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تشييع الشهيد املحرر حسني مساملة يف مدينة بيت لحم أمس          )األناضول(

وقفة أمام مقر األمم املتحدة تنديًدا بتأخري رصف مخصصات الشؤون االجتامعية بغزة أمس   )تصوير/ يارس فتحي(

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
بالغــاز  اختنــاق  بحــاالت  املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب 
املســيل للدموع، مســاء أمس، خالل مواجهات اندلعت 
مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف أعقاب اقتحام أطراف 

حي الطرية برام الله، من جهة بلدة عني قينيا شامل غرب 
املدينة.

ورافقــت قــوة مــن جيــش االحتــالل عددا من املســتوطنني 
وأفــاد  مزعومــة.  طقــوس  ألداء  املنطقــة  اقتحمــوا  الذيــن 

الغــاز  قنابــل  أطلقــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  عيــان  شــهود 
مــا  الشــبان خــالل املواجهــات،  املســيل للدمــوع صــوب 

باالختنــاق  املواطنــني  مــن  عــدد  إصابــة  إىل  أدى 
بالغــاز املســيل للدمــوع، الــذي وصــل إىل منــازل 

بيت لحم-غزة/ فلسطني:
شــّيعت جامهــري غفــرية، أمــس، جثمـــان املحـــرر الشـــهيد حســني 
مســاملة يف بيــت لحــم جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، والــذي 
ارتقى أول من أمس بعد رصاع مع مرض الرسطان الذي استرشى 
يف جسده، نتيجة اإلهامل الطبي املتعمد يف سجون االحتالل. 

الحكومــي،  جــاال  بيــت  مــن مستشــفى  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
باتجــاه منــزل عائلــة "مســاملة" يف بلــدة الخرض جنــوب بيت لحم. 
ينقــل  أن  قبــل  جثامنــه،  عــى  الــوداع  نظــرة  الشــهيد  ذوو  وألقــى 

إىل مســجد البلــدة الكبــري، حيــث أدى املشــيعون صــالة 
الجنــازة عليــه قبــل أن يــوارى بالــرى يف مقــرة الشــهداء 

بيت لحم- غزة/ أدهم الرشيف:
الشــهيد حســني مســاملة  عائلــة  املحــرر  تــدرك 
مــن بلــدة الخــرض جنــويب مدينــة بيــت لحــم، أنــه 
الطبــي  اإلهــامل  مامرســة  االحتــالل  تعّمــد  لــوال 

ضــد نجلهــا حســني خلــف قضبــان الســجون، ملــا 
تــردت حالتــه الصحيــة وأدت بــه إىل االستشــهاد. 

عاًمــا(،   39( مســاملة  واستشــهد 
املستشــفى  يف  أمــس،  مــن  أول  مســاء 

مضرب عن الطعام منذ 30 يوًما
األسير "أبو عكر" محتجز في 

ظروف قاسية في زنازين "عوفر"
رام الله/ فلسطني:

أفاد نادي األســري الفلســطيني بأّن األســري شــادي أبو عكر املرضب عن 
الطعام منذ شــهر، محتجز يف ظروف قاســية وصعبة يف زنازين ســجن 

"عوفــر"، إذ يقبــع يف زنزانــة ضيقــة ال يتوافــر فيهــا أدىن رشوط 
أو مقومــات الحيــاة اآلدميــة. وقــال مديــر الدائــرة القانونيــة يف 

غزة/ فلسطني:
قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس: إن إغــالق 
ومنــع  األثــري،  االحتــالل اإلرسائيــيل موقــع سبســطية 
أصحــاب األرض مــن أهلنــا هنــاك مــن الدخــول إليــه، 
الشــامل  اإلرسائيــيل  العــدوان  أشــكال  مــن  شــكل 
التاريخــي  املــوروث  والــذي يســتهدف  عــى شــعبنا، 

واألثــري لشــعبنا. وأوضــح الناطــق باســم حــامس فوزي 
برهــوم يف ترصيــح صحفــي، أن ذلــك يشــكل محاولــة 
لطمــس اآلثــار التاريخيــة الفلســطينية، وإثبــات وجــود 
إرسائييل مزيف. وأدانت الحركة بشدة هذا السلوك 

