظــر  إعــادة  يف  ســاهمت 

لندن/ وكاالت:
مــن  الكوليســرتول  نســبة  ارتفــاع  يعــد 
بشــكل  تزيــد  التــي  الخبيثــة  اآلليــات 
مطــرد مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب 
يكــون  مــا  وعــادة  الرشايــني،  وتصلــب 
مبــارشة  جســدية  آالم  يرافقــه  ال  صامًتــا 

تدل عليه وتنذر بوجوده.
 "Cholesterol" الكولســرتول  يتواجــد 
يف كل خليــة مــن خايــا جســم اإلنســان، 
يف  الجســم  عليــه  يعتمــد  مركــب  وهــو 

عملية بناء الخايا الجديدة.
ويتحــول الكولســرتول إىل مركــب خطــري 
ارتفاعــه  عنــد  اإلنســان  حيــاة  عــى  جــدا 
ملعدالت خطرية وخبيثة، حيث يســبب 

البرشية تعرفه عن القمر«.
ذلــك  مــن  أقــل  أتوقــع  »ال  وأضــاف: 
مــن  األوىل  العينــات  مــع  للمريــخ  بالنســبة 
برســيفرنس، مــن فوهــة جيزيــرو والعينــات 

التي ستليها«.
وكانــت املركبــة التــي يبلــغ حجمهــا ســيارة 
دفــع رباعــي كبــرية هبطــت يف 18 فربايــر/ 
يعتقــد  التــي  جيزيــرو  فوهــة  يف  شــباط 
بحــرية  عــى  تحتــوي  كانــت  أّنهــا  العلــامء 
وتتمثــل  ســنة،  مليــار   3,5 قبــل  عميقــة 
حيــاة  عــى  أدّلــة  عــن  البحــث  مهمتهــا يف 

األوعيــة  جــدران  داخــل  ترســبات دهنيــة 
داخــل  الــدم  تدفــق  تعيــق  الدمويــة 

الرشايني.
مــن  املرتفعــة  املســتويات  وتزيــد 
الكوليســرتول مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض 
الرشايــني،  انســداد  طريــق  عــن  القلــب 
وغالًبا ما متر وتحدث هذه العملية دون 
أن يتم اكتشــافها أو الشــعور بها من قبل 
مخاطــر  يســبب  الــذي  األمــر  املصــاب، 

كبرية جدا.
مــن خالهــا  طــرق ميكنــك  عــدة  ويوجــد 
خفــض نســبة الكوليســرتول املرتفــع يف 
أساســها  يف  تعتمــد  اإلنســان،  جســم 
لكــن  حياتــك،  منــط  يف  تغيــريات  عــى 

سابقة محتملة عى الكوكب األحمر.
واجتــازت املركبــة منــذ ذلــك الحني مســافة 
كيلومرت واحد من موقع هبوطها يف اتجاه 

الجنوب.
املــرشوع  يف  العلمــي  املســؤول  وقــال 
كــني فــاريل يف مؤمتــر صحفــي: »أصبحنــا 
أقــدم بكثــري، تعــود مليــارات  نشــاهد بيئــة 

السنني إىل الوراء«.
تضــم  كانــت  الفوهــة  أن  »ناســا«  وتعتقــد 
عــدة،  مــرات  فرغــت  ثــم  امتــأت  بحــرية 
املامئــة  الظــروف  فيهــا  تتوافــر  وكانــت 

بجميــع األحوال يجب استشــارة الطبيب 
لتجنب الحاالت الخطرية.

وميكن أن يحدث األكل الصحي والنظام 
الغذايئ الجيد فرًقا كبرًيا يف مســتويات 
الكوليســرتول  كان  ســواء  الكوليســرتول، 
قــد تســلل إىل الجســم عــى مــر الســنني 

أو كان لديك حالة وراثية. 
الخرييــة  الكوليســرتول  جمعيــة  وأكــدت 
يف بريطانيــا "Heart UK"، أن "اإلفــراط 
يف تنــاول الدهــون املشــبعة يرفــع نســبة 
الكوليســرتول يف الــدم بشــكل ملحــوظ، 
بينــام تعــد الدهــون غــري املشــبعة أكــر 

صحة للقلب".
وتقــدم هيئــة الخدمات الصحيــة الوطنية 

للحياة.
وُيفــرتض أن يســهم تحليــل هــذه العينــات 
يف توضيــح الرتكيــب الكيميايئ واملعدين 
أو  بركانيــة  كانــت  إذا  مــا  للصخــور ملعرفــة 
أيًضــا  الجوالــة  العربــة  وســتحاول  رســوبية. 

