
رام الله-غزة/ محمد المنيراوي:
أصيــب عشــرات المواطنين برصــاص وقنابل قوات 
قمعهــا  إثــر  فــي  أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــال 
وانــدالع  لاســتيطان  المناهضــة  المســيرات 
مواجهــات، فــي مناطــق متفرقة بالضفــة الغربية 

المحتلة، في حين هاجمت القوات موكب تشــييع 
الشهيد شوكت عوض شمال الخليل.

ففــي بلدة "بيتا" جنوب نابلــس، أصيب 29 مواطنا 
بالرصــاص بينهــم 5 إصابــات بالرصــاص الحــي، و24 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشــرات 

بالمطــاط وقنابل الصوت والغاز المســيل للدموع، 
والمياه العادمة بكثافة صوب آالف المشيعين.

وأفــادت مصــادر طبيــة بــأن شــابا أصيــب بالرصاص 
الحــي فــي قدمــه، وعــدد مــن المواطنيــن 

أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف

باالختناق بالغاز المســيل للدموع، خال مواجهات 
اندلعت بين المواطنين وقوات االحتال على جبل 
صبيــح. وهاجمــت قــوات االحتــال موكب تشــييع 
الشــهيد شــوكت عوض فــي بلدة بيت أمر شــمال 
الخليــل، إذ أطلقــت الرصــاص المعدنــي المغلــف 
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وفاتان و135 إصابة بفريوس 
كورونــا فــي الضفــة وغــزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، وفاتــني و135 إصابــة بفــروس كورونــا، و60 حالة 

تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففــي غــزة ســجلت وزارة الصحــة حالــة وفــاة و104 إصابــات، عقــب إجــراء 800 

فحص مخربي، مشرة إىل تعايف 46 حالة من مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ 
آذار 2020 بلــغ 116419 إصابــة، منهــا 1040 حالــة نشــطة، و114285 حالــة 

تعاٍف، و1094 حالة وفاة. وأضافت أن 49 مصاًبا يخضعون للرعاية 
الطبية يف املستشفيات، منهم 41 حالة خطرة وحرجة. وفيا يخص 

الديمقراطية تشيد بالدول اإلفريقية المنددة بحصوله عىل العضوية

هنية يدعو االتحاد اإلفريقي إىل الرتاجع 
عن منح االحتالل صفة عضو مراقب

الدوحة-رام الله/ فلسطني:
أعــرب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــاس إســاعيل 
هنية عن أسفه واستغرابه من منح دولة االحتال اإلرسائييل صفة عضو مراقب 
يف االتحاد اإلفريقي. وعربَّ هنية يف رسالة، أمس، أبرقها إىل موىس فيك رئيس 
مفوضية االتحاد اإلفريقي، عن استنكار واحتجاج حاس عىل هذا القرار الذي 
يتنــاىف ويتناقــض مــع كل القيــم واملبــادئ التــي قــام عليهــا االتحــاد اإلفريقــي. 

واعترب هنية القرار رضبة قاسية للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية 
املرشوعــة وهــو يناضــل مــن أجــل التخلــص مــن االحتــال الجاثــم عــىل 

االحتالل يعزتم إحداث تغيريات 
يف جرس المغاربة باألقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" العربية يف عددهــا الصادر، أمس، 
أن االحتــال يعتــزم إحــداث تغيــرات يف "جــر املغاربــة" الذي يربط 
رد ملــا يســمى  املبــارك. وجــاء يف  األقــى  باملســجد  الــرباق  حائــط 
االحتــال  ملحكمــة  ُقــّدم  التــاس  عــىل  الكنيســت"  تــراث  "صنــدوق 

القدس املحتلة/ فلسطني:
تظاهر املئات بعد عرص أمس، أمام مدخل حي 
الشــيخ جــراح يف مدينــة القــدس املحتلــة؛ رفًضــا 
ملحاوالت تهجر عائات عربية من الحي لصالح 

إســكان املســتوطنني بــداًل منهــا. وعــززت رشطــة 
االحتــال قواتهــا أمــام الحــي؛ ومنعــت النشــطاء 
املظاهــرة  وجــاءت  إليــه.  الدخــول  واملتظاهريــن 
االحتجاجية بدعوة من لجنة املتابعة العليا، من 

السلطة تعتقل 
الشيخ "برقان" 

يف أثناء ذهابه 
لصالة الفجر

الخليل/ فلسطني:
الســلطة،  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
ماهــر  الشــيخ  املحــرر  أمــس،  فجــر 

توجهــه  أثنــاء  يف  برقــان، 
الفجــر  صــاة  أداء  إىل 

النارصة/ فلسطني:
حالــة  تعيــش  الســلطة  إن  إرسائيــيل:  خبــر  قــال 
مرتديــة وخِطــرة وإن مكانــة رئيســها محمــود عبــاس 

تهاوت بني الجاهر الفلسطينية.
وأوضح الخبر اإلرسائييل يف الشؤون العربية آيف 
يسســخروف، يف مقــال نــرشه بصحيفــة "معاريــف" 

حــول  ــا  حاليًّ متواصــًا  حديًثــا  هنــاك  أن  العربيــة، 
الخــرباء  مــن  الكثــر  ويشــر  الســلطة،  اســتقرار 
واملحللــني إىل ضعــف دراماتييك يف مكانة رئيس 
الســلطة وخاصــة بعــد قتــل "خاشــقجي فلســطني" 

املعارض نزار بنات. وأضاف يسســخروف 
أنــه بعــد قتــل بنات تجري منــذ ذلك الحني 

القدس املحتلة/ فلسطني:
املبــارك  األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 
أمــس،  اســنينة،  أبــو  يوســف  الشــيخ 
املقدســيني إىل حايــة عقاراتهــم ومدينتهــم 

من الرقة والتريب لاحتال والجمعيات 
االستيطانية. جاء ذلك، خال خطبة الجمعة 
يف األقى التي حرضها نحو 40 ألف ُمصلٍّ 

من األرايض الفلسطينية.

وذكــرت دائــرة األوقاف اإلســامية أن 40 ألف 
ُمصــلٍّ مــن القــدس والضفــة الغربيــة والداخــل 

صــاة  وا  أدَّ املحتــل  الفلســطيني 
الجمعة. واســتنكر الشــيخ يوسف أبو 

ال الئحة اتهام للمجرمني
هل تراهن السلطة عىل الزمن 

لطي صفحة اغتيال بنات؟
الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:

أكــر مــن عرشيــن مســلًحا اقتحمــوا املنزل الذي كان فيه الناشــط 
ــروا  فجَّ الخليــل،  مــن  الجنوبيــة  باملنطقــة  بنــات  نــزار  الســيايس 
نائــم ورضبــوه بهــراوات مــن حديــد  بــه وهــو  ثــم أحاطــوا  مدخلــه، 

ورشــوه  البنــادق  بأعقــاب  عليــه  انهالــوا  ثــم  رأســه،  عــىل 
بغــاز الفلفــل واملســيل للدمــوع وجــردوه مــن مابســه ثــم 

40 ألف ُمصلٍّ أّدوا الجمعة يف رحابه 

خطيــب األقىص يدعــو المقدسييـــن 
إىل حماية عقاراتهم من الرسقة والترسيب

احتجــاج أمــام "الشيــخ جــراح" ضــد 
ممارســة االحتــالل التطهيــر العرقــي

القدس املحتلة/ فلسطني:
وافقــت، أمــس، الذكــرى الســنوية الـــ 41 إلعــان 
القــدس  مدينــة  اإلرسائيــيل  "الكنيســت" 
"عاصمــة" كيــان االحتــال بعــد توحيــد شــطريها 

الرشقــي والغــريب. ففــي 30 يوليو/متوز 1980، 
ت نواب الكنيســت عىل قرار "قانون أســاس  صوَّ
باعتبــار  القــايض  )إرسائيــل(  عاصمــة  القــدس 
القــدس بشــطريها عاصمــة موحــدة لـ)إرسائيــل(، 

41 عاًمــا علــى إعــالن "الكنيســت" 
القدس عاصمة موحدة لـ)إرسائيل(

أكد أن حماس ستفوز بأي انتخابات قادمة

خبري إرسائييل: السلطة تعيش حالة 
مرتديــة ومكانــة عبــاس تهــاوت

الخليل/ فلسطني:
الزعاريــر،  باســم  الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  دعــا 
يف  املقاومــة  دعــم  إىل  الفلســطينية  والعائــات  العشــائر 

الضفة وتجنُّب الخافات الداخلية.
وشــدد الزعاريــر، يف بيــان، أمــس، عــىل رضورة أن 
تكــون الســلطة حاضنــة للمقاومــة، وعدم االنشــغال 

نائب يدعو عشائر 
وعائالت الضفة 

إلسناد المقاومة 
أداء صاة الجمعة في باحات المسجد األقصى المبارك أمس     )فلسطين(وتجنب الخالفات

اقتحام قوات االحتال اإلسرائيلي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل أمس     )فلسطين( مشاركون في تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر أمس     )فلسطين(

أزمات لبنان 
وتجاهل "أونروا" 

ينذران بانفالت 
يف مخيمات 

الفلسطينيني
بروت/ فلسطني:

العقبــات  كّل  مــن  الرغــم  عــىل 
الاجئــني  مجتمــع  بهــا  مــّر  التــي 
خــال  لبنــان،  يف  الفلســطينيني 
أرض  عــىل  وجودهــم  فــرتة  طــوال 

لبنــان، فــإّن هــذه األوضــاع 
الراهنة يف البلد املضيف 

االحتالل يمنع 
المحرر العيساوي 

دخول الضفة 
6 أشهـــر

القدس املحتلة/ فلسطني:
االحتــال  ســلطات  أصــدرت 
مبنــع  قــراًرا  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
األســر املحرر مدحت العيساوي 
 6 ملــدة  الغربيــة  الضفــة  دخــول 
أشــهر. وكانــت ســلطات االحتــال 

األســر  عــن  أفرجــت 
 14 بتاريــخ  املقــديس 
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       هاجم موكب تشييع الشهيد "عوض" شمال الخليل

عرشات اإلصابات بقمع االحتالل مسريات مناهضة االستيطان يف الضفة
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الديمقراطية تشيد بالدول اإلفريقية المنددة بحصوله على العضوية
هنية يدعو االتحاد اإلفريقي إىل الرتاجع عن منح االحتالل صفة عضو مراقب

انتظر قدومه 7 سنوات
الشهيــد محمــد العالمــي.. رحيلــه نــزع قلــب والــده مــن مكانــه

االحتالل يعتزم إحداث 
تغيريات يف جرس 
املغاربة باألقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
كشفت صحيفة "إرسائيل اليوم" العربية يف عددها الصادر، أمس، 
أن االحتالل يعتزم إحداث تغيريات يف "جرس املغاربة" الذي يربط 

حائط الرباق باملسجد األقىص املبارك.
وجــاء يف رد ملــا يســمى "صنــدوق تــراث الكنيســت" عــى التــاس 
ُقــّدم ملحكمــة االحتــالل العليــا مــن منظــات إرسائيليــة بأنهــا تنــوي 
الخشــبي  للجــرس املعلــق عــرب تغيــري ســقفه  بأعــال صيانــة  القيــام 

خالل الفرتة املقبلة.
يف حــني، نبهــت الصحيفــة إىل أن القــرار يــأيت مبوافقــة مــن رئيــس 
حكومــة االحتــالل نفتــايل بينيت، حيث يســعى االحتــالل إىل صيانة 
الجــرس الــذي يســتخدمه املســتوطنون يف اقتحامــات األقــىص بــداًل 
من تغيريه سعًيا ملنع موجة احتجاجات عى تغيري األمر الواقع يف 

املكان.
دامئــة  وهنالــك خشــية  بحالــة مرتديــة  الجــرس  أن  الصحيفــة  وبينــت 
مــن ســقوطه عــى ضــوء البنيــة التحتيــة املتهالكــة القامئــة تحته، وفق 

تربيرها.

احتجاج أمام "الشيخ 
جراح" ضد مامرسة االحتالل 

التطهري العرقي
القدس املحتلة/ فلسطني:

تظاهــر املئــات بعــد عــر أمــس، أمــام مدخــل حــي الشــيخ جــراح يف 
مدينــة القــدس املحتلــة؛ رفًضــا ملحــاوالت تهجــري عائــالت عربيــة من 

الحي لصالح إسكان املستوطنني بداًل منها.
ومنعــت  الحــي؛  أمــام  معــززة  بقــوات  االحتــالل  رشطــة  وتواجــدت 

النشطاء واملتظاهرين الدخول إليه.
وجــاءت املظاهــرة االحتجاجيــة بدعــوة مــن لجنــة املتابعــة العليا، من 
أجل التصدي ملحاولة تهجري سكان الحي، علًا أن جلسة املحكمة 

بهذا الخصوص ستعقد بعد غٍد االثنني.
ودعــت لجنــة املتابعــة يف اجتــاع لهــا مــع األهــايل يف حــي الشــيخ 
جــراح، إىل التظاهــر أمــام املحكمــة العليــا بالقــدس تزامًنــا مع جلســة 

النظر يف القضية، االثنني.
وشارك يف املظاهرة نواب عن القامئة املشرتكة، ورفع املتظاهرون 
نرحــل"،  و"لــن  العراقــي"  للتطهــري  "ال  بعضهــا  عــى  ُكتــب  الفتــات 
باإلضافة إىل شعارات أخرى تصدًيا ملحاوالت تهجري أهايل الحي.

وهتف متظاهرون ضد سياسة حكومة االحتالل التي تسعى لتهجري 
الفلســطيني  للشــعب  التهجــري  ملارســات  ورفًضــا  الحــي،  أهــايل 

بشكل عام.

السلطة تعتقل الشيخ 
"برقان" يف أثناء 

ذهابه لصالة الفجر
الخليل/ فلسطني:

أمــس،  فجــر  الســلطة،  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
توجهــه  أثنــاء  يف  برقــان،  ماهــر  الشــيخ  املحــرر 
إىل أداء صــالة الفجــر يف املســجد اإلبراهيمــي 

مبدينة الخليل املحتلة.
مخابــرات  عنــارص  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الســلطة اعتقلت املحرر برقان يف أثناء توجهه 

إىل صالة الفجر يف املسجد اإلبراهيمي.
مــن  ســاعات  بعــد  برقــان  الشــيخ  اعتقــال  وجــاء 
مشــاركته يف مســرية جاهرييــة تطالــب بإنهــاء 
املشــاكل  خلفيــة  عــى  األمنــي  الفلتــان  حالــة 

العائلية مبدينة الخليل.
إىل  املســرية  يف  كلمتــه  خــالل  برقــان  ودعــا 
الوحدة بني أطياف شعبنا ونبذ الفرقة والحفاظ 
حرمــة  عــى  والتشــديد  األهــي،  الســلم  عــى 

االعتداءات عى البرش واملمتلكات.
مــن  حالــة  أيــام  منــذ  الخليــل  مدينــة  وتشــهد 
مــن  شــعبي  اســتياء  ظــل  يف  العارمــة  الفــوىض 

السلطة وأجهزتها األمنية.
املحــالت  وحــرق  الفــوىض  أحــداث  وجــاءت 
مــن  مواطــن  قْتــل  عقــب  واملركبــات،  التجاريــة 
عائلــة الجعــربي بعــد إطــالق النــار عليــه يف أثناء 
قيادتــه مركبــة أجــرة قــرب مفــرق املــدارس وســط 

الخليل.

الدوحة-رام الله/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أعــرب 
إســاعيل  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة 
هنيــة عــن أســفه واســتغرابه مــن منــح دولــة 
االحتــالل اإلرسائيــي صفــة عضــو مراقــب 

يف االتحاد اإلفريقي.
وعــربَّ هنيــة يف رســالة، أمــس، أبرقهــا إىل 
االتحــاد  مفوضيــة  رئيــس  فــي  مــوىس 
اإلفريقــي، عــن اســتنكار واحتجــاج حاس 
عــى هــذا القــرار الــذي يتنــاىف ويتناقــض 
مــع كل القيــم واملبــادئ التــي قــام عليهــا 

االتحاد اإلفريقي.
واعترب هنية القرار رضبة قاســية للشــعب 
الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة املرشوعــة 
مــن  التخلــص  أجــل  مــن  يناضــل  وهــو 
أطــول  يف  أرضــه  عــى  الجاثــم  االحتــالل 

وأخطر احتالل إحاليل يف العامل.
منظمــة  اإلفريقــي  االتحــاد  أن  إىل  وأشــار 
حقــوق  عــن  تدافــع  فتئــت  مــا  عريقــة 
مصريهــا  تقريــر  يف  اإلفريقيــة  الشــعوب 

مــع  وتقــف  واســتقاللها،  حريتهــا  ونيــل 
فلســطني وقضيتهــا العادلــة ضــد العدوان 
الشــعب  لــه  يتعــرض  الــذي  واإلرهــاب 
الفلســطيني وأرضه ومقدســاته اإلسالمية 
واملســيحية بفعــل آلــة الحــرب اإلرسائيلية 

منذ أكرث منذ سبعني عاًما.
يتخــذ  االحتــالل  أن  إىل  هنيــة  ولفــت 
العضويــة غطــاء لتكريــس وجــوده، وتنفيذ 
مخططاته االســتعارية ومواصلة احتالله 
وتصعيــد  فلســطني،  ألرض  البغيــض 

عدوانه عى األرض والشعب.
ودعــا هنيــة رئيــس املفوضيــة إىل الرتاجــع 
عــن القــرار الصــادم للشــعب الفلســطيني 
املؤيــدة  اإلفريقيــة  الشــعوب  وكل 
مبينــا  الفلســطيني،  للشــعب  واملنــارصة 
االتحــاد  مواقــف  عــن حقيقــة  يعــرّب  ال  أنــه 

التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
وجــدد دعوتــه إىل اتخــاذ خطــوات عمليــة 
دولــة  مــع  التطبيــع  وتجريــم  رفــض  يف 
ال  كــربى  خطيئــة  يعــد  الــذي  االحتــالل 

كل  صــدر  يف  غــادرة  وطعنــة  تغتفــر، 
الشــعوب العربيــة واإلســالمية واإلفريقيــة 
اســتمرار  ظــل  يف  العــامل،  أحــرار  وكل 
العــدوان واإلرهــاب ضد األرض والشــعب 

الفلسطيني.
وشدد هنية عى أن شعبنا يتطلع إىل أن 
تتكاثــف وتتكامــل جهود وأدوار كل الدول 
والهيئــات  واملنظــات  والحكومــات، 
االحتــالل  ضــد  حــازم  موقــف  اتخــاذ  يف 
العدوانيــة،  ومخططاتــه  ومشــاريعه 
مــع  والوقــوف  اإلرهابيــة،  ومارســاته 
الشــعب الفلســطيني حتــى انتــزاع حقوقــه 
وتحرير أرضه والعودة إليها، وإقامة دولته 
وعاصمتهــا  الســيادة  كاملــة  املســتقلة 

القدس.
وأعرب رئيس املكتب السيايس لحاس 
عــن أملــه مــن مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي 
الصديقــة  الــدول  مــع  التواصــل  بتكثيــف 
الشــقيقة واملنظات الدولية واإلقليمية، 
وعــى الصعيــد الســيايس والدبلومــايس 

دويل  موقــف  بلــورة  أجــل  مــن  والقانــوين 
يجــدد ويعــزز املطالبــة بالحقــوق الوطنيــة 
أمامــه  البــاب  فتــح  مــن  بــداًل  املرشوعــة، 
عضــو  صفــة  منحــه  خــالل  مــن  مرشًعــا 

مراقب.
ت دائــرة املقاطعــة يف  الســياق، عــربَّ يف 
فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة 
جنــوب  دولتــي  بتنديــد  تقديرهــا  عــن 
)إرسائيــل(  منــح  بقــرار  وناميبيــا،  إفريقيــا 
صفة عضو مراقب يف االتحاد اإلفريقي.

وأكــدت دائــرة املقاطعــة يف بيــان أمــس، 
أن موقــف دولتــي جنوب إفريقيا وناميبيا، 
يــأيت انســجاًما مــع قرارات األمــم املتحدة 
ذات الصلة بالقضية الفلســطينية، خاصة 
فيا يتعلق باســتمرار )إرسائيل( احتاللها 
تطبيــق  ورفضهــا  الفلســطينية،  األرايض 

القرارات الدولية.
رأســها  وعــى  القــرارات  بتلــك  وذّكــرت 
االنســحاب مــن األرايض املحتلــة بعــدوان 
ومنــح  القــدس  رشقــي  فيهــا  مبــا   1967

إقامــة  يف  حقــه  الفلســطيني  الشــعب 
دولتــه املســتقلة كاملــة الســيادة، ووقــف 
كامل النشــاط االســتيطاين غري الرشعي، 
والســاح لالجئــني الفلســطينيني بالعودة 
ُهّجــروا  التــي  واملمتلــكات  األرايض  إىل 

منها بفعل اإلجرام املنظم عام 1948.
ودعــت اإلتحــاد اإلفريقي إىل الرتاجع عن 
هــذه الخطــوة التــي تشــجع دولــة االحتــالل 
مــع نفســها  التعامــل  عــى االســتمرار يف 
كدولــة فــوق القانــون الدويل، واســتمرارها 
اإلرهــاب  أشــكال  جميــع  مارســة  يف 
املنظــم بحــق الشــعب الفلســطيني، ويف 
والفصــل  االضطهــاد  جرميتــا  مقدمتهــا 

العنري.
وطالبــت دائــرة املقاطعــة الــدول األعضــاء 
دولتــا  أعلنتــه  ملــا  مشــابه  موقــف  باتخــاذ 
أكدتــا  اللتــان  وناميبيــا،  إفريقيــا  جنــوب 
الشــعب  دعــم  يف  الثابــت  موقفهــم 
الفلسطيني وحقوقه الوطنية املرشوعة.

الخليل-غزة/ جال غيث:
"خطفــوه مــن جــوا قلبــي.. أنــا الــي متــت 
كــان مــش بــس محمــد".. بهــذه الكلــات 
ودع مؤيــد العالمــي، نجلــه الطفــل محمــد 
االحتــالل  قــوات  برصــاص  ارتقــى  الــذي 
أمــر  بيــت  بلــدة  مدخــل  عــى  اإلرسائيــي 

شال الخليل.
األب  عــى  خيمــت  الحــزن  مــن  حالــة   
البلــدة،  ذات  يف  يقيــم  الــذي  العالمــي، 
 11 )محمــد  البكــر  نجلــه  استشــهاد  بعــد 
عاًمــا(، والــذي انتظــر والدتــه ســبعة أعــوام 

منذ زواجه.
يف  يجلــس  محمــد  كان  األب:  ويقــول 
 9 عنــان  شــقيقته  مــع  الخلفــي  املقعــد 
أعــوام، وأحمــد 5 أعــوام، يف أثنــاء قيــاديت 
السيارة، ويتحدث وعالمات الفرح ترتسم 
احتياجــات  جلبنــا  أن  بعــد  عينيــه،  عــى 

ومستلزمات املنزل.

املنــزل  مــن  نقــرتب  أن  قبــل  ويضيــف: 
أذهــب  أن  نســيت  أين  محمــد  أخــربين 
إىل البقالــة يك أحــر لــه وألشــقائه بعــض 
الحاجيــات والخبــز، وعنــد عودتنا من ذات 
الطريــق تفاجــأت بإطــالق جنــود االحتــالل 
أبنــايئ:  فأمــرت  الســيارة،  عــى  النــار 
اخفضــوا رؤوســكم وضعــوا أيديكــم عليهــا 

وانحنوا إىل األسفل.
سحابة الخوف

إطــالق  توقــف  معــدودة  دقائــق  وبعــد 
النــار لتــزول ســحابة الخــوف والقلــق التــي 
ليبــدأ  وأبنائــه  "العالمــي"  عــى  ســيطرت 
يف تفقدهــم، فوجــد "محمــد" نامًئــا عــى 
حضن شقيقته الصغرى والتي ظهر عليها 
عالمــات الخوف الشــديد وبدأت مبحاولة 

إيقاظه، لكن دون جدوى.
حديــث الطفلــة عنــان دفــع والدهــا للنــزول 
مــن الســيارة وفتــح البــاب الخلفــي للتهدئــة 

من روع أوالده وإيقاظ "محمد" من سباته 
الكــريس  عــى  دم  بقعــة  بوجــود  ليصــدم 
إىل  الفــور  عــى  بعدهــا  لينقلــه  الخلفــي 

املستشفى األهي يف الخليل.
وفــور وصــول األب املفجــوع مبصيبتــه إىل 

إنعــاش  مــن  األطبــاء  متكــن  املستشــفى 
يف  الحرجــة  إصابتــه  أن  إال  طفلــه،  قلــب 
منطقة الصدر أفقدته حياته بسبب متزق 
عدد من أعضائه الداخلية وفقدانه الكثري 

من الدماء.
العمليــات  غرفــة  أمــام  العالمــي،  وقــف 
لســاعات بانتظــار ســاع خــرب يثلــج صــدره 
بــأن نجلــه ال يــزال عــى قيــد الحيــاة، لكــن 
األطبــاء  أعلــن  حتــى  لحظــات  إال  هــي  مــا 

استشهاد نجله إلصابته الحرجة.
مشاعر الغضب متلكت الوالد الذي وقع 
ليســتجمع  الخــرب،  هــول  مــن  األرض  عــى 
الــذي  الذنــب  "مــا  متســائاًل:  الحًقــا  قــواه 
النــريان  أطلقــوا  ملــاذا  محمــد؟!  ارتكبــه 
لــه  يتعــرض  مــا  العــامل  وأيــن  باتجاهنــا؟! 

أطفال فلسطني؟!".
ويؤكــد العالمــي لصحيفــة "فلســطني" أن 
قــوات االحتــالل ارتكبــت جرميــة قتــل عــن 

عائلتــه  عــى  النــار  أطلقــت  عندمــا  قصــد 
الــذي مل تشــهد املنطقــة أي  الوقــت  يف 

أحداث أو مواجهات.
سنوات انتظار

الــوراء  إىل  بالزمــن  املكلــوم  األب  ويعــود 
ليقــول: تأخــرت زوجتــي يف اإلنجــاب ســتة 
أعوام، وطوال تلك األعوام كنا نتنقل بني 
األطباء إىل أن رزقنا املوىل بـ"محمد" بعد 
أن أنفقــت كل مــايل يك أراه، وبــدأ يكــرب 
يوًمــا بعــد اآلخــر أمام عيني فكنت ســعيًدا 

به فهو ابني البكر املتفوق يف دراسته.
رحــل  عــني  بغمضــة  لكــن  ويســتدرك: 
محمــد ممســًكا بيــده ربطــة الخبــز وبعــض 

الخراوات التي جلبناها للعائلة.
ويختتم األب: "رحل محمد شــهيًدا لريقد 
الشــهداء واألبريــاء  أبنــاء شــعبه  إىل جــوار 
الذيــن يدافعــون عــن أرضهــم  املظلومــني 

ووطنه من بطش االحتالل اإلرسائيي".

القدس املحتلة/ فلسطني:
وافقــت، أمــس، الذكــرى الســنوية الـــ 41 إلعــالن 
القــدس  مدينــة  اإلرسائيــي  "الكنيســت" 
"عاصمــة" كيــان االحتــالل بعــد توحيــد شــطريها 

الرشقي والغريب.
نــواب  ت  صــوَّ  ،1980 يوليو/متــوز   30 ففــي 
القــدس  أســاس  "قانــون  قــرار  عــى  الكنيســت 
القــدس  باعتبــار  القــايض  )إرسائيــل(  عاصمــة 
ومقــًرا  لـ)إرسائيــل(،  موحــدة  عاصمــة  بشــطريها 
لرئاســة الدولــة والحكومــة والكنيســت واملحكمــة 
العليا". ويدعو القرار إىل اتخاذ اإلجراءات التي 

من شأنها تنفيذ نصوصه.
وجعــل هــذا القانون، الــذي طرحته حينها عضوة 
"هتحيــاه  حــزب  مــن  كوهــن  غيئــوال  الكنيســت 
اإلرسائيليــة  الحكوميــة  "اإلعالنــات  اليمينــي"، 
عــن مكانــة القــدس كعاصمــة )إرسائيــل(، وضــم 
رشقي القدس إليها قانوًنا أساسًيا"، أي أنه مبدأ 

دستوري يف جهاز القانون اإلرسائيي.
وتضمــن القانــون "القــدس الكاملــة املوحدة هي 
عاصمة )إرسائيل(، ُتحمى األماكن املقدسة يف 
القدس من أي محاولة النتهاكها أو منع الوصول 
الحــر إليهــا، وتتمتــع املدينة بأولوية يف مشــاريع 
الحكومــة التطويريــة، وأن متنــح الحكومــة لبلديــة 
القدس ميزانية سنوية خاصة لتطوير املدينة".

بنــًدا  "الكنيســت"  أضــاف   ،2001 عــام  ويف 
القــدس  مدينــة  "حــدود  أن  فيــه  جــاء  للقانــون 
مــن  الحكومــي  األمــر  يف  الــواردة  الحــدود  هــي 
يونيــو 1967، وأنــه مــن املمنــوع نقــل صالحيات 
عنــر  ألي  املدينــة  يف  اإلرسائيليــة  الســلطات 

سيايس أجنبي".
يف  عمليــة  تداعيــات  القانــون  لهــذا  يكــن  ومل 
القــدس نفســها، إذ ليــس فيــه تعليــات لتغيــري 
يونيو/حزيــران  منــذ  باملدينــة  القامئــة  الحالــة 
1967، لكنــه أدى إىل قــرار قــاٍس ضد )إرسائيل( 
يف مجلــس األمــن التابعــة لألمــم املتحــدة، وإىل 
نقــل بعــض الســفارات األجنبيــة لــدى )إرسائيل(، 
والتــي كانــت موجــودة بالقــدس إىل "تــل أبيــب" 

أو مدن أخرى احتجاًجا عى القانون.
وبعــد قــرار الكنيســت، نّفذت ســلطات االحتالل 

شــطري  دمــج  بهــدف  عمليــة  إجــراءات  عــدة 
املدينــة، فأزيلــت بوابــة "مندلبــاوم" التــي كانت 
نقطة العبور بني غريب القدس ورشقها، وأزيلت 
الحواجــز األخــرى التــي كانــت تفصــل بــني جــزأي 
املدينــة. وعملــت )إرسائيــل( منــذ عــام 1967، 
مختلفــة،  ووســائل  بأشــكال  تهويدهــا  عــى 
عــى  ســيطرتها  لتعزيــز  عديــدة  قوانــني  وســنت 
رشقي القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطني.

رفض دولي
وحينهــا، رفــض مجلــس األمــن الــدويل "قانــون 

مــن   478 رقــم  قــرار  يف  اإلرسائيــي  القــدس" 
20 أغســطس/ آب 1980، قائــاًل إن" تطبيقــه 
يعتــرب خرًقــا للقانــون الــدويل"، وأعلــن القانــون 
باطاًل من الناحية الدولية، ودعا )إرسائيل( إىل 

إلغائه.
أنشــأت  التــي  الــدول  األمــن  مجلــس  ودعــا 
إىل  القــدس  يف  )إرسائيــل(  لــدى  ســفاراتها 

إخراج السفارات من املدينة.
ويف عــام 1995، أصــدر الكونغــرس األمريــي 
قانوًنا يعرتف "بالقدس كعاصمة لـ)إرسائيل("، 

الســفارة  نقــل  إىل  األمريــي  الرئيــس  ويدعــو 
األمريكية من "تل أبيب" إىل القدس املحتلة.

األمريــي  للرئيــس  يســمح  القانــون  هــذا  لكــن 
بتأجيل تطبيقه كل 6 أشهر، وهذا ما مل يفعله 
الرؤســاء األمريــكان منــذ 1995 حتــى ديســمرب 

.2017

2017، اعرتفــت  6 ديســمرب/كانون أول  ويف 
ا  رســميًّ ترمــب  دونالــد  الســابق  الرئيــس  إدارة 
بالقــدس "عاصمــة لـ)إرسائيــل("، ونقــل ســفارة 
بالده إليها، وهذا ما أدى إىل تصاعد عمليات 
التهويــد واالســتيطان اإلرسائيــي يف املدينــة 
ومحاولــة االحتــالل إحــداث تغــريات يف وجهها 
لفــرض  والجغــرايف،  والتاريخــي  الحضــاري 

سيطرته الكاملة عليها.
القانــون،  عــى  األفعــال  ردود  ســياق  ويف 
أصــدرت الجمعيــة العامــة القــرار رقــم 15/36 
بــأن أي   ،1981 28 أكتوبر/ترشيــن األول  يف 
تغيريات يف منطقة القدس "غري رشعية وضد 
القانــون الــدويل، وأن مثــل هــذه األعــال تعــّد 

عائًقا أمام تحقيق السالم العادل والشامل".
لضــم  الرافضــة  األمميــة  القــرارات  وتوالــت 
2334 الصــادر يف  القــرار رقــم  القــدس، منهــا 
23 ديسمرب/كانون األول 2016، والذي يؤكد 
أن إنشاء )إرسائيل( املستوطنات يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967 -مبا فيها 
القــدس- ليــس لــه أي رشعيــة قانونيــة، ويطالبها 
بوقــف فــوري لجميع أنشــطة االســتيطان، وعدم 
مــن  الرابــع  حــدود  يف  تغــريات  بــأي  االعــرتاف 

يونيو/ حزيران 1967.

41 عاًما عىل إعالن "الكنيست" القدس عاصمة موحدة لـ)إرسائيل(

جيش االحتالل عقب احتالل مدينة القدس                       )أرشيف(

الشهيــد محمــد العالمــيالشهيــد محمــد العالمــي
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سياسة "شفا الهاوية" 
اإلرسائيلية تجاه غزة

مايــو،  يف  غــزة  عــى  اإلرسائيــي  العــدوان  توقــف  إن  مــا 
الــذي اســتمر قرابــة أحــد عــر يوًمــا، حتــى بــدأت األوســاط 
منهــا،  العســكرية  ســيام  وال  واإلرسائيليــة،  الفلســطينية 
أي  يف  تندلــع  قــد  جديــدة،  مواجهــة  انــدالع  مــن  تتخــوف 
لحظــة، يف ظــل جملــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، 
التــي مل تنجــح حتــى اآلن يف كبــح جــامح التصعيــد املتقطع 

بني حني وآخر عى حدود غزة.
كان واضًحــا منــذ اللحظــة األوىل أن وقــف إطــاق النــار الذي 
ــا وغــر مســتقر، ومل يتحقــق إال  بــدا هشًّ إليــه  التوصــل  تــم 
بعــد ضغــوط أمريكيــة كبــرة عى )إرسائيــل(، ومرصية عى 
املقاومة، لكن دون وضع النقاط عى الحروف، وعليه فقد 
بقيت عوامل التفجر قامئة، وميكن ألي صاعق أن يشــعل 

فتيل املواجهة من جديد.
والواليــات  االحتــال  أن  املــرة  هــذه  اإلرسائيــي  الجديــد 
الــدول  وبعــض  الفلســطينية  الســلطة  ومعهــام  املتحــدة، 
ــا"  "نقديًّ القطريــة  املنحــة  إدخــال  لوقــف  ســعوا  العربيــة، 
مبنحهــم  ذلــك  واســتبدال  غــزة،  يف  املحتاجــني  لجيــوب 
قســائم رشائيــة بــذات القيمــة النقديــة التــي كانــوا يحصلــون 
عليهــا قبــل انــدالع الحــرب األخرة، ما أظهــر رفًضا قاطًعا من 
املقاومة، مســتندة يف ذلك إىل موقف شــعبي فلســطيني 

واسع كان مستفيًدا من هذه املنحة.
يف ملف ذي صلة، تبدي )إرسائيل( رغبة جادة بطي صفحة 
جنودهــا األرسى لــدى حــامس يف غــزة، وهــو مــا تســعى لــه 
حــامس أيًضــا، لكــن مواقفهــام متباعــدة، يف ضــوء الســقف 
العــايل الــذي تطالــب بــه الحركــة، مقابــل الســقف املتــدين 
مفاوضــات صفقــة  جعــل  مــا  )إرسائيــل(،  بــه  تكتفــي  الــذي 
التبــادل غــر املبــارشة بينهــام تصــل إىل طريــق مســدود يف 
أكــر مــن محطــة، رغــم أن حامس ال تخفي رغبتها باســتغال 
اإلرسائيليــني  األرسى  عــدد  لزيــادة  عســكرية  مواجهــة  أي 
لديها، يف محاولة منها لـ"تبييض" الســجون اإلرسائيلية من 

األرسى الفلسطينيني.
يف املقابــل، هنــاك كوابــح قــد تحــول دون خــوض مواجهــة 
جديــدة، أهمهــا أننــا أمام حكومة إرسائيلية جديدة، تســعى 
رغبــة  تبــدي  وال  السياســية،  الســاحة  أقدامهــا يف  لتثبيــت 
وال  وفاتهــا،  شــهادة  ثناياهــا  يف  تحمــل  قــد  حــرب  بخــوض 
ســيام إذا نجحــت املقاومــة يف اســتهداف جبهــة االحتــال 
الداخليــة، مــا يجعلهــا تكســب مزيــًدا مــن الوقــت، وتنــاور 
مــع حــامس، وترفع من ســقف مطالبهــا التفاوضية، وتخوض 

معها سياسة "شفا الهاوية" دون أن تقع فيها بالرضورة.
عنــد تقديــم اســتنتاج ختامــي لعوامــل املواجهــة وكوابحهــا 
ال ميكــن الخــروج بنتيجــة واحــدة قاطعــة، إمــا أن تندلــع حرب 
جديــدة أو يســود الهــدوء يف غــزة، يف ظــل وجــود جملــة من 
الدوافــع املتناقضــة ملختلــف األطراف عى الســاحة، ما قد 
يجعل األمور مفتوحة عى كل السيناريوهات، وقابلة لكل 
االحتــامالت، وال ســيام أن الجيــش خــرج مــن الحــرب األخــرة 
وهــو مصــاب بجــروح واضحــة، عــى حــني ظهــرت يــد حامس 
لرتميــم صورتــه  ماســة  بحاجــة  قــد يجعلــه  مــا  األعــى،  هــي 

الردعية التي ترضرت كثًرا.