اإلرسائيــيل العــدواين، معربــة عــن اســتغرابها 
وغيــاب  الفلســطينية،  الســلطة  لصمــت 

شاركا في عملية نفق الحرية
رسائل جديدة من األسيَرْين 

محمد ومحمود العارضة
جنني/ فلسطني:

جديــدة  رســائل  أمــس،  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  نــرشت 
العارضــة،  ومحمــود  محمــد  اإلرسائيــيل  االحتــالل  بســجون  ْين  لألســريَ

اللَذْيــن شــاركا مؤخــرا، يف عمليــة انتــزاع حريتهــام مــن ســجن 
جلبوع عر نفق حفراه ، قبل أن يعيد االحتالل اعتقالهام مرة 

غزة/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  عــدَّ 
اختيــار  أن  معمــر  أبــو  زكريــا  حــامس  اإلســالمية 
الســلطة عقــد انتخابــات ملجالس قرويــة بتجمعات 
ســكنية محــدودة "ذرٌّ للرمــاد يف العيــون"، مؤكــدًا 

بــكل  االنتخابــات  خيــار  مــع  وأبــًدا  دامًئــا  أن حركتــه 
قنــاة  مــع  لقــاء  خــالل  معمــر  أبــو  وشــدد  أشــكالها. 
األقــى الفضائيــة أمــس، عــى أن إعــالن الســلطة 

انتخابــات قرويــة مجتــزأة يف بعــض الُقــرى 
ال يعــرّ عــن تطلعــات شــعبنا بالدميقراطية 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الســلطة  إجــراء  أن  فلســطينية  فصائــل  أكــدت 
انتخابــات املجالــس القرويــة مرفــوض، ويحتاج إىل 
توافق وطني. وشددت الفصائل يف ورشة بعنوان 
نظمتهــا  فلســطني"،  يف  املحليــة  "االنتخابــات 
الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني 

)حشد(، أمس، مبدينة غزة، عى أن املطلوب هو 
إجراء انتخابات شاملة. وأكد عضو اللجنة املركزية 
للجبهــة الشــعبية أســامة الحــاج أحمــد، أن الهــدف 
مــن تحديــد موعــد النتخابــات املجالــس القرويــة، 

ناحيــة  مــن  الســلطة  وجهــة  ترميــم  هــو 
واملجتمــع  الناخبــني  أمــام  دميقراطيــة 

إجراء عباس انتخابات قروية 
جزئية.. خطوة انتقائية بعيدة 

عن التوافق الوطني
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

املــدين  املجتمــع  ومكونــات  والفصائــيل  الشــعبي  الرفــض  حالــة  رغــم 
إجــراء  يف  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  اســتخدمها  التــي  لالنتقائيــة 
واملجلــس  والرئاســية  الترشيعيــة  واســتثناء  جزئيــة،  قرويــة  انتخابــات 

الوطنــي، ال يــزال يــرص عــى إجرائهــا بعيــًدا عــن التوافــق الوطنــي. 
وتشمل االنتخابات التي قررت السلطة عقدها يف 11 ديسمر/ 

تواصل ردود الفعل الرافضة 
إلجراء انتخابات قروية جزئية

غزة/ صفاء عاشور:
شككت شخصيات ونشطاء بدوافع إجراء الحكومة يف رام الله انتخابات 
قرويــة جزئيــة دون توافــق مجتمعــي ووطنــي. وهاجــم هــؤالء يف تغريــدات 
محمــود  الســلطة  رئيــس  #بدنا_انتخابات_شــاملة،  وســم  عــر  غاضبــة 
وقــال  الشــاملة.  الفلســطينية  االنتخابــات  إجــراء  يرفــض  الــذي  عبــاس، 
الترشيعــي د. حســن خريشــة: األصــل  لرئيــس املجلــس  الثــاين  النائــب 

هــو إجــراء االنتخابــات الفلســطينية الشــاملة التــي أجلهــا عبــاس 
يف إبريــل املــايض. وعــد خريشــة يف تدوينــة عــر "فيســبوك" 

غزة/ نضال أبو مسامح:
دعــت الهيئــة اإلداريــة للدفاع عــن حقوق منتفعي 
الشؤون االجتامعية، يف قطاع غزة رئيس السلطة 
محمود عباس، إىل رصف مخصصات "الشؤون" 