العثور عى آثار جراثيم قدمية.
الغــرض  لهــذا  »برســيفرنس«  وســتفرد 
ذراعهــا املفصليــة التــي يبلــغ طولهــا مرتين 
ســطح  لتنظيــف  جلــخ  أداة  تســتخدم  ثــم 
بواســطة  تحليلهــا  ســتتوىل  التــي  الصخــور 
األدوات املثبتــة عــى برجها وأبرزها كامريا 

غــري  للدهــون  الجيــدة  املصــادر  بعــض 
النظــام  يف  تتوافــر  والتــي  املشــبعة 
األبيــض  بالبحــر  الخــاص  الغــذايئ 
املتوســط، والــذي يحتــوي عــى "نســبة 
عاليــة مــن الخضــار والفواكــه والبقوليــات 
والحبــوب  والفاصوليــا  واملكــرسات 
واألســامك والدهــون غــري املشــبعة مثــل 

زيت الزيتون".
وبحســب موقع "إكسربيس" الربيطاين، 
مســتويات  ارتفــاع  يــؤدي  أن  ميكــن 
الكوليســرتول يف الــدم إىل اإلصابــة بــورم 
)الــورم  "زانثومــا"  ورم  اســم  عليــه  يطلــق 
األصفــر( وهــي حالــة تظهــر فيهــا الزوائــد 

الدهنية تحت الجلد.

»سوبركام« الفائقة التطور املجهزة بتقنية 
الليزر.

يف  عينــات  عــى  العثــور  فــاريل  وتوقــع 
أنــه تشــكل مــن الطــني،  تــل صغــري ُيعتقــد 
املوقــع  هــذا  إىل  الروبــوت  وصــول  لكــّن 
لــكل  وســيكون  عــدة.  أشــهًرا  سيســتغرق 
مكافــئ  »تــوأم«  املركبــة  تلمســها  صخــرة 
»ناســا«  وتعتــزم  الروبــوت.  يف  مخــّزن 
التعــاون مــع وكالــة الفضــاء األوروبيــة لجمــع 
العينــات والعــودة بهــا إىل األرض يف مهمــة 

مقررة يف ثاثينات القرن الجاري.

وأشــارت عيــادات صحــة األوعية الدموية 
التابعــة لهيئــة الصحــة الربيطانيــة إىل أن 
عــى  تظهــر  قــد  الصغــرية  األورام  هــذه 
هــذا  ينمــو  حيــث  القــدم،  أصابــع  أوتــار 
وتــر  يف  شــائع  بشــكل  الدهنــي  الــورم 
العرقــوب )وتــر أخيــل( أعــى الكاحــل مــن 

الخلف.
ونبــه مستشــفى "وينشســرت" الربيطــاين 
تــرتاوح  الدهنيــة  الكتــل  هــذه  أن  إىل 
أحجامهــا مــن األحجام الصغــرية جًدا إىل 
أن  وميكــن  تقريبــا،  يف  بوصــات  ثــاث 
تحدث تشــوهات يف أصابع القدم. إقرأ 
أيضــا )الكشــف عــن أعــراض تــؤرش عــى 

ارتفاع نسبة الكولسرتول يف الدم(.

انتفاخ البطن
 قد يشري إىل 

اإلصابة بـ"رسطان 
النساء الصامت"

لندن/ وكاالت:
مــن منــا مل ميــر بتجربــة انتفــاخ املعدة التي يبــدو البطن معها منتفخا 
أو متحجــرا مــع الحاجــة إىل إخــراج الريــح أو الذهــاب إىل املرحــاض 

أكر من املعتاد.
التعــرض  أو  بتنــاول أطعمــة معينــة،  االنتفــاخ مرتبطــا  يكــون  مــا  غالبــا 
مــن  بنــوع  اإلصابــة  إىل  يشــري  قــد  ذلــك  مــع  لكــن  عصيبــة،  ألوقــات 

الرسطان لدى النساء، بحسب موقع "إكسربيس" الربيطاين.
وحال استمرت تجربة االنتفاخ ملدة 3 أسابيع أو أكر فيتعني عليك 