إطالق حملة لربط املساعدات 
املقدمة لـ )إرسائيل( باحرتامها 

حقوق الفلسطينيني
نيويورك/ فلسطني:

بدأ متضامنون مع فلسطني يف الواليات املتحدة بحملة ضغط 
عــى أعضــاء الكونجــرس األمريــي بعــدة واليــات مــن أجــل ربــط 
املســاعدات األمريكيــة لـ)إرسائيــل( باحرتامهــا لحقــوق الشــعب 

الفلسطيني.
وشــملت الحملــة، أمــس، إجــراء مكاملــات هاتفيــة مــع أعضــاء 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  وســوم  وإطــاق  الكونجــرس 

للضغط عى املرعني األمريكيني.
رقــم  قانــون  مــروع  بتطبيــق  الحملــة  عــى  القامئــون  ويطالــب 
ماكــومل"  "بيتــي  الكونجــرس  عضــو  بــه  تقدمــت  الــذي   2590

والذي يربط املساعدات املالية األمريكية لـ)إرسائيل( باحرتام 
حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعــت شــبكة منظــامت الجاليــة الفلســطينية يف واليــة الينــوي 
منارصيهــا إلجــراء مكاملــات هاتفيــة مع مكتب عضو الكونجرس 
"جــان ساكواســي" ومطالبتهــا بالتوقيــع عــى مــروع القانــون 

رقم 2590.

التطبيع الريايض.. )إرسائيل( تحتفي بخسارة العبة الجودو السعودية 

ورقـــة علميـــة توصـــي املقاومـــة باستثمـــار 
ا ا وإقليميًّ نتائـــج "سيـــف القـــدس" دوليًّ

إقامة صالة الجمعة 
يف األرايض املهددة 

باالستيالء رشق يطا
الخليل/ فلسطني:

أدى عــرات املواطنــني يف مســافر يطــا، صــاة الجمعة، يف 
أراضيهــم املهــددة باالســتياء عليهــا يف منطقــة مســافر يطــا 

جنوب الخليل.
وأقيمــت صــاة الجمعــة فــوق األرايض املهــددة باالســتياء 
يطــا  البطــم رشق  لتوانــة وشــعب  بــني  الواقعــة  املنطقــة  يف 
القريبــة مــن مســتوطنة "افيقــال" املقامــة عنــوة عــى أرايض 

املواطنني.
وجاءت الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الشعبية املقاومة 

لاستيطان يف الضفة الغربية املحتلة.
وقال الناشط ضد االستيطان راتب الجبور: إن هذه الفعالية 
ا عــى نصــب عــدد مــن املســتوطنني خياًمــا عــى  جــاءت ردًّ
أراٍض لعائلة "جبارين" يف تلك املنطقة، متهيًدا لاستياء 

عليها لصالح توسيع املستوطنات القريبة.
يســمحوا  لــن  وأنهــم  بأرضهــم،  ــكهم  متسُّ املشــاركون  وأكــد 

لاحتال بتنفيذ مخططاته االستيطانية وسلب أراضيهم.

40 ألف ُمصلٍّ أّدوا الجمعة في رحابه 

خطيــب األقصــى يدعــو املقدسييــن إىل حاميــة 
عقاراتهـــم مـــن الرسقـــة والترسيـــب

االحتالل مينع املحرر 
العيساوي دخول 

الضفة 6 أشهر
القدس املحتلة/ فلسطني:

مبنــع  قــراًرا  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أصــدرت 
األسر املحرر مدحت العيساوي دخول الضفة الغربية ملدة 

6 أشهر.
املقــديس  األســر  عــن  أفرجــت  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
يف  منزلــه  عــن  اإلبعــاد  بــرط  الجــاري  يوليــو   14 بتاريــخ 

العيساوية ملدة 3 أيام.
ومنعت قوات االحتال أهايل العيســاوية االحتفال باملحرر، 
واعتــدت عــى املواطنــني يف أثنــاء اســتقباله بعــد انتهــاء فــرتة 

إبعاده عن القرية.
مدحــت،  املحــرر  اختطــاف  االحتــال،  مخابــرات  وتعمــدت 
لحظــة اإلفــراج عنــه مــن أمــام ســجن "مجــدو" بتاريــخ 12 يوليــو 

بعد أن أمىض مدة محكوميته البالغة 8 سنوات.
وطــوال 30 عاًمــا حرمــت ســلطات االحتــال عائلــة العيســاوي 

االجتامع مع بعضها بسبب االعتقاالت املتكررة لهم.
وســبق أن هدمت قوات االحتال منزل رأفت العيســاوي يف 
 227 اســتمر  الــذي  الطعــام  عــن  أثنــاء إرضاب شــقيقه ســامر 

يوًما.
منــزل  بهــدم  إخطــار  ثالــث  العائلــة  تســلمت  2019م  وعــام 
البنــاء دون  بدعــوى  باهظــة  رغــم دفــع غرامــات  األســر ســامر 

ترخيص.

أعضاء كونغرس
 يدعون بايدن إلضافة 

رشكة إرسائيلية 
إىل "قامئة سوداء"

واشنطن/ فلسطني:
الرئيــس  إىل  رســالة  الكونغــرس  يف  أعضــاء  أربعــة  بعــث 
الســايرب  بإضافــة رشكــة  فيهــا  بايــدن، طالبــوا  جــو  األمريــي، 
تفــرض  ســوداء"  "قامئــة  إىل   NSO اإلرسائيليــة  التجســي 

قيودا مشددة عى التجارة. 
وأوضحــوا أن "الكشــف األخــر عــن اســتخدام ســيئ لربنامــج 
"بيغاسوس" يثبت أنه يجب السيطرة عى صناعة »قراصنة 

إنرتنت لإليجار«".
ووّقع الرســالة أربعة أعضاء بارزون يف الكونغرس من الحزب 
آنــا  بورتــر،  كيتــي  ملينوفســي،  تــوم  هــم:  الدميقراطــي، 
أشــو، وحواكــني كاســرتو، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة "يديعــوت 

أحرونوت" أمس.
ال  خاصــة  "رشكات  أن  عــى  الكونغــرس  أعضــاء  وشــدد   
ينبغــي أن تبيــع أدوات متطــورة الخــرتاق ســيرباين يف الســوق 
املفتوحــة، وعــى الواليــات املتحدة العمل مع حليفاتها من 

أجل تنظيم هذه التجارة".
وأضافوا أن "الركات التي تبيع أدوات بالغة الحساسية إىل 
دكتاتوريات، يجب أن تحصل عى ترصيح بذلك، وإغاقها 

إذا اقتىض األمر". 
وأشــاروا إىل أن NSO أظهرت "اســتهتارا متعجرفا حيال قلق 
متكرر من جانب منتخبني، ناشطي حقوق إنسان، صحافيني 

وخرباء حامية السايرب".
مجموعــة  إىل   NSO بإضافــة  الكونغــرس  أعضــاء  وأوىص 
رشكات يف قامئــة يطلــق عليهــا تســمية "قامئــة الــركات"، 
بهــذا  القــرار  لكــن  وروســية.   صينيــة  رشكات  تضــم  التــي 
لتصديــق  بحاجــة  وليــس  التجــارة  وزارة  بأيــدي  الخصــوص 
الكونغــرس، ويعتقــد أن احتــامالت إضافــة إدارة بايــدن لركة 

إرسائيلية إىل قامئة كهذه ضئيلة للغاية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
املبــارك  األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 
الشــيخ يوســف أبو اســنينة، أمس، املقدسيني 
مــن  ومدينتهــم  عقاراتهــم  حاميــة  إىل 
والجمعيــات  لاحتــال  والترسيــب  الرسقــة 

االستيطانية.
جــاء ذلــك، خــال خطبــة الجمعــة يف األقــى 
التــي حرضهــا نحــو 40 ألف ُمصلٍّ من األرايض 

الفلسطينية.
وذكــرت دائــرة األوقــاف اإلســامية أن 40 ألــف 
ُمصــلٍّ مــن القــدس والضفــة الغربيــة والداخــل 

وا صاة الجمعة. الفلسطيني املحتل أدَّ
ســنينة ترسيــب  أبــو  يوســف  الشــيخ  واســتنكر 
لاحتــال  املقدســية  والعقــارات  البيــوت 

عــدم  "ســبب  حــول  متســائًا  ومســتوطنيه، 
وقــف هــذه العقــارات وحاميتهــا مــن يــد الغــدر 

والفساد؟".
جــراح  الشــيخ  حــي  ســكان  معانــاة  إىل  وتطــرق 
وبلدة سلوان من جراء تهديد االحتال خمس 

عائات باإلخاء القرسي من منازلهم.
وأشار يف الوقت ذاته إىل معاناة أهايل قطاع 
غــزة مــن جــراء الحصــار اإلرسائيــي املتواصــل 
عــى قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن 15 عاًمــا، قائًا: 
غــزة  أهــايل  عــى  مفروًضــا  يــزال  ال  الحصــار   "

هاشم، دمار وحرسة وبؤس".
وخــاف  خصــام  يف  نــزال  ال  "ونحــن  وأضــاف: 
لقــد  والتقاطــع؟  الفرقــة  هــذه  ملــاذا  وشــجار، 
يشــكون  والنــاس  بادنــا،  وعــم  الفســاد  انتــر 

والــروايب  والنجــوم  الســهر  وحفــات  الفقــر، 
الرذيلــة  انتشــار  الليــل، كــام يشــكون  إىل آخــر 
واملحرمــات  والقــامر  والخيانــة  والفاحشــة 
يف  بالنســاء  الرجــال  واختــاط  والخمــور، 

األعراس".
وشــدد الشــيخ أبــو ســنينة عــى رضورة حاميــة 
النفــوس الربيئــة من القتل واملحات التجارية 

من الحرق والتكسر.
ســجون  يف  األرسى  معانــاة  إىل  وتطــرق 
االحتال، وتحملهم قساوة السجن والسجان.

مــن جانــب آخــر، طالب خطيب األقى أولياء 
األمــور وطلبــة الثانويــة العامــة بعــدم اســتعامل 
املفرقعــات وغرهــا يــوم اإلعــان عــن النتائــج، 

مشًرا إىل أنها مضيعة للامل وإيذاء للناس.

النارصة/ فلسطني:
الجــودو  العبــة  مبشــاركة  )إرسائيــل(  احتفــت 
الســعودية تهــاين القحطــاين يف مبــاراة ضــد 
اإلرسائيليــة راز هرشــكو، وهــي املبــاراة التي 

شهدت هزمية قاسية لـ"تهاين".
عــى  بالعربيــة"  "إرسائيــل  حســاب  وهنــأ 
أمــس،  االحتــال،  لخارجيــة  التابــع  "تويــرت" 
"الــروح  أســمته  مــا  عــى  الســعودية  الاعبــة 
القحطــاين  "تهــاين  أن  زاعمــة  الرياضيــة"، 
أمــام  خســارتها  رغــم  العــامل  احــرتام  كســبت 

هرشكو".

وتلقــت الاعبــة الســعودية هزميــة مذلــة يف 
اإلرسائيليــة  منافســتها  أمــام  معــدودة  ثــواٍن 
بنتيجة 0-11، وهو ما تسبب مبوجة سخرية 

عرب مواقع التواصل.
مل  الســعودية  الاعبــة  إن  مغــردون:  وقــال 
تكســب املباراة، وال املوقف املرف الذي 
كانــت ستســجله لــو رفضــت مواجهــة الاعبــة 

اإلرسائيلية.
أمــام  الســعودية  الاعبــة  مشــاركة  وكانــت 
نظرتهــا اإلرسائيليــة أثــارت جــداًل عــرب مواقــع 

التواصل يف اململكة.

وكان العــب الجــودو الجزائــري فتحــي نوريــن 
محمــد  الســوداين  مواجهــة  مــن  انســحب 
مــع  اللعــب  احتامليــة  لتفــادي  الرســول  عبــد 
 73 وزن  يف  بوتبــول"  "توهــار  اإلرسائيــي 
كلجم، ُفسحب اعتامده مع مدربه "عامر بن 

خليف".
أبرمــت  الــذي  الرســول"،  "عبــد  غــاب  كــام 
)إرسائيــل(،  مــع  تطبيــع  اتفــاق  أخــًرا  بــاده 
عــن مواجهــة "بوتبــول"، فيــام أعلنــت اللجنــة 
األوملبيــة الســودانية، أنــه تغّيــب "لتمــزق يف 

األربطة القطنية أسفل الظهر".

بروت/ فلسطني:
معركــة  نتائــج  أن  إىل  علميــة  ورقــة  خلصــت 
جديــدة  مبرحلــة  تبــر  القــدس"  "ســيف 
ومختلفــة يف القضيــة الفلســطينية، وأنــه بــات 
لزاًمــا عــى املقاومــة يف غــزة اســتثامر نتائجهــا 

ا. ا وإقليميًّ دوليًّ
والورقــة مــن إصــدار مركــز الزيتونــة للدراســات 
إعــداد  مــن  بــروت،  يف  واالستشــارات 
"تركيــا  عنــوان:  تحــت  الحــاج  ســعيد  الباحــث 
ومعركــة ســيف القــدس: املوقــف والتداعيــات 

املستقبلية".
وبحثت الورقة، موقف تركيا من معركة "سيف 
مــن  مواقفهــا  عــن  اختافهــا  ومــدى  القــدس"، 
االعتــداءات والحــروب الســابقة، وتقييــم هــذا 
تحليــل  بعــد  ا،  فلســطينيًّ ســّيام  ال  املوقــف، 

أسبابه واآلفاق املمكنة لتطويره مستقبًا.
"ســيف  معركــة  إن  الحــاج:  الباحــث  وقــال 
ا  القدس" فتحت مرحلة جديدة مختلفة نسبيًّ
الــرصاع مــع الكيــان اإلرسائيــي وخصوًصــا  يف 
ويف  الفلســطينيني  عاقــات  صعيــد  عــى 
مقدمتهــم قــوى املقاومة مــع مختلف األطراف 
الدوليــة واإلقليميــة، وموقــف هذه األطراف من 
االحتــال واعتداءاتــه عــى الفلســطينيني ومــن 

القضية الفلسطينية عموًما.
الرســمية  الجهــات  عاقــة  إىل  الحــاج  وأشــار 
يف تركيــا مــع املقاومــة الفلســطينية وال ســّيام 
حركــة "حــامس" التــي قــادت املعركــة األخــرة 
كتائــب  العســكري  ذراعهــا  موقــع  خــال  مــن 
القســام لغرفــة العمليــات املشــرتكة، باإلضافــة 
إىل عاقاتهــا مــع عــدد من األطراف املؤثرة يف 

القضية الفلسطينية أو املهتمة بها.

وتنــاول الباحــث يف ورقتــه محــددات املوقــف 
كالخلفيــة  الفلســطينية،  القضيــة  مــن  الــرتيك 
اإلرسائيــي  الكيــان  مــع  للعاقــات  التاريخيــة 
األطلــي  شــامل  حلــف  يف  تركيــا  وعضويــة 
ويف  الغربيــة  الكتلــة  مــع  وعاقاتهــا  )الناتــو(، 

مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية.
والجغرافيــة  التاريخيــة  الروابــط  وكذلــك 
الفلســطينيني،  مــع  والثقافيــة  والدينيــة 
وخصوصية ملفي القدس وغزة لدى األتراك، 
واإلنســانية  والتاريخيــة  الدينيــة  النواحــي  مــن 
ودورهــا يف صياغــة املوقــف الــرتيك املعقــد 
تجــاه  وكذلــك  الفلســطينية  القضيــة  مــن 

االحتال.
مــن  الــرتيك  املوقــف  أهميــة  الورقــة  وعــزت 
دولــة  تركيــا  كــون  القــدس"  "ســيف  معركــة 
قضايــا  عــدة  يف  ومنخرطــة  صاعــدة،  إقليميــة 
وملفــات إقليميــة مهمــة، إضافــة إىل عاقاتهــا 
الغربية وعضويتها يف حلف )الناتو(، وسقفها 

ــا يف وجه االحتال، وعاقاتها  املرتفــع تقليديًّ
ومقاومــة،  ســلطًة  الفلســطينيني  مــع  الجيــدة 
واالهتامم الرتيك بتحسني العاقة مع حكومة 

االحتال.
وخلصــت الورقــة إىل أن نتائــج معركــة "ســيف 
القــدس" تبــّر مبرحلــة جديــدة ومختلفــة يف 
الفلســطينية عــى عــدة صعــد، منهــا  القضيــة 
مواقف األطراف اإلقليمية والدولية والعاقات 
الفلســطينيني  عــى  لزاًمــا  بــات  وأنــه  معهــا، 
عــى  تعمــل  أن  املقاومــة،  قــوى  ســّيام  وال 
اســتثامر نتائــج املعركــة فيــام يتعلــق مبواقــف 
هــذه األطــراف، لزيــادة أوراق قوتهــا وإضعــاف 

االحتال.
وأوصت برضورة تواصل املقاومة الفلسطينية 
ســقف  ورفــع  والتواصــل،  والعمــل  التخطيــط 
عــدد مــن األطــراف تجــاه القضيــة، ومنهــا تركيا، 
خصوًصــا وأن املطــروح عــى املــدى القريــب 

عى األقّل، يقع يف إطار املمكن.

مواطنون يؤدون صاة الجمعة يف املسجد األقى أمس
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الذكرى الـ 20 الستشهاد "الجاملْي".. رفيقا مرج الزهور والشهادة

أكد أن حماس ستفوز بأي انتخابات قادمة
خبري إرسائييل: السلطة تعيش حالة مرتدية ومكانة عباس تهاوت

نائب يدعو عشائر وعائالت الضفة إلسناد املقاومة وتجنب الخالفات

الصحة تعقد امتحانات 
مزاولة املهنة

غزة/ فلسطني: 
بــدأت اإلدارة العامــة لتنميــة القوى 
امتحانــات  إجــراء  يف  البرشيــة 

مزاولة املهنة دورة يوليو 2021.
أمــس،  بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
أنهــا عقــدت امتحــان مزاولــة الطب 
البــرشي "الورقــة األوىل". وأفــادت 
بتقديم 41 متقدًما للورقة األوىل، 
االمتحانــات  باقــي  أن  إىل  الفتــة 
أســبوعني  مــدار  ستســتكمل عــى 
يشــارك  ــا  صحيًّ تخصًصــا   13 يف 

فيه ما يزيد عى 400 متقدم.

النارصة/ فلسطني:
قــال خبــر إرسائيــي: إن الســلطة تعيــش حالــة 
مرتدية وخِطرة وأن مكانة رئيســها محمود عباس 

تهاوت بني الجامهر الفلسطينية.
وأوضــح الخبــر اإلرسائيــي يف الشــؤون العربيــة 
بصحيفــة  نــرشه  مقــال  يف  يسســخروف،  آيف 
"معاريــف" العربيــة، أن هنــاك حديًثــا متواصــًا 
الكثــر  ويشــر  الســلطة،  اســتقرار  حــول  ــا  حاليًّ
مــن الخــرباء واملحللــني إىل ضعــف دراماتيــي 
قتــل  بعــد  وخاصــة  الســلطة  رئيــس  مكانــة  يف 

"خاشقجي فلسطني" املعارض نزار بنات.
وأضــاف يسســخروف أنــه بعــد قتــل بنــات تجــري 
منــذ ذلــك الحــني مظاهــرات واحتجاجــات ضــد 
تعــاين  األمــر  هــذا  مــع  أنــه  إىل  الفًتــا  عبــاس، 
ومتفاقــاًم،  صعًبــا  ــا  اقتصاديًّ وضًعــا  الســلطة 

يجعلها "تقف عى شفا االنهيار".

والســيايس  االقتصــادي  الوضــع  أن  إىل  ولفــت 
عنــارص؛  عــدة  مــن  تتشــكل  بأزمــة  للســلطة ميــر 
كورونــا،  بســبب  الرضائــب  جبايــة  قلــة  مثــل: 
مــن  وخاصــة  العربيــة  املســاعدات  وتوقــف 
الخليــج، وأيًضــا توقف الدعم األورويب للميزانية 

وللبنى التحتية.
ــه إىل أن ديــون الســلطة للبنــوك بلغــت نحــو  ونبَّ
2.3 مليــار دوالر، وهــو مبلــغ طائــل يف معايــر 

بأنــه  الســلطة  البنــوك  أبلغــت  كــام  فلســطينية، 
ليــس يف نيتهــا تقديــم املزيــد مــن القــروض لهــا 

لدفع رواتب موظفيها.
وبحســب الخبــر اإلرسائيــي فــإن معنــى الديــن، 
إضافــة للعجــز املــايل املتفاقــم، أنــه يف بدايــة 
آب/أغســطس 2022، ســتكون تشويشــات يف 
دفــع رواتــب املوظفــني وأعضــاء أجهــزة األمــن؛ 
الســلطة، مبــا يف  بقــاء  الذيــن يضمنــون  أولئــك 

ذلك يف أزمة نزار بنات وقمع املتظاهرين.
وأمــا عــى املســتوى الســيايس ذكــر أن الســلطة 
وقتــل  االنتخابــات  تعطيــل  بعــد  أزمــة،  تعــاين 
بنات. وتابع يسسخروف: "لو أُجريت انتخابات 
املعركــة  نتائــج  إىل  إضافــة  حــامس،  لفــازت 
يف  الكثــرون  فّسهــا  التــي  غــزة،  يف  األخــرة 

الضفة كانتصار لحامس".
ونقــل يسســخروف عــن "زميــل فلســطيني" وفــق 
تعبره قوله: "عباس ُيعدُّ خياًرا ســيًئا، لكنه أقل 

سوًءا مقارنة بالخيارات األخرى".
بــني  صفقــة  متــت  "إذا  أنــه  يسســخروف  وأكــد 
األرسى  عــن  لإلفــراج  و)إرسائيــل(  حــامس 
غــزة،  قطــاع  يف  املعيشــية  األوضــاع  وتحســني 
غــزة  حــامس يف  لتأييــد  كبــًرا  تعزيــًزا  "ســتمنح 
مــن  ا  جــدًّ بالكثــر  ستتســبب  كــام  والضفــة، 

اضطراب مكانة السلطة".

الخليل/ فلسطني:
باســم  الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  دعــا 
إىل  الفلســطينية  والعائــات  العشــائر  الزعاريــر، 
الخافــات  ــب  وتجنُّ الضفــة  يف  املقاومــة  دعــم 
الداخلية. وشــدد الزعارير، يف بيان، أمس، عى 
رضورة أن تكون السلطة حاضنة للمقاومة، وعدم 
االنشــغال بقضايــا ال تعــود بالفائــدة عــى القضيــة 
الفلســطينية عــرب إصــدار قوانــني لتكميــم األفــواه 

وماحقة املعارضني.

وأكــد أن املقاومــة يف الضفــة بحاجــة إىل "ظهــر 
مشــدًدا  وإنجازاتهــا،  صمودهــا  يدعــم  فعــي" 
عــى أن شــعبنا مســتمر يف مقاومتــه حتــى زوال 

االحتال وتحرير املقدسات واألرض.
وأشار إىل أن االحتال مستمر يف مامرسة القمع 
واالضطهــاد وهــو مــا يســتدعي التكاتــف واليقظــة 
االحتــال  أمــام مخططــات  منيًعــا  ا  والوقــوف ســدًّ

وتدنيسه األرض واملقدسات.
وأوضــح الزعاريــر أن مــا تشــهده بلــدات بيتــا وبيت 

النضــايل  للتاريــخ  اســتمراًرا  يعــدُّ  وغرهــا  ــر  أُمَّ
يتوقــف  ال  الــذي  الفلســطيني  للشــعب  املقــاوم 
املاضيــني  اليومــني  وخــال  االحتــال.  بــزوال  إال 
اسُتشــهد ثاثــة مواطنــني برصــاص االحتــال يف 
نابلس والخليل منهم طفل أعدمه جنود االحتال 
والشــهداء  أمــر.  بيــت  يف  عائلتــه  ســيارة  داخــل 
هــم الطفــل محمــد العامــي )12 عاًمــا( والشــاب 
شوكت عوض )20 عاًما( واملواطن شادي سليم 

)41 عاًما( من بلدة بيتا جنوب نابلس.

رام الله-غزة/ جامل غيث:
قبــل عرشيــن عاًمــا مــن اآلن، ويف 
جــامل  الشــيخان  جمــع  لقــاء  أثنــاء 
ســليم وجــامل منصــور، يف مكتب 
املقاومــة  لحركــة  تابــع  إعامــي 
مدينــة  يف  "حــامس"  اإلســامية 
الغربيــة  الضفــة  شــاميل  نابلــس 
املحتلــة، وصلــت طائــرة مــن طــراز 
أباتيش ووجهت نرانها عرب نوافذ 
الشــيخان  ليستشــهد  املكتــب 
يف  صبيــان  منهــم  آخريــن  وســتة 
يف  أشــاؤهم  تناثــرت  العــارشة، 

املبنى.
20 عاًمــا عــى رحيــل  ورغــم مــرور 
تــزال  ال  ذكراهــام  أن  إال  الشــيخني 
أغــى  قدمــوا  وأنهــم  ســيام  باقيــة 
أرضهــم  عــن  دفاًعــا  ميلكــون  مــا 
األرض  عــى  وحفاًظــا  ووطنهــم، 

واإلنسان واملقدسات.
جمال منصور

يف  منصــور،  جــامل  الشــيخ  ولــد 
مخيــم باطــة لاجئــني قــرب مدينــة 
املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  نابلــس 
عــام  فربايــر  شــباط/   25 يف 
1960، ودرس املرحلــة االبتدائيــة 

التحــق  ثــم  املخيــم  مــدارس  يف 
بجامعــة  ودرس  نابلــس،  مبــدارس 
منهــا  وتخــّرج  الوطنيــة  النجــاح 
شــهادة  عــى  1982 حاصــًا  عــام 
املحاســبة  يف  البكالوريــوس 
والعلــوم اإلداريــة، واستشــهد قبــل 
املاجســتر  شــهادة  عــى  حصولــه 

يف العلوم السياسية.
تزوج الشهيد منصور، عام 1986، 
ورزق بخمســة أبنــاء وهــم "ابتهــال، 

وبيان، وبكر، وأمان، وبدر".
وأســس الشــهيد يف أثنــاء دراســته 
مــع  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  يف 
كــام  اإلســامية،  الكتلــة  رفاقــه 
اإلغاثــة  للجنــة  نابلــس  فــرع  أســس 
لهــا،  مســؤواًل  وعمــل  اإلســامية 
للصحافــة  نابلــس  مكتــب  وأســس 
بعــد  االحتــال  قــوات  وأغلقتــه 
حنــان  لزوجتــه  والقــول  اعتقالــه، 

منصور.
لألبحــاث  مكتًبــا  منصــور،  وافتتــح 
اعتقالــه يف  بعــد  الســلطة  أغلقتــه 
وأســس   ،1997 نيســان/أبريل   4
للدراســات  الفلســطيني  املركــز 
حـــتى  لــه  مديــًرا  وكان  واإلعــام، 

اسـتـشهاده خال قصف املركز.
االحتــال  قــوات  تــرتك  مل 
فاعتقلتــه  منصــور،  اإلرسائيــي 
شــعبه  عــن  لدفاعــه  مــرة  مــن  أكــر 
األقــى  واملســجد  القــدس  وعــن 
املبــارك، والنتامئه لحركة حامس، 
فاعتقــل وفــق زوجتــه، ۳ مــرات يف 
أثناء دراســته يف الجامعة لنشــاطه 
ودوره  اإلســامية،  الكتلــة  يف 
مدينــة  يف  اإلســامي  العمــل  يف 

نابلس.
منصــور،  اعتقــاالت  مجمــوع  وبلــغ 
ونصــف  أعــوام   9 االحتــال  عنــد 
يف  متنقــًا  أمضاهــا  العــام، 
ســجونها، يف حــني اعتقلتــه أجهــزة 
أمــن الســلطة ثاثــة أشــهر ونصــف، 
"فكان يرى أن ما مير من اعتقاالت 
بســبب اســتقامته ودعوتــه وعملــه 
عــن  مدافًعــا  فــامت  الجهــادي، 
والقــول  واملقدســات"،  األقــى 

لزوجته.
صمود أسطوري

الشــيخ  اعتقــال  مــدة  وطــوال 
منصــور، مل تثبــت ضــده أي تهمــة 
فــكان جهاز "الشــاباك" اإلرسائيي 
بعــد  اإلداري  العتقالــه  دوًمــا  يلجــأ 
كل جولــة تحقيــق لعــدم متكنــه من 
معلومــة  أو  كلمــة  عــى  الحصــول 

واحدة تدينه.
وأُبعد الشيخ منصور مع العرشات 
مــن قــادة حركــة حــامس إىل منطقة 
وتــرأس   ،1992 عــام  الزهــور  مــرج 
ومكــث  هنــاك،  اإلعاميــة  اللجنــة 
يف اإلبعــاد عاًمــا كامــًا وأعيــد إىل 
 9 فيهــا  وقــى  االحتــال  ســجون 

أشهر.

وتقــول حنــان منصــور: إنها عاشــت 
5 أعــوام ونصــف العــام مــع زوجهــا 
جــامل مــن أصــل 15 عاًمــا، قضاهــا 
االحتــال  ســجون  بــني  متنقــًا 
قريًبــا  وكان  واإلبعــاد،  والســلطة 

منها رغم غيابه".
حديــث  يف  زوجتــه  وتصفــه 
"بعقــل  "فلســطني"  لصحيفــة 
قطــب  وســيد  املفكــر  فلســطني 
فلســطني، ولــه شــخصية كاريزميــة 
مقبولــة عنــد كل أطيــاف الشــعب 
وأمــى  وفصائلــه،  الفلســطيني 
وطنــه  خدمــة  يف  عمــره  ســنوات 
وأبنــاء شــعبه، فــكان يدعــو اللــه عــز 
بهــا  تنــال  شــهادة  ينــال  أن  وجــل، 
جميــع أعضــاء جســمه حتــى يلقــى 

طريــق  عــى  وهــو  وجــل،  عــز  اللــه 
القدس وتحريره".

استشــهد  الــذي  منصــور  "وكان 
مــن  فريــًدا  عاًمــا،   41 عمــر  عــن 
نوعــه، والقــول لزوجتــه، فحمــل هــم 
محًبــا  وكان  واملجتمــع  القضيــة 
لشــعبه وأرستــه فكانــت االبتســامة 
ال تفــارق وجهــه فلــم يــرد أحــًدا لجــأ 

إليه".
جمال سليم

أمــا الشــيخ جــامل ســليم، فقــد ولــد 
الدامــون قضــاء عــكا يف  يف قريــة 
1958، مــن  2 شــباط/فرباير عــام 
املــاء،  بيــت  عــني  مخيــم  ســكان 
واإلميــان  التقــوى  عــى  وترعــرع 

وحب املساجد والوطن.

واعُتقــل ســليم، ومل يتجــاوز الـــ 17 
االحتــال،  قــوات  يــد  عــى  عاًمــا 
لعامــني وبعد تحرره أكمل دراســته 
يف مدرسة الصاحية فنال شهادة 
املتفوقــني  مــن  وكان  الثانويــة 
وخصوًصــا يف مــادة اللغــة العربيــة 
التي عشقها فكتب الشعر والنر، 

بحسب زوجته حنان محمود.
وكالــة  مــدارس  يف  ســليم،  ودرس 
غــوث وتشــغيل الاجئــني "أونــروا" 
األردنيــة  بالجامعــة  والتحــق 
الديــن  وأصــول  الرشيعــة  بكليــة 
الفقــه  علــامء  أيــدي  عــى  وتتلمــذ 
اإلسامي والتحق بجامعة اإلخوان 

املسلمني وترىب عى أفكارها.
بعــد   ،1982 عــام  ســليم  تــزوج 
أعــوام  ثاثــة  اســتمرت  خطبــة 
الجامعيــة،  دراســته  خالهــا  أنهــى 
وفــق زوجتــه التــي قالــت لصحيفــة 
"فلســطني": "تزامــن تاريــخ زواجنــا 
فــكان  لبنــان  أهلنــا يف  مــآيس  مــع 
القتــل  ومشــاهد  لبنــان،  اجتيــاح 
جميــع  مــرأى  أمــام  تظهــر  والذبــح 
الشــيخ  فرفــض  اإلعــام،  وســائل 
أن يكــون هنــاك أي مظاهــر للفــرح 
لحزنــه عــى أهلنــا بلبنــان، وأكرمنــا 
"مجاهــد،  وهــم  أبنــاء  بســتة  اللــه 
وآيات، ومعتصم، وضحى وصالح، 

ومحمد".
زوجتــه  تبــني  كــام  ســليم،  وعمــل 
حنــان محمــود، بعــد تخرجــه خطيًبا 
يف عدة قرى أولها "مردة، الباذان" 
بخطاباتــه  كثــًرا  النــاس  فأعجــب 
وبعــد  البــارع،  وبأســلوبه  املميــزة 
املدرســة  يف  مدرًســا  أصبــح  عــام 

الثانوية اإلسامية بنابلس.
مرتــني  زوجــي،  "اعتقــل  وتكمــل: 
قبل إبعاده إىل مرج الزهور األوىل 
يف  أشــهر   ٦ ومكــث   1988 عــام 
االعتقــال  وكان  "النقــب"،  ســجن 
يف  ومكــث   1990 عــام  الثــاين 
سجن جنني املركزي تسعة أشهر، 

ثم أبعد إىل مرج الزهور.
ذكريــات  مســتحرضة  وتضيــف، 
أهــون عليــه  املــوت  "كان  زوجهــا: 
ووطنــه،  أرضــه  عــن  اإلبعــاد  مــن 
ل مــرارة البعد  فصمــد هنــاك وتحمَّ
-مــع  وأجــرب  والوطــن،  األهــل  عــن 
رفاقه- املحتل بصمودهم وثباتهم 

عى العودة إىل وطنهم.
إىل  ســليم،  الشــيخ  عــاد  إن  "ومــا 
قــوات  اعتقلتــه  رأســه،  مســقط 
وأمــى   1994 عــام  االحتــال 
"النقــب"،  ســجن  يف  أشــهر  ســتة 

بحسب زوجته.
فارس الوحدة

وحبــه  بقوتــه  ســليم،  الشــيخ  امتــاز 
الرياضــة  يحــب  فــكان  للجميــع 
وكــامل  والجــري  الســباحة  وخاصــة 
وشــارك  التنــس،  وكــرة  األجســام 
يف ســباقات عــى مســتوى مدينــة 

نابلس.
وتشــر ســليم، إىل أن زوجها امتاز 
بشــخصيته املرحــة ومل يثقــل عى 
أحــد، فــكان يدخــل الفــرح والسور 
عــى كل مــن يرافقــه، فــكان يحــس 
الفقــراء  وخصوًصــا  النــاس  بــآالم 
واملســاكني ويحــاول مســاعدتهم، 
ويقيض وقًتا كبًرا يف مساعدتهم 

وحل مشاكلهم.