لعــرشات اآلالف مــن مســتحقيها، املتأخــرة منــذ 
أشــهر، مطالبــة كذلــك القوى الوطنية واإلســالمية 

االعتباريــة  والشــخصيات  والوجهــاء 
املســتفيدة  املتعففــة  األرس  مبســاندة 

12 وفاة و2083 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

غزة-رام الله/ فلسطني:
12 حالــة وفــاة و2083 إصابــة جديــدة بفــريوس  ســجلت وزارة الصحــة، أمــس، 
كورونــا الوبــايئ بعــد إجــراء 9103 فحــوص مخريــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. وأظهــر تقريــر الحالــة الوبائيــة يف الضفــة والقطاع، أن 8 
حاالت وفاة سجلت نتيجة اإلصابة بالفريوس يف قطاع غزة، وحالتني يف طولكرم 
وحالة يف جنني وأخرى يف قلقيلية. وبنيَّ التقرير أنَّ اإلصابات الجديدة سجلت 

عــى النحــو اآليت: "قلقيليــة 43، طولكــرم 80، نابلــس 102، ضواحــي 
القــدس 27، ســلفيت 24، جنــني 78، طوبــاس 9، أريحــا واألغــوار 36، 

م السلطة على  لماذا تتكتَّ
الوضع الصحي لعباس؟

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
تتخــذ الســلطة يف رام اللــه الغمــوض سياســة تحيــط بهــا الوضــع الصحــي لرئيســها 
محمود عباس، يف وقت يستمر فيه الرجل الثامنيني باعتالء سدة حكم السلطة 
التاريــخ  مــن  الرغــم  وعــى   .2009 منــذ  القانونيــة  انتهــاء فرتتــه  مــن  الرغــم  عــى 
امَلــريَض الطويــل لعبــاس، وتــداول وســائل إعــالم عريــة وعربية بــني الحني واآلخر 
أنباء تفيد بتدهور صحته، فإن رئاسة السلطة تلتزم الصمت. ومنذ عدة سنوات 

يواجه عباس تدهورًا كبريًا يف حالته الصحية، ففي مارس عام 2018، 
5ُعنيِّ اختصايص يف أمراض القلب مبقر املقاطعة يف رام الله، ملراقبة  15

خالل وقفة بغزة.. دعوة عباس لصرف 
مخصصات الشؤون االجتماعية 

االحتالل يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة ويواصل إغالق المنطقة األثرية في "سبسطية"

إصـابـات بمـواجهـات مـع االحتـالل 
ومستـوطنيه فـي رام الله وبيت لحـم
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221515

33

88

33

دعت للتصدي لمشاريع االحتالل
حماس: إغالق موقع سبسطية 

استهداف للموروث التاريخي لشعبنا

حماس تدعو للعمل الجاد إلنقاذ حياة آالف األسرى في سجون االحتالل
تشييع مهيب للمحرر "مسالمة" في بيت لحم 

وتحميل االحتالل مسؤولية استشهاده

ر عن تطلعات شعبنا بالديمقراطية والتغيير"  "ال تعبِّ
حماس: إعالن السلطة انتخابات 

قروية مجتَزأة ذرٌّ للرماد في العيون

55

55

44

44

في ورشة بغزة
فصائل: إجراء انتخابات المجالس 

القروية دون توافق وطني مرفوض

44

قتله خارجها
الشهيد "مسالمة".. ضحية إهمال 
طبي مورس ضده داخل السجون 

الدوحة/ فلسطني:
قال نائب رئيس حركة املقاومة اإلسالمية حامس يف الخارج د.موىس أبو مرزوق: جاهزون لصفقة 

تبــادل أرسى إذا ُنفــذت مطالبنــا، لكنــه أضــاف: إن االحتــالل مياطــل مراهنــا عــى الوقــت واملنــاورة. 
وأوضــح أبــو مــرزوق، يف ترصيحــات لـ"العــريب الجديــد"، أمــس، أن هــذا امللــف ســيكون جاهــزًا 

مــرزوق  أبــو  يوضــح  ومل  الحركــة.  ملطالــب  االحتــالل  اســتجاب  إذا  أســابيع  خــالل 
طبيعــة الصفقــة أو املطالــب التــي تقدمت بها حامس، إال أن الحركة 
)وفــاء   2011 صفقــة  أرسى  عــن  اإلفــراج  املــايض  يف  اشــرتطت 