مراجعة طبيبك الستبعاد أي يشء خطري.
يعــرف  والــذي  املبيــض  لرسطــان  عرضــا  االنتفــاخ  يكــون  أن  وميكــن 

بـ"رسطان النساء الصامت".
وميكــن أن ينتــرش رسطــان املبيــض إىل الغشــاء الــذي يغطي األعضاء 
إفــراز  عــى  الغشــاء  ويحفــز  تهيجــا  ويســبب  )الصفــاق(،  الداخليــة 

السوائل الزائدة.
والصفــاق هــو ذلــك الغشــاء الــذي يغلــف األعضــاء املوجــودة داخــل 

البطن وهو يشبه الحرير.
وإذا انترش رسطان املبيض إىل الكبد أو الوريد الذي ينقل الدم إىل 

الكبد، فقد يرتفع ضغط الدم.
وقــد يــؤدي الضغــط املتزايــد يف األوعيــة الدمويــة البابيــة إىل تــرسب 
الســوائل املحتوية عى الربوتني من أســطح الكبد واألمعاء وتراكمها 

حول املعدة متسببا يف االنتفاخ.
يف بعــض األحيــان، قــد تكــون هناك أعراض أخــرى لرسطان املبيض، 
مثــل فقــدان الــوزن غــري املــربر والتعــب الشــديد، والشــعور بالشــبع 
برسعــة عنــد تنــاول الطعــام، واإلمســاك، والحاجــة املتكــررة للتبــول، 

وعدم الراحة يف منطقة الحوض.

عالمة يف أصابع القدم تدل عىل ارتفاع "الكولسرتول الخبيث"

مرصي يطالب 
بتسلُّم صور حفل 
زفافه بعد 43 سنة

القاهرة/ وكاالت: 
بعد مرور 43 سنة عى تصويرها، طالب مرصي بتسلُّم صور حفل زفافه 

من مدير أحد استوديوهات التصوير الفوتوغرايف يف اإلسكندرية. 
وبحسب تقارير إعامية، فإن هذه الواقعة الغريبة حدثت عندما حرض 
م يعود تاريخه إىل عام  صاحب الصور إىل االستوديو، وقدم إيصال تسلُّ
مها ألول مرة عى الرغم  1978، مطالًبا مدير املحل بالبحث عنها لتسلُّ

من مرور 43 عاًما عى زواجه.
ونرش، مدير االستوديو، نسخة من اإليصال الذي أحرضه صاحب الصور 
عــى صفحتــه يف »فيســبوك« معلًقــا: »مــش قــادر أصــدق.. واحد جاي 
يســأل عــى صــور فرحــه، واملشــكلة ان هــو بيســأل بجــد.. جايــب إيصــال 
مــن ســنة 1978.. يعنــي متأخــر 43 ســنة بــس، ودي صــورة اإليصــال اليل 

هو شايلة معاه كل السنني دي«.
وأضــاف: »عــى فكــرة املبلــغ كلــه 400 قــرش.. مــش 400 جنيــه«؛ إذ 
يظهــر يف اإليصــال عــدد الصــور التي التقطهــا الزوجان والبالغة 12 صورة 
من فئة »الكارت«، فيام كان إجاميل املبلغ املستحق 4 جنيهات فقط 

ال غري، دفعها العميل كاملة وقت التصوير.
وهــذا املوقــف أثــار تعجــب املصــور، ومــع ذلــك مل ُيبــِد مديــر االســتديو 
أي اعــرتاض عــى طلــب العميــل، وقــرر أن مينحــه أمــًا يف البحــث داخل 
أرشــيف االســتوديو، وأوضــح قائــًا: »مــن الصدمــة مقدرتــش أســأله عــن 
ســبب التأخــري 43 ســنة، وال أقولــه إين الوصــول للصــور مســتحيل، وكل 
اليل قدرت أقوله إين هحاول أدور عليها، وطلبت منه أحتفظ باإليصال 

كأرشيف عندي حتى لو موصلتش للصور«.