أبــرز  مــن  ســليم،  الشــهيد  ويعــد 
حــامس،  حركــة  وقــادة  مؤســي 
والصــدق  والجــرأة  بالقــوة  وميتــاز 
الكثــر  وأســس  النظــر،  وُبعــد 
علــامء  كرابطــة  املؤسســات  مــن 
رسهــا،  أمــني  وكان  فلســطني 
هــو  اإلســامية  التوعيــة  ولجنــة 
وأصحابــه وكان أمــني رسهــا، وكان 
اإلســامية  الكتلــة  مؤســي  مــن 
تنســيق  لجنــة  ومنســق  للمعلمــني 
الفصائــل حيــث تــرأس اللجنــة إىل 

أن استشهد.
بحســب  ســليم،  الشــهيد  لقــب 
الوطنيــة،  الوحــدة  بفــارس  زوجتــه، 
النــزاع والغربــة وأمنيتــه  يكــره  وكان 

أن يرى أبناء وطنه موحدين.
وقالت زوجته: "إن الشــهيد ســليم 
بجامعــة  والتحــق  دراســته  تابــع 
الفقــه  يف  عليــا  دراســات  النجــاح 
والرشيعــة، وأّلــف كتاًبــا عــن أحــكام 
الشــهيد يف اإلســام، حتــى اختتــم 

رسالة املاجستر بالشهادة".
تقــول  استشــهاده  يــوم  وعــن 
ســليم: "كنــت وقتهــا أجلــب بعض 
احتياجــات أرسيت وعندمــا رأيــت 
املركــز  باتجــاه  يركضــون  النــاس 
واإلعــام  للدراســات  الفلســطيني 
شــعرت باستشــهاد زوجي وأخربت 
ترافقنــي  كانــت  التــي  ســلفتي 

باستشهاده".
وتختتم قائلة:" رحل الشيخ جامل 
املحــب لوطنــه وعائلتــه وكان نعــم 
الــزوج، يخفــف عنــي حزين بســبب 
يف  املقيمــني  أهــي  عــن  بعــدي 

األردن".
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دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 
يف  الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلني رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسرتدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2
2021/08/11 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس الزمــان واملــكان بحضــور 

من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

3. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة 
االنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  بنــي صادريــن  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر من بنــك الربيد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باسم )وزارة الصحة( مببلغ 
%5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري 
املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضار 
كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وتكــون الكفالــة 

باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الرضيبية املطلوبة )رضيبة الدخل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

1.تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 
يف  الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلني رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسرتدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.أخــر 
2021/08/11 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس الزمــان واملــكان بحضــور 

من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

3. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة 
االنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات باســم )وزارة الصحة( مببلغ 
%5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري 
املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار 
كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وتكــون الكفالــة 

باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.
6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفســار يرجــى التواصــل عــى هاتــف رقم2829774– فاكــس2827634 أو زيارة 
املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

1.تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 
يف  الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلني رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.أخــر 
2021/08/04 الســاعة 11:15 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 
أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 

الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.
6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفســار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 
 2019/15400

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
التنفيــذ/  طالــب  بــني  فيــا  واملتكونــة   2019/15400 التنفيذيــة  القضيــة 
محمــد عبــد اللــه ســليم الكحلــوت واملنفــذ ضــده/ زياد طالل عــي االنقر لبيع 
املحــالت املجــاورة ملدخــل العــارة من الجهة الغربية من العارة الواقعة يف 
مدينــة غــزة الشــجاعية شــارع الشــوا أول منــزل مــن الجهــة الرقيــة قطعــة رقــم 
)619( قســيمة )73( املعروفــة مبحــل دواجــن )العرقــان( واملحــل عبــارة عــن 

محل لبيع اللحوم املجمدة والدواجن حيث مساحة املحل 15 مرت مربع.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة املشــرتي، علــًا بأن 

املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنني بتاريخ 2021/8/30.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

حرر يف 2021/7/29م.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

فشل املعادالت 
اإلرسائيلية

الجــدد  وقادتــه  اإلرسائيــي  االحتــالل  عــى  يســيطر 
هنــا  التهديــدات  بإصــدار  العــايل  الصــوت  نظــام 
مــع  التعامــل  وبينهــا  الجبهــات،  كل  ويف  وهنــاك، 
غــزة، ويف ذلــك يقــال الكثــري يف الفجــوة بني األقوال 

واألفعال.
الحكومة الحالية يف )تل أبيب(، تهتم كثريا باملزاج 
الصهيــوين الداخــي، ومحاولــة خلــق صــورة مغايــرة 
قادهــا  التــي  الغابــرة  الحكومــة  عهــد  يف  كان  عــّا 

نتنياهو.
تجاهلهــا،  يصعــب  عوامــل  عــدة  ذلــك  يف  يدخــل 
إذ هــو ملــزم دفــع الثمــن بعــد معركــة ســيف القــدس، 
مايــو   11 قبــل  عليــه  كانــت  ملــا  األوضــاع  وإعــادة 
املــايض، عندمــا أطلقــت املقاومــة صواريخها تجاه 
مســتوطنات محيــط القــدس و)تــل أبيــب(، وأرســت 
قواعد جديدة توحد فيها الجبهات الفلسطينية بني 
غــزة والضفــة وفلســطني املحتلــة عــام 48، وكذلــك 
تحريك الجبهات مع األردن ولبنان، ومحورها الدفاع 

عن القدس، وهي معادلة مل تُكن منذ 1967.
الثمــن  دفــع  مــن  الهــرب  جاهــًدا  االحتــالل  يحــاول 
يف  لكنــه  املواجهــة،  قــادت  التــي  غــزة  جبهــة  عــى 
الواقــع يخضــع ويخنــع للمقاومــة يف غــزة، بــل يخضع 
حــدث  كــا  الوســطاء  ينقلهــا  التــي  للتهديــدات 
األســبوع املــايض، وهــو يعــرف جيــًدا -وفــق تقاريــر 
واملاطلــة  املنــاورة  خيــارات  أن  االســتخبارات- 
الحصــار  اســتمرار  خطــر  يــدرك  وهــو  محــدودة، 
ــع املقاومــة  والتضييــق، اعتقــاًدا منــه أنــه بذلــك ُيدفِّ
يف  لكــن  الشــعبية،  الحاضنــة  خلفهــا  ومــن  الثمــن 
الواقــع ســيكون مــن الصعــب عــى االحتــالل القــدرة 

عى تحمل الذهاب ملواجهة جديدة.
يف  القــدس،  معادلــة  فــرض  يف  املقاومــة  نجحــت 
حــني فشــل االحتــالل يف املواجهــة األخــرية، وفشــل 
أنهــا  ســوى  عنهــا،  تحــدث  قاعــدة  أي  إرســاء  يف 
وإصــدار  الداخليــة،  الجبهــة  إلرضــاء  اســتعراضية 
ترصيحات فارغة من مضمونها تجاه غزة، كا يفعل 
رئيــس حكومــة االحتــالل، نفتــايل بينيت الذي فشــل 
ســابًقا يف وزارة الجيــش، كــا وقــع زميلــه أفيغــدور 
الحــايل  الوزيــر  ومعــه  نفســه  الفشــل  يف  ليربمــان 

غينتس.
غــزة،  تجــاه  وســيتخذها  اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 
ينفذهــا ُمجــرَبٌ عليهــا، وســينفذها ويخضــع ملعادلــة 
املقاومة التي أرستها، وستفشل معادالته مجدًدا.

ال الئحة اتهام للمجرمين

هل تراهن السلطة عىل الزمن لطي صفحة اغتيال بنات؟

الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:
أكــر مــن عريــن مســلًحا اقتحمــوا 
الناشــط  فيــه  كان  الــذي  املنــزل 
باملنطقــة  بنــات  نــزار  الســيايس 
ــروا  فجَّ الخليــل،  مــن  الجنوبيــة 
نائــم  وهــو  بــه  أحاطــوا  ثــم  مدخلــه، 
بهــراوات مــن حديــد عــى  ورضبــوه 
بأعقــاب  عليــه  انهالــوا  ثــم  رأســه، 
الفلفــل  بغــاز  ورشــوه  البنــادق 
مــن  وجــردوه  للدمــوع  واملســيل 
مالبســه ثــم ســحلوه، وأعلــن اغتيالــه 
حزيــران  يونيــو/   24 صبيحــة 

املايض.
إدانــات  االغتيــال  جرميــة  وأثــارت 
الفصائــل  قبــل  مــن  واســعة 
حقوقيــة  ومنظــات  الفلســطينية 
ودوليــة حتــى دول االتحــاد األورويب 
والبيــت األبيــض عــربوا عــن غضبهــم 

من الجرمية السياسية.
ا هبــت جاهــري غاضبــة يف  وشــعبيًّ
شوارع رام الله والخليل وبيت لحم 
للتعبــري عن رفضهــا جرمية االغتيال 
املجرمــني،  مبحاســبة  واملطالبــة 
لكن أمن الســلطة قابل ذلك بالقمع 

الحقوقيــني  واعتقــال  والــرضب 
كال  مــن  والناشــطني  والصحفيــني 
يف  ســحلهم  عــن  عــدا  الجنســني 
مشاهد تحايك أدوات استخدمتها 
قمــع  يف  عربيــة  اســتبدادية  أنظمــة 

الحريات.
لجنة وحيدة

القضيــة،  يف  الالفــت  التطــور 
مــن  والعريــن  التاســع  يف  حــدث 
حينــا  املــايض،  حزيــران  يونيــو/ 
لجنــة  ورئيــس  العــدل  وزيــر  أعلــن 
نــزار  اغتيــال  قضيــة  يف  التحقيــق 
بنــات محمــد الشــاللدة، بــأن اللجنــة 
للقضــاء  تقريرهــا  بتحويــل  أوصــت 
والجهات املختصة ألخذ املقتىض 

القانوين.
وقــال الشــاللدة، الــذي يــرأس لجنــة 
إنــه  متلفــز،  ترصيــح  يف  التحقيــق، 
الطبــي  التقريــر  خــالل  مــن  "تبــني 
األويل أن نــزار بنــات تعــرض لعنــف 
معلومــات  أي  دون  خارجــي" 

تفصيلية حول مهات املتهمني.
منهــا  انســحبت  املشــكلة  اللجنــة 
اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة 

"حياديــة  لعــدم  املحامــني  ونقابــة 
ممثلــون  انســحب  كــا  اللجنــة"، 
الســلطة  لتكــون  بنــات  عائلــة  عــن 
املتهــم يف االغتيــال هــي "الخصــم 
والحكــم"، وســط مطالبــات حقوقيــة 

بتشكيل لجنة مستقلة.
رايتــس  "هيومــن  منظمــة  مديــر 
الفلســطينية  األرايض  يف  ووتــش" 

املحتلة عمر شاكر، قال يف ترصيح 
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  ســابق 
جــادة  غــري  اللــه  رام  يف  الســلطة 
الناشــط  قتــل  بالتحقيــق يف جرميــة 
أن  مؤكــًدا  بنــات،  نــزار  الســيايس 
املطلــوب هو قيام املجتمع الدويل 

بفتح تحقيق مستقل يف الجرمية.
إجراءات غير واضحة

القوانــني  يف  املختــص  وقــال 
ماجــد  اإلنســان  وحقــوق  اإلعالميــة 
واضحــة  غــري  األمــور  إن  العــاروري: 
التحقيــق  بإجــراءات  يتعلــق  فيــا 
بقضية اغتيال بنات، يجب أن تكون 
هنــاك شــفافية باملوضــوع واإلعالن 
واإلجــراءات  املحاكــات  ســري  عــن 
ومتــى  التوقيــف  ومــدد  املتخــذة 
املتهمــني  ملفــات  تحويــل  ســيتم 

للمحكمة.
لصحيفــة  العــاروري  وأضــاف 
"فلســطني": حتــى اللحظــة ال يوجد 
أي معطيــات تتعلــق بالتحقيــق مــع 
للمحكمــة،  وتحويلهــم  املجرمــني 
هــذه  مثــل  أن  عــى  مشــدًدا 
تكــون شــفافة  أن  يجــب  اإلجــراءات 

للمحاكمــة  بتحويلهــم  يتعلــق  فيــا 
تجــرى  أن  يجــب  التــي  العســكرية 
تتبــع  للعائلــة  تتيــح  بطريقــة علنيــة، 
كل إجــراءات املحاكمة للتأكيد من 

ضانات عادلة.
عليــه  ينطبــق  بنــات  اغتيــال  وتابــع: 
حســب  تطــال  تعذيــب"  "جرميــة 
وقعــت  التــي  الدوليــة  القواعــد 
ومحاكمــة  مالحقــة  الســلطة  عليهــا 
املنفذيــن ومتخــذي القــرار، معتــربًا 
ومعلومــات  شــفافية  يوجــد  "ال  أنــه 
وهويــة  طبيعــة  حــول  عاليــة 
وأســباب  وأســائهم  األشــخاص 

توقيفهم واملهام املوكلة إليهم.
غانــدي  العائلــة  محامــي  لكــن 
للقضيــة،  مســارين  حــدد  الربعــي، 
العامــة  النيابــة  مــع  األول: متابعتهــا 
العســكرية التــي تقــوم يف التحقيــق 
موقوًفــا   14 ولديهــا  بالجرميــة، 
التحقيــق  نتائــج  بانتظــار  بالنيابــة 

وتوجيه الئحة اتهام.
وقــال الربعــي لصحيفة "فلســطني": 
حتــى  اتهــام  الئحــة  لدينــا  ليــس 
أنهــا  اعــرتاف  هنــاك  لكــن  اللحظــة، 
بجمــع  دفــاع  كفريــق  ونقــوم  جرميــة 
النيابــة  لتزويــد  وأدلــة  معلومــات 

العامة بها لتوجيه الالئحة".
وحــول مجريــات التحقيــق، أضــاف: 
عــدم  اللحظــة  حتــى  منــي  "طلــب 
كعائلــة  نقــول  لكــن  عنهــا،  اإلفصــاح 
أن هنــاك مــن هــدد ومــن ألقــى األمر 
ومــن قتــل بالقصــد وكل مــن يتحمــل 
يعاقــب،  أن  عليــه  املســؤولية 
خــالل  مــن  ذلــك  إثبــات  ونحــاول 

املعطيات التي لدينا".
أدلة ومطلب العائلة

الدفــاع  فريــق  لــدى  أن  وأكــد 
 14 تــورط  تثبــت  كافيــة  معلومــات 
أدلــة  وهــي  وقائــًدا  وضابًطــا  ــا  جنديًّ
كاملة ودامغة لتوسيع دائرة االتهام 
فــإن  املجرمــون-  أنكرهــا  لــو  -حتــى 
األدلة الجنائية والشهود دليل آخر.

وأشــار الربعــي أنــه اجتمع مــع النيابة 
وأطلعتــه  مــرات،  ثــالث  العســكرية 
القتلــة  تــورط  تثبــت  نتائــج  عــى 

بالجرمية.

وتابــع: "أي جرميــة تقــع تحــدث أثــًرا 
الجنــايئ،  العمــل  املســتوى  عــى 
ويتطلــب منــا املزيــد مــن التحقيــق 
أو  قائــد ســيايس  أي  تــورط  إلثبــات 

أمني بها".
إعــادة  ســيتم  أنــه  الربعــي  وكشــف 
نــزار  منــزل  يف  الجرميــة  متثيــل 
العيــان  لشــهود  واالســتاع 
تبــدأ  أن  والطــب الرعــي، متوقًعــا 
منتصــف  املتورطــني  محاكمــة 
وأنــه  القــادم،  آب  أغســطس/  شــهر 
جلســات  تكــون  أن  االتفــاق  جــرى 

املحاكمة علنية.
ولدى سؤاله عن جدية التحقيقات، 
رد بالقــول: "قلنــا للنيابــة العســكرية 
إنــه يف حــال شــعرنا بعــدم  بوضــوح 
الجدية يف التحقيق، ووجود أخطاء 
ترتكــب ســوف نعلــن انســحابنا مــن 
ومــن  العســكري،  القضــاء  موضــوع 
بعــد  الــدويل  للقضــاء  التوجــه  ثــم 
استنفاد كل اإلجراءات الداخلية".

حســب  العائلــة  مطلــب  ويتمثــل 
نــزار  شــقيق  بنــات  غســان  قالــه  مــا 
لصحيفــة "فلســطني" بخــروج رئيــس 
الســلطة محمــود عبــاس أمام شاشــة 
الرســمي،  فلســطني  تلفزيــون 
ويعــرتف أن مــا حــدث لنــزار جرميــة 
األركان  مكتملــة  ســيايس  اغتيــال 
وأن  واألمنــي  الســيايس  بشــقيقها 
بإقالــة  الكاملــة  املســؤولية  يتحمــل 
وتقدميهــم  والجنــود  الضبــاط 
شــخصية  كل  وإقالــة  للمحاكمــة 
دون  باالغتيــال  مرتبطــة  سياســية 

مراعاة ألحد.
ويبقى التســاؤل: إن كانت الســلطة 
تريد حرص جرمية االغتيال بالجنود 
النجــاة  طــوق  ومــد  املنفذيــن 
أصــدرت  التــي  العليــا  للمســتويات 
القــرار؟ أم أنهــا تراهــن عــى الوقــت 
لطمــس القضيــة وامللــف مــن خــالل 
االحتجاجيــة  املســريات  قمــع 
وشــن  االغتيــال  لجرميــة  املناهضــة 
ناشــطني  عــى  اعتقــاالت  حملــة 
بتحقيــق  يطالبــون  وحقوقيــني 
األيــام  ســتثبته  مــا  هــذا  العدالــة؟ 

القادمة.

نزار بناتنزار بنات

العاروري: اغتيال بنات تنطبق عليه "جرمية 
تعذيب" تشمل املنفذين وأصحاب القرار

محامي العائلة: معلومات كافية 
ا وضابًطا وقائًدا تثبت تورط 14 جنديًّ

النارصة/ فلسطني:
العربيــة  "هآرتــس"  صحيفــة  كشــفت 
عــام  اإلرسائيــي  االحتــالل  إقامــة  عــن 
صحــراء  يف  رسيــة  معســكرات   1971
شــبه جزيــرة ســيناء، لنفــي أهــايل قطــاع 
معزولــة  ظــروف  يف  وتعذيبهــم،  غــزة 
الدوليــة  اللجنــة  وصفتهــا  العــامل  عــن 

للصليب األحمر بأنها "ال تطاق".
االحتــالل  أن  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 
وضــع مــن اتهمهم بـ"اإلرهــاب" من أبناء 
املقاومــة يف غــزة بتلــك املعســكرات، 
إال أنــه بعــد مــرور أقــل مــن عــام أغلقهــا 
وأعــاد املعتقلــني إىل القطــاع، وبقيــت 
تناولــت  التــي  النقاشــات  محــارض 
موضــوع معســكرات االعتقــال "رسيــة" 

طوال 50 عاما.
"عكفــوت"  معهــد  أرشــيف  ومتكــن 
الــرصاع  يف  للتحقيــق  العــربي 
إعــداد  مــن  الفلســطيني  اإلرسائيــي 
املعســكرات  تلــك  بشــأن  تحقيــق 
ُعــِر عليهــا يف  بالوثائــق والصــور التــي 
وجيشــها  االحتــالل  دولــة  أرشــيفات 
إقامــة  وتتبــع  األحمــر"،  و"الصليــب 

املعسكرين وإغالقها.
"أبــو  معســكر  هــو  األول  فاملعســكر 
خليــج  شــاطئ  عــى  أقيــم  زنيمــة" 
معســكر  أقيــم  حــني  يف  الســويس، 
"ناحل" )النخيل( يف وسط شبه جزيرة 
"حــرب  عقــب  االحتــالل  وعــّد  ســيناء. 
األيــام الســتة" قطــاع غــزة "عــش دبابــري" 
نشــًطا، خرجــت منــه عمليــات مقاومــة 
ضــده، وأردى العديــد مــن العمــالء لــه، 

وفق الصحيفة العربية.
وأقيم معسكر "أبو زنيمة" يف 5 يناير/ 
كانــون الثــاين 1971، عــى بعــد 300 
وهــو  غــزة،  مدينــة  جنــوب  كيلومــرت 
يحمــل اســم البلــدة التــي أقيــم فيهــا يف 
الشــاطئ  عــى  ســيناء،  غــرب  جنــوب 

الرقي لخليج السويس.
وبعد مدة قصرية، ُنقل إليه املعتقلون 
أبنــاء  مــن  شــخصا   59 وهــم  األوائــل، 
الشــهر  يف  واحــدة.  فلســطينية  عائلــة 
نفســه، عندمــا التقى ممثلــو "الصليب 
لــه  األحمــر" مبســؤول إرسائيــي عــربوا 
عــن قلقهــم مــن تهجــري ســكان القطــاع، 
عــى  يحتــوي  إن املعســكر  لهــم  فقــال 
مــن  طــردت  عائلــة،   20 مــن  معتقلــني 
ويف  املقاومــة،  دعمهــا  بســبب  غــزة 
نهايــة الشــهر ارتفــع عــدد العائــالت إىل 

27، من بينهم عرات األطفال.
آنــذاك،  االحتــالل  جيــش  وزيــر  وعــّد 
الفلســطينيني  تهجــري  ديــان،  موشــيه 
ردًعــا لعائــالت تدعــم املقاومــة، وليــس 
عقابا، وأن ذلك "وســيلة الردع األفضل 

التي منلكها".
ســمح   ،1971 شــباط  فربايــر/  ويف 
األحمــر"  "الصليــب  ألعضــاء  االحتــالل 
 140 مــع  والتقــوا  املعســكر،  بزيــارة 
23 عائلــة، مــن بينهــم  شــخصا ممثــي 

87 طفال، جميعهم من قطاع غزة.
وكتــب ممثلــو "الصليــب األحمــر" بعــد 
الزيــارة، يف مذكــرة ملقــر املنظمــة يف 
األشــخاص  هــؤالء  ذنــب  "كل  جنيــف: 
أن شــخصا مــن أقربائهــم ُعــدَّ )مقاومــا(. 

لكــن الطفــل ابــن الســبعة أشــهر أو األم 
ابنــة الثانــني هــل ميكنهــم فهــم ســبب 

وجودهم هناك؟".
وبعــد زيــارات أخــرى للمهجريــن قــرا 
أبلــغ  املعســكرات،  يف  واملعزولــني 
أحــد موظفــي "الصليــب األحمــر" بأنــه 
ســلطات  رحمــة  عــدم  مــن  مصــدوم 

االحتالل لتلك العائالت.
اســم  أيضــا  "ناحــل"  معســكر  وحمــل 
البلدة التي أقيم فيها، التي تقع وسط 
ســبع  بعــد  عــى  ســيناء  جزيــرة  شــبه 
وقــد  غــزة،  مدينــة  عــن  ســفر  ســاعات 
ص للشباب العاطلني عن العمل،  ُخصِّ

هموا بأي يشء. الذين مل ُيتَّ
وبــرر املنســق األول لنشــاطات حكومــة 
غازيــت،  شــلومو  الجــرنال  االحتــالل 
معســكر  إىل  األبريــاء  مئــات  إرســال 
بقولــه:  الصحــراء  وســط  يف  اعتقــال 
الشــباب يف  لهــؤالء  الحــر  التجــول  "إن 
الشــوارع مدخــل يســتدعي تجنيدهــم 

للتنظيات".
وتبني أن االحتالل احتجز يف املعسكر 
161 مواطنــا مــن قطــاع غــزة، كانــوا يف 
معظمهــم مــن أبنــاء 16 إىل 21 عامــا، 

وهم طالب ليس لديهم مهنة.
لــوزارة  العــام  املديــر  نائــب  وقــال 
ساســون،  موشــيه  االحتــالل  خارجيــة 

إن  املعســكرات،  حــول  مذكــرة  يف 
نشــاطات  تعويــق  كان  منهــا  الهــدف 
طريــق  عــن  القطــاع  يف  املقاومــني 
مــن  وكان  مختلفــة،  ضغــوط  خلــق 
تلــك الوســائل الضغــط عــى كثــري مــن 
يتعلمــون  ال  الذيــن  املخيــات  ســكان 
األشــخاص  "فهــؤالء  يعملــون،  وال 
العاطلــون عــن العمــل ويتســكعون يف 
مخيــات الالجئــني، ســيعتقلون إداريا 
ويرسلون إىل معسكر اعتقال يف شبه 
التحــرر  ويســتطيعون  ســيناء،  جزيــرة 
يف  الرغبــة  أظهــروا  إذا  املعســكر  مــن 
للعمــل  الغربيــة  الضفــة  إىل  االنتقــال 

هناك" عى حد تعبريه.
اعتقــال  املرجــح  مــن  كان  أنــه  وأضــاف 
اليومــني  يف  شــاب   200 إىل   100
األول والثاين، وبعد اعتقالهم سيعرف 
إنقــاذ  ميكنهــم  أنــه  اآلخــرون  العاطلــون 
أنفسهم من االعتقال إذا ذهبوا للعمل 
يكمــل  هكــذا  الغربيــة،  الضفــة  يف 

ساسون.
أن  "عكفــوت"  معهــد  أعضــاء  وعــّد 
اســرتاتيجية  اســتخدم  االحتــالل 
لتخفيــف عــدد ســكان قطــاع غــزة، إذ إنه 
منــذ احتاللــه القطــاع عــام 1967 عمــل 
عــدد  تقليــل  أجــل  مــن  مختلفــة  بطــرق 

الالجئني يف القطاع.

الكشف عن معسكرات رسية أقامها االحتالل يف سيناء لتعذيب أهايل غزة
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 )SYFS2021 /24( إعالن طرح عطاء رقم
توريد وتركيب شوادر

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء توريد وتركيب شوادر 
رقــم: )SYFS2021/24( ضمــن مــرشوع نــوراد2021 بالرشاكــة مــع مؤسســة 

إنقاذ الطفل الدولية. 
عىل الراغبني باالشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية عىل 

العنوان التايل: جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنوان: غزة – الرمال – شارع الحلبي – خلف مول االندلسية – عامرة 

املعتز – الطابق االريض ، الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خالل ساعات الدوام الرسمي من األحد املوافق 2021/08/01 وحتى يوم 
08:00 صباحــًا إىل الســاعة  2021/08/03 مــن الســاعة  الثالثــاء املوافــق 
04:00 عــرًا  علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة 

ظهــرًا   12:00 الســاعة   2021/08/03 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  هــو  واملاليــة 
بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من األحد املوافق 2021/08/01.

2.راالجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم االثنني املوافق 2021/08/02 الساعة 3:00 عرًا.
3.ريجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( من إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عىل من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب. 

7. عــىل الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائــق املوضحــة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وســند القبض الرســميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.

11. ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

دعوة تقديم عطاءات 
تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح عطــاء)2021/18م( مرشوع 
بنــاء مصــىل التقــوى رشق ديــر البلــح فعــىل الراغبــني يف االشــرتاك بالعطــاء 
املذكــور أعــاله مــن الــرشكات مراجعــة الجمعية، يف مقرهــا الكائن بدير البلح 
املعســكر – صالة النخيل، للحصول عىل رزمة العطاء وذلك خالل ســاعات 

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

1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم االحد 2021/8/1م يف دائرة املشرتيات.

3. االجتــامع التحضــريي يــوم الثالثــاء 2021/8/3م الســاعة 10.30 صباحا 

يف مقر الجمعية.
الســاعة  أقصــاه  موعــد  املشــرتيات يف  دائــرة  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11.30 من يوم الخميس املوافق 2021/8/5م.

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 يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن 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 غري قابل للتجزئة

11. رشاء العطاء )200( شيكل غري مسرتد.

12. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

13.  لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال 0599526682.

14. يجــب أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مــن املنطقــة الوســطى ولهــا خــرة يف 

املجال وتقدم ما يثبت ذلك.
جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشرتيات

وه استمراًرا لنهج قمع الحريات نشطاء عدُّ
إلغاء املادة )22( من مدونة السلوك يشعل مواقع التواصل االجتامعي

اللواء صالح: أبوابنا ُمرشعة 
الستقبال شكاوى املواطنني

غزة/ فلسطني:
أبــواب املؤسســة  أن  اللــواء محمــود صــالح  للرشطــة  العــام  أكــد املديــر 
الرشطيــة مرشعــة ومفتوحــة الســتقبال شــكاوى املواطنــني، ورّد الحقــوق 

واملظامل إىل أهلها.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء إعالمــي جمــع قيــادة الرشطــة، مســاء الخميــس، مــع 
نخبــة مــن الوجهــاء واملثقفــني والكّتــاب واإلعالميــني والنشــطاء، يف مقــر 

قيادة الرشطة مبدينة عرفات مبدينة غزة.
وأوضح اللواء صالح أن جهاز الرشطة ُيقدم الخدمة ألبناء شعبنا يف غزة 
مــن خــالل الوظيفــة الرشطيــة، مــع التزام بتطبيق ســيادة القانــون والحفاظ 

عىل السكينة واألمن العام.
وافتتح املدير العام للرشطة ومساعدوه، اللقاء، بجولٍة ميدانية للحضور 
الوحــدات  مــن  عــدد  زيــارة  تضمنــت  للرشطــة،  عرفــات  مدينــة  داخــل 
واإلدارات الرشطيــة، منهــا: وحــدة املهــام الخاصــة قــوات التدخــل وحفــظ 

النظام "سهم"، ووحدة الكالب البوليسية "كاف".
وأطلعت قيادة الرشطة الوفد الزائر عىل املقار التي استهدفها االحتالل 
اإلرسائيــي خــالل العــدوان األخــري عىل غــزة يف مايو املايض إىل جانب 
عــدد القذائــف والصواريــخ الحربيــة مــن مخلفــات العــدوان، ضمن معرض 

الذخائر العسكرية التابع لدائرة هندسة املتفجرات.
كل  جانــب  إىل  عملــت  الرشطــة  أن  صــالح  اللــواء  بــنيَّ  كلمتــه  وخــالل 
املــدين يف املهــامت  الدفــاع  الداخليــة، ال ســيام جهــاز  مكونــات وزارة 
الخِطرة والصعبة خالل العدوان األخري عىل غزة، من أجل متتني الجبهة 

الداخلية وحامية ظهر املقاومة، وخدمة املواطنني.
ولفــت إىل أن الرشطــة تحــرص عــىل تدريــب وتأهيــل كوادرهــا، والدفــع 
تختــص  التــي  اإلدارات  يف  والعنــارص  الضبــاط  مــن  الكفــاءات  بأفضــل 
ا  بالتعامل مع املواطنني، وخاصة رشطة املرور والنجدة، ما انعكس جليًّ
مــن خــالل تطويــر وتجويــد خدمــة املواطنني يف امليدان، وذلك بشــهادة 

العديد من املؤسسات والشخصيات املعنية.
إطــار  وفــق  تعمــل  الرشطيــة  املؤسســة  أن  للرشطــة  العــام  املديــر  وأكــد 
مــن  ســواء  القانــون  فــوق  أحــد  أال  عــىل  ُمشــدًدا  الفلســطيني،  القانــون 
ــل واســتجابة الرشطــة،  املؤسســة الرشطيــة أو املواطنــني. وأعــرب عــن تقبُّ
وتفاعلهــا مــع كل مــا يصلهــا مــن مالحظــات أو نصائــح تصــل مــن جميــع 

الجهات والرشائح املجتمعية، يف سبيل استمرار تطوير األداء.
وعــىل صعيــد عمــل األســواق، أوضــح أن جهــاز الرشطــة بــذل جهــًدا كبــرًيا 
يف تنظيمها بجميع محافظات القطاع، مبا يضمن ســهولة وتيســري تحرك 

املواطنني وتزودهم باحتياجاتهم دون ازدحام أو تعطيل.
وحــول حــاالت إطــالق النــار خــارج إطــار القانــون، لفــت مديــر عــام الرشطــة 
إىل أن اإلدارات املختصــة تعمــل عمــاًل حثيًثــا عــىل محارصتهــا ومنعهــا، 
ال ســيام يف املناســبات كإعــالن نتائــج الثانويــة العامــة؛ تحقيًقــا لألمــن 

والسكينة وحفاًظا عىل أرواح املواطنني.
وكشــف أن العــام املــايض شــهد انخفاًضــا كبــرًيا يف عــدد حــاالت إطــالق 
معــدودة  حــاالت  ســوى  ل  ُتســجَّ مل  حيــث  الجهــود،  تلــك  نتيجــة  النــار 
عولجــت وفــق القانــون. وجــدد اللــواء صــالح ســعي الرشطــة هــذا العــام 
الجهــود  عــر  وكذلــك  امليدانيــة،  اإلجــراءات  عــر  الضبــط،  مــن  ملزيــد 

التوعوية مبساهمة جميع األطراف املعنية.
املالحظــات  مــن  لعــدد  الرشطــة  قيــادة  اســتمعت  اللقــاء،  ختــام  ويف 
واملداخالت، وأجابت عن التساؤالت التي طرحها الحضور، حول كل ما 
يتعلق بعمل الرشطة ودورها يف بسط األمن املجتمعي، وتحقيق سيادة 

القانون، وخدمة أبناء شعبنا.

أزمات لبنان وتجاهل "أونروا" ينذران بانفالت يف مخيامت الفلسطينيني

رام الله- غزة/ جامل غيث:
رام  يف  الــوزراء  مجلــس  قــرار  أثــار 
مدونــة  مــن   )22( املــادة  إلغــاء  اللــه 
والتــي  العموميــة،  للوظيفــة  الســلوك 
الــرأي  متنــح املوظــف حقــه يف حريــة 
والتعبــري، موجــة غضــب وتنديــد بقرار 
الحكومــة باعتبــاره اســتمراًرا لنهــج قمــع 

الحريات يف رام الله.
وانتقد قانونيون ورواد مواقع التواصل 
االجتامعــي القــرار الصــادر عن حكومة 
حريــة  عــىل  تعدًيــا  وه  وعــدُّ اشــتية، 
الرأي التي كفلها القانون الفلســطيني 
اآلراء  قمــع  يف  ويســهم  األســايس، 
ورمبــا  ومنعهــا،  للحكومــة  املخالفــة 

يؤدي إىل مالحقة صاحبها.
ألغــت الحكومــة يف رام اللــه، ماّدة من 
"مدّونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفة 
العامــة"، تتيــح للموظفــني التعبــري عــن 
يف  ورد  مــا  بحســب  وذلــك  آرائهــم، 
الرســمية  الجريــدة  مــن   181 العــدد 
صــدر  والتــي  الفلســطينية"،  "الوقائــع 

آخر عدد منها، الثالثاء املايض.
وتضّمــن العــدد "قــرار مجلــس الــوزراء 
املــادة  بإلغــاء   ،2021 لســنة   3 رقــم 
 4 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  مــن   22

لســنة 2020 باملصادقــة عــىل مدونــة 
السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة".

وتنــص املــادة 22 من مدونة الســلوك 
الحــق  العمومــي  للموظــف  أن  عــىل 
يف التعبــري عــن رأيــه ونــرشه بالقــول أو 
الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري 
عــن الــرأي، عــىل أن يوضــح عنــد إبــداء 
عــىل  التعليــق  أو  بالنــرش  ســواء  رأيــه 
هــذا  أن  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
ميثــل رأيــه الشــخيص فقــط وال ميثــل 

أي جهة حكومية يعمل بها.
حرية منزوعة

صفحتــه  عــىل  بــركات،  جهــاد  وكتــب 
يف موقــع التواصــل االجتامعــي "فيس 
بوك": "املادة ٢٢ من مدونة السلوك 
وأخالقيــات الوظيفــة العامــة وفــق قــرار 
 ،٢٠٢٠ لســنة   ٤ رقــم  الــوزراء  مجلــس 
كانــت تســمح للموظــف العــام التعبــري 
التوضيــح  رشيطــة  ونــرشه  رأيــه  عــن 
الشــخيص  رأيــه  الــرأي ميثــل  ذلــك  أن 

فقط".
مجلــس  قــرار  "إعــالن  بــركات:  وقــال 
والــذي   ،٢٠٢١ لســنة   ٣ رقــم  الــوزراء 
ينــص عــىل إلغــاء هــذه املــادة، ونــرش 
الجريــدة  مــن   ١٨١ عــدد  يف  القــرار 

الرســمية الصــادر يف ٢٧ يوليو/متــوز 
موقــع  القــرار  أن  العلــم  مــع  الحــايل، 

بتاريخ الخامس من نفس الشهر.
ذلــك،  عــىل  يرتتــب  "مــاذا  وتســاءل: 
تعبــري  ملنــع  يؤســس  أن  ميكــن  هــل 
التعبــري عــن رأيــه  العــام مــن  املوظــف 
عــن  قيــود  أي  ذلــك  يزيــل  أم  بحريــة؟ 

تعبري املوظف عن رأيه؟!".
الســابق  القــايض  كتــب  حــني  يف 
واملحامي أحمد األشــقر، عىل "فيس 
بــوك": "مجلــس الــوزراء يلغــي املــادة 
املوظفــني  ســلوك  مدونــة  مــن   ٢٢
التــي تتيــح لهــم الحــق يف حريــة الــرأي 
والتعبــري، ســبق ذلــك مدونــة جديــدة 
للســلوك القضــايئ أفرغــت متاًمــا حق 
القضــاة مــن التعبــري عــن رأيهــم، ومــن 
يعّر من رجال األمن أيًضا عن رأيه مبا 
يخالــف توجهــات الســلطة بــريّوح ثــاين 
بعــارض  الــي  املوظفــني  وكبــار  يــوم، 
بــريّوح  للســلطة  العــام  منهــم املوقــف 

عىل الدار".
املواطنــون  "أمــا  األشــقر:  وأضــاف 
العاديــون، طبًعــا قــرار بقانــون الجرائــم 
وأدراج  باملرصــاد  لهــم  اإللكرتونيــة 
بدنــا  بقــول  والــي  ممتلئــة،  املحاكــم 

بــده  ألنــه  جاســوس  بصــري  انتخابــات 
إحنــا  معقــول  القــدس،  عــن  يتنــازل 
العــامل  بطالــب  حــّر  مناضــل  شــعب 
بحريتــه وحقوقــه وهو مش قادر يحي 

كلمة وحدة وال حتى يبوح بوجع؟"
عمل ممنهج

وكتــب مديــر الهيئة األهلية الســتقالل 
القضــاء وســيادة القانــون "اســتقالل"، 
الحكومــة  "قــرار  العــاروري:  ماجــد 
إلغــاء املــادة املتعلقــة بحــق املوظــف 
مــن  برأيــه  اإلبــداء  يف  العمومــي 
قاطــع  دليــل  الســلوك  مدونــة  قواعــد 
بنفســها ونرشتــه يف  الحكومــة  قدمتــه 
حريــة  انتهــاكات  أن  الوقائــع،  مجلــة 
األرايض  يف  رصــدت  التــي  التعبــري 
الفلســطينية هــو عمــل ممنهــج تقوم به 
الحكومــة وليســت مجــرد أخطــاء فرديــة 
تقع من موظفني كام كانت ترر ذلك 

من قبل".
التــي  االدعــاءات  "تؤكــد  وأضــاف: 
بــأن  حقوقيــة  مؤسســات  نرشتهــا 
اإلدارات الحكوميــة مارســت ضغوًطــا 
عــىل املوظفــني العموميــني إلجبارهم 
مواقــع  عــن  منشــورات  ســحب  عــىل 
التواصــل االجتامعــي بعــد جرمية قتل 

الناشط نزار بنات".
وتابع: "أظن أن قرار حرمان املوظفني 
العموميــني مــن حقهــم الدســتوري يف 
أهــم  مــن  ســيكون  رأيهــم  عــن  التعبــري 
القــرارات التــي ســينجم عــن ردود فعــل 
دوليــة ومحليــة كونــه صادر عن مجلس 
الوزراء ومنشــور بصورة رسمية وعلنية 
وطغــى عليــه طابــع قانــوين بنــرشه يف 

الوقائع وال تشوبه شبهة الشائعة".
"فيــس  عــىل  زهــران  مريــم  وكتبــت 
تخــص  ســلوك  مدونــة  "إقــرار  بــوك": 
بحاجــة  البلــد،  يف  عامــل  قطــاع  أكــر 
عــن  ممثلــني  مــع  مناقشــتها  إىل 
مؤسســات  واستشــارة  القطــاع،  هــذا 
الخــرة  ذات  املــدين  املجتمــع 
مبدونــات الســلوك، وحقوق العاملني 
لضــامن عــدم إهــدار حقــوق وحريــات 
نظمهــا القانــون األســايس واالتفاقيات 

الدولية".
 ،22 املــادة  "نناقــش  وأكملــت: 
وغــاب عنــا مناقشــة املدونــة ومنهجيــة 
تلــك  وتأثــري  منهــا،  والغايــة  إعدادهــا 
املدونــة عىل باقي الحقوق والحريات 
للموظفــني العموميــني، يف ظــل إلغــاء 

النقابة الخاصة بهم".