األسير "كممجي": 
سنخرج من فوق 

األرض ونثق بما نسمع 
من قادة حماس

»جاهزون لصفقة تبادل إذا نفذت مطالبنا«
أبومرزوق: االحتالل قرر التعامل مع 

ملف األسرى بعد تأجيالت عدة

1515
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بيت لحم-غزة/ فلسطني:
شــّيعت جامهر غفرة، أمس، جثامن األســر 
املحرر الشــهيد حســني مساملة يف بيت لحم 
جنــويب الضفــة الغربية املحتلــة، والذي ارتقى 
أول مــن أمــس بعــد رصاع مــع مــرض الرسطــان 
اســترشى يف جســده، نتيجــة اإلهــامل الطبــي 

املتعمد يف سجون االحتالل.
وانطلــق موكــب التشــييع مــن مستشــفى بيــت 
جــاال الحكومــي، باتجــاه منــزل عائلة "مســاملة" 
وألقــى  لحــم.  بيــت  جنــوب  الخــر  بلــدة  يف 
ذوو الشــهيد نظــرة الــوداع عــى جثامنــه، قبــل 
حيــث  الكبــر،  البلــدة  مســجد  إىل  ينقــل  أن 
أن  قبــل  عليــه  الجنــازة  صــالة  املشــيعون  أدى 
بالــرى يف مقــرة الشــهداء يف مخيــم  يــوارى 

الدهيشة.
عــى  "مســاملة"  جثــامن  املشــيعون  وحمــل 
األكتــاف ملفوفــا بالعلــم الفلســطيني، وجابــوا 
الغاضبــة  الهتافــات  مردديــن  البلــدة،  شــوارع 
املنــددة بجرائــم االحتالل بحق شــعبنا وأرساه، 
ومطالبــة بإطــالق يــد املقاومــة ردا عــى هــذه 

الجرائم.
الشــهيد  والــدة  مســاملة،  ســهيلة  وقالــت 
يــوم  تزغــرد  بــأن  أوصاهــا  إن حســني  مســاملة، 
أن  معتــرة  دومــا،  بــه  تفتخــر  وأن  استشــهاده 
مرفــوع  واستشــهد  بطــال  عــاش  أنــه  عزاءهــا 

الرأس. 
نجلهــا  قتــل  االحتــالل  أن  مســاملة  وأكــدت 
وأعدمــه باإلهــامل الطبــي املتعمــد، حيــث أن 
نجلها اعتقل بكامل صحته، ومل يكن يعاين أي 
أمــراض، حيــث حولــه الســجن من شــاب ســليم 
وقــوي إىل هزيــل يعــاين األمــراض واألســقام. 
لحــم،  بيــت  محافظــة  الشــامل  اإلرضاب  وعــم 
تلبيــة لدعــوة لجنــة التنســيق الفصائيل، وذلك 
حداًدا عى روح الشهيد "مساملة". وأغلقت 

املحال واملصالح التجارية أبوابها.
جريمة بحق اإلنسانية

وحّملــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، 
استشــهاد  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 
لتعذيــب  تعــرّض  والــذي  "مســاملة"،  املحــرر 
وإهــامل طبــي متعمــد، ولظروف اعتقال ســيئة 
للغايــة خــالل فــرة اعتقالــه، كــام باقــي األرسى 

يف سجون االحتالل.
إن  أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
هذه الجرمية بحق اإلنسانية تضاف إىل سجل 
االحتالل األســود وسلســلة جرامئه بحق أرسانا 
البواســل، وتعكــس حجــم انتهــاكات االحتــالل 
بحــق األرسى املرىض بشــكل خــاص، واألرسى 

الفلسطينيني بشكل عام.
الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  كل  ودعــت 
مــع  عهدهــم  عــى  للبقــاء  وفصائلــه  ومكوناتــه 

يدعــو مــن جديــد لفتــح ملــف األرسى املــرىض 
وأولئــك الذيــن يعانــون أمراًضــا مزمنــة وخِطــرة 
الالزمــة والعــالج  الرعايــة الصحيــة  يتلقــون  وال 
املناســب ويواجهــون سياســة اإلهــامل الطبــي 