بعد 70 سنة من 
الخدمة.. "أكرب ممرضة 

أمريكية" تتقاعد
واشنطن/ وكاالت: 

ُــعتقد أنهــا أقــدم ممرضــة عاملــة يف الواليــات املتحــدة،  تقاعــدت امــرأة يـ
من مستشــفى تاكوما بوالية واشــنطن عن عمر يناهز 96 عاًما، وفق قناة 

"كينغ يت يف" اإلخبارية املحلية.
وقــد خدمــت فلورنــس ريغنــي امللقبــة بـــ"يس يس" أكــر مــن 70 عامــا 
يس"  "يس  وبــدأت  العــام".  تاكومــا  "ملتيكــري  مستشــفى  يف  ممرضــة 
البنســلني  كان  عندمــا  العمليــات،  غرفــة  يف  ممرضــة  املهنيــة  حياتهــا 

حديث العهد يف عامل الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحني، حصلت املمرضة املتفانية عى "فرتات راحة" قليلة 
جدا من عملها، وأخذت اسرتاحة أو اثنتني فقط لرعاية أطفالها، إضافة 
إىل محاولــة واحــدة غــري ناجحــة للتقاعــد، اســتمرت ســتة أشــهر فقــط منذ 

أكر من 30 عاما.
إنهــا ال تحــب الجلــوس،  ونقلــت "كينــغ يت يف" عــن "يس يس" قولهــا 
و"يجــب دامئــا أن أفعــل شــيئا. هــذه هــي طبيعتــي. ال أعــرف بالضبــط مــا 
الذي جعلني أرغب يف أن أصبح ممرضة، لكنه يشء كنت أرغب دامئا 
يف القيــام بــه. أحــب التفاعــل مــع املــرىض وتقديــم املســاعدة لهــم قــدر 
املســتطاع ". فلورنــس معروفــة بــني أقرانهــا بأنهــا تريــد املســاعدة دامئــا، 
كيلومــرتات  خمســة  ومتــي  املســتمر،  النشــاط  عــى  حريصــة  وهــي 
أو أكــر بشــكل منتظــم. رئيســة مستشــفيات "ملتيكــري تاكومــا"، لوريــن 
دريسكول، تقول إن بعض زماء فلورنس "كانوا ميزحون بأنهم مضطرون 
إىل الركــض ملواكبتهــا"، وأنهــا يف نظرهــم ممرضــة متفانيــة ومصــدر إلهــام 
لهم وللمجتمع، من خال "التفكري يف آالف األرواح التي اعتنت بها ". 

»روبوت« 
ينظف الشواطئ 

يف هولندا
أمسرتدام/ وكاالت:

كشــفت رشكــة »TechTics« الهولنديــة، عــن روبــوت جديــد طورتــه، 
ليسهم يف تنظيف الشواطئ واألماكن العامة من بعض النفايات.

وتبًعا ملطوري الروبوت الجديد »BeachBot« فإن اخرتاعهم يعتمد 
عــى منظومــات الــذكاء االصطناعــي، للتعــرف إىل أعقــاب الســجائر من 
 Microsoft« تطبيــق مــن  التــي يحصــل عليهــا  الصــور  خــال معاينــة 
Trove« ومن خال كامريات خاصة جهز بها ملراقبة املحيط املوجود 

فيه.
وليكــون الروبــوت قــادًرا عــى متييــز أشــكال أعقــاب الســجائر بدقــة فهــو 
بحاجــة ملعاينــة نحــو 2000 صــورة مختلفــة مــن صــور أعقــاب الســجائر 
التي ألقاها الناس سابًقا، والتي سيحصل عليها من التطبيق املذكور.

وبإمــكان النمــوذج األويل املصنــوع لهــذا الروبــوت أن يعمــل حالًيا ملدة 
أذرعــه  أن  كــام  الشــحن،  إلعــادة  بحاجــة  ســيكون  ثــم  متواصلــة،  ســاعة 
الخاصــة وتقنياتــه قــادرة حالًيــا عــى إيجــاد وجمــع نحــو 20 قطعــة مــن 

أعقاب السجائر املرمية عى الشواطئ.
قــال، إدفــني بــوس، أحــد مطــوري الروبــوت: »أعقــاب وفاتــر الســجائر 
تحتوي عى جزيئات باســتيكية متناهية الصغر، وعندما تصل املياه 
ومــرضة  الســمية  شــديدة  مــواد  تنتــج  الفاتــر  فــإن  الســجائر  فاتــر  إىل 

لأحياء املائية«.