بريوت/ فلسطني:
العقبــات  كّل  مــن  الرغــم  عــىل 
الالجئــني  مجتمــع  بهــا  مــّر  التــي 
خــالل  لبنــان،  الفلســطينيني يف 
طــوال فــرتة وجودهــم عــىل أرض 
لبنــان، فــإّن هذه األوضاع الراهنة 
وللمــرّة  املضيــف  البلــد  يف 
وال  خانقــة  تكــون  تــكاد  األوىل 

تطاق حًقا.
بلبنــان  تعصــف  متصاعــدة  أزمــة 
عىل كل املستويات االقتصادية 
فيــام  والحياتيــة،  واالجتامعيــة 
األفــق،  يف  اليــوم  حتــى  حــّل  ال 
وســط تخبــط ســيايس هــو األكر 

واألعنف منذ نشأة لبنان.
يف مخيــم بــرج الراجنــة لالجئني 
بــريوت(  )جنــوب  الفلســطينيني 
األزمــة تســتعر، إذ حــدد أصحاب 
عــىل  املخيــم،  يف  املولــدات 
إىل  توصلهــم  عــدم  مــن  الرغــم 
الشــعبية  اللجنــة  مــع  اتفــاق 

االشــرتاك  تكلفــة  املخيــم،  يف 
بخدمــة املولــد، 3 ماليني مقابل 

الحصول عىل 5 أمبري فقط.

وغــري  الهائــل،  الرقــم  هــذا 
إىل  بكثرييــن  دفــع  املعقــول، 
اســتنكاره وإثــارة حالــة مــن القلــق 
فيــام  املخيــم،  داخــل  والغليــان 
الالجــئ  راتــب  يتجــاوز  يــكاد  ال 
عامــاًل-  كان  -إن  الفلســطيني، 
حدود املليون ونصف لرية كحد 
أقــى، فمــن أيــن لالجــئ بتحمل 
للحصــول  ماليــني   3 الـــ  تكلفــة 

عىل الكهرباء فقط؟
وقالــت الناشــطة الحقوقيــة فاتــن 
داخــل  األجــواء  إّن  الزحمــد: 
املخيــم ســيئة للغايــة، خاصــة أّن 
مشــكلة الكهربــاء ال تــزال قامئــة، 
ومل يستطع املسؤولون الوصول 

إىل حل لها.
لـ"قــدس  الزحمــد  وأضافــت 
املولــدات  أصحــاب  بــرس": 
أّن  يعانــون مشــكلة حقيقيــة، إال 
اآلخــر  هــو  الفلســطيني  الالجــئ 
مــن  فمــن  حيلــة،  بيــده  ليــس 
الالجئــني لديــه القــدرة عــىل دفع 

مبلغ مثل هذا؟
املنــازل  غالبيــة  أن  وأوضــح 
كهربــاء،  بــال  املخيــم  يف  اليــوم 
عــىل  األهــايل  قــدرة  لعــدم 
منهــم  كــر  التكلفــة،  ــل  تحمُّ
الرشفــات  عــىل  لياليهــم  يبيتــون 
حــر  مــن  للهــرب  األســطح؛  أو 

الصيف.
أن  عــىل  الزحمــد  وشــددت 
مطالبــة  اليــوم  "أونــروا"  وكالــة 
لألزمــة  رسيــع  حــل  بإيجــاد 
حــني  يف  مســؤولياتها،  وتحمــل 
العمــل  املســؤولني  عــىل جميــع 

إليجــاد وقــود يســتطيع من خالله 
تأمــني  املولــدات  أصحــاب 

الكهرباء وبتكلفة معقولة.
التيــار  مولــد  مشــغل  أن  يذكــر 
"األقــى"،  الخــاص  الكهربــايئ 
بــرج  مخيــم  داخــل  مكتبــه  أغلــق 
الخســارة  بســبب  الراجنــة، 
الكبرية التي لحقت به، فيام كان 
ــد "شــاكر" قــد أعلــن  مشــغل مولِّ
توقفــه عــن العمــل، إال أّن إعــادة 
الجديــدة،  بالتســعرية  العمــل 
قــد أعادتــه عــن قــراره، ليلحــق بــه 
مشــغل موّلــد "الدعبــول" و"ربيع 
و"البيتــم"،  و"الهــادي"  عــودة" 
بعــد توافقهــم عــىل تســعرية الـ 3 

ماليني مقابل 5 أمبري.
ال كهرباء في شاتيال

لالجئــني  شــاتيال  مخيــم 
الفلســطينيني )جنــوب بــريوت(، 
مســرية  الخميــس  مســاء  شــهد 
اجتاحــت  بعدمــا  شــموع، 
العتمــة كل منازلــه، عقــب توقف 
خدمات املولدات الخاصة، عن 
بالطاقــة  الالجئــني  منــازل  إمــداد 
الكهربائيــة؛ لعــدم توفــر الوقــود، 
عــىل  هــي  أيًضــا  و"التســعرية" 
املخيــم،  داخــل  املشــكلة  رأس 
لــرية  مليــون  الشــهر  هــذا  لتبلــغ 

مقابل الـ 5 أمبري.
مــن  فلســطينية  الجئــة  وتصــف 
أصحــاب  املخيــم،  قاطنــي 
"مافيــا"،  بأنهــم  املولــدات 
وأضافــت: "ال أحــد يف املخيــم 
يجــري،  مــا  مســؤولية  يتحمــل 
حتــى  أو  الفصائــل  جهــة  مــن  ال 

عــن  تخــىل  قــد  الــكّل  األونــروا، 
املخيــم، وتركــوا األمر للامفيا بأن 

يديروا العمل داخل املخيم".
وأشــارت الالجئــة التــي تحفظــت 
أّن  إىل  اســمها  ذكــر  عــن 
األهــايل  وصلــت  معلومــات 
وزعــت  قــد  الغبــريي  بلديــة  بــأّن 
أصحــاب  عــىل  املــازوت  مــادة 
وأّنــه  منطقتهــا،  يف  املولــدات 
يســتلم  أن  املفــرتض  مــن  كان 
أصحــاب املولــدات يف املخيــم 

جزًءا من هذه املادة.
التزامهــم  عــدم  أّن  إال  وقالــت: 
تعتــر  التــي  البلديــة  بتســعرية 
مــن  يتقاضونــه  مــام  أرخــص 
مشــرتكيهم، جعل البلدية متتنع 

عن تزويدهم باملادة.
علينــا  "يجــب  وتابعــت: 
كمجتمع فلســطيني ومؤسسات 
املخيــم،  داخــل  اجتامعيــة 
الوضــع  تديــر  لجنــة  تشــكيل 
تكــون  واالجتامعــي  اإلغــايث 
أكفــاء،  أشــخاص  مــن  مكونــة 
عــن  البعــد  كّل  بعيــدة  وتكــون 
الفصائــل التــي فشــلت يف إدارة 
هــذا املخيــم، وهــي تتملــص مــن 
مــا  مســؤولية  وتتحمــل  وظيفتهــا 
فســاد  مــن  املخيــم  إليــه  وصــل 

وإهامل ومحسوبيات وظلم".
البرج الشمالي دون ماء

الشــاميل  الــرج  مخيــم  وإىل 
فقــدان  أدى  إذ  لبنــان(،  )جنــوب 
إطفــاء  إىل  املــازوت  مــادة 
انعكــس  مــا  كذلــك،  املولــدات 
عــىل قــدرة الالجئــني عــىل تأمني 
امليــاه  لتنقطــع  الخدمــة،  ميــاه 
نحــو  منــذ  بالكامــل  املخيــم  عــن 

أسبوع.
يف  الحولــة  جمعيــة  مســؤول 
أبــو  الشــاميل،  الــرج  مخيــم 
وسيم جمعة، هاجم وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
عــىل  بالتآمــر  واتهمهــا  "أونــروا"، 

الشعب الفلسطيني.
وكالــة  أن  يعقــل  "هــل  وقــال: 
موظــف  آالف   3 مــن  تتكــون 
وخــراء  ومستشــارين  مــع 
ال  أنــه  نتفاجــأ  وأن  وأكادمييــني، 
يوجــد لديهــا مادة مــازوت مخزنة 
ملعالجــة هــذه املشــكلة، وأنهــم 
هكــذا  ملثــل  محطاطــني  غــري 

أزمات؟".
أّن  "الواضــح  جمعــة:  وأضــاف 

بالالجئــني  تدفــع  األونــروا  وكالــة 
إىل التخبــط بعضهــم، وتدفعهــم 
هــم  فيــام  االنفــالت،  نحــو 

يتفرجون عىل انهيارنا".
الرتقيعيــة  الحلــول  وتابــع: 
جــدوى،  أي  ودون  مرفوضــة 
حلــول  عــن  يبحثــون  الالجئــني 
إليجــاد امليــاه وحدهــا ودون أي 
وكالــة  أو  الفصائــل  مــن  اكــرتاث 
"أونــروا" وهــو أمــر مرفــوض جملة 

وتفصياًل.
حــدوث  مــن  جمعــة،  وحــذر 
إذ  املخيــم،  يف  قريــب  انفــالت 
أخــذ  يحاولــون  الالجئــون  بــات 
بــات  فيــام  بأيديهــم،  حقوقهــم 
الوضــع أصــاًل ال يحتمــل، وقــد آن 
صوتهــا،  ترفــع  أن  للنــاس  األوان 
وإن مل يتحرك املسؤولون فنحن 
"ســنحرق األخــرض واليابــس، ولن 

نرحم أحًدا"، حسب قوله.
الفصائــل  بــني  اجتــامع  وُعقــد 
الشــعبية  واللجــان  الفلســطينية 
بــرج  مخيــم  يف  واألهليــة 
الشــاميل، مع رئيس بلدية الرج 
الشــاميل عــي ذيــب، ملناقشــة 
االقتصاديــة  األزمــة  انعكاســات 
املحروقــات  وأزمــة  واملعيشــية 

عىل واقع املخيم.
وأكــد ذيــب أنــه يف حــال توفــرت 
توزيعهــا  ســيتم  املــازوت  مــادة 
بالتساوي مع أصحاب املولدات 
ضمــن  البلديــة  عمــل  نطــاق  يف 
الســعر الرســمي، عىل أن تشمل 

املخيم دون تفرقة.
عيادات بال أطباء

مخّيــم  يعــاين  أخــرى،  جهــة  مــن 
نهر البارد لالجئني الفلسطينيني 
)شــامل لبنــان(، عــدم توّفــر أطباء 
يف عيــادة وكالــة "أونــروا" مــا دفع 
واللجــان  األهــايل  مــن  املئــات 
وإغــالق  التحــرك  إىل  الشــعبية 

مبنى العيادة.
وعمدت اللجنة إىل إغالق مبنى 
العيادة؛ لتفادي غضب األهايل 
غضــب  بأعــامل  للقيــام  ومنًعــا 
بســبب  وذلــك  تجاههــا،  وعنــف 
للشــواغر  الوكالــة  مــلء  عــدم 
الناتجــة عــن تقاعــد العديــد مــن 
األطبــاء والكوادر التابعة للوكالة، 
أمــر طاملــا طالــب األهــايل  وهــو 
ال  فيــام  مبعالجتــه،  واللجــان 
يتوافــر داخــل العيــادة اليــوم غــري 

طبيب واحد فقط.

مخيامت الفلسطينيني يف لبنان
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

من خري؛ ألن هؤالء السادة يف مقاطعة الرش يستعبدون الوطن ويخطفون كل خرياته.
لكــن هــؤالء الســادة أو )املتســيدين عنــوة( عــى رقــاب شــعبنا كانــوا عاجزيــن هــذه املرة 
عــن إقنــاع كل مــن شــعبنا الفلســطيني ومقاومتــه، وبعــض الــدول الداعمــة، وحتى بعض 
الجهــات الدوليــة، ألن ســجالتهم حــارضة ومكشــوفة وصحفهــم مــأى بفضائــح الفســاد 
املالية، والتي تالحقهم أينام نزلوا لذلك: عاد هؤالء بخفي حنني وبحقائب فارغة من 

املال بعد جوالت مكوكية.
وليتهــم خجلــوا مــن أنفســهم وهــم يتســولون عــى حســاب غــزة التــي مل يكلــف أي منهــم 
نفســه لزيارتها ســواء وقت الحرب أو بعدها، وال أعتقد أن مشــقة الســفر إليها أو كلفة 
الطريــق تعوقهــم وهــم يطوفــون العــامل رشًقــا وغرًبــا دون أن يكــون يف األجنــدة زيارة جزء 
عزيــز مــن الوطــن، فبعضهــم يخــى عــى نفســه من زيارة غزة خشــية أن يــرب بالنعال 
مــن متــرري الحــرب الســابقة 2014 ومــن العقوبــات األخــرية، والبعــض اآلخــر ال يأمــن 
عــى نفســه بعــد تورطــه يف جرائــم وطنيــة، وآخــرون منهــم مــن هــو محشــو باألحقاد عى 

غزة ومقاومتها.
لذلــك فضلــوا مامرســة "الوصايــة غــري املرشوعــة" عــن بعــد عــى ملــف اإلعــامر مــن 
خالل )إقامة ســد( يذكرين بســد النهضة لكن هذا الســد ال يحجب املاء أو يقلص من 
تدفقهــا إىل الغــري، لكنــه يحجــب وصــول األمــوال لغــزة ويعطــي األفضليــة ألماكــن أخــرى 
يف اســتثامر األمــوال، فقــد ظهــرت مــررات مســبقة للتمهيــد لرسقــة هــذه األمــوال مــن 
خالل االدعاء بحاجة الضفة للعديد من املشاريع املهمة التي ميكن أن تساهم أموال 

األمريــي، يوافقــه يف ذلــك مســؤولون يف الســلطة الفلســطينية، تلــك الخطــوات 
"إجراءات بناء الثقة" عى طريق العودة إىل املفاوضات.

وإلنقــاذ الغابــة الفلســطينية الجاّفــة، وعــد هــادي عمــرو الفلســطينيني بالعــودة إىل 
مفاوضــات ثنائيــة مبــارشة مــع )إرسائيــل(، بعــد انتهــاء إدارة الرئيــس جــو بايــدن مــن 
رؤيــة  مــع تحضــري  تفــاويض  فريــق  إعــداد  إيــران، وطلــب  مــع  النوويــة  املفاوضــات 
التــي ســتمهد ملرحلــة املفاوضــات بشــأن امللفــات  بنــاء الثقــة  فلســطينية ملرحلــة 
مــع  تعاملهــا  أساســية يف  مبــادئ  األمريكيــة  اإلدارة  لــدى  أن  قاعــدة  عــى  الكــرى، 
الرصاع: أولها، اإلرصار عى مقاييس متساوية بني طريف الرصاع يف الحرية واألمن 

واالزدهار إىل جانب االلتزام بالتوافق الدويل وتنفيذ القرارات الدولية.
مــن خــالل رصــد تحــّركات فلســطينية وإقليميــة تكثفــت خــالل عطلــة عيــد األضحــى، 
يتبــني للمتابعــني أن الســلطة الفلســطينية رحبــت بحــرص املســؤول األمــرييك عــى 
إعــادة الحيــاة إىل غابتهــا، وســط تعاظــم املخــاوف مــن خطــر االنهيــار أو االحــراق، 
ســيام بعــد تبــّدد التعايــش يف غابــٍة تغــول فيهــا الســالح الفلســطيني داخــل البيــت، 
بــدًءا بحــل املجلــس الترشيعــي،  غابــت مؤسســات الحــوار والحكــم الدميقراطــي، 
وإحــكام قبضــة الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة القضائيــة، وتأجيــل االنتخابــات إىل 
أجــل غــري معلــوم، وصــواًل إىل قتــل نــزار بنــات ومــا تــاله مــن قمــع مظاهــرات ســلمية 
واعتــداء عــى اإلعالميــني، وزّج عــرشات الناشــطني يف الســجون من دون محاكامت 

مــا إن وضعــت الحــرب أوزارهــا وبــدأ الحديــث عــن إعــامر مــا دمــره االحتــالل يف غــزة 
انطلقت الترصيحات من "ملوك االستثامر" يف املؤسسة الرسمية أو إن صح التعبري 
)لصــوص الوطــن( مطالبــني بــرورة تحويــل كل املبالــغ املرصــودة لحســابات الســلطة 
الفلســطينية لكونهــا وبحســب زعمهــم صاحبــة "التمثيــل والرشعيــة" وهــي القــادرة عــى 

إدارة هذا امللف.
هذه الترصيحات الحامسية املتزاحمة والتي ظهرت فيها حرارة غري عادية وحرٌص غري 
مســبوق عــى تــويل ملــف إعــامر غــزة، كانــت خافتــة ومنزويــة، وبعضهــا بقيــت مختبئــة 
تراقــب عــن بعــد مــا يجــري يف غــزة يف حــرب دفــع فيهــا شــعبنا تضحيــات عظيمــة وقــدم 

كل صور ومناذج البطولة والفداء.
فرهانهــم كان واضًحــا إن ســقطت رايــة املقاومــة ونجحــت قــوات االحتــالل يف حســم 
املعركة فإنهم سيجدون فرصة مناسبة إلعادة سيطرتهم عى غزة، لتوسيع املساحات 
البنكيــة"  حســاباتهم  "لتســمني  يســتثمرونها  كإقطاعيــات  ميتلكونهــا  التــي  الجغرافيــة 
وتعزيز أدوارهم السياسية، مبا يحمي ويحقق مصالحهم الخاصة والحزبية تحت عباءة 

الوطن والوطنية.
فغــزة يف قناعاتهــم مزرعــة مثــل الضفــة وبقية الوطن ميكــن الحضور إليها وقت الحصاد 
دون املشــاركة يف الــزرع أو تقديــم أي قــدر مــن التضحيــة، ومــن ثــم فــإن كل تضحيــات 
وجهــد شــعبنا يف كل ميــدان يتــم الســطو عليــه ليــاًل يف مؤامــرات مختلفــة حتــى يبقــى 
هــذا الفــالح املقاتــل ضعيًفــا وهزيــاًل وغري قادر عى االســتفادة مام تخرج هذه األرض 

غابــة  يســّميها "دميقراطيــة  كان  عرفــات، مبــا  يــارس  الراحــل،  الرئيــس  تغّنــى  طاملــا 
والفصائــل  التيــارات  مختلــف  تعايــش  بهــا:  واملقصــود  الفلســطينية"،  البنــادق 
والتنظيــامت الفلســطينية املســلحة، وإدارتهــا الشــأن الفلســطيني، عــر مؤسســات 
منظمة التحرير بالحوار الدميقراطي والتفاهم والتوافق والرايض، ورفض االحتكام 

للسالح، مهام بلغت الخالفات داخل البيت الفلسطيني.
اليــوم، يعــود مســاعد نائــب وزيــر الخارجيــة األمريــي، هــادي عمــرو، إىل الحديــث 
عن غابة فلســطينية أخرى، بوصفه الســلطة الفلســطينية بـ"الغابة الجاّفة"، امُلعرّضة 
للحريــق أو الســقوط يف أي لحظــة، مــا مل ُتــرَو أغصانهــا ببعــض املــاء، وُتغــذَّ جذورهــا 
بــيٍء مــن الســامد. واملقصــود مــن كالم املســؤول األمريــي هــو رضورة التحــرّك، 
التحــرّك اإلرسائيــي أواًل، للقيــام بــأي إجــراءاٍت رضوريٍة لضامن بقاء الســلطة ومنعها 

من االنهيار أو االحراق.
وتســتند رؤيــة املســؤول األمريــي إلنقــاذ غابــة الســلطة الجاّفــة، مــن جــراء أزماتهــا 
السياســية والرشعيــة واالقتصاديــة واملاليــة، إىل خطــواٍت وقائيــٍة بدايــًة، يف إطــار 
الســالم االقتصــادي الــذي اخرعــه بنيامــني نتنياهــو، أي تحســني رشوط االحتــالل أو 
تخفيفها مقابل االستقرار، من قبيل استئناف الدعم املايل واالقتصادي، مع وقف 
توســيع االســتيطان وغريهــا مــن اإلجــراءات التــي تعــود بالوضــع إىل مــا كان عليه قبل 
28 ســبتمر/ أيلــول 2000، أي قبــل انــدالع االنتفاضــة الثانيــة. ويســمي املســؤول 

ــني لجميــع األحــرار بالعــامل،  تناقلــت وســائل اإلعــالم الرياضيــة العامليــة خريــن هامِّ
وهو انســحاب الالعب األوملبي الســوداين/ محمد عبد الرســول، والالعب األوملبي 
الجزائري/ فتحي نور الدين العب الجودو، من أمام منافسيهم الالعبني اإلرسائيليني 
الصهاينة يف بطولة أوملبياد طوكيو العاملي لعام 2020م، واملنعقد يف شهرنا هذا؛ 

يوليو 2021م، يف اليابان، )وكان التأخري لعاٍم بسبب جائحة كورونا(.
هــذا الخــر الريــايض العــادي لــدى البعــض، انقســم حولــه العرب واألجانــب يف العامل 

كله إىل فريقني:
الفريق األول:

هــؤالء هــم فريــق األحــرار العــرب واملســلمني ومن جميــع أنحاء العامل الذيــن نظروا إىل 
ــه موقــف بطــويل كبــري، وواجــب القيــام بــه خاصــًة وهــم  موقــف الالعبــني األوملبيــني بأنَّ

ويشــاهدون  املحتلــة،  بفلســطني  ألهلنــا  الصهيــوين  العــدو  وقمــع  تغــول  يشــاهدون 
اإلرسائيليــة  للدولــة  اإلرهابيــة  األعــامل  مــع  امُلتصهــني  الليــرايل  الغــرب  تضامــن 
الصهيونيــة، يف تهويــد الُقــدس الرشيــف، وقتــل أطفــال ونســاء قطــاع غــزة بالصواريــخ 
عــة يف قلــب النظــام الغــريب الليــرايل، ويف ترشيــد مواطنــي الضفــة  الحارقــة امُلصنَّ

الغربية من خالل توسع امُلغتصبات )املستوطنات( الصهيونية فيها.
املقاومــون األحــرار مــن العــرب واملســلمني وعــى مســتوى العــامل، نظــروا إىل واقعــة 
الشابني األوملبيني بأنَّ هناك جياًل قادًما وجديًدا من العرب األحرار الذي يحمل روح 
املقاومــة ضــدَّ العــدو الصهيــوين الجاثــم عــى أرض فلســطني ُمنذ ما يزيد عى ســبعة 
عقــوٍد مــن الزمــان، وأنَّ فكــرة املقاومــة مــا زالــت جذوتهــا تشــتعل يف نفــس وروح كل 
األحــرار الفلســطينيني والعــرب واملســلمني، وطاملــا مــا يــزال املحتــل الصهيوين يقتل 
العــرب وينهــب خرياتهــم فســتبقى األرض والَّدًة ومعطــاءًة بأجيــاٍل ُجــدد مــن الشــباب 
والشابات الذين سيواصلون رفع الرَّاية الفلسطينية من أجل تحرير فلسطني من النهر 

إىل البحر.
هــؤالء األحــرار هــم بعــرشات املاليــني وأزيــد، تراهــم يســتيقظون منــذ الصبــاح الباكــر 
مشــاعرهم  وتســتثري  وجدانهــم،  وُتحــرِّك  بالهــم،  تشــغل  واألمــة  فلســطني  وقضيــة 
وعواطفهــم وطاقاتهــم نحــو كل مــا لــه قيمــة أخالقيــة تســكن يف أعامقهــم ووجدانهــم، 
سًة، وواجبًا إنسانيًا ودينيًا عظياًم، يسعون بكل الطرق والوسائل  ويعّدونها قضيًة ُمقدَّ

إلنجازها يف أي لحظة، وُهنا مبعث األمل والتفاؤل.
الفريق الثاين:

وبعــض  واألحــزاب،  واملشــايخ  والرؤســاء  واألمــراء  والحــكام  امللــوك  صنــف  مــن  هــم 
أقــالم املثقفــني املأجــورة، الذيــن نســوا قضية العرب واملســلمني املركزية فلســطني، 
وبعضهم قد خانها خيانًة واضحًة من خالل االعراف والتطبيع مع الكيان الصهيوين، 
وإنكار حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل أرضه وبلده والثأر لشهدائه وجرحاه، 

والتعويض العادل عن حقوقه املادية واملعنوية واإلنسانية.
ألعــاب  الُحريــن  الشــابني  ومقاطعــة  رفــض  مجــرد  عــّدوا  األَْعــَراب  مــن  الخونــة  هــؤالء 
غــري حضاريــة وال  بطريقــٍة  أنَّهــم ترصفــوا  يهــود صهاينــة،  أمــام  األوملبيــاد يف طوكيــو 
عرصيــة، وبعــض هــؤالء الخونــة شــتم العــرب أجمعــني وقــال: أنتــم همــج ومتعجرفــني، 
صحيــح معنــى املثــل الشــعبي املــرصي العريب الذي يقول )الي اختشــوا ماتوا(، هل 
ملجــرد أن تكــون ُحــًرا ورشيًفــا أًيــا كنــت، ســواء العًبــا أو مغنيــًا أو ممثــاًل أو إعالميــًا أو 
سياسيًا أو تكنوقراطيًا، وترفض خنوع التطبيع وإذالل الصداقة مع العدو، تكون أنت 

همجي وغري متحر!
ر هؤالء األَْعَراب الخونة لقضية فلسطني، بأنَّ اإلنسان الفلسطيني ُمنذ أزيد  نود أن ُنذكِّ
من سبعني عامًا وهو طريٌد من أرضه، وحامل عفشه عى كتفيه العاريتني، وفوقهام 
، ويحفــر يف الصخــر مــن أجــل إعالــة األرسة بكاملهــا مــع تعليمها،  يحمــل أطفالــه الُقــرصَّ
ُبلــدان الشــتات الفلســطيني، والعديــد منهــم راح  ُموزَّعــني يف الوطــن العــريب، ويف 
ضحية السياسات لبعض ُحكام البلدان العربية، ومن صمد منهم يف أرضه فلسطني 
تعرَّض ويتعرَّض هو اآلخر يوميًا للطرد والترشيد وتهديم مساكنهم يف القدس، ويف 

مدن الضفة الغربية، ويف غزة، من جرَّاء القصف الجوي بني مدٍة وأخرى.
هــؤالء ُهــم الفلســطينيون األحــرار املنتــرشون يف العــامل أجمــع، فكيــف بكــم تنســون 
هتُكم بالحفاظ عى األقىص املبارك،  واجباتكم تجاههم وتخونون عقيدتكم التي وجَّ
والُقدس الرشيف، وتاريخكم العريب املجيد، وماضيكم العريب واإلسالمي العظيم، 
ان  بُســكَّ أشــبه  تحولتــم إىل  وإاّل  وبصــريٍة،  بــرٍص  تحتــاج إىل  التــي  أجيالكــم  ومســتقبل 
أمريــكا األصليــني، وقــد أســمتهم املاكنة اإلعالمية الغربيــة بـ)الهنود الحمر( املرشدين 

املنبوذين، هل تقبلون عى أنفسكم هذا اإلسقاط التاريخي؟!
ماذا يعني انســحاب الالعَبني العربيني الســوداين والجزائري من قيمة معنوية ودينية 

وأخالقية ُمضافة للمواطن العريب للقضية الفلسطينية؟
أواًل:

ــل موقفهــام مــن قضيــة فلســطني بأنَّهــا مــا زالــت ُتثــل قضيًة مركزيًة حيــًة تعيش يف  مثَّ
قلــب ووجــدان العــرب واملســلمني واألحــرار عــى مســتوى العــامل، وأنَّ ُمخطــط صفقة 

القرن قد سقطت، وسقط معها املرشوع الصهيوين مع أتباعهم العرب الصهاينة.
ثانيًا:

العــرب  الحــكام  بعــض  موقــف  مــن  وأطهــر  وأنبــل  أرشف  الريــايض  موقفهــام  كان 
واملســلمني امُلطبعــني الذيــن ركعــوا خاشــعني أِذاّلء أمــام ســيدتهم اإلدارة األمريكيــة 

امُلتصهينة، ومشاريعها الرعناء تجاه فلسطني وشعبها األيب املقاوم.
ثالثًا:

كان موقفهــام يعكــس موقــف الشــعوب العربيــة الرافضــة للتطبيــع التــي مل ولــن تقبــل 
ج لها بعض  بأكذوبة )السالم( مع العدو الصهيوين املحتل ألرض فلسطني، والتي روَّ

العرب املنبطحني.
رابعًا:

كان موقفهــام القــادم مــن العاصمــة الخرطــوم عاصمــة الــالآت الثــالث )ال للحــوار، ال 

للجلوس عى طاولة مع العدو، ال لالستسالم(، ورفضًا لقبول مشاريع القادة العسكر 
يف الخرطــوم بالتطبيــع مــع العــدو الصهيــوين، وكان رد الريــايض محمــد عبــد الرســول 

لهؤالء الخونة املطبعني قد جاء من طوكيو البعيدة.
وكذلك جاء الرد من الجزائر عاصمة ووطن األحرار الذي دفع شعبها الجزائري العظيم 
مثنًا باهظًا يقدر باملليون والنصف املليون شهيد وشهيدة ضدَّ االستعامر الفرنيس 

املتوحش القذر.
خامسًا:

كان موقفهام متامهيًا ومتناغاًم ومنسجاًم مع االنتصارات العظيمة للمقاومة العربية 
الــذي حققــه  العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وكان االنتصــار األخــري  واإلســالمية يف 

الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة يف معركة )سيف القدس 2021م(.
سادسًا:

األقطــار  العــرب يف كل  األحــرار  عــن تالحــم قضيــة  بوضــوح  ُيعــرِّ  البطــويل  موقفهــام 
العربيــة حــول فلســطني، وإنَّهــا قضيــة العــرص والزمــان ألمتنا العربية الباســلة، ولن تهدأ 
هــذه األمــة ذات التاريــخ املــرشف إاّل بتحريــر فلســطني العزيــزة مــن نهــر األردن رشقــًا 

وحتى البحر املتوسط غربًا.
سابعًا:

املوقف العريب واإلســالمي تجاه فلســطني وشــعبها العظيم نالحظ تداخل وتشــابك 
املسارات واالختصاصات، وال تستطيع أن ُتفرق بني الثقايف والسيايس والعسكري، 
نعــم إنَّهــا فلســطني وقدســها الطاهــر وأقصاهــا الرشيــف، جميعهــا ُمعــرة عــن مدلــول 
الكرامــة وقيــم الصمــود للمقاومــة لصــد جميــع املشــاريع الغربيــة الليراليــة الصهيونيــة 

ضدَّ أمتنا من املحيط إىل الخليج.
الخالصة:

كانــت ومــا زالــت فلســطني أرضــًا وإنســانًا هــي الجامــع الشــامل لنضــاالت أمتنــا العربية 
العــرب  لبعــض  السياســية  املواقــف  انهيــارات  زمــن  عــن  قيــل  ومهــام  واإلســالمية، 
األحــرار  وحولهــا  معهــا  ليجتمــع  وطهــرًا،  ُنبــاًل  األكــر  القضيــة  إنَّهــا  إاّل  واملســلمني، 
الصادقون الصامدون يف وجه املشاريع الصهيونية والغربية التي زرعت هذا الجسم 
املســموم )الكيــان الصهيــوين( يف قلــب األمــة ِبرُمتهــا، لقــد كانــت وســتظل فلســطني 
مــا  واإلنســانية،  والدينيــة  العروبيــة  ِصــدق املواقــف  لقيــاس  الحقيقيــة  البوصلــة  هــي 
عداهــا فهــي موضوعــاٌت عابــرة ال يقــاس عليهــا أي موقــف أخالقــي ودينــي وعــرويب 

ا َجِميعًا. وإنساين، والله أَْعَلُم ِمنَّ

اإلعامر يف تويلها.
لكــن ال يخفــى عــى هــؤالء هــذه املــرة أن الظــرف تغــري فهنــاك مقاومــة تقــف باملرصــاد 
وتجلــس عــى طاولــة الوســطاء وتســاهم يف وضــع السياســات وترســم الخارطــة، وذلــك 
مبا يضمن مصالح الشعب الفلسطيني ومبا مينع وصول هؤالء اللصوص لهذا امللف 
ليتــم تحييدهــم أو تقليــص أي قــدرة عــى التأثــري، ومــن ثــم إفشــال كل محاوالتهــم غــري 

الوطنية للحصول عى )سبوبة( من وراء اإلعامر.
وعليه فإن جهود الوسطاء تسري بخطى ثابتة نحو إعادة إعامر القطاع مبشاورات مهمة 
مــع قيــادة املقاومــة يف غــزة، ورمبــا مشــاركة رمزيــة أو شــكلية مــن قيــادة الســلطة بحيث 
ال يكــون لهــذه الســلطة أي ســطوة أو قــدرة عــى االســتيالء عــى املــال أو تعطيــل عملية 
ــا تؤمن بأنــه ال ميكن بحال تجاوز قيادة  ــا ودوليًّ اإلعــامر يف غــزة، ألن هــذه األطــراف: عربيًّ
املقاومــة يف غــزة، ألن ذلــك ســيقود لتوتــر األوضــاع مــن جديــد ومــن ثــم العــودة للمربــع 

األول.
مكاتبهــم  إىل  أدراجهــم  وليعــودوا  الرخيصــة،  املراهقــة  عــن  هــؤالء  فليتوقــف  لذلــك 
املكيفــة يف مقاطعــة الــرش وليبحثــوا عــن )ســبوبة أخــرى( بعيــًدا عــن غــزة، ألن "أنيابهــا 
حــادة" وميكــن أن تــؤذي مــن يحــاول أن يقامــر بحقوقهــا، فــال ســبيل لهــم هــذه املــرة إال 
حال تراجعوا عن عقوباتهم لغزة، وعادوا لحضن الوطن، وانضموا لحالة التعبئة لصالح 
املقاومــة، ونبــذوا الخيانــة ولعنــوا التنســيق، وكفــروا عن الخطايا بإعــادة كل ما رسق من 

أموال ومشاريع غزة السابقة.

أو تهم.
سال لعاب قيادات السلطة الفلسطينية، ورأت يف حرص املسؤول األمرييك فرصة 
إلنقاذ غابتهم الجاّفة من االحراق، فسارعوا إىل وضع قامئة تحت عنوان "إجراءات 
بناء الثقة" تضمنت 30 بنًدا، وشــملت مطالب أمنية وسياســية واقتصادية، أبرزها 
تجميد االستيطان، إبقاء الوضع القائم يف املسجد األقىص كام هو، والتوقف عن 
هــدم املنــازل الفلســطينية، وقــف توســيع املســتوطنات، مبــا يف ذلــك يف القــدس 
املحتلة، وإخالء بؤر استيطانية عشوائية مقامة يف أراٍض مبلكيٍة فلسطينيٍة خاصة 
يف الضفــة الغربيــة. وتنفيــذ "النبضــة الرابعــة" باإلفــراج عــن أرسى كان ينبغي اإلفراج 
عنهم منذ العام 2014، مبوجب اتفاق إرسائيي – فلسطيني، إىل جانب اإلفراج 

عن أسريات وأرسى مسّنني وقارصين وجثامني شهداء.
قد يعيد هادي عمرو بعض املياه إىل عروق غابة الســلطة الفلســطينية، بعد فشــل 
متواصــل ومتناســل منــذ ثالثــة عقــود، مل يتحقــق فيهــا ال ســالم ســيايس وال ازدهــار 
اقتصــادي. وقــد يقبــل اإلرسائيــي ببعــض الــرشوط إلنقــاذ ســلطة ترّنــح عــى حاّفــة 
االنهيــار، ال حًبــا بهــا، ولكــن حرصــًا عــى اســتمرار مــا تقّدمــه أجهــزة الســلطة األمنيــة 
مــن خدمــاٍت ألمــن )إرسائيــل( وحاميتهــا. قد نرى بعض الحياة تدّب يف أوصال غابة 
محمــود عبــاس الجاّفــة، ولكــن األكيــد أن الحيــاة جفــت يف غابة يــارس عرفات، حيث 

تعايش الكل الفلسطيني تحت ظالل دميقراطية تحميها البنادق.

سبوبة عىل حساب الوطن

الفلسطيين بني غابتني

تني وبوصلة مقاومتها الصادقة فلسطني القضية المركزية لأُلمَّ

أحمد أبو زهري

أ.د. عبد العزيز بن حبتور
رأي اليوم

فغزة في قناعاتهم مزرعة مثل الضفة وبقية 
الوطن يمكن الحضور إليها وقت الحصاد دون 

المشاركة في الزرع أو تقديم أي قدر من 
التضحية، ومن ثم فإن كل تضحيات وجهد 

شعبنا في كل ميدان يتم السطو عليه ليًل في 
مؤامرات مختلفة حتى يبقى هذا الفلح المقاتل 

ضعيًفا وهزيًل وغير قادر على االستفادة مما 
تخرج هذه األرض من خير؛ ألن هؤالء السادة في 
مقاطعة الشر يستعبدون الوطن ويخطفون كل 

خيراته.