املتعمد.
وأشارت الوزارة يف بيان، أمس، إىل أن )226( 
االحتــالل  ســجون  داخــل  استشــهدوا  أســًرا 
بعــد  استشــهدوا  واملئــات  عــام1967،  منــذ 
خروجهم من السجن متأثرين بأمراض مختلفة 

ناتجة عن سياسة اإلهامل الطبي.
واملؤسســات  الــدويل  املجتمــع  ودعــت 
االحتــالل  عــى  للضغــط  والدوليــة  الحقوقيــة 
املــرىض،  األرسى  لحقــوق  انتهاكاتــه  لوقــف 
واإلفــراج العاجــل عــن كافــة األرسى مــن ســجون 

االحتالل.
جريمة جديدة

حــامس،  القيــادي يف حركــة  دعــا  جانبــه،  مــن 
االحتــالل  عــى  الضغــط  إىل  صوافطــة،  فــازع 
مــن أجــل اإلفــراج عــن األرسى املــرىض، محّماًل 
استشــهاد  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 

املحرر "مساملة".
وأكــد صوافطــة يف ترصيــح صحفــي، عــى أن 
استشــهاد "مســاملة" هــو جرميــة جديــدة يف 
سلســلة الجرائــم التــي ارتكبهــا االحتــالل بحــق 
الحركة الوطنية األسرة والتي حصلت بسبب 

اإلهامل الصحي املتعمد.
ودعا املؤسســات الدولية والحقوقية للتدخل 

االنتخابيــة، ملــى خاطــر، أكــدت أن استشــهاد 
لالحتــالل  القبيــح  الوجــه  يكشــف  "مســاملة"، 
االعتبــارات  مراعاتــه  كاذًبــا  يدعــي  الــذي 

اإلنسانية للمرىض.
وقالت خاطر يف ترصيح: "إن األسر املريض 
ا فوق هــم األرس وقيود  الــذي يعــاين هــامًّ صحيًّ
أرسه  داخــل  اإلهــامل  إىل  إضافــة  الســجان، 
عــى  الخــارج  مــن  باهتــامم  يحظــى  أن  يحتــاج 
واإلعالميــة  الحقوقيــة  املســتويات،  جميــع 

والدبلوماسية".
أولويــة  لــه  تكــون  أن  ينبغــي  "كــام  وأردفــت: 
املطالبــة  تظــل  وأن  صفقــة،  أي  يف  اإلفــراج 
أن  للســلطة  ينبغــي  وهنــا  مســتمرة،  بتحريــره 
تقوم بدور أكر فاعلية يف متابعة هذا امللف 
والقانــوين  الدبلومــايس  الصعيديــن  عــى 
"قضيــة  أن  عــى  خاطــر  وشــددت  ــا".  دوليًّ
وحــني  قبــل كل يشء،  إنســان  قضيــة  األرسى 
ــا ألجــل ووطنــه ثــم  يكــون هــذا اإلنســان مضحيًّ
واملتابعــة،  للعــالج  ومحتاًجــا  ومريًضــا  أســًرا 
فإن هذا يجعل من قضيته أولوية كرى ينبغي 
املســتويات،  جميــع  عــى  حــارضة  تظــل  أن 

ومحل اهتامم ومتابعة".
إهمال طبي

كام أكد مركز فلســطني لدراســات األرسى، أن 
استشــهدوا  املحرريــن  مــن األرسى  العــرشات 
لفــرات  االحتــالل  ســجون  مــن  بعــد خروجهــم 
متفاوتــة بســبب األمراض الخِطــرة التي أصيبوا 

أرسانــا البواســل، واملشــاركة الفاعلــة والقويــة 
الداعمــة  واألنشــطة  الفعاليــات  جميــع  يف 
واملساندة لقضايا األرسى وحقوقهم العادلة، 
بــكل  االحتــالل  عــى  الضغــط  واالســتمرار يف 
الشــعبي  والفعــل  والكفــاح  النضــال  أدوات 

لفضح جرامئه وإنهاء معاناتهم.
املؤسســات  كل  حــامس،  طالبــت  كــام 
الحقوقيــة اإلنســانية والدوليــة بالعمــل الفــوري 
والجــاد إلنقــاذ حيــاة آالف األرسى يف ســجون 
االحتــالل، ومحاســبته عــى جرامئــه وانتهاكاتــه 