المقاومون األحرار من العرب والمسلمين وعلى 
مستوى العالم، نظروا إلى واقعة الشابين 

األولمبيين بأنَّ هناك جيًل قادًما وجديًدا من 
العرب األحرار الذي يحمل روح المقاومة ضدَّ 
العدو الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين 

ُمنذ ما يزيد على سبعة عقوٍد من الزمان، وأنَّ 
فكرة المقاومة ما زالت جذوتها تشتعل في 
نفس وروح كل األحرار الفلسطينيين والعرب 

والمسلمين.

نواف التميمي
العريب الجديد

قد يعيد هادي عمرو بعض المياه إلى عروق 
غابة السلطة الفلسطينية، بعد فشل متواصل 
ومتناسل منذ ثلثة عقود، لم يتحقق فيها ال 

سلم سياسي وال ازدهار اقتصادي. وقد يقبل 
اإلسرائيلي ببعض الشروط إلنقاذ سلطة تترّنح 
على حاّفة االنهيار، ال حًبا بها، ولكن حرصًا على 
استمرار ما تقّدمه أجهزة السلطة األمنية من 

خدماٍت ألمن )إسرائيل( وحمايتها. 
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غزة/ رامي رمانة:
وزارة  فيــه  الــذي حملــت  الوقــت  يف 
رام  حكومــة  يف  االجتامعيــة  التنميــة 
املســؤولية  األورويب  االتحــاد  اللــه، 
رصف  يف  التأخــر  عــن  األوىل 
االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
للعــام  الثانيــة  الربنامجيــة  الــدورة  عــن 
داعيــة  مطالــب  خرجــت  الحــايل، 
بدائــل  عــن  البحــث  إىل  للســلطة 
ملســاعدة املتعففــن قبــل اســتفحال 

أزماتهم املعيشية واالقتصادية.
مــن  االســتدانة  البدائــل  تلــك  ومــن 
التــزام  حــن  إىل  املحليــة  املصــارف 
املاليــة  التزاماتهــم  دفــَع  األوروبيــن 
التي قالوا إنها ستتأخر لشهر أكتوبر/ 
أبــواب  طــرق  أو  املقبــل،  ترشيــن 

الداعمن العرب.
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  وتــرف 
 )111( لنحــو  الشــؤون  مخصصــات 
 )130( إجــاميل  مببلــغ  أرسة،  ألــف 
غــزة  لقطــاع  تقريًبــا  شــيقل  مليــون 
والضفة الغربية. ويتقاىض مستفيدو 
 750( مــن  يــراوح  مبلًغــا  الشــؤون 
شــيقًل1800- شــيقل(، حســب عدد 
االجتامعــي  والظــرف  األرسة،  أفــراد 
واالقتصــادي الخــاص بهــا، مبعدل مرة 
واحــدة كل ثلثــة أشــهر، لكــن غالًبــا ما 
تتأخــر عمليــة الــرف بدعــوى األزمــة 

وهــو  الســلطة،  ُتعانيهــا  التــي  املاليــة 
مــا يزيــد مــن معاناة األرس التي تعيش 
أوضاًعا مأساوية يف قطاع غزة بسبب 

الحصار اإلرسائييل املفروض.
التنميــة  لــوزارة  العــام  املفــوض  وكان 
املدهــون،  لــؤي  بغــزة  االجتامعيــة 
أن  ســببها  القامئــة  األزمــة  "إن  قــال: 
االتحــاد األورويب مل يــفِ بالتزامــه يف 

التحويلت النقدية".
وأشــار إىل أن مســاعي ُتبذل من أجل 
موازنــة  مــن  املقبلــة  الدفعــة  رصف 
حكومــة رام اللــه، دون أن يعلــن موعــد 

محدد لرفها.
من جهته قال شادي عثامن املسؤول 
االتحــاد  مكتــب  يف  اإلعلمــي 

دفــع  يف  االتحــاد  تأخــر  إن  األورويب: 
فنيــة  ألســباب  يعــود  املــايل  إســهامه 
االتحــاد  دول  موازنــة  بإقــرار  تتعلــق 

األورويب.
لصحيفــة  حديثــه  يف  عثــامن  ورجــح 
"فلســطن"، أن يســتمر تأخر االتحاد 
األورويب لشــهر أكتوبر/ ترشين األول 
املقبل، مشًرا إىل أن إسهام االتحاد 
بـــ)30(  يقــدر  برنامجيــة  دورة  كل  يف 

مليون يورو.
ويف العــارش مــن مايــو/ أيار املايض، 
االجتامعيــة،  التنميــة  وزارة  رصفــت 
شــيقًل   )750( بقيمــة  موحــًدا  مبلًغــا 
الشــؤون،  شــيكات  ملســتفيدي 
أن  املســتفيدة  العائــلت  واعتــربت 

احتياجــات  أدىن  تلبــي  ال  الدفعــة 
بيوتهم.

وتواجــه األرس يف قطــاع غــزة أوضاًعــا 
مــن  زاد  ا،  جــدًّ صعبــة  اقتصاديــة 
يف  اإلرسائيــيل  العــدوان  تعقيدهــا 
مايــو املــايض، يف وقــت تســجل فيــه 
وانعــدام  والفقــر  البطالــة  معــدالت 
مرتفعــة  مســتويات  الغــذايئ  األمــن 

ا. جدًّ
االقتصــادي  االختصــايص  وعــرب 
الدكتــور أســامة نوفــل، عــن اســتغرابه 
من تعامل السلطة املزدوج مع فئات 
حينــام  الســلطة  أن  مبيًنــا  املجتمــع، 
موظفيهــا  رواتــب  رصف  عــن  تتأخــر 
إىل  تلجــأ  فإنهــا  العــام  القطــاع  يف 

متلقــي  ملــف  يف  لكنهــا  االســتدانة، 
مخصصــات الشــؤون االجتامعيــة فــإن 
الســلطة تجعلهــم يف مهــب الريــح ال 
تبحــث عــن بدائــل وتعلــق فشــلها يف 

إدارة امللف إىل االتحاد األورويب.
لصحيفــة  حديثــه  يف  نوفــل  ــه  ونبَّ
االتحــاد  تأخــر  أن  إىل  "فلســطن"، 
مســاهمته  دفــع  التــزام  عــن  األورويب 
عــى  الســلطة  وادعــاء  زيــف  كشــف 
حيــث  املاضيــة  الســنوات  مــدار 
كانــت تتغنــى أنهــا املمــول األكــرب يف 
االجتامعيــة،  الشــؤون  مخصصــات 
وهــي اليــوم غــر قادرة عى ذلك، يف 
تدعــي  محفــل  كل  يف  كانــت  وقــت 
ا )100(  إنفاقها عى قطاع غزة شــهريًّ

مليون دوالر.
مــن  خشــيته  عــن  نوفــل  عــرب  كــام 
 )750( رصف  الســلطة  اعتــامد 
شــيقًل بشــكل موحــد للضفــة الغربيــة 
برنامجيــة  دورة  كل  يف  غــزة  وقطــاع 
أن  االجتامعيــة، مشــًرا إىل  للشــؤون 
عــى  ا  جــدًّ ســلبية  ذلــك  انعكاســات 
للمخصصــات،  املتلقيــة  األرس  واقــع 
امليســورة،  الفئــات  مــن  أنهــم  خاصــة 
واملعيلة ملرىض وكبار السن والطلبة 
أثــر  لذلــك  ســيكون  كــام  الجامعيــن، 
ســيئ كبــر عــى الحركــة التجاريــة يف 

األسواق املحلية.

غزة/ فلسطن:
قالــت نقابــة مســتوردي املركبــات، 
االحتــلل  ســلطات  إن  أمــس، 
 29 بإدخــال  ســمحت  اإلرسائيــيل 

حانــون  بيــت  حاجــز  عــرب  مركبــة 
بعــد  غــزة،  قطــاع  شــامل  "إيــرز"، 

منعها ألكرث من 70 يوًما.
التــي  األوىل  املــرة  هــي  وهــذه 

بإدخــال  االحتــلل  فيهــا  يســمح 
املركبــات بغــزة منذ معركة "ســيف 
أيــار  مايــو/   )11-21( القــدس"، 

املايض.

وأكــدت الــوزارة يف بيــان مكتــوب، أن عمليــة 
الربيــدي  االتحــاد  قــرار  بعــد  جــاءت  الرميــز 
لدولــة  الربيديــة  الرمــوز  اعتــامد  العاملــي 

فلسطن اعتباًرا من بداية عام 2021.
وقالت الوزارة إنه تمَّ تقسيم محافظات قطاع 
منطقــة  و200  ــا  بريديًّ قطاًعــا   25 إىل  غــزة 

بريدية وتحديد نطاق كل قطاع بريدي.
االعتبــار  بعــن  األخــذ  تــمَّ  أنــه  وأوضحــت 
الربيــدي عــى  املنهجيــة املعتمــدة للرميــز 
مســتوى محافظــات الوطــن، حيــث تــمَّ إنشــاء 
املناطــق  وطبقــة  الربيديــة  القطاعــات  طبقــة 
الخرائــط  وفــق  غــزة  محافظــات  يف  الربيديــة 
الحكــم  وزارة  لــدى  املعتمــدة  املكانيــة 
املحــيل خاصة نفــوذ املحافظات والبلديات 

واألحياء.
االعتبــار  بعــن  األخــذ  تــمَّ  أنــه  إىل  ونبهــت 
مســارات الشــوارع والكثافة العمرانية وغرها 
املحــيل  الحكــم  وزارة  مــع  بالتنســيق  وذلــك 
خــلل  مــن  املحليــة  والهيئــات  والبلديــات 
عــدة لقــاءات واجتامعــات معهــم وإرشاكهــم 
الربيديــة  واملناطــق  القطاعــات  تحديــد  يف 

موضحــة أن العمــل جــاٍر حالًيــا عــى الرميــز 
الربيدي للمباين داخل املناطق الربيدية.

وأوضحــت الــوزارة أن رمــز الربيد الفلســطيني 
أرقــام،  وســبعة  واحــد  حــرف  مــن  ســيتألف 
فلســطن  مــن  األول  الحــرف  يكــون  بحيــث 
باإلنجليزيــة )P(، والرقــم األول يعنــي محافظة 
أو مجموعــة محافظــات، والرقــم الثــاين يعنــي 
القطــاع الربيــدي داخــل كل محافظــة، والرقــم 
داخــل  الربيديــة  املنطقــة  يعنــي  الثالــث 
القطــاع الربيــدي فيــام تحمــل األرقــام األربعــة 
الباقيــة نقطــة التســليم النهائيــة مبا يشــر إىل 

رقم املبنى.
وقالــت الــوزارة: "إن عمليــة الرميــز ســتعمل 
وســيتمكن  الربيــدي،  العمــل  تطويــر  عــى 
ويســاعد  بســهولة  املهــام  إنجــاز  مــن  الربيــد 
عــى  وتوزيعهــا  الربيديــة  البعائــث  فــرز  يف 

املواطنن".
وبينــت الــوزارة أنــه مــن املقــرر قريًبــا تفعيــل 
الربيديــة  الرمــوز  يتضمــن  إلكــروين  موقــع 
االطــلع  مــن  املواطنــون  ليتمكــن  للمناطــق 

عليها.

"االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات" تبدأ 
مشروع الترميز البريدي في محافظات غزة

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات، مؤخــًرا، بدء تنفيذ 
مشروع الترميز البريدي في مختلف مناطق قطاع غزة، وأنها أنجزت 
%35 مــن عمليــة الترميــز كمرحلــة أولــى، وذلــك بالتعاون مــع وزارة 

الحكــم المحلــي وبرنامــج خلــق فــرص عمــل JCP مــن خالل مشــروع 
التمكيــن االقتصادي للشــباب فــي قطاع غزة والممــول من الوكالة 
السويسرية للتنمية والتعاون "SDC" من خالل برنامج األمم المتحدة 

."UNDP" اإلنمائي

في أعقاب تأخر االتحاد األوروبي عن دفع إسهامه

دعوة السلطة لالستدانة لصرف مخصصات 
الشؤون االجتماعية كما تفعل مع موظفيها

النارصة/ فلسطن:
الدولــة"  ميزانيــة  "مســودة  أظهــرت 
التــي وزعتهــا وزارة املاليــة يف حكومــة 
الــوزراء،  عــى  اإلرسائيــيل  االحتــلل 
وفًقــا لوســائل إعــلم عربيــة أمــس، أن 
2022 املقبــل ســرتفع  ميزانيــة عــام 
إىل 560 مليــار شــيقل، بزيــادة 22.3 
مليار شيقل عن ميزانية العام الحايل 
شــيقل،  مليــار   537.7 بلغــت  التــي 
مــن دون احتســاب اإلنفــاق عــى وبــاء 
كورونا والذي تسجل كـ"قوالب خارج 

امليزانية".
ومن املقرر أن تعقد حكومة االحتلل، 
غًدا األحد، اجتامًعا مطواًل، ملناقشــة 
تغيــر  الــوزراء  إذ ســيحاول  امليزانيــة، 
ميزانيات وزاراتهم التي تقرحها وزارة 

املالية. وُوصف اتساع حجم امليزانية 
بالنمــو الســكاين، ويبــدو أنــه لــن يكــون 
كافًيــا لتمويــل التعهــدات التــي نصت 

عليها االتفاقيات االئتلفية.
وكان رئيــس حكومــة االحتــلل بنيامن 
نتنياهــو الســابق، منــع املصادقة عى 
ميزانيــة للعامــن الحــايل والســابق يف 
عــدم  إثــر  حكومتــه،  إلســقاط  محاولــة 
والتوجــه  ميزانيــة،  عــى  املصادقــة 
إىل انتخابــات جديــدة، كان يتوقــع أن 
جديــدة  حكومــة  أعقابهــا  يف  يشــكل 
مــن  متكنــه  قوانــن  بســن  لــه  تســمح 
اإلفــلت مــن محاكمتــه يف تهــم فســاد 

خطرة.
وحســب مســودة امليزانيــة، فــإن غايــة 
العجــز املــايل فيهــا هــو %6.8 بحلول 

نهايــة العــام الحــايل، وأن تكــون نســبة 
العــام  نهايــة  بحلــول   3.9% العجــز 
الحكومــي  العجــز  أن  علــاًم  املقبــل، 
يف نهايــة يونيــو/ يونيــو املــايض بلــغ 

.10.1%

وتخطــط وزارة املاليــة للمصادقة عى 
امليزانيــة يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 
ذلــك  تحقــق  حــال  ويف  املقبــل، 
ســيجعل ميزانية العام الحايل ليســت 
وســيتم  األهميــة،  مــن  كبــرة  بدرجــة 
الركيــز عى ميزانيات الوزارات للعام 

املقبل.
واألرقــام الــواردة يف مســودة امليزانيــة 
تصــدر  وباتــت  نهائيــة،  ليســت 
تأييــد  بعــدم  وزراء  عــن  تهديــدات 
ضئيلــة،  زيــادات  بســبب  امليزانيــة 

برأيهم.
وزارة  ســتحصل  للمســودة،  ووفًقــا 
الربيــة والتعليــم يف حكومة االحتلل 
 66.54 مببلــغ  ميزانيــة،  أكــرب  عــى 
مليــار   2.3 وبزيــادة  شــيقل،  مليــار 
شــيقل عــن ميزانيــة العــام الحــايل مــن 
دون احتســاب اإلنفــاق عــى مواجهــة 

"كورونا".
وســتحصل وزارة الجيــش عى ميزانية 
حســب  شــيقل،  مليــار   55.8 مببلــغ 
املسودة، لكن رئيس حكومة االحتلل 
املاليــة،  ووزيــر  بينيــت،  نفتــايل 
الجيــش،  ووزيــر  ليربمــان،  أفيغــدور 
بيني غانتس، اتفقوا األســبوع الحايل 
عى أن يكن مبلغ ميزانية الجيش 58 

مليار شيقل.

الصحــة  وزارة  ميزانيــة  وســتكون 
 43 مببلــغ  االحتــلل  حكومــة  يف 
شــيقل  مليــار  بزيــادة  شــيقل،  مليــار 
دون  مــن  الحــايل  العــام  ميزانيــة  عــن 

احتساب اإلنفاق عى "كورونا".
املواصــلت  وزارة  ميزانيــة  وبلغــت 
وزارة  وميزانيــة  شــيقل،  مليــار   37.1
شــيقل  مليــار   20 الداخــيل  األمــن 

تقريًبا.
وأشارت مسودة ميزانية االحتلل إىل 
أن مــا تســمى "خزينــة الدولة" ســتدفع 
يف العــام املقبــل رضائــب وعمــوالت 
مببلــغ يقــارب 43 مليار شــيقل، وهذا 
عــى  فوائــد  هــو  باألســاس  املبلــغ 
الــذي تجــاوز ســقف  الديــن الخارجــي 

الريليون شيقل العام الحايل.

"غوتيريش": 124 مليون 
شخص سقطوا في براثن 

الفقر بسبب جائحة "كورونا"

لندن/ األناضول:
كشــف األمــن العــام لألمم املتحــدة أنطونيو غوتريش، أمس، 
عــن إحصائيــة جديــدة تتعلــق بفقــراء العــامل، وزيــادة أعدادهــم 

بسبب جائحة فروس "كورونا" املستجد "كوفيد19-".
العاملــي ملكافحــة  اليــوم  وقــال غوتريــش يف كلمــة مبناســبة 
االتجــار بالبــرش؛ إن "نحــو 124 مليــون شــخص ســقطوا برباثــن 
اتخــاذ  رضورة  عــى  مشــدًدا  كورونــا"،  جائحــة  بســبب  الفقــر 
مــن  ثلــث ضحايــاه  بالبــرش؛ ألن  إجــراءات فاعلــة ضــد االتجــار 

األطفال.
البلــدان  يف  الضحايــا  نصــف  أن  األممــي  املســؤول  وأوضــح 
منخفضــة الدخــل، وهــم مــن األطفــال، ومعظمهــم يتــم االتجــار 
مــكان،  كل  يف  املجرمــن  أن  مضيًفــا  القــري،  للعمــل  بهــم 
الذيــن  األشــخاص،  عــى  للعثــور  التكنولوجيــا  يســتخدمون 

يوجدون يف حالة ضعف والتحكم فيهم واستغللهم.
خــلل  مــن  متزايــد  بشــكل  األطفــال  اســتغلل  يتــم  أنــه  وبــّن 
املنصــات اإللكرونيــة، ألغــراض االســتغلل الجنــي والــزواج 

القري، وغر ذلك من أشكال االنتهاك.
مــن جانبهــا، لفتــت املديــرة التنفيذيــة ملكتــب األمــم املتحــدة 
جائحــة  أن  إىل  وايل،  غــادة  والجرميــة  باملخــدرات  املعنــي 
االتجــار  أمــام  الضعــف  مواطــن  تعميــق  إىل  أدت  "كورونــا"، 

بالبرش.
وأكــدت أن البلــدان عليهــا مســؤولية مبوجــب القانــون الــدويل 
لحقــوق اإلنســان، للقضــاء عى التمييــز املبارش وغر املبارش، 
محــذرة مــن عواقب اســتمرار االتجار يف اســتهداف مجتمعات 
األقليــات والشــعوب األصليــة وعدميــي الجنســية واملهاجريــن، 
مــا مل تتخــذ الــدول إجراءات فعالة ملكافحة التمييز والعنرية 

والكراهية ضد األجانب.

واشنطن/ وكاالت:
األمريكيــة  التجــارة  لــوزارة  بيانــات  أظهــرت 
ا يف اقتصاد الواليات  ا قويًّ صدرت، مؤخًرا، منوًّ
املتحدة بنسبة 6.5 باملئة يف الربع الثاين من 
العــام الحــايل، عــى أســاس ســنوي، بعــد زيادة 

6.3 باملئة يف الربع األول.
وأرجعت وزارة التجارة األمريكية هذا التســارع 
إىل  أســايس  بشــكل  االقتصــادي  النمــو  يف 
والتطعيــامت  ضخمــة،  حكوميــة  "مســاعدات 
عــى  واإلنفــاق  كورونــا،  لفــروس  املضــادة 

الخدمات املرتبطة بالسفر والسياحة".
وانكمــش أكــرب اقتصــاد يف العــامل بنســبة 3.4 
باملئــة يف 2020، تحــت ضغط الجائحة، وفقا 

لوزارة التجارة.
والثلثاء املايض، توقع صندوق النقد الدويل 
يف  باملئــة   7 بنســبة  األمريــي  االقتصــاد  منــو 
كان  التــي  باملئــة   6.4 مــن  ارتفاًعــا   ،2021

توقعها يف أبريل/ نيسان املايض.
والخميــس، أظهــر تقريــر منفصــل لــوزارة العمــل 

األمريكيــة انخفــاض الطلبات الجديدة إلعانات 
ألًفــا،   24 املتحــدة مبقــدار  بالواليــات  البطالــة 
املــايض، يف  األســبوع  طلــب  ألــف   400 إىل 

مؤرش آخر عى استمرار التعايف.
واألربعــاء، قــال جــروم بــأول، رئيــس االحتياطي 
اقتصــاد  إن  األمريــي(  )املركــزي  الفيــدرايل 
البــلد يتعــاىف بــأرسع مــن املتوقــع، وقــدر بــأن 
يســتمر التضخــم فــوق املعدل الذي يســتهدفه 

البنك لفرة أطول مام كان يعتقد سابًقا.
ومع ذلك، أبقى املركزي األمريي عى أسعار 
الفائــدة قريبــة مــن الصفــر )0 – 0.25 باملئــة( 
الخزانــة  ســندات  مشــريات  عــى  والحفــاظ 
العقــاري مبعــدل  الرهــن  وأوراق ماليــة بضــامن 

120 مليار دوالر شهرًيا.
وعــزا البنــك قــرار اإلبقــاء عــى سياســته املرنــة 
إىل   ،2020 آذار  مــارس/  منــذ  املعتمــدة 
مخاطر السلالت الجديدة من فروس كورونا، 
حيــث عــادت اإلصابــات بالفروس إىل االرتفاع 

مجدًدا.

أنطونيو غوتريش

مسودة: ميزانية )إسرائيل( 560 مليار شيقل العام المقبل

بعد منعها ألكثر من 70 يوًما

االحتالل يسمح بدخول
29 مركبة عبر حاجز بيت حانون

بعد زيادة 6.3 بالمئة في الربع األول
نمو االقتصاد األمريكي 6.5 

بالمئة في الربع الثاني من 2021
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مقديشو/ وكاالت:
أن  أمــس  رشطــة  ضابــط  أعلــن 
ُوضعــت  ناســفة  عبــوة  انفجــار 
العبــي  تقــل  حافلــة  مــن  عــى 
كيســايو  مدينــة  يف  قــدم  كــرة 
عــن  أســفر  بالصومــال  الســاحلية 
مقتل خمسة العبني عى األقل.

وقال النقيب أحمد فرح لرويرتز 

كيســايو  مــن  الهاتــف  عــر 
"تأكدنا من مقتل خمسة وإصابة 
بعــض  زال  ومــا   12 مــن  أكــر 
الالعبني يف عداد املفقودين".

ومل يتضــح عــى الفــور مــن الــذي 
مســاء  وقــع  الــذي  الهجــوم  نفــذ 

أمس.
وقدم مكتب الرئيس محمد عبد 

اللــه محمــد التعــازي عر حســابه 
عــى تويــرت واتهــم عنــارص حركــة 
بالقاعــدة  املرتبطــة  الشــباب 

بتنفيذ االنفجار.
وتشــن حركــة الشــباب التــي تريد 
املركزيــة  بالحكومــة  اإلطاحــة 
باألســلحة  متكــررة  هجــات 

والقنابل يف الصومال.

قتل خمسة في انفجار بحافلة 
لفريق كرة قدم بالصومال

واشنطن/ األناضول:
بوليــي"  "فوريــن  مجلــة  تســاءلت 
األمريكيــة، عــا إذا كان الرئيــس جــو بايــدن 
تونــس،  دميقراطيــة  ملســاعدة  ســيتدخل 
التي أشعلت فتيل الربيع العريب، وتشهد 
يف األيام األخرة تهديدات كثرة، مشــرة 
اختبــار  مبثابــة  فيهــا  يجــري  مــا  أن  إىل 

لـ"بايدن".
يف  األخبــار  تحريــر  رئيــس  نائــب  ووصــف 
نــر،  تقريــر  يف  هــرش،  مايــكل  املجلــة 
حــي  وارث  "آخــر  بأنهــا  تونــس  األربعــاء، 
للربيــع العــريب، رغــم كونهــا فقــرة ومعزولــة 

وغر مهمة من الناحية الجغرافية".
وقــال هــرش: "عى مدى العقد املايض، 
انهــارت كل حركــة دميقراطيــة عربيــة وليــدة 
واحــدة تلــو األخــرى يف حــرب أهليــة، وعــاد 
االســتبداد إىل الحيــاة، لكــن تونــس كانــت 
تجــد  وكأنهــا  بــدت  التــي  الوحيــدة  الدولــة 

طريقا للميض قدما".
ذلــك  يف  الدقيقــة  "التجربــة  أن  وأضــاف 
البلــد معرضــة اآلن لخطــر الفشــل، بســبب 
الرئيــس  اتخذهــا  التــي  األخــرة  اإلجــراءات 
قيــس ســعيد، منــذ أيــام، حيــث أقــال رئيس 
عــى  وســيطر  الرملــان،  وعلــق  الــوزراء، 
مكتــب املدعــي العــام، وحظــر التجمعــات 

العامة ملدة 30 يوما".
وانتقــد هــرش الــرد الغــريب عــى مــا حــدث 

بايــدن  إدارة  تصــدر  "مل  قائــال  تونــس،  يف 
خفيــف،  توبيــخ  ســوى  األورويب  واالتحــاد 
مــن  تونــس  اختفــت  األخــرة،  األيــام  ويف 

العناوين الرئيسية تقريبا".
وزيــر  دعــا  االثنــني،  هاتفــي،  اتصــال  ويف 
الخارجية األمرييك أنتوين بلينكني، سعيد 
إىل "االلتــزام مببــادئ الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان"، وفقا لبيان رسمي أمرييك.
ســعّيد  حــث  أنــه  الحقــا،  بلينكــن،  وغــرد 
جميــع  مــع  مفتــوح  حــوار  عــى  لـ"الحفــاظ 
الفاعلني السياسيني والشعب التوني"، 
إال أن مــا يســمى "إجــراءات الطــوارئ" التــي 

اتخذها الرئيس ال تزال سارية.
وخــراء  نشــطاء  يــراه  مــا  املجلــة  ونقلــت 
إقليميــون، أن هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن 
الضغوط امللموسة من الواليات املتحدة، 
وأن الحفــاظ عــى الدميقراطيــة يف تونــس 
الرئيــس  اللتــزام  حاســا  "اختبــارا  ســيكون 

بايدن بتعزيز الدميقراطيات يف العامل".
دبلومــايس  وهــو  دن،  تشــارلز  ووصــف 
يف  واســعة  بخــرة  يتمتــع  ســابق  أمريــيك 
عــى  بايــدن  إدارة  رد  األوســط،  الــرق 
األزمــة يف تونــس بأنــه "موقــف حــرج"، وفق 

املجلة.
وذكــر أنــه "كانــت هنــاك ترصيحــات عامــة 
يكــن  مل  ولكــن  الدميقراطيــة،  لصالــح 
هنــاك عمــل حقيقــي، يف حــني أن هنــاك 

مســتبدين إقليميــني يشــجعون ويدعمــون 
انتزاع الرئيس التوني للسلطة".

اإلدارة  إن  دن،  مثــل  منتقــدون  وقــال 
يف  خطــر  بشــكل  "أخفقــت  األمريكيــة 
تحقيــق مــا قالــه بلينكــني، يف خطــاب هــام 
يف 3 مــارس )آذار( املــايض، إنــه ســتكون 
لتحفيــز  جديــدة  أمريكيــة  سياســة  هنــاك 
اآلخريــن  وتشــجيع  الدميقراطــي  الســلوك 
ومحاربــة  رئيســية  إصالحــات  إجــراء  عــى 
الفساد"، بحسب تقرير "فورين بوليي".

وأشــار إىل مــا قالــه نــوح فيلدمــان، الكاتــب 
األمرييك وأستاذ القانون يف كلية هارفارد 
مــن  والعديــد  آخــرون  ومراقبــون  للحقــوق، 
النشــطاء الحقوقيــني، إن "بايــدن ميكــن أن 
يفعــل أكــر مــن ذلــك بكثــر إليصال رســالة 
إىل ســعيد، مفادهــا أن التدفــق املســتمر 
للمســاعدات واالستثارات الدولية يجب 
أن يكون مروطا بالسلوك الدميقراطي".

األمريكيــة  اإلدراة  موقــف  منتقــدو  واعتــر 
ســبال  هنــاك  أن  تونــس،  يف  حــدث  مــا 
عديــدة متتلكهــا إدارة بايــدن للضغط عى 
املســاعدات  حجــب  عــن  بعيــدا  ســعّيد، 
الخارجيــة الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل نتائــج 

عكسية يف بلد فقر مثل تونس.
ورأوا أن مــن تلــك الســبل األدوات الرمزيــة 
رفيعــة  االجتاعــات  رفــض  مثــل  املهمــة، 
املســتوى، إضافــة إىل الخيــارات العمليــة 

القامئــة  اإلنســان  حقــوق  رشوط  كفــرض 
عى مبيعات األسلحة.

وتعليقــا عــى ذلــك، قــال دن، إن "اإلدارة 
األمريكية كانت مرتددة جدا يف استخدام 

أي من هذه األدوات".
اعتناقــه  "رغــم  إنــه  هــرش  قــال  فيــا 
بايــدن  يــر  مل  كقضيــة،  الدميقراطيــة 
إىل أنــه مهتــم بإحيــاء مــا تبقــى مــن الربيــع 
العــريب، وميــارس السياســة الواقعيــة بقــدر 

ما هو مدافع عن الدميقراطية".
لرجــل  أيضــا  الواضــح  "مــن  وأضــاف: 
الدميقراطيــة  أن  بايــدن،  مثــل  براغــايت 
مل تكــن مجزيــة بشــكل كبــر لتونــس حتــى 

اآلن".
واختتــم الكاتــب مقالــه مبــا يعتقــده بعــض 
ميــت،  مل  العــريب  "الربيــع  أن  الخــراء، 
هــذه  لكــن  فقــط،  ســبات  فــرتة  هــي  بــل 
املجتمعــات تحتــاج إىل تشــجيع خارجــي، 

ال سيا ضد الحكام املستبدين".
ويف قــرارات مفاجئــة أقــال ســعيد، األحــد، 
رئيــس الحكومــة هشــام املشــييش، وأعلــن 

توليه السلطة التنفيذية بنفسه.
اختصاصــات  تجميــد  ســعيد،  أعلــن  كــا 
الحصانــة  ورفــع  يومــا،   30 ملــدة  الرملــان 
عــن النــواب، وترؤســه النيابة العامة، حيث 
اعتــر النائــب كــا غالبيــة األحــزاب، تلــك 
القرارات "انقالبا"، وهو ما ينفيه الرئيس.

فــورين بوليســي: ديمقــراطية تــونس 
علــى المحــك وبايــدن تحــت االختبــار

نيويورك/ وكاالت:
القــذايف،  اإلســالم  ســيف  رّصح 
نجــل الزعيــم الليبــي الســابق معمــر 
القــذايف، خــالل مقابلــة نــادرة مــع 
أنــه  تاميــز"،  "نيويــورك  صحيفــة 
املفقــودة"  الوحــدة  "إحيــاء  يريــد 
يف ليبيــا بعــد عقــد مــن الفــوىض، 
وملح إىل احتال الرتشح للرئاسة.

عامــا(   49( اإلســالم  ســيف  وقــال 
الــذي ظهــر للمــرة األوىل منــذ أربــع 
الليبيــني  السياســيني  إن  ســنوات 
"مل يجلبوا إال البؤس. حان الوقت 
للعــودة إىل املــايض. البلــد جــاٍث 
عــى ركبتيــه ... ال مــال وال أمــن. ال 

توجد حياة هنا".
يف العام 2011، بعد أربعة عقود 
أســقط  منــازع،  دون  الســلطة  مــن 
معمــر القــذايف واملقربــون منه يف 

لندن/ وكاالت:
أعلن أحد أفراد أرسة معارض بحريني بارز يف 
الســجن أنــه فقــد عــرة كيلوجرامــات مــن وزنــه 
الثالثــة األوىل مــن بدئــه إرضابــا  يف األســابيع 
عــن الطعــام عــى حــني دعت جاعــات معنية 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان لإلفراج عنه وإعادة 

ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.
وصــدر حكــم يف 2011 بالســجن مــدى الحيــاة 
عــى عبــد الجليــل الســنكيس إضافة لعدد من 
النشــطاء الشــيعة وزعــاء املعارضــة لدورهــم 

يف انتفاضة شهدتها البحرين.
مــن  الثامــن  منــذ  الطعــام  الســنكيس  ويرفــض 
يوليــو متــوز ويطالــب مبعاملــة أفضــل واإلفــراج 
عــن 12 دفــرتا صادرتها الســلطات وتقول عنها 
أرستــه إنهــا مخطوطــات تشــكل مســودة كتــاب 
عــن اللهجــات العربيــة. وقــال أحــد أفــراد أرستــه 

انتفاضة شــعبية، فقتلوا أو ســجنوا 
أبنــاء  مــن  ثالثــة  وقتــل  نفيــوا.  أو 
القــذايف، لكــن مصــر الرابع ســيف 
خليفــة  يعــد  كان  الــذي  اإلســالم 

والده لفرتة طويلة، بقي مجهوال.
يف ترين الثاين/نوفمر 2011، 
زنــن  يف  مســلحة  جاعــة  أرستــه 
عليــه  وحكــم  ليبيــا  غــرب  بشــال 
باإلعــدام عــام 2015 بعد محاكمة 
رفضــت  ذلــك،  ومــع  رسيعــة. 
املجموعــة التــي احتجزتــه تســليمه 
الجنائيــة  للمحكمــة  أو  للســلطات 
بتهمــة  عنــه  تبحــث  التــي  الدوليــة 
اإلنســانية"،  ضــد  "جرائــم  ارتــكاب 
لكنها أطلقت رساحه عام 2017. 

ومنذ ذلك الحني، اختفى أثره.
صحــايف  مــع  لــه  لقــاء  أول  ويف 
ســيف  قــال  عقــد،  منــذ  أجنبــي 

"لجــأ إلرضاب عــن الطعــام كمــالذ أخــر إلنهــاء 
صــوت  أن  إىل  مشــرا  املهينــة"،  املعاملــة 
الســنكيس )59 عامــا( أصبــح واهنــا وأن ذويــه 

قلقون عى صحته النفسية والجسانية.
التــي  الوثائــق  إن  البحريــن  حكومــة  وقالــت 
يتحدث عنها الســجني صودرت خالل محاولة 
لتهريبهــا خــارج الســجن يف انتهــاك للقواعــد 

واإلجراءات املعمول بها.
وأضافــت الحكومــة أن األطبــاء يزورونــه يوميــا 
الســلطات  وأن  وميدونــه مبغذيــات مبوافقتــه 
نصحته بإنهاء إرضابه عن الطعام وتنتظر إجراء 
الحكومــة  وأكــدت  بالدفاتــر.  يتعلــق  قانونيــا 
ماثلــة  صحيــة  رعايــة  يتلقــون  املعتقلــني  أن 
لتلــك التــي يقدمهــا نظام الصحــة العامة خارج 
عــى  تســامح  أي  لديهــا  ليــس  وأن  الســجن 

اإلطالق مع إساءة املعاملة.

اإلســالم إنــه أصبــح اآلن "رجال حرا" 
ويخطــط لعــودة سياســية، دون أن 

يعطي املزيد من التفاصيل.
مــع  مطولــة  مقابلــة  يف  ورّصح 
"بعدمــا  أنــه  تاميــز"،  "نيويــورك 
أدرك  الثــورة"،  مــن  أملهــم  خــاب 
أنــه  العنــارص الذيــن أرسوه "أخــرا 

قد يكون حليفا قويا".
يف  أجريــت  التــي  املقابلــة  هــذه 
وهــي  األحــد.  نــرت  أيار/مايــو، 
مــن  فخمــة  "فيــال  يف  أجريــت 
طابقــني" داخــل مجمــع مغلــق يف 
صحيفــة  نــرت  كذلــك،  زنــن. 
لســيف  صــورا  تاميــز"  "نيويــورك 
املقابلــة  خــالل  التقطــت  اإلســالم 
وهــو يرتــدي قميصــا أســود مطــرزا 
لحيتــه  ومســدال  مذهبــة  بخيــوط 

الرمادية ومعتمرا عامة سوداء.

املتحــدة  لألمــم  الخــاص  املقــرر  وطالــب 
رايتــس  وهيومــن  الدوليــة  العفــو  ومنظمتــا 
ووتش ومنظات أخرى معنية بحقوق اإلنسان 

باإلفراج عن السنكيس.
ووفقــا ألحــد أفــراد أرستــه، فقــد مرر الســنكيس 
نيســان لســجني مفــرج عنــه  أبريــل  دفاتــره يف 
أنــه ال  أمــل أن يوصلهــا لذويــه. وأضــاف  عــى 
يعتــزم وقــف إرضابــه عــن الطعــام لحــني تنفيــذ 
طلباتــه مشــرا إىل أنــه ســبق ونفــذ إرضابــا عــن 
الطعام، بني عامي 2015 و2016، دام ملدة 

313 يوما.
وقالــت الحكومــة إن الســنكيس واعيــا ويتلقــى 
فحوصا طبية يومية كا يحصل عى السوائل 
للحكومــة  بيــان  وقــال  مبوافقتــه.  واملغذيــات 
إن األعضــاء الداخليــة للســنكيس ســليمة ويف 

حالة مستقرة.