بحقهم.
للقــوى  املتابعــة  لجنــة  نعــت  جانبهــا،  مــن 
"مســاملة"،  الشــهيد  واإلســالمية،  الوطنيــة 
مؤكــدة أن قضيــة األرسى ســتبقى عــى ســلم 
حتــى  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  أولويــات 

تحريرهم وعودتهم إىل بيوتهم وعائالتهم.
وقالت اللجنة يف بيان لها، أمس: إن "سياسة 
لــأرسى  الصحــي  الوضــع  بإهــامل  االحتــالل 
العالجــات  أو  الفحوصــات  تقديــم  وعــدم 
بطــيء  إعــدام  عمليــة  هــي  لحاالتهــم  الالزمــة 

لأرسى خاصة املرىض منهم".
ودعــت املجتمــع الــدويل ومؤسســات حقــوق 
اإلنسان يف العامل إىل الوقوف مبسئولية أمام 
اإلنســانية  وغــر  العدوانيــة  السياســات  هــذه 
واملخالفــة للقانــون الــدويل واتفاقيــات جنيــف 
قــوات  لــدى  األرسى  حقــوق  تحمــي  التــي 

االحتالل.
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  أكــدت  كــام 
واالســالمية يف قطــاع غــزة، أنهــا ســتدق وتطرق 
والدفــاع  االحتــالل  جرائــم  لفضــح  األبــواب  كل 
أنيــاب الغــول  بــني  عــن األرسى وإنقاذهــم مــن 

اإلرسائييل.
 71 بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  اللجنــة  وأفــادت 
مقصلــة  تحــت  استشــهدوا  فلســطينًيا  أســًرا 
إىل  االحتــالل،  ســجون  يف  الطبــي  اإلهــامل 
جانــب العــرشات مــن األرسى املحررين الذين 
التــي  األمــراض  تالحقهــم  تــزال  وال  الحقتهــم 

أصيبوا بها أثناء االعتقال.
وأشــارت إىل أن حالــة األســر املحــرر مســاملة 
الــدويل  املجتمــع  قيــام  يســتلزم  مــا  منوذًجــا 
بإرســال بعثــات ولجــان لتقــي الحقائــق حــول 
أســباب الوفاة والعالجات التي كانت تقدمها 

إدارة مصلحة السجون لأرسى املرىض.
املســؤولية  لالحتــالل  األرسى  لجنــة  وحملــت 
مشــددة  "مســاملة"،  استشــهاد  عــن  الكاملــة 
عــى أنها لن تســمح لالحتــالل بتحويل األرسى 
واســتخدامهم  مؤجلــة  وجنــازات  جنــازات  إىل 

كحقول للتجارب.
غــزة،  يف  العــدل  وزارة  نعــت  الســياق،  ويف 
استشــهاده  إن  وقالــت  "مســاملة".  املحــرر 

والضغــط عــى االحتــالل مــن أجل إنقــاذ أرسانا 
املــرىض  األرسى  عــن  اإلفــراج  عــى  والعمــل 
يســمى  مــا  يف  القابعــني  أولئــك  خاصــة 

"مستشفى الرملة".
كــام دعــا للمشــاركة الفاعلــة والقوية يف جميع 
واملســاندة  الداعمــة  واألنشــطة  الفعاليــات 

لقضايا األرسى وحقوقهم العادلة.
بــدوره، أكــد مديــر مكتــب إعــالم األرسى ناهــد 
مــن  هــي  االحتــالل  ســلطات  أن  الفاخــوري 
عــن  واملبــارشة  الكاملــة  املســؤولية  يتحمــل 

استشهاد "مساملة".
وأوضــح الفاخــوري يف ترصيــح، أن "مســاملة" 
تــرك يعــاين مــن املــرض ومــورس بحقــه جرميــة 
مخالــف  بشــكل  الطبــي  اإلهــامل  وهــي  كــرى 
التــي  الدوليــة  والقوانــني  اإلنســانية  لأعــراف 

توجب وتلزم بتقديم العالج لأسر.
الجهــات  كافــة  تعمــل  أن  عــى رضورة  وشــدد 
وليــس فقــط املؤسســات الحقوقيــة والرســمية 