عــى  الــرصاع  مــن  عقــد  وبعــد 
التدخــل  خلفيــة  عــى  الســلطة 
ليبيــا  شــؤون  تولــت  األجنبــي، 
آذار/مــارس  يف  موقتــة  حكومــة 
مــن  املؤسســات  توحيــد  مكلفــة 
انتخابــات تريعيــة  تنظيــم  خــالل 
ورئاســية مزدوجة يف كانون االول/

ديسمر.
لســيف  محتمــل  ترشــيح  وأي 
كبــرة  مشــكلة  ســيواجه  اإلســالم 
بعد أن أدانته محكمة ليبية وصدور 
املحكمــة  مــن  توقيــف  مذكــرة 
الجنائيــة الدوليــة. وكتبــت صحيفة 
بــأن  أنــه "مقتنــع  "نيويــورك تاميــز" 
ميكــن  القانونيــة  املســائل  هــذه 
اختارتــه  إذا  بشــأنها  التفــاوض 
زعيــا"،  الليبــي  الشــعب  غالبيــة 
مشــرة إىل أن "ســيف يعتقد عى 

مــا يبــدو أنه وحده يســتطيع متثيل 
دولة لجميع الليبيني".

وقــال نجــل القــذايف "أبعــدت عــن 
ســنوات.   10 الليبــي  الشــعب 
ببــطء. عليــك أن  تعــود  عليــك أن 

تحّضه ذهنيا قليال".
كانــت  إذا  عــا  ســئل  وعندمــا 
محاوالتــه اللجــوء إىل منــازل ليبيــة 
عندمــا كان هاربــا عــام 2011 أمــرا 
غريبــا، كانــت إجابتــه غامضــة مثــل 
بعــض اآلراء التــي عــر عنهــا والــده 

الراحل يف "الكتاب األخض".
مثــل  "نحــن  اإلســالم  ســيف  وقــال 
األســاك، والشــعب الليبــي مثــل 
البحــر بالنســبة إلينــا، بدونه منوت. 
هــذا هــو املــكان الــذي نتلقــى فيــه 
هنــا.  نقاتــل  هنــا.  نختبــئ  الدعــم. 

الشعب الليبي هو محيطنا".

ووقــع نحــو مئــة أكادميــي عاملــي عــى عريضــة 
الســنكيس  عــن  لإلفــراج  تدعــو  األســبوع  هــذا 
وإعادة دفاتره. وأصدرت أيضا بشكل مستقل 
16 جاعــة معنيــة بالدفــاع عن حقوق اإلنســان 
بيانــا يضــم مطالبــات ماثلــة مــن بينهــا العفــو 
الخليــج  ومركــز  خطــر  يف  وعلــاء  الدوليــة 
للحقــوق  البحريــن  ومعهــد  اإلنســان  لحقــوق 

والدميقراطية.
وقــال الناشــط البحرينــي ســيد أحمــد الوداعــي 
والدميقراطيــة  للحقــوق  البحريــن  معهــد  مــن 
الســنكيس  إن  املنفــى  يف  يعيــش  الــذي 
ملقاومتــه  الســجن  يف  عقــدا  اآلن  "قــى 
السلمية للديكتاتورية يف البحرين وآن األوان 
للســلطات البحرينيــة لتنهــي اضطهــاده املريــر 
فــورا ودون  باإلفــراج عنــه  ولتعيــد كتابــه وتأمــر 

رشوط".

كابل/ األناضول:
أعلنــت األمــم املتحــدة، أمــس، مقتــل رشطــي 
اســتهدف  هجــوم  يف  آخريــن  وإصابــة  أفغــاين 
مقرا تابع لها يف والية هرات غريب أفغانستان.

األمــم  بعثــة  أصدرتــه  لبيــان  وفقــا  ذلــك  جــاء 
أفغانســتان  يف  للمســاعدة  املتحــدة 

."UNAMA"
وأدانــت البعثــة "بأشــد العبــارات" الهجــوم عى 
أكــر  ثالــث  وهــي  هــرات،  يف  الرئيــس  مقرهــا 
مدينــة يف أفغانســتان بالقــرب مــن الحــدود مــع 

إيران.
مداخــل  اســتهدف  الــذي  "الهجــوم  إن  وقالــت 
أنهــا  واضحــة  عالمــات  تحمــل  التــي  املنشــأة 
تابعــة لألمــم املتحــدة نفذتــه عنــارص مناهضــة 

للحكومة" دون تحديد جهة بعينها.
وأضافــت البعثــة، أن "املنطقــة املحيطة بهرات 
شــهدت اشــتباكات بــني حركــة طالبــان والقــوات 

الحكومية".
املتحــدة  األمــم  بعثــة  رئيســة  عــن  البيــان  ونقــل 
للمســاعدة يف أفغانســتان ديبورا ليونز، قولها، 
إن "الهجــوم عــى مقــر األمــم املتحــدة مؤســف 

باريس/ وكاالت:
إطــارا  أقــر  أنــه  أمــس  األورويب  االتحــاد  ذكــر 
أفــرادا  يســتهدف  عقوبــات  لنظــام  قانونيــا 
وكيانــات لبنانيــة بعــد أزمــة مســتمرة منــذ عــام 
انهيــار مــايل  يــن تحــت وطــأة  لبنــان  جعلــت 

وتضخم هائل ونقص يف الطعام والوقود.
وتابــع االتحــاد يف بيــان أن اإلطار يوفر احتال 
فــرض عقوبــات عــى املســؤولني عــن تقويض 

الدميقراطية وحكم القانون يف لبنان.
ويسعى االتحاد األورويب، بقيادة فرنسا، إىل 
تكثيــف الضغــط عــى السياســيني اللبنانيــني 
أشــمل  دوليــة  جهــود  إطــار  يف  املتناحريــن، 
إلجبارهم عى تشكيل حكومة مستقرة قادرة 
عــى تنفيــذ إصالحــات رضوريــة للخــروج مــن 
حالة الفوىض السياسية واالنهيار االقتصادي 

بعد انفجار مرفأ بروت.

وندينه بأشد العبارات".
وشــددت قائلــًة: "يجــب تحديــد هويــة مرتكبــي 

هذا الهجوم ومحاسبتهم".
من جانبها قالت حركة "طالبان"، إنها استولت 

عى منطقتي كرخ وغوزارا يف هرات.
وقــال متحــدث الحركــة ذبيــح اللــه مجاهــد، يف 
تغريدة عى تويرت، إن "مقاتيل طالبان استولوا 

عى مخبأ كبر لألسلحة واملوارد األخرى".
وقــال مســؤولون محليــون يف الواليــة لألناضول، 
 21 وأصيــب  قتلــوا،  األمــن  عنــارص  مــن   5" إن 
التــي  بهــرات"،  طالبــان  اعتــداءات  يف  آخــرون 
شــنت الحركة هجات عليها ألول مرة منذ 20 

عاما.
بــدوره قــال رئيــس املستشــفى اإلقليمــي العــام 
يف الواليــة عــارف جــاليل، إن من بني املصابني 

"3 مدنيني و18 عنرصا من قوات األمن".
األمــن  قــوات  بــني  االشــتباكات  وتتصاعــد 
األفغانية وطالبان منذ أيام، يف وقت تنسحب 
فيــه القــوات األمريكيــة، ومــن املقــرر أن يكتمــل 
االنســحاب بحلول 11 ســبتمر/ أيلول املقبل، 

وفق الرئيس جو بايدن.

وقــال االتحــاد األورويب "مــن املهــم للغايــة أن 
تنحي القيادة اللبنانية خالفاتها جانبا وتعمل 
معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات رضورية 

لدفع البالد نحو تعاف مستدام".
الشــهر  هــذا  أشــار  قــد  األورويب  االتحــاد  كان 
عــى  تطبــق  لــن  العقوبــات  إجــراءات  أن  إىل 

الفور.
وقــد يشــهد نظــام العقوبــات فــرض حظــر ســفر 
ال  رمبــا  التكتــل  لكــن  أفــراد،  أرصــدة  وتجميــد 
القامئــة  عــى  شــخص  أي  إدراج  اآلن  يقــرر 
العنــارص  إن  دبلوماســيون  وقــال  الســوداء. 
املستهدفة بالعقوبات لن تحدد عى األرجح 

قبل نهاية الصيف.
التابعــة  والكيانــات  األفــراد  أن  البيــان  وذكــر 
لالتحــاد األورويب ممنوعــون مــن تقديم أموال 

ملن يتم إدراجهم يف القامئة.

نجل القذافي يعود للظهور ويفتح الباب 
أمام العودة إلى السياسة

جماعات حقوقية وأسرة معارض بحريني 
مضرب عن الطعام يبدون القلق على صحته

قتل شرطي في هجوم على مقر 
تابع لألمم المتحدة بأفغانستان

االتحاد األوروبي يقر إطاًرا للعقوبات 
يستهدف أفراًدا وكيانات في لبنان



Saturday 31 July 2021 السبت 21 ذو الحجة 1442هـ 31 يوليو/ تموز

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

أحياًنا تبدو األمور معقدة لدرجة أن اإلنسان يعجز عن إيجاد حل 
لها، وأحياًنا تبدو سهلة وسلسة وال تحتاج حتى إىل مجرد تفكري 
وتنظيــم، ويف كلتــا الحالتــن قــد يكــون األمــر مختلفــا متامــا، فــا 
مــن مشــكلة ليــس لهــا حــل أو أزمــة ليــس منهــا خــروج بــل قــد يكــون 
الحــل بســيطا أو قريبــا وتحســبه بعيــدا، وقــد يكون بيدك وتحســبه 
بيد غريك، ورمبا كان الحل هو القطع أو االستغناء أو االنفصال، 

وهذا حل بحد ذاته وإن كان غري محبب للنفس.
أو  األزمــات  رائحــة  منهــا  تفــوح  وال  ســهلة  األمــور  تبــدو  وأحياًنــا 
املشكالت لكن غياب التنظيم عنها وتركها تسري وحدها من غري 

تخطيط يجعلها تنحدر وتغري مسارها نحو األسوأ.
ولعــل هــذا مــا حصــل ألمتنــا بعــد أن بنت حضارتهــا العاملية وركن 
أهلها للدعة والرفاهية وأعجبوا مبا وصلوا إليه وظنوا أن األمر قد 
اســتقر لهــم، فــإذا بالقافلــة تغــري مســارها ببــطء ومل يشــعر أهلهــا 
بذلك فلم يجدوا أنفســهم إال وقد ضلوا الطريق وأخطؤوا الســري، 
فأزماتنا ليســت نتيجة قرار خاطئ أو طامة واحدة رسيعة بل هي 

نتيجة سنن طويلة من اإلهال والغفلة واألخطاء املتتابعة.
احرتام النظام.. النظام مبعناه الشامل

النظام الذي أعنيه يف كالمي ليس مقترًصا عىل النظام املروري 
أو الحكومــي أو قوانــن العمــل فقــط، وإن كان هــذا كلــه مندرًجــا 
بكثــري،  هــذا  مــن  أكــر  الشــامل  النظــام مبعنــاه  ولكــن  أقــول  فيــا 

فحياتنــا كلهــا مبنيــة عــىل النظــام والتنظيــم، وعالقاتنــا كذلــك، بل 
أبعــد مــن ذلــك فاإلســالم يحــاول أن ينظــم لــك حتــى مشــاعرك، 
فيأمــرك أن تحــب للــه وتبغــض للــه وتــوايل يف اللــه، وأن تعطــف 
عىل الفقري واملحتاج واملريض، وأن تبغض الظامل وظلمه وتكره 

الباطل وتبتعد عنه.
وحتــى حياتنــا الفرديــة فيهــا مــن النظــام الكثــري، وحياتنــا الزوجيــة 
كذلــك، وعالقاتنــا، وعملنــا، والحاكــم مــع املحكــوم، وكل مــا يف 
ميكــن  وال  وترتيــب،  لقانــون  ويخضــع  النظــام  فيــه  يدخــل  الكــون 
أن نبنــي حضــارة دون أن ندخــل ثقافــة احــرتام النظــام يف نفــوس 

الجميع كبارا وصغارا رجال ونساء.
مظاهر عدم احرتام النظام يف حياتنا:

مــن املؤســف أننــا اليــوم أكــر األمــم إهــااًل للنظــام وقــد اكتســبنا 
شــهرة يف هــذا، تتنــدر بهــا جميــع األمــم األخــرى، وســنأيت عــىل 

بعض مظاهر عدم احرتامنا للنظام:
تــرى مكاًنــا يرتــاده  أنــك ال  -1 مــن أشــهر مظاهــر تخطينــا للنظــام 
النــاس لتســيري املعامــالت أو رشاء الحاجيــات إال وهــذا يســابق 
هــذا، وذاك يتعــدى عــىل دور غــريه، ويــأيت آخــر فيتقــدم الجميــع 

وكأن وقته هو املهم من بن الناس جميًعا.
-2 يف كل عمــل توضــع قوانــن لتنظيــم ســري العمــل لكــن مــا مــن 
أحــد يحرتمهــا أو يطبقهــا، وأنــا وإن كنــت مــن أعــداء البريوقراطيــة 

والروتــن لكننــي أيضــا مــن أعــداء املزاجيــة والهوى، فــال ينبغي أن 
تقاد األمور وتســري حســب املزاج واألحوال، لكن ينبغي أن تنظم 

وتقنن ويكون لها قانون ونظام يسريها.
فــوق  هــو  والحاكــم  الرئيــس  واإلســالمية  العربيــة  دولنــا  يف   3-
القانــون، بــل هــو مصدر القانــون، ويعطى صالحية تجاوز أي نظام 
أو قانون أو دستور، بل تعديل الدساتري حسب األمزجة، وإن لزم 
األمر فمخرج االســتثناء موجود، وال يحتاج األمر أكر من مرســوم 
أو أمــر ملــي أو رئــايس، وإنــك تجــد الرئيــس يف دول الغرب يعزل 
ويحاكــم وتطبــق عليــه جميــع القوانــن إال يف أمتنــا، مــع أننــا األمــة 
التــي يقــول اللــه فيهــا لنبينــا الكريم الطاهر )يــا أيها النبي اتق الله( 
ويحاسب فيها الرعية الراعي عىل كل صغرية وكبرية، لكننا تركنا 
هــذا كلــه وانحدرنــا ألزمتنــا التــي نعيشــها اليــوم مــن عــدم احــرتام 

النظام.
-4 ومن مظاهر عدم احرتام النظام عدم التقيد الكثري من الناس 
باألنظمــة ســواء املروريــة أو األخــرى مثــل عــدم رمــي األوســاخ يف 
الشوارع وكثري من هذا القبيل، خصوًصا عند غياب الرقيب، مع 
أن املســلم رقابتــه داخليــة وذاتيــة، فهــو يعبد الله كأنه يراه فإن مل 
يكن يراه فالله سبحانه وتعاىل يراه، هذه هي ثقافتنا التي علمنا 

إياها نبينا الكريم صىل الله عليه وسلم.
العمل املؤسيس والفردي

لعل من مظاهر عدم احرتامنا للنظام أننا نحب العمل الفردي وال 
نتقــن وال نؤمــن بالعمــل الجاعــي، مــع أن ديننــا هــو ديــن الجاعــة 
واألحاديــث  اآليــات  وكل  الجاعــي  العمــر  وديــن  التجمــع  وديــن 
واملواقــف النبويــة تــدل عــىل ذلــك، ومــن أعظــم مواقــف العمــل 
بنائــه  موقــف  وســلم  عليــه  اللــه  نبينــا صــىل  ســرية  الجاعــي يف 
املسجد النبوي وحفر الخندق ويف كليها كان يرضب للمؤمنن 
أروع املثل، وكذلك حينا آخى بن املهاجرين واألنصار أول ما 
دخــل املهاجــرون املدينــة، لكــن الحاصــل اليــوم أن الغــرب أتقــن 
مهــا فتطــور بهــا، عــىل حــن  فــن العمــل الجاعــي وجمــع قــواه ونظَّ
نحــن تفــرق جمعنــا وأصبــح كفــرد أو دولــة أو مســؤول يعمــل مبعزل 
عن الباقن وأصبحنا كا حدثنا الله عن أهل جهنم والعياذ بالله 

)كلا جاءت أمة لعنت أختها(.
عــدم احرتامنــا  نتيجــة  اليــوم  نعيشــها  التــي  بعــض همومنــا  هــذه 
للنظــام وعــدم تقنــن األمــور، وقــد يظــن البعــض أن مســألة النظــام 

ليســت  قطًعــا  لكنهــا  كاليــة  مســألة  هــي 
ا  جــدًّ حساســة  مســألة  هــي  بــل  كذلــك 
وقيــام  األمــة  تطــور  يف  ا  جــدًّ ومهمــة 

حضارتها.

ف يفسد الفرح بنتائج "التوجيهي" تصرُّ
إطالق النار واأللعاب النارية..

غزة/ صفاء عاشور:
من المقرر أن ُتعلن نتائج الثانوية العامة لعشرات اآلالف من الطلبة في قطاع غزة 
والضفة الغربية الثالثاء المقبل، إذ يستعد األهالي للتعبير عن فرحهم ككل عام، ومع 
اختالف مظاهر االحتفال إال أن البعض يلجؤون لالحتفال عبر إطالق النار في الهواء 

أو األلعاب النارية وهو ما قد يلحق ضرًرا في أوساط المحيطين بهم.

واســتخدام األلعــاب الناريــة أو إطالق النار فــي يوم إعالن الثانويــة العامة تعبيًرا عن 
الفرحــة فــي النجاح ســلوك اجتماعي قديــم، والحديث هنا لألخصائــي االجتماعي د. 
سمير المقادمة، ويحدث كل عام رغم تحذيرات الجهات الحكومية كالشرطة ووزارة 

الصحة من اآلثار السلبية لذلك.

"إن  يقــول:  "فلســطن"  صحيفــة  مــع  حديــث  ويف 
املواطنــن تعبــرًيا عــن فرحتهــم بالنجــاح يف الثانويــة 
أو  بأنفســهم  رضًرا  تلحــق  لطــرق  يلجــؤون  العامــة 
باملحيطــن بهــم"، الفًتــا إىل أنــه قــد تتســبب بإزهاق 
أرواح أو فقــدان أطــراف أو حتــى إصابــات يف العائلة 

أو املجتمعن للتهنئة بفرحة النجاح.
إلظهــار  عديــدة  طــرق  "هنــاك  املقادمــة:  ويضيــف 
الفرحــة والســعادة بالنجــاح دون إلحــاق أي رضر منها 
بالناجحــن،  الخاصــة  واألغــاين  األناشــيد  تشــغيل 
وتبــادل  الشــعبية،  واألهازيــج  الحلويــات،  وتوزيــع 
تنشــد  فنيــة  وفرقــة  الناجحــن،  أهــايل  مــع  التهــاين 
أمــام بيــت الطالــب الناجــح، وغريها مــن البدائل عن 
دون  الفرحــة  تدخــل  التــي  الناريــة  األلعــاب  إطــالق 

إلحاق أي أذى".
وينبــه املقادمــة إىل أن إرصار بعــض األهــايل عــىل 
إطــالق النــار واأللعــاب الناريــة قــد يــؤدي إىل حصول 
األمــر إىل  يتطــور  وقــد  أخــرى  عائــالت  مــع  إصابــات 
فقــدان أحــد أفــراد العائلــة وموتــه، أو إصابــة أحدهــم 
وقــد تحصــل قطيعــة  الفرحــة إىل حــزن  يقلــب  مــا 

ومشاكل بن العائالت.
البطنيجــي  أميــن  العقيــد  باســم الرشطــة  املتحــدث 
الخاصــة  إجراءاتهــا  كل  اتخــذت  الرشطــة  أن  يؤكــد 
مبنــع إطــالق النــار واأللعــاب الناريــة يف يــوم إعــالن 

حالة الســكينة العامة، والتعبري عن الفرح بالوســائل 
حيــاة  تعريــض  عــن  بعيــًدا  واملرشوعــة  اآلمنــة 
املواطنــن للخطــر، ُمتمنيــة لطلبتنــا األعــزاء النجــاح 

والتوفيق. 
يف الســياق، يوضــح املديــر العــام ملجمــع الشــفاء 
وصــل  أن  ســبق  أنــه  ســلمية  أبــو  محمــد  د.  الطبــي 
العامــة  الثانويــة  نتائــج  إعــالن  أيــام  يف  املجمــع 
"العديد من اإلصابات الحرجة من جراء إطالق النار 
العشوايئ يف الهواء ومنها إصابات بالرأس وبعضها 
إصابــات تــؤدي إىل الشــلل"، داعًيــا املواطنــن إىل 

اختيار وسائل أكر أماًنا يف التعبري عن الفرحة.
أنهــا  كشــفت  حانــون،  بيــت  مباحــث  رشطــة  وكانــت 
ضبطــت مــا يقــارب من ألف قطعة من األلعاب النارية 

الخطرة، بالتعاون مع قسم مباحث متوين الشال.
وقالــت مباحــث الشــال، إنهــا نظمــت جولــة عــىل 
باعــة املفرقعــات الناريــة الخطــرة، والتــي تــأيت قبيــل 
الكميــة  ضبطــت  إذ  العامــة،  الثانويــة  نتائــج  إعــالن 
تفتيــش  مــن  يومــن  عمــل  مــدار  عــىل  املذكــورة 

املحال واملكتبات.
خاًمــا  مــوادَّ  ضبطــت  أنهــا  املباحــث  وأوضحــت 
تســتخدم لتصنيــع هــذه املفرقعــات الخطــرة؛ منبهــًة 
إىل أن الجــوالت مــا زالــت مســتمرة للحــد من مخاطر 

هذه املفرقعات.

نتائج الثانوية العامة.
ويبن لصحيفة "فلسطن" أن الرشطة بدأت بحملة 
اإلعــالم  وســائل  عــر  املاضيــة  األيــام  يف  إعالميــة 
مبخاطــر  القطــاع  يف  املواطنــن  لتوعيــة  املختلفــة 
إطــالق النــار واأللعــاب الناريــة والــرضر الواقــع عــىل 

الناس منها.
ويحــذر البطنيجــي املواطنــن من إطــالق النار تزامًنا 
مــع إعــالن نتائــج الثانويــة العامــة، الفًتــا إىل أن وزارة 
واإلجــراءات  التدابــري  مــن  عــدد  اتخــذت  الداخليــة 

ملنع إطالق النار خارج إطار القانون.
ويتابع: كل عام نالحظ ازدياد الوعي عند املواطنن 

وعزوفهم عن اســتعال األســلحة أو األلعاب النارية 
لالحتفــال وهــو مــا ظهــر يف الرتاجــع امللحــوظ يف 
أعداد اإلصابات التي تصل للمستشفيات، مشدًدا 
عــىل أن الرشطــة تســعى إلنهــاء هــذه الظاهــرة كامــاًل 

لضان السالمة التامة لكل املواطنن.
ويشــري إىل أنه يف يوم إعالن النتائج ســتنرش أعداد 
منــع  قــرار  املواطنــن  التــزام  ملتابعــة  الرشطــة  مــن 
أن  عــىل  مشــدًدا  الناريــة،  األلعــاب  أو  النــار  إطــالق 
الرشطــة ســتتخذ إجــراءات قانونيــة مشــددة بحــق أي 

شخص يخالف هذا القرار.
البطنيجــي املواطنــن إىل املحافظــة عــىل  ويدعــو 

د. طارق السويداناحتــــرام النظـــام
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أكثر الناس 
عطاء

الّسالم عليَك يا صاحبي،
اِس عطاًء ليشٍء هم الذين ُحرموا منه،  أكرُث النَّ

مــرارة  غريهــم  مــن  أكــرث  يعرفــون  ألنهــم  ببــذٍخ  ُيعطــون  إنهــم 
الِحرمان!

َض نفسه ما فقد، أو لعلَّ الذي ُيعطيَك أراد أن ُيعوِّ
َك بجنوٍن أراَد أن يقول لَك: ولعلَّ الذي أحبَّ
لقد متنيُت أن ُيحبني أحٌد مثلام أحببُتَك! 

يا صاحبي،
 ليس كل من واساَك خالًيا من الُحزن، 

ه عرف معنى أن يحزن املرُء وال يجد أحًدا يواسيه! لعلَّ
، وال كل من أعطاَك ثريٌّ

ه عرَف جيًدا معنى أن يحتاَج املرُء وال يجد!  لعلَّ
، وال ُكل من ربَت عىل كتفَك ليس له َهمٌّ

وهــو  صامًتــا  فيقــول  أخــرى،  بطريقــٍة  يدعــو  أن  أراد  لعلــه   
ُيطبطُب عليَك:

 ها أنا أربُت عىل أكتاف الناس فارِبْت عىل كتفي يا الله!
هذا الحياة قاسية يا صاحبي،

وكلُّ إنسان يخوُض معركًة ال يدري بها أحد،
ية جروح غائرة، خلف الضحكات امُلدوِّ

ووراء صور الِنعمة حرمان قاتل،
حتى الكتابات عن الُحب هي يف أحياٍن كثرية شوٌق لحبيب 

ُمنتظر،
يحدُث أن يكتَب الناُس عام يفقدونه أكرث مام يجدونه،

ًنا، وإياَك أن ال ترى من الناس إال الذي ترى! فُمرَّ هيِّ
والّسالم لقلبَك

أدهم شرقاوي-فيسبوك

إقبال على دراسة الماجستير
في أوساط الشباب في قطاع غزة

استخدامات تطبيق االختصارات في آيفون قد ال تعرفها
أعراض النوبة 

القلبية على الجلد..

عالمات ال تتجاهلها
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ودراســة  محــارضة..  "أعمــل  "فلســطني":  لصحيفــة  تضيــف 
املاجســتري شــكلت يل أمــاًل يف التطــور الوظيفــي والرتقيــة"، 
العلميــة  اإلضافــة  لتحقيــق  أيًضــا  تســعى  أنهــا  إىل  منبهــًة 
أدواتــه  العلمــي مبختلــف  البحــث  مهــارات  وتعلــم  واملهنيــة 

ومناهجه املتعددة.
وأضافــت ســكيك: "ميكــن االســتفادة مــن خــرات كل دكتــور 

يدرس طلبة املاجستري ويكون ذلك إضافة كيفية علمية".
رمــزي الدايــة انتهــى مــن دراســة اختصــاص التاريــخ منــذ عــدة 
ســنوات، وبســبب عــدم حصولــه عــىل وظيفــة كالتدريــس يف 

املدارس لجأ إىل عدد من األعامل الحرة لكسب عيشه.
أين  "رغــم  "فلســطني":  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  يقــول 
برعــت يف عــدد مــن األعــامل البعيــدة عــن اختصــاص التاريــخ 
أنــَس  مل  أين  إال  الحواســيب  وإصــالح  وتركيــب  كاملحاســبة 

التاريخ لذلك عدت وبدأت يف دراسة املاجستري".
ــا أكمــل دراســة املاجســتري يف نفــس  ويضيــف الدايــة": "حاليًّ
اختصــاص التاريــخ عــىل أمــل الحصــول عــىل وظيفــة حكوميــة 

يف التدريس".

مــن جانبهــا هالــة عواد التي أنهت دراســة بكالوريوس صحافة 
وإعالم توجهت الستكامل املاجستري يف تخصص بعيد عن 
دراســتها األوىل وهــو يف اإلدارة الرتبويــة، مرجعــة قرارهــا إىل 

اعتقادها بأن فرصة إيجاد عمل يف مجالها أصبحت قليلة.
تبني عواد أن وجود ميول خاصة عند أهلها بنفس االختصاص 
الرتبوي زاد من تشــجعيها عىل اســتكامل دراســة املاجســتري 
فيــه، حيــث ســاندها الجميــع للدراســة خاصــة أن كثــرًيا منهــم 

لديهم خرة ومامرسة كاملة يف املجال الرتبوي.
وتعــر عــن طموحهــا يف الحصــول عــىل وظيفــة أكادمييــة يف 
إحــدى الجامعــات أو املعاهــد التعليميــة املوجودة يف قطاع 
غــزة، أو أي فرصــة ذات طابــع أكادميــي يف أي مكان يتناســب 

مع دراستها الرتبوية.
بأنهــا  أبــو شــقرة دراســة املاجســتري  فــادي  مــن جانبــه يصــف 
أمــر رضوري لكثــري مــن االختصاصــات ومنهــا املحامــاة الــذي 
يدرسه، حيث توجه بعد انتهاء دراسته لاللتحاق باختصاص 
متفرع من كلية الحقوق تحت عنوان برنامج القانون الخاص.

ويبــني يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني "أن دراســة هــذا 

التخصــص يــأيت يف إطــار حــب التعلــم، وفتــح آفــاق جديــدة 
ورغبة يف الوصول للقمة وتحقيق إنجازات أكادميية، مؤكًدا 
مــن  أفضــل  موقــف  لديــه  يكــون  العليــا  الدراســات  خريــج  أن 

البكالوريوس يف املنافسة عىل فرص الوظائف.
إقبال كبري

يف الســياق، د. أوضــح املديــر العــام للتعليــم الجامعــي يف 
وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف قطــاع غــزة، د. خليــل حــامد 
أن هنــاك إقبــااًل واضًحــا عــىل التســجيل للدراســة املاجســتري 

والدكتوراة يف جامعات قطاع غزة.
ويقــول لصحيفــة "فلســطني": إن "عــدد رســائل املاجســتري 
والدكتــوراة يف محافظــات قطــاع غــزة لشــهر مايو/أيــار 2020 
لرســائل  منهــا  األكــر  النصيــب  وكان  رســائل،   10910 بلــغ 

املاجستري التي وصل عددها إىل 10197 رسالة".
الرنامــج  ماجســتري  هنــاك  أن  "كــام  حديثــه:  حــامد  ويكمــل 
 355 إىل  نفــذت  التــي  الدراســات  عــدد  ووصــل  املشــرتك 
رســالة يف العــام املــايض، ليصبــح املجمــوع الــكيل لرســائل 

املاجستري 10552 رسالة".

غزة/ فلسطني:
يقــدم تطبيــق االختصــارات يف آيفــون الكثــري مــن املميــزات التــي 
تخفــى عــىل املســتخدمني، وذلــك ألنهــا تتطلــب معرفــة بطريقــة 

عمل التطبيق.
تطبيــق  لــك  يســمح  التقنيــة،  لألخبــار  العربيــة  البوابــة  ووفــق 
أي  دون  الهاتــف  عــىل  تطبــق  تلقائيــة  أوامــر  بوضــع  االختصــارات 

تدخل منك يف حالة حدوث أمر تحدده سابًقا داخل التطبيق.
وتستطيع برمجة الهاتف ليستجيب لتوصيل السامعات الخارجية 

أو دخول وقت معني ليصبح صامًتا وأمور أخرى كثرية.
كيفية برمجة األوامر التلقائية يف آيفون

تســتجيب األوامــر التلقائيــة ملحفــز خارجــي ترمجــه بشــكل ســابق 
داخل تطبيق االختصارات. 

وهي تعمل عر مبدأ إذا حدث األمر شــغل التطبيق، وهذا يعني 
أن الهاتف يستجيب لتغري حالته الخارجية أو الداخلية. 

وتســتطيع برمجــة األوامــر التلقائيــة عــر تطبيــق االختصــارات يف 
هواتــف آيفــون، وإذا مل تجــد التطبيــق ميكنــك تحميلــه عــر متجــر 

التطبيقات.
وبعد تحميل التطبيق افتحه وتوجه إىل قامئة التشغيل اآليل، ثم 

اضغط عىل زر إضافة التشغيل اآليل الشخيص.
املحفــزات  جميــع  عــىل  تحتــوي  قامئــة  إىل  تنتقــل  ذلــك  وبعــد 
الخارجية التي يستطيع التطبيق االستجابة لها مع أمثلة لها أيًضا.

لــه مثــل الدخــول إىل  اخــرت املحفــز الــذي ترغــب يف االســتجابة 
املنــزل أو مغــادرة الصالــة الرياضيــة، وبعــد ذلــك قــم برمجــة األمــر 

كام ترغب.
وبعــد أن تنتهــي مــن تجهيــز التشــغيل اآليل لألمــر الخــاص بــك أزل 

ا. التفعيل أمام اختيار السؤال قبل تنفيذ األمر حتى يعمل تلقائيًّ
مــن  الكثــري  آبــل  ســاعة  متتلــك  ــا:  تلقائيًّ الســاعة  واجهــة  تغيــري 

الواجهات املختلفة التي تصلح الستخدامات مختلفة.
كــام  الواجهــات لالســتخدامات املختلفــة  تغيــري هــذه  وميكنــك 
أو  الرياضيــة  بالصالــة  خاصــة  واجهــة  وضــع  تســتطيع  إذ  ترغــب، 

العمل أو املنزل.
ا كام  ا أو أســبوعيًّ ــا يوميًّ كــام تســتطيع تغيــري واجهــة الســاعة تلقائيًّ

تفضل.
وحتــى تقــوم بذلــك، كل مــا عليــك فعلــه هــو التوجــه إىل تطبيــق 
التشــغيل التلقــايئ ومــن ثــم اختيــار املحفــز الــذي ترغــب بــه مثــل 

تحديد يوم يف األسبوع. 
وبعد ذلك اخرت أمر تغيري واجهة الساعة واختيار الواجهة التي 

ترغب بتفعيلها.
الشــحن:  نســبة  انخفــاض  عنــد  الطاقــة  حفــظ  وضــع  تشــغيل 
تســتطيع تشــغيل وضــع حفــظ الطاقــة تلقائيــا عندما تنخفض 

نسبة الشحن أقل من النسبة التي ترغب بها.
وذلــك عــر التوجــه إىل تطبيــق التشــغيل التلقــايئ واختيــار 
انخفــاض نســبة الشــحن كمحفــز وبعــد ذلــك تحديــد نســبة 

الشحن التي ترغب يف تفعيل الوضع بعدها.
تشــغيل تطبيــق املوســيقى عنــد االتصــال بســامعات 

املوســيقى  تطبيــق  تشــغيل  ميكنــك  خارجيــة: 
مــع  االتصــال  عنــد  ــا  تلقائيًّ بــه  ترغــب  الــذي 

سامعة السلكية أو سامعات رأس.
توجــه  ذلــك  ولتفعــل 

التشــغيل  تطبيــق  إىل 

التلقــايئ، وبعــد ذلــك اختــار اتصــال بلوتــوث كمحفــز وثــم اخــرت 
.Airpods الجهاز الذي ترغب يف كونه املحفز مثل سامعات

وبعــد ذلــك اخــرت تطبيــق املوســيقى الــذي ترغــب يف تشــغيله، 
وإذا كنت تســتخدم تطبيق موســيقى آبل ميكنك تشــغيل مقطع 

بعينه.
 CarPlay بنظــام  االتصــال  مــع  نفســه  األمــر  تنفيــذ  وميكنــك 
للســيارات، كام تســتطيع اإلبداع كام ترغب مع تطبيق التشــغيل 
األوامــر  مــن  الكثــري  التعــرف إىل  التطبيــق  إذ يســتطيع  التلقــايئ، 

املختلفة واملحفزات املختلف كام يحلو لك.

غزة/ صفاء عاشور:
يقبــل العديد من الشــباب فــي قطاع غزة على 
دراســة الماجســتير فــي خطوة يرونهــا ضرورية 
إمــا للحصــول علــى وظيفــة وإمــا للترقــي في 
التكاليــف  ورغــم  بــه،  يعملــون  الــذي  المجــال 
العاليــة لهــذه الدراســة فإنها لم تشــكل عائًقا 

أمامهم إلكمالها والحصول عليها.
إحــدى  فــي  ومدرســة  صحفيــة  ســكيك  هبــة 
جــاء  الماجســتير  دراســة  إن  تقــول  الجامعــات 
بعــد يأســها مــن الســفر للخــارج والدراســة في 
هدفهــا  أن  إلــى  الفتــة  الخارجيــة،  الجامعــات 
مــن دراســة الماجســتير كان تحقيــق التطويــر 

األكاديمي والبحث العلمي.

غزة/ فلسطني:
أمل  عــىل  تقتــر  القلبيــة  النوبــة  أعــراض  أن  البعــض  يعتقــد 
الصدر وصعوبة التنفس والدوخة، وهذا ما نفاه مركز فلوريدا 
لألمراض الجلدية ورسطان الجلد FLDSCC، إذ أشار إىل أن 
هنــاك عالمــات أخــرى مرتبطــة بالجلد، ميكن االســتدالل منها 

عىل اإلصابة بهذا املرض القاتل.
القلبيــة،  النوبــة  القلــب، وال ســيام  أمــراض  إن  وقــال املركــز: 
تتســبب يف احتبــاس الســوائل يف الســاقني والقدمــني، مــام 
يؤدي إىل تورم األطراف السفلية، وفًقا ملوقع "روسيا اليوم".