بشكل فاعل وقوي لقضية األرسى.
يقــع  والحقوقيــة  الرســمية  الجهــات  أن  وذكــر 
موقعهــا  بحكــم  األكــر  العــبء  عاتقهــا  عــى 
واختصاصهــا، مؤكــًدا أن قضيــة األرسى متثــل 
قضيــة مركزيــة ومحوريــة للشــعب الفلســطيني 
لذلــك يجــب أن تبقــى حــارضة وبقوة وال يجب 
إغفالهــا ويجــب أن توضــع عــى الطاولــة ويف 

كل املحافل.
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة  أمــا 

الطبــي  واإلهــامل  االعتقــال،  فــرة  خــالل  بهــا 
املتعمــد وعــدم تقديــم العــالج املناســب لهم 

من قبل إدارة السجون.
واعتــر مديــر املركــز الباحــث "رياض األشــقر" 
يف بيــان، أمــس، االحتــالل مســئواًل مبــارشًا عن 
استشــهاد العــرشات مــن األرسى بعــد التحــرر 
اإلهــامل  سياســة  بســبب  ســنوات  أو  بشــهور 
الســجن  وظــروف  التعذيــب  آثــار  أو  الطبــي، 

القاسية.
واتهــم "األشــقر" االحتــالل بالتعمــد يف إهــامل 
القضبــان  خلــف  املــرىض  األرسى  عــالج 
وتركهــم لســنوات دون عــالج أو رعايــة طبيــة أو 
االمــراض  تتغلغــل  حتــى  حقيقيــة  فحوصــات 
يف أجســادهم، وتــؤدي إىل قتلهــم بعــد إطالق 
رساحهــم بأســابيع او شــهور، وبذلــك ال يتحمل 

مسئولية وفاتهم خلف القضبان.
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  املركــز  وطالــب 
بــرورة  العامليــة  الصحــة  ومنظمــة  األحمــر 
التدخل العاجل لوضع حد الستهتار االحتالل 
إطــالق  عــى  الفــوري  والعمــل  بحيــاة األرسى، 
مقدمتهــم  وىف  املــرىض  األرسى  كافــة  رساح 

أصحاب األمراض الخطرة.
لــأرسى  واعــد  جمعيــة  طالبــت  بدورهــا، 
ملــف  بإيــالء  املقاومــة،  فصائــل  واملحرريــن، 
وإعطائهــم  األهميــة  كل  املــرىض  األرسى 

األولوية يف أي صفقة تبادل أرسى قادمة.
ودعــت الجمعيــة، خــالل وقفــة تضامنيــة، أمــام 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، مبدينة 
غــزة، أمــس، منظمــة الصحــة العامليــة لتحــرك 
التــي  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  تجــاه  العاجــل 

متارسها إدارة السجون بحق كل األرسى.
أن  قنديــل  اللــه  عبــد  الجمعيــة  مديــر  وأكــد 
جرميــة قتــل األســر "مســاملة" ليســت األوىل 
ظــل  يف  األخــرة  تكــون  لــن  يبــدو  مــا  وعــى 

الهجمة املسعورة املتواصلة بحق أرسانا.
يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  قنديــل  ودعــا 
كافة أماكن تواجده الســتمرار فعاليته الوطنية 
والشــعبية لدعــم ومــؤازرة األرسى وتشــكيل رع 
الســجان  بطــش  مــن  الغاليــة  ألرواحهــم  حامــي 

الصهيوين.
جامعــة  يف  الطالبيــة  الحركــة  نظمــت  كــام 
استشــهاد  إثــر  غاضبــة  أمــس،  برزيــت، 
بالثــأر  الطلبــة  جامهــر  وهتفــت  "مســاملة". 
التــي  للمقاومــة  وداعمــة  واألرسى،  للشــهداء 

تعمل ليل نهار عى تحرير األرسى.
وأكــدت الحركــة الطالبيــة يف كلــامت متعــددة 
للكتل الطالبية عى أن االحتالل أعدم األسر 
مــا يزعمــون  الطبــي، وأن  باإلهــامل  "مســاملة" 
أنــه إفــراج مبكــر ال يعفيهــم مــن املســؤولية عــن 

قتله. 