بــني  لونهــا  يــرتاوح  األرجــل  عــىل  كدمــات  ظهــور  أن  وأضــاف 
األزرق واألرجــواين، قــد يكــون عالمــة تحذيريــة عــىل اإلصابــة 
بالنوبــة القلبيــة، مشــرًيا إىل أنهــا تنتــج عــن انســداد الرشايــني، 

بسبب ارتفاع الكوليسرتول يف الدم.
ويعــد الجلــد الشــمعي مــن أعــراض النوبــة القلبيــة التــي حــذر 
ظهــور  يف  يتســبب  نــادر،  جلــدي  مــرض  وهــو  املركــز،  منهــا 
طبقــات ســميكة مؤملــة عــىل البــرشة، مييل لونهــا إىل البني أو 

األحمر.
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المنتخب األولمبي يواصل 
تحضيراته لتصفيات كأس آسيا

غزة/ وائل الحلبي:
يواصــل املنتخــب األوملبــي تحضرياتــه للتصفيــات املؤهلــة لــكأس آســيا 2022 تحــت 23 ســنة، مبعســكر تدريبــي جديــد انطلق أول 

أمس يف الفارعة والذي شهد متابعة عدد من املسؤولني يف اتحاد كرة القدم.
ويســعى الجهــاز الفنــي للمنتخــب األوملبــي للحفــاظ عــى جاهزيــة الالعبني، خاصة بعد املعســكر التدريبي الــذي أقيم يف العاصمة 

املرصية القاهرة مبشاركة 38 العبًا بينهم 10 العبني من غزة.
ويخــوض الفــدايئ األوملبــي التدريبــات بشــكل منتظــم منــذ عودتــه إىل الضفــة الغربيــة، إال أن بقية الالعبني يف غزة والشــتات يكتفون 

بالتدريبات مع فرقهم لحني اإلعالن عن القامئة النهائية التي ستشارك يف التصفيات.
وكانت قرعة التصفيات أوقعت األوملبي يف املجموعة السادسة إىل جانب منتخبي األردن وتركامنستان، والتي ستقام منافساتها 

يف شهر أكتوبر القادم بالعاصمة األردنية عامن.
ودعا فراس أبو هالل األمني العام التحاد الكرة الالعبني لبذل قصارى جهدهم من أجل التجهيز للتصفيات، مؤكدًا عى أن املنتخب 

يهدف للصعود إىل بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة للمرة الثانية يف تاريخه، بعدما سبق له الصعود للبطولة عام 2018.

غزة/ وائل الحلبي:
املنتخــب  العبــة  بــركات  هنــاء  العــداءة  حققــت 
الفلسطيني أللعاب القوى، رقاًم وطنيًا يف منافسات 
ســباق 100 مــر يف أوملبيــاد طوكيــو 2020، بعدمــا 

قطعت املسافة يف زمن قدره )12.16 ثانية(.
وعــى الرغــم مــن نجــاح العداءة بــركات يف كرس رقمها 
الســابق )12.24 ثانيــة(، إال أنهــا ودعــت املنافســات 
مبجموعاتهــا،  الخامــس  الرتيــب  يف  حلــت  بعدمــا 
ويف املركز الثاين عرش عى مستوى العداءات الـ27 
الاليت شاركن يف مختلف املجموعات، حيث كانت 
تحتــاج لـــ)0.5( جــزء مــن ثانيــة مــن أجــل التأهــل للــدور 

الثاين.
ويف سياق متصل غادرت السباحة الفلسطينية دانيا 
نور منافسات السباحة بعدما حلت يف املركز األخري 

مبجموعتهــا، يف ســباق الســباحة 50 مــر حــرة، حيث 
قطعت السباق يف زمن قدره 30.43 ثانية، ليتحسن 

رقمها السابق 30.46.
األوملبيــاد  مــن  املاضيــة  األيــام  منافســات  وشــهدت 
وداع الســباح يــزن البــواب املنافســات بعــد مشــاركته 
يف ســباق 50 مــر ســباحة حــرة، إىل جانــب وســام أبــو 
ارميلة العب الجودو الذي ظهر يف منافسات فئة 81 

كغم.
الرقــب  مــن  حالــة  املاضيــة  الســاعات  وشــهدت 
حــامدة يف  الربــاع محمــد  لظهــور  الكبرييــن  واالنتظــار 
منافســات رفــع األثقــال التــي شــارك فيهــا فجــر اليــوم، 
بفئــة 96 كغــم، حيــث ميلك حامدة رقاًم شــخصيًا يف 
اللعبــة )141 كيلــو غــرام( خطــف و)171 كيلــو غــرام( 

نر، مبجموع )312 كغم(.

العداءة بركات والسباحة نور تودعان أولمبياد طوكيو 2020

الرباع حمادة يظهر في 
منافسات رفع األثقال

غزة/ مؤمن الكحلوت:
التقليــدي  مبنافســه  املغــازي  خدمــات  فريــق  يصطــدم 
خدمــات الربيــج, يف نصــف نهــايئ بطولــة كأس الراحــل 
مــن  األول  هزميــة  بعــد  الســلة,  لكــرة  البحيــي  جــامل 
خدمات رفح وحصوله عى املركز الثاين يف املجموعة 
األوىل، وفوز الثاين عى فريق بيت حانون األهيل, يف 
اللقــاءان اللذيــن أقيــام عــى صالــة ســعد صايــل مبدينــة 

غزة.
وخطــف خدمــات رفــح فــوزًا صعبــًا مــن منافســه خدمــات 
املغــازي بنتيجــة )65-66(، يف لقــاء مثــري, حيــث تقــدم 
املغــازي بفــارق 20 نقطــة, قبــل أن يعــود فريــق خدمــات 
نقطــة  بفــارق  األخــرية,  الثــواين  الفــوز يف  وُيحقــق  رفــح, 
واحــدة, وينتظــر الفائــز مــن مباراة شــباب الربيج وجمعية 

الشبان املسيحية, ملواجهته يف الدور نصف النهايئ.
أدار اللقــاء تحكيميــًا: دويل باســل كــرون، دويل ســعيد 
العجلــة،  يوســف  مســجل  شــحادة،  أحمــد  ضيــازاده، 
محمــد  ثانيــة"   24" ميقــايت  الجربــة،  مؤمــن  ميقــايت 

سكيك.
وحقــق خدمــات الربيــج فــوزًا كبــريًا عــى حســاب بيــت 
حانــون األهــيل بنتيجــة )56-124(، يف لقــاء ســيطر فيــه 
الربيــج عــى جميــع أربــاع اللقــاء, لينهــي جميــع مبارياتــه 
يف املجموعــة الثانيــة بالصــدارة برصيــد 8 نقــاط مــن 4 

انتصارات.
 أدار اللقــاء تحكيميــًا: محمــد القــايض، أحمــد العالــول، 
تامــر قشــطة، مســجل ســامي البحيــي، ميقــايت محمــد 

سكيك، ميقايت "24 ثانية" أحمد زعرب.

غزة/فلسطني:
املدربــني  مــع  اجتامعــًا  الكــرة  اتحــاد  عقــد 
واملستكشــفني الذيــن تــم اختيارهــم لــإرشاف عــى 
تجمــع منتخــب مواليــد 2003، بحضــور إبراهيــم أبــو 
الكــرة، وأعضــاء املكتــب  نائــب رئيــس اتحــاد  ســليم 
وجــدي  د.  العطــا،  أبــو  صــالح  لالتحــاد  التنفيــذي 

جودة، يارس رضوان.
ورحب أبو سليم باملدربني، متمنيًا التوفيق لهم يف 

اإلرشاف عى تجمع منتخب 2003.
االهتــامم  يــوىل  الكــرة  اتحــاد  أن  ســليم  أبــو  وأضــاف 

الكبــري باملنتخبــات الوطنيــة، ويســعى لتوفــري كافــة 
اإلمكانيات من أجل مشاركة الالعبني يف التجمعات 
الخاصة باملنتخبات من أجل اختيار أفضل العنارص 

لالنضامم إيل املنتخب.
وأكد أبو سليم عى رضورة املتابعة الدامئة لالعبني 
من أجل إعطاء الفرصة للجميع للحصول عى رشف 

االنضامم للمنتخبات الوطنية.
باالتحــاد  املنتخبــات  دائــرة  أن  رضــوان  أكــد  بــدوره 
التجمــع  النطــالق  الالزمــة  الرتيبــات  كافــة  أنهــت 

التدريبي ملنتخب 2003.

جميــع  ســيتابعون  املدربــني  أن  رضــوان  وأضــاف 
العنــارص  أفضــل  اختيــار  ســيتم  حيــث  الالعبــني، 
حســب األصــوات التــي ســيحصل عليهــا كل العــب 

لالنتقال إىل املرحلة الثانية من التجمع التدريبي.
الســبت  أيــام  ســيبدأ  التجمــع  أن  رضــوان  وأوضــح 
الســاعة  فلســطني  ملعــب  عــى  واالثنــني  واألحــد 
الســابعة صباحًا مبشــاركة العبي غزة والشــامل، عى 
أن يبدأ تجمع العبي الوسطي والجنوب أيام األربعاء 
والخميس والســبت يف نفس التوقيت عى ملعب 

الدرة.

يجتمع مع مدربي 
تجمع منتخب 

الناشئين في غزة

اتحاد الكرة

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن الكابــن إيــاد عدوان اســتقالته من تدريب فريق 
الجــالء، بعــد أيــام مــن خســارته أمــام خدمــات رفــح يف 

الجولة السادسة عرش من دوري الدرجة املمتازة.
نهــايئ  بشــكل  باســتقالته  تقــدم  إنــه  عــدوان  وقــال 
يف  للفريــق  التوفيــق  متمنيــًا  النــادي،  ادارة  ملجلــس 
تحقيــق  يف  التوفيــق  يحالفــه  وأن  املقبلــة،  املرحلــة 

هدف البقاء بالدرجة املمتازة.
موقــع  عــى  الرســمي  عــرب حســابه  نفــى  الجــالء  وكان 
التواصــل االجتامعــي "فيســبوك" اســتقالة عدوان من 
تدريــب الفريــق بعــد مباراتــه أمــام خدمــات رفــح يــوم 

األحد املايض.
وأثنــى عــدوان عــى دور مجلس إدارة النادي ومؤازرته 
لــه وللفريــق خــالل الفــرة التــي قضاها معــه بالرغم من 

اإلمكانيات املحدودة للفريق من كافة الجوانب.
الــدوري  ترتيــب  يف  العــارش  املركــز  الجــالء  ويحتــل 
أمــام  نقطتــني  وبفــارق  نقطــة   )12( برصيــد  املمتــاز 

الهالل صاحب املركز الحادي عرش وقبل األخري.
وســيكون الجــالء أمــام اختبــار صعــب وهــام للغاية من 
يــوم  الشــجاعية  يالقــي  عندمــا  توازنــه  اســتعادة  أجــل 
االثنــني القــادم عــى ملعــب الريموك لحســاب الجولة 

السابعة عرش من البطولة.

يرحل عن تدريب الجالء
عدوان

اإلصابة ُتنهي 
مبكرًا موسم 
أنور عمران 

غزة/ عالء شاميل: 
أجــربت اإلصابــة قائــد فريــق اتحــاد خانيونــس أنــور عمــران 
عــى إنهــاء موســمه مبكــرًا بعدمــا اضطــر للخضــوع لعمليــة 
جراحيــة فجــر أمــس، نتيجــة اإلصابــة التــي تعــرض لهــا خالل 
مبــاراة فريقــه أمــام شــباب خانيونــس يف الجولــة السادســة 

عرشة من الدوري املمتاز. 
وســيضطر عمــران للغيــاب عــن صفــوف اتحــاد خانيونــس 
الذي تعرث بالتعادل أمام جاره الشــباب وابتعد بفارق )4( 

نقاط عن املتصدر شباب رفح. 
وأصيــب عمــران بكدمــة قويــة خــالل املبــاراة أحدثت لديه 
تورمــًا دمويــًا يف العضلــة الرباعيــة األماميــة، خضــع عــى 
يف  ووضعهــا  العضلــة  لتنظيــف  جراحيــة  لعمليــة  إثرهــا 
مكانهــا الطبيعــي وهــو ما ســيجعله بحاجــة ملتابعة عالجية 

متواصلة قبل خوض مرحلة التأهيل والعودة للمالعب.
وســيفتقد اتحــاد خانيونــس لجهــود العبــه عمــران يف ظــل 
يف  فهــا  الفريــق  يحتاجــه  التــي  واملهمــة  الحرجــة  الفــرة 
مشــوار منافســاته عــى لقــب الــدوري هــذا املوســم قبــل 

)6( جوالت عى النهاية. 
ويعتــرب عمــران مــن أبــرز العبــي االتحاد ويرتكز عليه بشــكل 
كبري يف وسط امللعب ومراكز أخرى يستطيع من خاللها 

تعويض غياب بعض الالعبني يف عدة مراكز مختلفة.

مواجهة مبكرة بين خدمات 
البريج والمغازي في كأس 

"جوال" لكرة السلة
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شباب جباليا x شاب خانيونس.. األمل واستعادة طعم الفوز

مواصلة الصحوة 
ووقف االنهيار

خدمات رفح
التفــــاح.. 

x

المجمع اإلسالمي يبحث عن مواصلة التقدم أمام نماء 
والمغازي ُيحاول تعزيز آمال البقاء أمام األقصى

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
عــن تصحيــح مســاره  فريــق شــباب جباليــا  يبحــث 
عــى  املنافســة  بقــاء حظوظــه يف  عــى  والتأكيــد 
شــباب  يلتقــي  عندمــا  املمتــاز،  الــدوري  لقــب 
خانيونس اليوم، يف افتتاح الجولة السابعة عرشة، 
والتــي ستشــهد مبــاراة مهمــة تجمــع خدمــات رفــح 
بضيفــه التفــاح والتــي متثــل أهميــة كبــرة بالنســبة 

للفريقني.
• شباب جباليا x شباب خانيونس

جباليــا  شــباب  ســيكون  الهيــا  بيــت  ملعــب  عــى 
الحفــاظ  أجــل  مــن  الثالثــة  النقــاط  بحصــد  ُمطالبــًا 
عــى حظوظــه باملنافســة عــى اللقــب، واســتعادة 
الفريــق  بعــد خســارتني متتاليتــني جعلتــا  التــوازن 

يرتاجع للمركز الرابع برصيد 27 نقطة.
الخســارة األخــرة للثــوار أمــام مضيفــه شــباب رفــح 
متصدر الرتتيب كانت مبثابة الرضبة القوية التي 
تلقاهــا الفريــق، خاصــة وأنــه عمقــت الفــارق بينــه 
وبــني الصــدارة إىل 8 نقــاط، لتــزداد مهمتــه صعوبة 
إال أنــه ال زال يحتفــظ بــكل آمالــه ملواصلــة مشــوار 

املنافسة.
شباب جباليا بدأ مرحلة اإلياب بقوة بعدما تعادل 
أمــام الشــجاعية وحقق الفــوز عى الجالء والتفاح، 
قبــل أن يتلقــى خســارتني متتاليتــني أمــام الصداقة 

وقبل األخر.
شــباب خانيونــس يتمنــى أن تثمــر زيارتــه مللعــب 
وأن  خاصــة  بالفــوز،  العــودة  عــى  الهيــا  بيــت 
امللعــب  هــذا  عــى  الفريقــني  جمــع  لقــاء  آخــر 
بهــدف دون رد يف موســم  النشــامى  بفــوز  انتهــى 

.2019/2018
مفاجــأة  تحقيــق  يف  ينجــح  أن  النشــامى  ويأمــل 
مدويــة واســتغالل الحالــة املعنويــة التــي يعيشــها 
الفريــق بعــد انتزاعــه لتعــادل مثــني مــن أمــام جــاره 

اتحاد خانيونس يف الجولة الفائتة.
وبكل تأكيد سيكون القائد محمد بركات عى رأس 
التشــكيلة التــي ســيعتمد عليهــا املــدرب محمــود 
عواد إىل جانب الناشئ سليامن أبو عبيدة وخالد 
القوقــا وخليــل مطــر، باإلضافــة ملحمــد أبــو مــوىس 

والحارس هيثم فتيحة.
ويتطلــع شــباب خانيونــس للثــأر مــن خســارته أمــام 
بفــوز  انتهــت  والتــي  الذهــاب  مرحلــة  يف  الثــوار 

شباب جباليا بهدف دون مقابل.
• خدمات رفح x التفاح

مثينــة  فرصــة  أمــام  رفــح  خدمــات  ســيكون  بــدوره 
ملواصلــة صحوتــه التــي بدأهــا يف الجولــة املاضية 
بعدما عاد بالفوز من أمام الجالء، عندما يستقبل 
عرص اليوم ضيفه التفاح عى ملعب رفح البلدي.

الفريــق يف موقــف  رفــح، ليصبــح  ثــم شــباب  ومــن 
صعــب للغايــة بعدمــا حافــظ عــى تواجــده عــى 

مقربة من الصدارة منذ بداية البطولة.
عــى  الثــوار  مــدرب  الهــادي  عبــد  أحمــد  ويعــول 
اســتنهاض همــم العبيــه بعــد الظهــور الباهــت يف 
آخــر جولتــني، لتــزداد رغبــة الفريــق بحصــد النقــاط 
الثالثة من أمام شباب خانيونس، الذي يتطلع هو 
اآلخر لتحســني موقفه يف الرتتيب لتصبح املهمة 

أكرث صعوبة عى الطرفني.
وســيعتمد عبد الهادي عى تشــكيلة الفريق التي 
اعتــاد الدفــع بهــا وخاصــة يف الخط األمامي بوجود 
محمــد أبــو ريالــة ومحمــد عبيــد باإلضافــة للثنــايئ 
الوســط  خــط  يف  زيــدان  ومؤمــن  خطــاب  أدهــم 
خلفــه  ومــن  الدفــاع  يف  عمــرة  أحمــد  واملخــرضم 

الحارس أحمد عفانة.
شــباب خانيونــس يدخــل املبــاراة بحثــًا عــن الفــوز 
غريــب  رقــم  وهــو  جــوالت   7 منــذ  عنــه  الغائــب 
بالعــادة ضمــن  الــذي يتواجــد  للنشــامى،  بالنســبة 
املرشــحني للمنافســة عــى اللقــب أو عــى مراكــز 
املقدمــة عــى أقــل تقديــر، لكنــه عــاىن كثــرًا منــذ 
بدايــة املوســم الحــايل ليحتــل املركــز التاســع يف 
نقــاط  خمســة  بفــارق  نقطــة   15 برصيــد  الرتتيــب 
عــن الهــالل الــذي يتواجــد يف املركز الحادي عرش 

بعيــدًا  أصبــح  الفريــق  أن  يــدرك  الرفحــي  األخــرض 
الـــ10  فــارق  ظــل  اللقــب يف  عــى  املنافســة  عــن 
نقــاط التــي تبعــده عن جاره شــباب رفــح املتصدر، 
إال أنــه يعمــل مــن أجــل انهــاء املســابقة يف وصافــة 
الرتتيب عى أقل تقدير يف حال فقد آماله كاملة 

باملنافسة عى اللقب.
مــن  جديــدة  فرصــة  أمــام  ســيكون  رفــح  خدمــات 
حالــة  يعيــش  التفــاح  وأن  خاصــة  االنتصــار،  أجــل 
مــن االنهيــار الكبــر يف الجــوالت املاضيــة، والتــي 
أدت لتغيــر الجهــاز الفنــي، وهذا ما ســيعمل عى 
بأعــامل  القائــم  الكــرد  ســعيد  الكابــن  اســتغالله 

املدرب يف الجهاز الفني لخدمات رفح.
ويعــول الكــرد عــى عــودة نجمــه يســار الصباحــني 
إىل  باإلضافــة  جديــد،  مــن  الشــباك  ملصالحــة 
خاصــة  ملســتوياتهم  العبيــه  مــن  عــدد  اســتعادة 
النجمــني معتــز النحــال ومحمــود النــرب باإلضافــة 
لعودة ضهر صاحب هدف الفوز أمام الجالء يف 

الجولة الفائتة.
التــي  الفريقــني  مبــاراة  رفــح حســم  وكان خدمــات 
دون  بهدفــني  بالفــوز  األول  الــدور  يف  جمعتهــام 
رد للتفــاح، وهــذا مــا يأمــل يف تكــراره خــالل مبــاراة 

اليوم التي ستحسن موقف الفريق بشكل كبر.
يعيشــها  التــي  االنهيــار  حالــة  مــن  وبالرغــم  التفــاح 

جعلتــه  متتاليــة  هزائــم  أربعــة  تلقيــه  بعــد  الفريــق 
يحتــل املركــز الثــاين عرش واألخر برصيد 9 نقاط، 
إال أنه ال زال ميلك أمل يف تحقيق انتفاضة البقاء 

بالدرجة املمتازة.
الفريــق يتمســك بــكل اآلمــال الرقميــة التــي تؤكــد 
إمكانيــة بقائــه يف حــال متكن مــن تحقيق الفوز يف 
كافــة مبارياتــه املتبقيــة مبــا فيهــا لقــاء اليــوم أمــام 
خدمات رفح، وســيعمل الضيوف عى االســتفادة 
مــن التغيــر يف الجهــاز الفنــي بعــد اســتقالة نبيــل 
صيــدم مــن تدريــب التفــاح وتعيــني الكابــن توفيق 

الهندي مدربًا للفريق.
قــدر  الفريــق  موقــف  تحســني  الهنــدي  وســيحاول 
اإلمــكان عــى الرغــم مــن ضيــق الوقــت، لكــن قــوة 
الشــخصية التــي ميتــاز بهــا مــدرب األهــي الســابق 
ســتلعب دورًا كبرًا يف عملية ضبط األمور داخل 
الالعبــني  تركيــز  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الفريــق 

وتقديم أفضل ما لديهم.
التفــاح ســبق لــه الفــوز عــى خدمــات رفــح يف أول 
مباراة جمعت الفريقني يف موسم 2017/2016 
املواجهــات  خــالل  للفريــق  الوحيــد  الفــوز  وهــو 
األربعــة التــي التقــى فيهــا الفريقــني، حيــث انتهت 
يف  رفــح  خدمــات  وفــاز  بالتعــادل  منهــم  واحــدة 

مرتني.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يقــف املجمــع اإلســالمي أمــام فرصــة مثينــة ملواصلــة التقــدم يف ترتيــب 
دوري الدرجة األوىل، عندما يستقبل ضيفه مناء اليوم يف افتتاح الجولة 
الســابعة عــرشة، ويبحــث خدمــات املغــازي عــن مواصلــة ثورتــه عندمــا 

يلتقي جاره األقىص يف رصاع الهرب من مقصلة الهبوط.
الثالــث  للتقــدم للمركــز  أمــام فرصــة ذهبيــة  ســيكون املجمــع اإلســالمي 
والتساوي مع االهي صاحب املركز الثاين بشكل مؤقت، عندما يلتقي 

مناء يف املباراة التي تجمعهام عرص اليوم عى ملعب فلسطني.
وميلــك املجمــع ســجاًل خاليــًا مــن الخســارة منذ بداية مشــواره يف مرحلة 

نفس الرصيد بفارق األهداف.
والعــودة  املجمــع  أمــام  مباراتــه  يف  الصحــوة  تحقيــق  إىل  منــاء  ويتطلــع 
الفــرق  تعــرث  واســتغالل  املنافســة  لتعزيــز حظوظــه يف  الثالثــة  بالنقــاط 

املرشحة مثل غزة الريايض وخدمات النصرات.
بــدوره يلتقــي خدمــات املغــازي بجــاره األقــىص عى ملعــب الدرة، 
وعينــه عــى مواصلــة صحوتــه التــي بدأهــا مــع بدايــة الــدور الثــاين، 
حيــث مل يخــر الفريــق ســوى يف مبــاراة واحــدة مــن أصــل خمســة 
لعبهــا وفــاز يف مباراتــني وتعــادل يف مثلهــام، ليجــدد الفريــق آمالــه 
يف البقــاء بالدرجــة األوىل خاصــة وأنــه أصبــح ميتلك 13 نقطة لكنه 

اإليــاب مــن البطولــة، حيــث فــاز الفريــق يف ثالثــة مباريــات وتعــادل يف 
مباراتــني، وهــذا مــا يعطيــه الدافعيــة ملواصلــة هــذه النتائــج القويــة التــي 
بطاقتــي  إحــدى  عــى  للمنافســة  املرشــحني  أبــرز  أحــد  الفريــق  جعلــت 

الصعود.
ويتواجــد املجمــع اإلســالمي يف املركــز الرابــع برصيــد 24 نقطــة متفوقــًا 

عى غزة الريايض صاحب نفس الرصيد بفارق األهداف.
منــاء الــذي كان يقــدم نتائــج مميــزة منــذ بداية مرحلة اإليــاب توقفت أمام 
الزوايــدة يف الجولــة املاضيــة والــذي فــاز عليــه، ليتوقــف رصيــد منــاء عند 
21 نقطــة يف املركــز الســادس متفوقــًا عــى خدمــات خانيونــس صاحــب 

يبقى يف املركز الثاين عرش واألخر.
ويــدرك املغــازي أن فــوزه عــى األقــىص ســيمنح الفريق أمــاًل كبرًا خاصة 
وأن األخــر يبتعــد عنــه بفــارق 5 نقــاط وهــذا مــا ســيجعله يوقــف تقــدم 

األقىص ويقلص الفارق معه لتسهيل مهمته يف البقاء.
مــن جانبــه يعلــم األقــىص أن أي نتيجــة غــر الفــوز أمــام الزوايــدة ســتجعل 
موقفــه معقــدًا للغايــة، حيــث يحتــل الفريــق املركــز العــارش برصيــد 18 

نقطة، وهذا ال يكفي من أجل ضامن البقاء يف البطولة.
ومل يحصد األقىص سوى ثالثة نقاط من أصل 15 نقطة كانت متاحة له 

منذ بداية الدور الثاين، مكتفيًا بثالثة تعادالت وهزميتني.

في افتتاح الجولة الـ »17« لدوري »ooredoo« الممتاز

في افتتاح الجولة الـ »17« لدوري الدرجة األولى
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مدريد/ وكاالت:
أكــدت رابطــة الــدوري اإلســباين لكــرة القــدم، أن الربيطانيــن غاريــث بيــل العــب ريــال 
مدريــد وكــران تريبيــر مدافــع أتلتيكــو مدريــد ســيحتفظان بوضعهــا الحــايل كالعبــن 

ضمن دول االتحاد األورويب.
االتحــاد  دول  جنســيات  يحملــون  ال  العبــن  لثالثــة  اإلســباين  الــدوري  قواعــد  وتســمح 

األورويب بالتسجيل يف قامئة كل فريق والتي تضم 25 العبا.
وكانت هناك مخاوف بشأن تغير وضع بيل وتريبير بعد انسحاب بريطانيا من االتحاد 

األورويب يف 31 يناير املايض مع االنتهاء من الفرتة االنتقالية يف نهاية ديسمرب.
واالتحــاد  إســبانيا  يف  القــدم  كــرة  العبــي  رابطــة  جانــب  إىل  اإلســباين،  الــدوري  وأعلــن 
اإلسباين للعبة، يف 31 ديسمرب 2020 أن الالعبن الربيطانين املسجلن يف إسبانيا 
قبــل األول مــن ينايــر 2021 ســيحتفظون يف وضعهــم كالعبــن ضمــن االتحــاد األورويب 

حتى نهاية موسم 2020-2021.
وينص االتفاق الجديد عىل متديد هذه الرشوط طوال مدة عقود الالعبن مع أنديتهم.

طوكيو/)أ ف ب(:
أنهــى األملــاين ألكســندر زفريــف املصنــف خامســًا عامليــًا "الحلــم الذهبــي" للــريب 
نوفــاك ديوكوفيتــش امُلصنــف أّول بعدمــا قلــب عليه الطاولــة بالفوز 6-1 و3-6 و6-1 

يف نصف نهايئ مسابقة كرة املرضب يف أوملبياد طوكيو.
وأوقــف زفريــف سلســلة مــن خمــس هزائــم متتاليــة أمــام "ديوكــو" ليتأهــل إىل املباراة 
النهائيــة حيــث ســيواجه كارن خاتشــانوف املشــارك تحــت علــم محايــد باســم اللجنــة 
األوملبية الروســية واملصنف 25 عامليًا والفائز بســهولة عىل االســباين بابلو كارينيو 

3-6 و6-3.
وتبخــر حلــم "نــويل" يف تحقيــق الغرانــد ســالم الذهبــي، أي التتويــج بالبطــوالت االربــع 
الكــربى وامليداليــة الذهبيــة األوملبيــة يف عــام واحــد، وهــو إنجاز ســبق فقــط لألملانية 
شــتيفي غــراف أن حققتــه يف العــام 1988، بعــد أن حصــد ألقاب أســرتاليا املفتوحة، 

روالن غاروس ووميبلدون هذا العام وتنتظره فالشينغ ميدوز الشهر املقبل.
الرســال  أخــر  بكــر  لصالحــه  واللقــاء  األخــرة  املجموعــة  زفريــف  األملــاين  وحســم 

منافسه الريب 1-6، قبل أن ينهار باكيًا.

لندن/ )أ ف ب(:
تعاقد مدافع برايتون ومنتخب انجلرتا بن وايت مع ارسنال رسميا بعقد طويل 

االمد كا ذكر االخر أمس.
وخــاض بــن وايــت )23 عامــا( الــذي شــارك يف صفــوف منتخــب بــالده يف كأس 
اوروبا االخرة، موســا رائعا يف صفوف برايتون يف الدوري االنجليزي املمتاز، 
يــورو  مليــون   60 مقــداره  مبلغــا  دفعــوا  الــذي  ارســنال  مســؤويل  انظــار  فلفــت 

للحصول عىل خدماته اعتبارًا من املوسم القادم.
واشــاد بــه مــدرب ارســنال االســباين ميــكل ارتيتــا بقولــه: "بــن وايــت مدافــع ذيك 
يجيد التحكم بالكرة عندما تكون بحوزته واسلوبه يناسبنا متاما. بطبيعة الحال، 

ال زال شابا وبالتايل فذلك يصب يف اطار السياسة التي ننتهجها هنا".
وبات وايت ثالث صفقة تعاقدية الرسنال بعد انضام الظهر االير الربتغايل 
البــر ســامبا لوكونغــا مــن اندرلخــت  نونــو تافاريــس مــن بنفيــكا والعــب الوســط 

البلجييك.

يعود للمالعب بعد 
غياب تسعة أشهر

فان دايك

ينتقل من برايتون إلى أرسنال
بن وايت

تحسم موقف 
بيل وتريبيير 

مع مدريد

رابطة 
الليغا

ينهي الحلم الذهبي لديوكوفيتش
زفيريف

لندن/)أ ف ب(:
عــاد مدافــع منتخــب هولنــدا لكــرة القــدم فرجيــل فــان دايــك إىل اللعــب 
بعــد غيــاب تســعة أشــهر بســبب إصابتــه الخطرة يف الركبــة، وذلك عندما 
شــارك يف املبــاراة اإلعداديــة لفريقــه ليفربــول اإلنجليــزي أمــام هرتــا برلــن 

األملاين 4-3 يف النمسا.
ودخــل فــان دايــك يف الدقيقــة 69 مــكان ماثانيــال فيليبس الــذي كان حّل 

بدوره يف الدقيقة 47 بدياًل للكامروين جويل ماتيب.
وقال العمالق الهولندي يف تغريدة عىل تويرت بعد املباراة “من الصعب 
أن أعــرّب عــا أشــعر بــه، ولكــن مــن املهــم بالنســبة يل أن أقــول إننــي أشــعر 
بالسعادة ألنني تلقيت دعًا من العديد من األشخاص الرائعن. الجراح 
واخصائيــو العــالج الطبيعــي واملدربــون والجهــاز الفنــي الذيــن ظلــوا معــي 

يف زاويتي منذ اليوم األّول”.
وأضــاف “أشــكر زمــاليئ يف الفريــق إلعطــايئ الطاقــة والحفــاظ عــىل رأيس 
مرفوعــًا. الجاهــر عــىل حبهــا ودعمها وتشــجيعها. واألهــم من ذلك كله، 
عائلتي ألنه بدونها، لن أكون شيًئا. شكًرا لكم. العمل ال يتوقف اآلن. إنها 

فقط البداية ونحن نواصل التقدم!”.
2018- موســم  أوروبــا  العــب يف  أفضــل  اختــر  الــذي  دايــك  فــان  وكان 

2019، خضع لعملية جراحية يف ركبته يف أكتوبر املايض بسبب إصابة 
يف أربطــة ركبتــه اليمنــى تعــرض لهــا اثر تدخــل قوي من حارس مرمى الجار 
إيفرتون الدويل جوردان بيكفورد يف دريب الدوري اإلنجليزي املمتاز )-2

.)2

وغــاب فــان دايــك منــذ ذلــك الحــن عــن املالعــب حتــى أنه مل يشــارك مع 
منتخب بالده يف نهائيات كأس أوروبا مطلع الصيف الحايل.

طوكيو/)أ ف ب(:
ربــع  الــدور  املــري  املنتخــب  بلــغ 
دورة  يف  اليــد  كــرة  ملســابقة  النهــايئ 
األلعــاب األوملبيــة يف طوكيو بفوزه عىل 
نظــره الســويدي، وصيــف بطــل العــامل، 
22-27 يف الجولــة الرابعــة قبــل األخــرة 

من منافسات املجموعة الثانية.
يف  للفراعنــة  الثالــث  الفــوز  وهــو 
موقعهــم  فعــززوا  املســابقة يف طوكيــو 
نقــاط  ســت  برصيــد  الثــاين  املركــز  يف 
بفــارق االهــداف خلــف الدمنــارك بطلــة 
العــامل وأوملبيــاد ريــو دي جانــرو التــي 
وبفــارق  الربتغــال،  مــع  الحقــًا  تلعــب 
منيــت  التــي  الســويد  أمــام  األهــداف 
بخسارتها األوىل بعد ثالثة انتصارات.

ولحقــت مــر بالدمنارك والســويد إىل 
ربع النهايئ.

فيهــا  تتغلــب  التــي  الثانيــة  املــرة  وهــي 
مر عىل السويد يف دور املجموعات 
تغلبــت  بعدمــا  األوملبيــة  للمســابقة 
األخــرة  النســخة  يف   26-25 عليهــا 
عندمــا ثــأرت لخســارتها أمامهــا يف ربــع 
نهــايئ نســخة 2000 يف ســيدين، لكــن 

الفراعنــة ودعــوا املنافســات مــن الــدور 
االّول يف الربازيل.

كــا هــي املــرة الثالثــة التــي تبلــغ فيهــا 
مر ربع النهايئ يف ســابع مشــاركة لها 
1996 يف  عــام  بعدمــا حلــت سادســة 
أتالنتــا، وســابعة يف نســخة 2000 يف 
سيدين، وهي تأمل يف تحقيق األفضل 

يف طوكيو.
دور  يف  أخــرة  مبــاراة  ملــر  وتبقــى 
التــي  البحريــن  ضــد  املجموعــات 
أنعشت آمالها بفوزها األول يف طوكيو 
املضيفــة  اليابــان  عــىل  تغلبــت  عندمــا 
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هزائــم  لثــالث  حــدًا  البحريــن  ووضعــت 
يف  األول  فوزهــا  وانتزعــت  متتاليــة 
اليابــان  عــىل  تغلبــت  عندمــا  الــدورة 

املضيفة 32-30.
وقلبــت البحريــن تخلفهــا بفــارق هــدف 
فــوز  إىل   16-17 األول  الشــوط  يف 
نقطتــن  أول  منحهــا  هدفــن  بفــارق 
الربتغــال  منافســة  يف  آمالهــا  وأنعــش 
عــىل املركــز الرابــع األخــر املؤهــل إىل 

ربع النهايئ.

نجميهــا  إىل  بفوزهــا  البحريــن  وتديــن 
حســن الصيــاد ومحمــد أحمــد اللذيــن 
ســجل كل منهــا ســبعة أهــداف، األّول 
مــن عــرش محــاوالت والثــاين مــن تســع، 
ومــرزا  عــي  محمــد  مــن  كل  وأضــاف 
أصــل  مــن  أهــداف  خمســة  عــي  عــي 

ست محاوالت.
وكان هرويك موتويك أفضل مسجل يف 

صفوف اليابان برصيد سبعة أهداف.
وتلعــب البحريــن مــع مــر، والدمنــارك 
مــع الســويد، والربتغــال مــع اليابــان يف 

الجولة األخرة غدًا.
يف  تونــس  آمــال  االرجنتــن  بّخــرت 
النهــايئ عندمــا  ربــع  الــدور  التأهــل إىل 
تواليــا  الرابعــة  الخســارة  بهــا  ألحقــت 

بتغلبها عليها 3-2.
وكانــت تونــس يف طريقهــا إىل تحقيــق 
عندمــا  املســابقة  يف  األول  فوزهــا 
بنتيجــة  نظيفــن  بشــوطن  تقدمــت 
واحــدة 23-25، لكــن األرجنتــن قلبــت 
الثالثــة  األشــواط  وحســمت  الطاولــة 
و25-18   25-19 صالحهــا  يف  التاليــة 

و8-25 عىل التوايل.

طوكيو/)أ ف ب(:
يخــوض املنتخــب املــري األوملبــي امتحانــًا 
نظــره  يواجــه  عندمــا  الصعوبــة  غايــة  يف 
دي  ريــو  أوملبيــاد  ذهبيــة  حامــل  الربازيــي 
ربــع  الــدور  يف  ســنوات،  خمــس  منــذ  جانــرو 

النهايئ من أوملبياد طوكيو 2020.
عســر،  مخــاض  بعــد  مــر  منتخــب  وتأهــل 
إذ اســتهل املشــوار بتعــادل ســلبي الفــت مــع 
إســبانيا، قبــل أن يســقط أمــام األرجنتن صفر-

الجولــة  حتــى  وانتظــر  الثانيــة،  الجولــة  يف   1
وكان  انتصاراتــه  أول  ليحقــق  واألخــرة  الثالثــة 
عــىل أســرتاليا بهدفــن نظيفــن لينتــزع بطاقــة 

هــّداف  ريتشارلســون  اإلنجليــزي  إيفرتــون 
يف  ثالثيــة  بينهــا  أهــداف،  بخمســة  البطولــة 
مرمــى  يف  وثنائيــة   ،)4-2( أملانيــا  مرمــى 
الســعودية )1-3(، علــًا أن منتخــب الســامبا 
مباراتــه  يف   1-1 العــاج  ســاحل  مــع  تعــادل 
الثانيــة لكنــه خــاض 75 دقيقــة بعــرشة العبــن 
بعــد طــرد العــب وســطه دوجــالس لويــز الــذي 
ســيعود عــىل األرجــح ملواجهــة مــر الغائــب 
عنهــا نجمهــا محمــد صــالح لعــدم حصولــه عىل 
اإلذن مــن ناديــه ليفربــول اإلنجليــزي للمشــاركة 

يف األلعاب.
الربازيــي  املنتخــب  صفــوف  يف  أيًضــا  وبــرز 

التأهــل عــىل حســاب منتخــب التانجــو وبفــارق 
األهــداف عنــه بعــد تعــادل األخــر مــع إســبانيا 

.1-1

يف  وديــة  مبــاراة  يف  التقيــا  الفريقــان  وكان 
وانتهــت  املــايض  نوفمــرب   17 يف  القاهــرة 
بفــوز أصحــاب األرض 1-2، لكــن العــب وســط 
منتخــب مــر أكــرم توفيــق اعتــرب أن املبــاراة 
املقبلــة ســتكون مختلفــة متاًمــا وقــال يف هــذا 
الربازيــل  وديــة ضــد  الصــدد »خضنــا مواجهــة 
مؤخــًرا لكنهــا بالتأكيــد تختلــف عــن املباريــات 

الرسمية«.
أمــا املنتخــب الربازيــي فيعــّول عــىل مهاجــم 

أياكــس  وجنــاح  كالودينيــو  األلعــاب  صانــع 
أمسرتدام الهولندي أنتوين.

يف  العــاج  ســاحل  مبنتخــب  إســبانيا  وتلتقــي 
املنتخبــن  كال  وأن  خاصــة  صعبــة  مبــاراة 

يضان نجوم عىل مستوى عايل.
كانــت  أن  بعــد  زخمهــا  مواصلــة  اليابــان  تريــد 
املنتخــب الوحيــد الــذي حقق العالمة الكاملة 
يف دور املجموعــات وأنهــاه بفــوز ســاحق عــىل 
تواجــه  عندمــا  وذلــك  نظيفــة،  برباعيــة  فرنســا 

نيوزيلندا.
مــع  املكســيك  تلتقــي  األخــرة،  املبــاراة  ويف 

كوريا الجنوبية.

 تحلم بمفاجأة 
أمام البرازيل 

في ربع النهائي

مصر

الفراعنة يصعدون لربع النهائي 
وتونس تودع المنافسات

كرة قدم أولمبياد طوكيو

كرة يد أولمبياد طوكيو
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وفاتان  ...  عرشات اإلصابات  ... 
وأن  جرعــة،   336300 القطــاع  بوصــول  الــوزارة  أفــادت  التطعيــات، 

104653 مواطًنا فقط تلقوا اللقاح.

مــي  اللــه  رام  بحكومــة  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
 4102 الكيلــة، حالــة وفــاة و31 إصابــة بفــروس كورونــا، بعــد إجــراء 

فحص مخربي، وتعايف 14 مصاًبا.
لت  وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالة وفاة ُسجِّ
يف جنني، واإلصابات يف: طولكرم )5(، جنني )6(، نابلس )7(، بيت 
لحــم )4(، ســلفيت )1(، قلقيليــة )1(، الخليــل )5(، رام اللــه والبــرة 
فلســطني  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت   .)2(

بلغــت 98.5 %، ونســبة اإلصابــات النشــطة 0.4 %، والوفيــات 1.1 
% مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجود 9 مصابني يف غرف العناية 
املكثفة، يف حني يعالج يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات 

13 مصاًبا منهم مصاب موصول بأجهزة التنفس االصطناعي.

بقنابــل  باالختنــاق  والعــرشات  باملطــاط،   

الغاز السام املسيل للدموع.
الشــهيد  جثــان  تشــييع  موكــب  وانطلــق 
الــذي ارتقــى أول مــن أمــس متأثــرا بإصابتــه 
عقــب  وبطنــه،  رأســه  الحــي يف  بالرصــاص 
الصــاة عليــه، تجــاه مقــربة بلــدة بيــت أمــر، 
إال أن قوات االحتال هاجمت املشــاركني 
مــا  وأزقتهــا،  البلــدة  وطاردتهــم يف شــوارع 
أدى إىل انــدالع مواجهــات عنيفــة، أســفرت 

عن إصابة العرشات باالختناق.
وأصيــب 10 مواطنــني بالرصــاص املعدين 
باالختنــاق  والعــرشات  باملطــاط  املغلــف 
بالغاز املســيل للدموع، يف إثر قمع قوات 

االحتــال مســرة بيــت دجــن رشق نابلــس، 
رفضا إلقامة بؤرة استيطانية.

وســط  الجمعــة  صــاة  املواطنــون  وأدى 
التــي  املســرة  يف  انطاقهــم  قبــل  القريــة 
عــن  للدفــاع  الشــعبية  اللجنــة  إليهــا  دعــت 
إلقامــة  رفضــا  دجــن،  بيــت  يف  األرايض 
أرايض  عــى  املقامــة  االســتيطانية  البــؤرة 

املنطقة الرشقية.
وتشــهد القريــة منــذ عــدة أشــهر مواجهــات 
مــع قــوات االحتــال يف األرايض املهــددة 

باالستياء عليها.
عــرشات  أصيــب  قلقيليــة،  رشق  ويف 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــني 

مــن  األهــايل  االحتــال  قــوات  ومنعــت 
الوصــول إىل أراضيهــم امُلهددة باالســتياء 
املنطقــة  يف  عامــات  ووضعــت  عليهــا، 

متهيدا إلغاقها بالكامل.
مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت قــوات االحتــال 
املحــرر محمــود صــاح )٢٧ عامــا( مــن بلدة 
الخــر، ومعــروف األطــرش )١٩ عامــا( مــن 
الحــروب  ونــور  لحــم،  بيــت  يف  جــاال  بيــت 
)24 عامــا(، ومعتــز الحــروب )24 عاما( من 

بلــدة دورا بالخليــل، عقــب تفتيــش منــازل 
ذويهم والعبث مبحتوياتها.

الشــاب  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــا 
محمد األقرع )28 عاًما( من قلقيلية، عى 

االحتــال  قــوات  قمــع  إثــر  يف  للدمــوع، 
مسرة كفر قدوم األسبوعية.

قبــل  البلــدة  االحتــال  قــوات  واقتحمــت 
يف  كائــن  ونصبــت  املســرة،  انطــاق 
منــازل مهجــورة، واعتــدت عى املشــاركني 
املعــدين  الرصــاص  بإطــاق  املســرة  يف 
املســيل  الغــاز  وقنابــل  باملطــاط  املغلــف 
العــرشات  إصابــة  إىل  أدى  مــا  للدمــوع، 
فقــد  ســلفيت،  غــرب  يف  أمــا  باالختنــاق. 
قمعــت قــوات االحتــال وقفة دعم وإســناد 
رفضــًا  الطعــام  عــن  املربــني  لــأرسى 
الفعاليــة  خــال  وذلــك  اإلداري،  لاعتقــال 

األسبوعية مبنطقة "الرأس".

حاجز عسكري "طيار" يف أثناء توجهه إىل 
جنني.

مــن  عــددا  أمــس،  املســتوطنون،  وقطــع 
أعمــدة الهاتــف الواصلــة إىل أحــد املنــازل 

يف بورين جنوب نابلس.
شــال  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
الضفة الغربية غســان دغلس: إن مجموعة 
من مســتوطني مستوطنة "يتسهار" قطعوا 
6 أعمــدة لخــط الهاتــف الواصــل إىل  نحــو 
منــزل املواطــن أميــن صوفــان الواقــع عــى 
أطــراف بلــدة بوريــن، مشــرا إىل أنــه املنزل 
الوحيــد يف املنطقــة الــذي يفصلــه طريــق 

استيطاين "يتسهار" عن البلدة.

غزة/ يحيى اليعقويب:
تلقــي الســام األخــر عــى جثانــه الــذي بــدأ يتــوارى 
عن أنظارها وهي تقُف بني جموع املشيعني الغفرة 
عينيهــا  يف  الدمــوع  تــأألت  فشــيًئا،  شــيًئا  ويبتعــد 
مــع  مّيــا..  األقــى  "فــدا  صوتهــا  ترافــق  وانســكبت 
الســامة ميــا"؛ يف عينيهــا قصــة أم مكلــوم انتظــرت 
ابنها أربعة وســبعني يوًما وهو يرقد يف غرفِة العناية 
ابنهــا  صــوت  يعــود  أن  أمــل  بقشــة  تتعلــق  املكثفــة 
كطائــر  ليغــرد  عاًمــا(   22( محــارب  يوســف  الشــاب 
ٍيعــزُف ألحاًنــا عذبــًة كــا ترك لهــا مقطًعا قبل إصابته: 
"ميــا ملــا تلــم الــدار ملــة عــى ملــة.. اشــتقت لصــدر 
الحنونة أمي"، لكن أنفاســه توقفت عن الهدير وحزم 

حقائب سفره وما عاد يغرد.
أمــه التــي كانــت تلســعها حرقــة القلــب، وهــي تشــيُع 
جثانــه وتواريــه تحــت الــرى بدموعهــا، عــادت إىل 
منزٍل متلؤه رائحة الفقد، والنسوة املعزيات اللوايت 
قلبهــا  يــرُب  الــذي  الحــزن  وطــأة  تخفيــف  يحاولــن 

حينا انطلق املشيعون نحو املقربِة بعد نظرة أخرة 
ألقتها عى جثانه، عادت ومل يتبقَّ من ابنها يوسف 
إال طيفــه وذكرياتــه واللمــة "الحلــوة" التــي ســتجدها 

يف أدراج الذكريات فقط.
تحديــًدا  املــايض،  أيــار  مايــو/  مــن  عــرش  الرابــع  يف 
يف ثــاين أيــام العيــد ارتدى يوســف مابســه الجديدة 
ورش عطــًرا وخــرج يف مســرة ســلمية نظمهــا أهــايل 
قريته )قرية عبوين قضاء رام الله( وكأنَّه يدُق أجراَس 
الــوداع نخــر قلــب أمــه التــي حاولــت منعه مــن الخروج 
مــن  ياخــدوك  يجــوا  أو  اليهــود  بــاش يطخــوك  "ميــا 
ابتســم  حجــارة"،  رميــت  أو  شــاركت  عشــانك  الــدار 

صوته لها "إذا كنت شهيد انبسطي ما تزعيل".
تســمع صــوت والــده عــرب الجانــب اآلخــر مــن الهاتــف، 
ومــن حولــه تنبعــث أصــوات املعزيــن، وكأنــه ممتــزج 
بصابــة الجبــال يربــط الصــرب حبالــه عــى قلبــه، لكــن 
الحزن املحشو بني كلاته أكرب من أن تخفيه "الحمد 
لله عى كل حال، ليس له نصيب يف هذه الحياة".

الــرايث: "عــى دلعونــا وعــى دلعونــا .. زيتــون بادي 
أجمل ما يكونا".

عمــه رمــزي نــاَب عــن والــده يف روايــة تفاصيــل إصابــة 
"اخرقــت  قائــًا:  "فلســطني"  لصحيفــة  يوســف 
رصاصة أطلقها جندي إرسائييل رقبة يوسف، وثبت 
وجــود إصابــة يف النخــاع الشــويك وقال لنــا األطباء إنه 

قد يعاين شلًا يف األطراف".
ممدد عى الرسير الطبي ال يتحرك منه سوى عينيه 
اليديــن  حركــة  انخفضــت  األيــام  مــرور  مــع  وشــفتيه، 
وبــدأ  حالتــه،  األطبــاء  قــدر  كــا  تدريجًيــا  والقدمــني 
جسده يضعُف شيًئا فشيًئا، "النخاع بده وقت عشان 
يلتئــم!".. بهــذا األمــل تعلقــت العائلــة، فمــى يــوٌم 
ويومــان وثاثــٌة لكــن حالــة يوســف ســاءت وأصبحــت 

كـ"الجثة الهامدة ال يستطيع تحريَك عينيه".
"بــدأت  يوســف:  أيــام  آخــر  صــورة  عمــه  يســتحر 
أعضــاؤه تضعــُف أيًضــا، وتدهــورت رئتــاه، كان األطباء 
الوقــت،  مــرور  مــع  يتحســن  قــد  بأنــه  األمــل  يعطوننــا 

حب األرض
تســمُع تنهيدة حارة تطبق عى صوته وهو يســتحر 
آخــر صــورة البنــه قبل إصابته: "ارتدى مابس جديدة 
شــقيقاته  وودع  صــوًرا  والتقــط  عليهــا  العطــر  ورش 
وتنــاول الغــداء معنــا، ثــم خــرج للمشــاركة يف مســرة 
سلمية لكن االحتال قام بإطاق رصاصة عليه مكث 
عــى إثرهــا أربعــة وســبعني يوًمــا يف املشــفى، لكــن 

حالته كانت تسوء يوًما بعد آخر".
بــني  فرعــرع  والــده،  مــن  األرض  حــب  يوســف  ورث 

حقول أشجار الزيتون.
يف صبــاح ترشينــي مــيلء بنفحات هــواء باردة تنعش 
األرواح، ورائحــة أرض مرويــة بعــد ليلــة ممطرة، تعطي 
إشــارة بــدء موســم "الحصــاد"، يرســم يوســف حكايــة 
االرتبــاط  عهــد  ويجــدد  عــام،  كل  تتجــدد  "عشــق" 
بينها وتغرس الشجرة جذورها يف قلبه، يف طقوس 
وتقاليــد متوارثــة، تجمــع جميــع أركان العائلــة كانــت 
أحبال يوسف الصوتية تعزُف أهازيج يف هذا العرس 

حياتــه  أن  نــدرُك  أننــا  مــع  أيًضــا  ذلــك  عــى  وراهنــا 
أصبحــْت يف خطــٍر وكنــا نتوقــُع أن نودعــُه يف أي يــوم 
داخــل  والســبعني  الرابــع  يومــه  يف  استشــهد  حتــى 
بــرام  الطبــي  فلســطني  مجمــع  يف  املكثفــة  العنايــة 

الله".
"أحــام يوســف بســيطة، مل يــدرس يف الجامعــة كان 
مينــي النفــس أن يتــزوج، هوايتــه األرض التــي عشــقها 
وتعلــق بهــا وكان يرافــق والــده ويحب الزراعة فلديهم 
 )...( والطيــور  والدجــاج  األغنــام  فيهــا  يربــون  مزرعــة 
دامًئــا  جــًدا  وجميــل  نــدي  صــوت  صاحــب  يوســف 
يغنــي يف املناســبات العائليــة"، الحــزن ميــأ فم عمه 
وهــو يبــي رحيــل ابــن شــقيقه، ثــم توقــف عنــد حدٍث 
الفٍت يف طفولته: "ولد وكانت أمعاؤه خارج جسده 
ومكــث ثاثــة أشــهر وقــد كتــب الله له الحيــاة، واليوم 
وبعدمــا بلــغ اثنــني وعرشيــن عاًمــا استشــهد وتوقــف 
عمــره هنــا.. رحمــه اللــه كان شــاًبا طيًبــا محبوًبــا لــدى 

العائلة".

غزة/ صفا:
وزارة  أطلقتهــا  التــي  أحــى"  "غــزة  مبــادرة  القــت 
الســياحة بالتعــاون مــع رشكات الســياحة والســفر 

يف قطاع غزة، إقبااًل ملحوًظا من املواطنني.
للســياحة  الرويــج  إىل  الســياحة  وزارة  وتهــدف 
الداخليــة وتعريــف املواطنــني باملناطــق األثريــة 
التــي يجهلهــا الكثــرون، وتنشــيط عمــل رشكات 
القطــاع يف  إغــاق معابــر  التــي عانــت  الســياحة 

السنوات املاضية.
فإنــه  القطــاع،  مســاحة  صغــر  مــن  الرغــم  وعــى 
يضــم العديــد مــن املواقــع األثريــة القدميــة، يف 
وقــت ميثــل فيــه الخــط الســاحيل مصــدًرا لدخــل 
الكثرين من املستثمرين يف القطاع السياحي.

أحــد  عاًمــا(،   26( النبــي  عبــد  خالــد  املواطــن 
التــي  األوىل  الســياحية  الجولــة  يف  املشــاركني 
نفذتهــا إحــدى الــرشكات الســياحية بالتعــاون مــع 
اســتمرت  التــي  الجولــة  أن  أكــد  الســياحة،  وزارة 
مــن  العديــد  إىل  عرفتــه  ســاعات   9 مــن  أكــر 

املناطق التي مل يسبق له مشاهدتها.
وقال عبد النبي: "شاهدت إعاًنا عى فيسبوك 
يدعــو لرحلــة ســياحية بســعر رمــزي، مل أقتنــع يف 
البداية أن هناك أماكن سياحية يف غزة تستحق 
شــيقًا   40 البالــغ  الرحلــة  ســعر  ولكــن  الزيــارة، 

دفعني للتسجيل".
وأوضــح أن الجولــة كانــت عــى عــدد مــن املواقــع 
األثريــة يف القطــاع، وأنــه تفاجــأ مــن وجــود بعــض 

املواقع التي يعود تاريخها آلالف السنني.
وقال املدير العام لإلدارة العامة للسياحة بوزارة 
الســياحة زكريــا الهــور، إن وزارتــه أطلقــت مبــادرة 
عاتقهــا،  عــى  الواقعــة  املهــام  ضمــن  ســياحية 
اآلثــار  عــى  املواطنــني  تعريــف  مبــدأ  لتعزيــز 

واملناطق السياحية التي ال تلقى رواًجا كبًرا.
ــا بالتعــاون  الــوزارة تعمــل حاليًّ وأضــاف الهــور أن 
مــع رشكات الســياحة والســفر عــى جلــب أكــرب 
عــدد مــن املواطنــني، لزيــادة الثقافــة وتعريفهــم 
بهــذه املواقــع األثريــة والســياحية، منبًهــا إىل أن 
املبــادرة ال تهــدف إىل الربــح "لذلــك تحدثنــا مــع 
رشكات الســياحة والســفر عــى أن يكــون الســعر 
قريًبــا مــن التكلفــة، يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة 
الصعبة، وإلنجاح الحملة حتى تحقق أهدافها".

الوقــت  يف  تعكــف  الــوزارة  أن  إىل  ولفــت 
الحــايل عــى االســتمرارية يف الرويــج للســياحة 

الداخلية، لتصل إىل جميع الغزيني.
توسيع الرحالت

وذكــر رئيــس مجلــس إدارة رشكــة طيبــة للســياحة 
والســفر تامــر أبــو ســامل، أن مبــادرة "غــزة أحــى" 
عنهــا  يغفــل  التــي  الســياحية  باملناطــق  تهتــم 
كثــر مــن املواطنــني، مردًفــا: "دمجنــا بــني زيــارة 
الدينيــة  الســياحية  واملناطــق  األثريــة  املناطــق 
والرفيهية، ونجحنا يف أوىل الرحات، إذ ســجل 
خططنــا  أننــا  رغــم  مشــارك  مئــة  مــن  أكــر  فيهــا 

لنصف هذا العدد فقط".
برســوم  تهتــم  ال  رشكتــه  أن  ســامل  أبــو  وأكــد 
األمــر  يتــم  إذ  الحاليــة،  الفــرة  يف  املشــاركني 
برســوم رمزيــة مقارنــة باملصاريــف التــي تتضمــن 
وجبتــي إفطــار وغــداء ونقــل الــركاب، مضيًفــا أن 
ــا عــى عــدد مــن الرحــات يف  رشكتــه تعمــل حاليًّ
اســتقبلت  وأنهــا  واملقبــل،  الجــاري  األســبوعني 
عــدًدا جيــًدا مــن املشــاركني، وســتبقى مســتمرة 

يف تنظيم هذه الرحات الهادفة.
وبــني أن أشــهر األماكــن يف الجولــة، قــر الباشــا، 
ومطعــم  العمــري،  واملســجد  الســمرة،  وحــام 
بيــت ســتي، ومحطــة قطــار غــزة القدميــة مبدينــة 

غزة، والكنيســة البيزنطية شــايل القطاع، وتل أم 
عامر يف مدينة الزوايدة وسط القطاع، الفًتا إىل 
وجود مرشــد ســياحي ُيعرِّف الســياح بتاريخ هذه 

األماكن مع القصص املصاحبة لها.
وأفــاد مديــر رشكــة زاجــل للســياحة والســفر مهنــد 
ــا عــى تنظيــم  الجاروشــة بــأن رشكتــه تعكــف حاليًّ
آب  أغســطس/  خــال  الرحــات  مــن  العديــد 

املقبل، بعد نجاح املبادرة وإقبال املواطنني.
سيشــهد  املقبــل  الشــهر  أن  الجاروشــة  وأوضــح 
الســياحة  لتنشــيط  الرحــات،  مــن  العديــد 
الخارجيــة  الســياحة  صعوبــة  ظــل  يف  الداخليــة 
مــع وضــع املعابر والحصار اإلرسائييل املفروض 

عى القطاع منذ نحو 15 عاما.
وأشــار إىل أن رشكتــه تعمــل حاليــا عــى تطويــر 
املنتجعــات،  مــع  بالتوافــق  الداخليــة  الســياحة 
أن  إىل  منبهــا  املحــررات،  زيــارة  إىل  باإلضافــة 
الرحــات الحاليــة "ال تعــود مبــردود مــادي أو ربح، 
الهــدف  لكــون  الرحلــة،  لتكاليــف  تكفــي  وبالــكاد 
منهــا نــرش الثقافــة بــني املواطنــني قبــل الحديــث 

أو التفكر يف أي أرباح".
أمــا رئيــس رشكــة ميــاس للســياحة والســفر عبــد 

اللــه اللولــو، وأحــد القامئني عى الحملة، ذكر أن 
لــدى رشكتــه أكــر مــن 20 موقعــا أثريــا مخصصــا 
العمــل جــاٍر إلعــداد  غــزة، وأن  للزيــارة يف قطــاع 

قامئة باملناطق السياحية الرفيهية.
وقــال اللولــو إنــه يف الفــرة الحاليــة ليــس هنــاك 
املواطنــني  إقبــال  زيــادة  مــع  نتوقــع  لكــن  أربــاح، 
تحقيــق  املبــادرة  عــى  مؤسســات  ودخــول 
بعضهــا، مــا مــن شــأنه زيــادة عدد األيــدي العاملة 

والسائقني يف الرشكة.
لســكان  رحلــة  عــن  اإلعــان  ســيتم  أنــه  وأضــاف 
مدينــة غــزة والشــال للتوجــه إىل مدينتــي رفــح 
املواقــع  عــى  أكــر  لتعريفهــم  يونــس،  وخــان 
رشكتــه  أن  موضحــا  مفّصــل،  بشــكل  واملناطــق 
بالرشاكــة مــع الــرشكات األخــرى ووزارة الســياحة، 
بصــدد تطويــر برنامــج الســياحة مبــا يضمــن راحــة 

املشاركني وزيادة أعدادهم.
قاســية  أزمــة  غــزة  يف  الســياحة  قطــاع  ويعــاين 
االحتــال  وتدمــر  املتواصــل،  الحصــار  بســبب 
خلــف  ومــا  الســياحية،  املناطــق  مــن  العــرشات 
ســلبا  أثــرت  صعبــة  اقتصاديــة  أوضــاع  مــن  ذلــك 

عى ارتياد املواطنني لأماكن السياحية.

16 أسريًا يواصلون معركة اإلرضاب 
عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري

رام الله/ فلسطني:
يواصــل 16 أســرا يف ســجون االحتــال اإلرسائيــيل إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، 

رفضا العتقالهم اإلداري، عى الرغم من تدهور الوضع الصحي للعديد منهم.
وأوضح نادي األســر أن األســر ســامل زيدات )40 عاما( من بني نعيم شــال رشقي 
الخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة، يواصــل إرضابه لليوم الـــ20 تواليا، رفضا العتقاله 

اإلداري.
كا يواصل األرسى محمد اعمر، ومجاهد حامد إرضابها منذ 18 يوما، ومحمود 
الفسفوس وشقيقه كايد، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة منذ 17 يوما، وماهر 
داليشــة منــذ 12 يومــا، وعــاء الديــن عــيل، وفــادي العمــور، وحســام ربعــي، ومحمد 
أبــو ســل، وأحمــد أبــو ســل، وأحمــد نــزال منــذ 11 يومــا، ومقــداد القواســمة منــذ 10 

أيام.
أمــا األســر محمــد نــوارة مــن مدينــة رام اللــه فيواصــل إرضابه عن الطعــام رفضا لعزله 
االنفرادي يف الزنازين، إذ أقدمت إدارة سجن "عسقان" عى نقله إىل عزل سجن 
بــر الســبع، يف خطــوة تنكيليــة بحقــه، علــا أنــه معتقــل منــذ عــام 2001، ومحكــوم 

بالسجن مدى الحياة.
ونبهــت هيئــة شــؤون األرسى إىل أن األرسى املربــني بــدأت تظهــر عليهــم عامات 
التعب واإلعياء الشديدين، إذ يشتكون حاليا آالًما يف املفاصل ونقًصا يف الوزن.

وأشــارت الهيئــة إىل أن تدهــورا طــرأ عــى صحــة األســر النمــورة، وأنــه أكــد ملحامــي 
الهيئة الذي زاره يف زنازين سجن "عسقان" أنه يشتي من إرهاق وهزال عام يف 
الجســم وأوجــاع حــادة بالــرأس، وأن وضعــه الصحــي يــزداد ســوءا يومــا بعــد آخــر، وأن 
عيــادة املعتقــل تتعمــد إهــال حالته الصحية الصعبة، وال تكرث إلجراء فحوصات 

طبية له.
وتستمر سلطات االحتال بتصعيد سياسة االعتقال اإلداري، إذ وصل عدد األرسى 

اإلداريني إىل نحو 540 أسرا.
وخال األشهر املاضية، صّعد األرسى اإلداريون من احتجاجاتهم رفضا العتقالهم، 
من خال خوض اإلرضابات الفردية، للحصول عى قرارات لنيل حريتهم وتحررهم 

من سجون االحتال، وذلك ردا عى تصعيده سياسة االعتقال اإلداري.
ونجح الكثر من األرسى يف نيل حريتهم بعد خوضهم إرضابات طويلة عن الطعام.

ل 5200 مسافر عرب  تنقُّ
معرب رفح األسبوع المايض

غزة/ فلسطني:
تنقــل نحــو 5200 مســافر عــرب معــرب رفــح الــربي الفاصــل بــني قطــاع غــزة وجمهوريــة 

مر العربية.
يف  الوطنــي،  واألمــن  الداخليــة  بــوزارة  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  وأفــادت 
تقريرها، أمس، بأن إجايل املغادرين بلغ 2661 مســافًرا، وبلغ إجايل الواصلني 

2538 مسافًرا.

وذكرت أن إجايل األشخاص الذين أرجعتهم السلطات املرية بلغ 99 شخًصا.
ولفتــت الهيئــة إىل أن العمــل يف املعــرب يتوقــف يومــي الجمعــة والســبت مــن كل 

أسبوع.

رصاصة إرسائيلية أقعدته يف العناية المكثفة 74 يوًما

"يوسف محارب".. "عبوين" تفتقد صوتُه العذب

"غزة أحىل".. مبادرة واعدة لتنشيط السياحة الداخلية

جانب من الفعاليةجانب من الفعالية
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ال لتكميم أفواه الموظفين
فــدا، تخيــل، إن فــدا الحــزب الحليــف لعبــاس، والــذي يتزعمــه مجــدالين 
عديــل عبــاس، يرفــض قــرار مجلــس وزراء الســلطة بإلغــاء املــادة ٢٢ مــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٤ لســنة ٢٠٢٠م. وقــال فــدا إن قــرار إلغــاء املــادة 
املشــار إليهــا ميثــل تعدًيــا ســافًرا عــى حريــة الــرأي والتعبــر، ومحاولــة 
يائســة لتكميــم أفــواه املوظفــن وتكريــس نظــام الدولــة البوليســية ســيئ 

السمعة.
إذا كان الحــزب الحليــف يرفــض الدولــة البوليســية التــي يكــرس وجودهــا 
الوظيفــة  يف  املوظــف  منــع  خــال  مــن  الــوزراء  رئيــس  اشــتية  محمــد 
العموميــة مــن التعبــر عــن موقفــه الشــخيص مــن الواقــع ومــن األحــداث 
الوطنيــة مــن خال وســائل التواصــل االجتامعي، ومن مثة إيقاع عقوبات 
رادعــة باملخالفــن، واإلرضار بوضعهــم الوظيفــي، فإنه يجدر بكل فصائل 
الســلطة  لهــذه  مناهًضــا  مامثــًا  موقًفــا  يتخــذوا  أن  وأحزابــه  املجتمــع 

البوليسية.
الســلطة البوليســية قامئــة يف أراضينــا املحتلــة بهــذا املنــع وبغــره مــن 
التــي صنعــت ســلطة  الســلطة  تــكاد تحــى.  التــي ال  العديــدة  املوانــع 
أمــن بوليــي تقــف اآلن عــى قمــة هــرم القمــع بقانــون منــع املوظــف مــن 
مامرســة حقــه الوطنــي والشــخيص يف قضايــا وطنــه. هــذا املنــع متارســه 
الدولــة البوليســية ذات الســجل القمعــي، والتــرف الفــردي، ال وجــود لــه 
يف دول الغــرب األكــر احرتاًمــا للمواطــن، واألكــر مامرســة للدميقراطيــة 

بشكلها الصحيح.
كيــف ميكــن لوطــن يقــاوم املحتــل بأشــكال املقاومــة املختلفــة أن متنعــه 
سلطته التي تدعي الوطنية مبنعه من حقه يف التعبر، ثم تطلب منه أن 
يشــارك يف مقاومــة املحتــل. إن فاقــد الــيء ال يعطيه، وإن بناء مجتمع 
مــن املوظفــن يخضــع ملقتضيــات الراتــب والوظيفــة وال يشــارك يف بناء 

حياته بشكل دميقراطي ال مينحه شخصية املقاوم للعدو املحتل.
السلطة تعمل عى تغييب املواطن الواعي املقاوم! واملؤسف أن قرار 
منــع املوظــف مــن التعبــر عــن رأيــه قــد جاء بعــد جرمية اغتيال نــزار بنات 
ومشــاركة عــدد مــن املوظفــن يف الوظيفــة العموميــة يف انتقــاد الجرمية 
واملجرمــن، األمــر الــذي حــارص الســلطة وأحرجهــا، وجعلهــا يف مواجهــة 

مع الشعب بكل فئاته.
ت املنع تكريًسا للدولة البوليسية، فإنه يجدر بكل  إذا كانت فدا قد عدَّ
الفصائل واألحزاب أن تجتمع يف مؤمتر عام لرفض قرار مجلس الوزراء، 

ورفض السلطة البوليسية.

ديب/ وكاالت:
مــع  الــذيك  الهاتــف  قرصنــة  طــرق  تعــددت 
يقومــون  الذيــن  األشــخاص  أهــداف  اختــاف 
بهــذا األمــر. وهنــاك عــدة إشــارات تــدل عــى 

ذلك.
مــن املعــروف أن درجــة حــرارة الهاتــف الــذيك 
ترتفــع خاصــة إذا كنــت تلعب باأللعاب القوية 
يف  التطبيقــات  مــن  الكثــر  بفتــح  قمــت  أو 

الوقت نفسه.
وبالرغم من أن مثل هذه املامرسات ال ينبغي 
لهــا أن تكــون كافيــة إلحــداث أي رضر بهاتفــك 
عــى  عامــة  تكــون  أن  ميكــن  لكــن  الــذيك، 
الضــارة  الربامــج  معظــم  ألن  وذلــك  اخرتاقــه، 
أســايس يف  بشــكل  تعمــل  تثبيتهــا  يتــم  التــي 
الخلفيــة لرسقــة املعلومــات أو التنصــت عــى 

املكاملات أو تسجيلها.
التــي  التطبيقــات  مراقبــة  عليــك  يجــب  كــام 

تستخدمها بصورة مستمرة وكيفية تأثرها يف 
بطاريــة الهاتــف الــذيك خاصة التطبيقات التي 

تتطلب االتصال باإلنرتنت.
اإلنرتنــت  خدمــة  فواتــر  مراقبــة  تســاعدك 
تســتخدم  إذ  التجســس.  برامــج  اكتشــاف  يف 
بيانــات  مــن  هائلــة  كميــات  عــادة  التطبيقــات 
بشــبكة  متصــًا  تكــن  مل  إذا  خاصــة  اإلنرتنــت 
السلكية مجانية. لذلك يجب أن تعرف تقريبًا 
مقــدار بيانــات اإلنرتنــت التــي تســتخدمها كل 

شهر.
الخدمــة بشــكل كبــر  فاتــورة  ويف حــال زادت 
فأنــت بحاجــة إىل معرفــة ســبب حــدوث ذلــك 
بالضبــط، حيــث مــن املمكــن أن يكــون هنــاك 
يف  اإلنرتنــت  بيانــات  تســتهلك  تطبيقــات 

هاتفك.
مــن الــروري أن تعــرف مــا هــو موجــود ضمــن 
هاتفك الذيك وخاصة التطبيقات التي تعمل 

يف الخلفيــة، حيــث إن ظهــور تطبيقات مل تقم 
بتثبيتهــا ســابقًا يعنــي أنهــا غالبــًا تحتــوي عــى 

برامج ضارة.
وميكن أيضًا اســتخدام هذه التطبيقات لجمع 
فجــأة  تظهــر  التــي  اإلعانــات  وبــث  البيانــات 
مــن أجــل تشــجيع الضحايــا عــى الضغــط عــى 

الروابط التي تحتويها.
الكثــر  الــذيك يتلقــى  إذا وجــدت أن هاتفــك 
من رسائل الربيد العشوائية أو ورود مكاملات 
فهــذا  مألوفــة  وغــر  غريبــة  أرقــام  مــن  هاتفيــة 

يعني أن هناك خطأ ما.
أو  العائلــة  أفــراد  أحــد  لــك  ذكــر  إذا  وباملثــل 
أو  نصيــة  رســائل  لهــم  ترســل  أنــك  األصدقــاء 
رســائل بريــد إلكــرتوين غريبــة، فــإن هــذا يعنــي 
وأن  لاخــرتاق  تعــرض  قــد  غالبــًا  هاتفــك  أن 
هاتفــك املصــاب يحــاول تثبيــت برامــج ضــارة 

عرب هواتف أصدقائك أو أفراد أرستك.

نيويورك تخصص مكافأة مالية 
لمن يحصل على لقاح كورونا

نيويورك/ وكاالت:
ُخصــص لســكان نيويــورك الذيــن يتلقــون جرعتهــم األوىل مــن لقــاح 
"كوفيــد19-"، يف موقــع تديــره املدينة، مكافأة مالية قيمتها 100 

دوالر لكل منهم.
مــن  املزيــد  لتلقيــح  مكثفــة  حملــة  ضمــن  يدخــل  الجديــد  اإلجــراء 
ســكان املدينة يف ظل انتشــار رسيع للوباء وســط الذين مل يتلقوا 

اللقاح، حسب عمدة املدينة بيل دي بازيو.
مــن جانبــه، قــال رئيــس مؤسســة التنميــة االقتصاديــة يف املدينــة، 
راشــيل لــوب: إن األمــوال ســتأيت عــى شــكل بطاقــة خصــم بقيمــة 
100 دوالر أمــريك، ميكــن لســكان املدينــة والعاملــن الحصــول 

عليها أثناء االنتظار يف فرتة املراقبة بعد اللقاح، أو عرب الربيد.
ويأيت هذا اإلعان بعد أن استجاب دي بازيو للمخاوف املتزايدة 
بشأن انتشار متحور دلتا، ومعدالت التطعيم املنخفضة يف بعض 
املدينــة  عــامل  جميــع  إلــزام  خــال  مــن  نيويــورك،  مدينــة  وكاالت 

بتلقي جرعة أو إجراء اختبار أسبوعي.
وسُيطلب من موظفي البلدية غر امللقحن قريًبا ارتداء قناع يف 

أماكن عملهم، حسبام قال دي بازيو.

بعد مرور 40 عاًما.. قطعة من 
"كعكة زفاف" تشارلز وديانا للبيع

لندن/ وكاالت:
باألمــر تشــارلز  الخاصــة  الزفــاف  تعــرض رشيحــة كبــرة مــن كعكــة 

والراحلة ديانا، للبيع، رغم مرور 40 عاًما عى زواجهام.
والرشيحــة املعروضــة للبيــع هــي مــن كعكــة زفــاف تشــارلز وديانــا، 

التي كانت مكونة من 5 طبقات، ومزينة بشعار مليك.
وحســبام ذكــرت صحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة، فــإن القطعــة التــي 
ســتعرض للبيــع يف مــزاد، قــد كانــت مــن نصيــب مويــرا ســميث، 
إحــدى موظفــات امللكــة األم، وقــد منحــت لهــا بعــد حفــل الزفــاف 

الذي أقيم سنة 1981، علام أن أبعادها تبلغ 8*7 إنشات.
واحتفظــت عائلــة مويــرا بقطعــة الحلــوى حتــى عــام 2008، حيــث 
مبدينــة  يقــام  مــزاد  يف  ســيعرضها  الــذي  التحــف  جامــع  اشــرتاها 
سرنسيســرت. ووفق الصحيفة الربيطانية، فإنه من املتوقع أن تباع 

رشيحة الحلوى مقابل 500 جنيه إسرتليني.
"تــذكار  بأنهــا  الحلــوى  قطعــة  امللكيــة  املقتنيــات  خبــر  ووصــف 

غريب وفريد من نوعه"، وقال مازًحا: "ال أويص أحًدا بتناولها".
جديــر بالذكــر أن القطعــة الخاصــة بكعكــة زفــاف تشــارلز وديانــا قــد 
صمدت أكر من زواجهام، حيث انفصل الزوجان يف عام 1996.

كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 44 إشارات إشارات