بيت لحم- غزة/ أدهم الرشيف:
تدرك عائلة األســر املحرر الشــهيد حســني مســاملة من 
لــوال تعّمــد  أنــه  بيــت لحــم،  بلــدة الخــر جنــويب مدينــة 
حســني  نجلهــا  ضــد  الطبــي  اإلهــامل  مامرســة  االحتــالل 
خلــف قضبــان الســجون، ملــا تــردت حالتــه الصحيــة وأدت 

به إىل االستشهاد.
أمــس،  مــن  أول  مســاء  عاًمــا(،   39( مســاملة  واستشــهد 
مــع  بعــد رصاع  اللــه،  بــرام  االستشــاري  املستشــفى  يف 
مــرض الرسطــان اســترشى يف جســده إثــر اإلهــامل الطبي 

املتعمد إلدارة سجون االحتالل اإلرسائييل.
 وحســبام يفيــد حســن مســاملة شــقيق الشــهيد حســني، 
فإن أعراًضا صحية خِطرة طرأت عى مساملة نهاية العام 
الحــايل  العــام  بدايــة  بحلــول  تباًعــا  وتفاقمــت  املــايض، 

نتيجة استفحال مرض رسطان الدم يف جسده.

وعندما اعتقلت قوات االحتالل مساملة مل يعاِن حينها 
أيَّ أمراض صحية، وبعد ســنوات طويلة من األرس، دبَّت 
اآلالم يف جسده وتركت تداعياتها عى جسده، دون أن 
تلقــي إدارة الســجون بــااًل لــه حتــى أصيــب برسطــان الــدم، 

بحسب قول شقيقه لـ"فلسطني".
 22 بتاريــخ  اعتقلــت مســاملة،  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
نوفمر/ ترشين الثاين 2002، خالل اقتحامها منزله يف 
ه  مدينــة بيــت لحــم، جنويب الضفــة الغربية املحتلة، ووجَّ
له االحتالل الئحة اتهام حكم عليه يف إثرها بالسجن 20 

سنة، قىض منها قرابة 19.
الطبــي  اإلهــامل  إتبــاع  االحتــالل  ســجون  إدارة  وتتعمــد 
بحــق األرسى داخــل الســجون، كنــوع مــن مامرســة القتــل 
البطيء ضدهم، ما أدى إىل استشهاد بعضهم إما داخل 
الســجون وإمــا بعــد إطــالق رساحه بأشــهر، كــام حصل مع 

مساملة.
وعــادة مــا تكتفــي إدارة ســجون االحتــالل يف منــح األرسى 
بعــض املســكنات الطبيــة تقدمهــا لهــم عندمــا يشــتكون 
أوجاًعــا يف أجســادهم، والحًقــا ُتكتشــف عندهــم أمــراض 
مزمنــة، وأخــرى خطــرة كالرسطــان الــذي راح ضحيتــه عــدد 

من األرسى داخل السجون، بسبب اإلهامل الطبي.
يف  مســاملة  رساح  أطلقــت  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
الصحيــة  حالتــه  تدهــور  بعــد  املــايض،  شــباط  فرايــر/ 
أرسة  عــى  وخضــع  جــًدا،  متدنيــة  مراحــل  يف  وجعلهــا 
مستشفى "هداسا" يف مدينة القدس املحتلة، قبل أن 
ينقل إىل خالل سبتمر/ أيلول الحايل، إىل املستشفى 

االستشاري يف مدينة رام الله.
مــع  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  وتعاطــف 
منهــم  العديــد  وغــرد  استشــهاده،  إعــالن  فــور  مســاملة، 

االحتــالل  لجرائــم  ورفًضــا  معــه  تضامًنــا  صفحاتهــم  عــى 
منهــم  املــرىض  فئــة  وخاصــة  األرسى  بحــق  املتواصلــة 

خشية عى أرواحهم من اإلهامل الطبي املستمر.
عــون"،  أبــو  العرعــر  "يــارس  الحســاب  صاحــب  وكتــب 
"جرميــة  بــوك:  فيــس  عــى  الشــخصية  صفحتــه  عــى 
جديــدة تضــاف إىل الســجل األســود للمحتــل الغاصــب 
تجــاه أرسانــا البواســل. األســر الشــهيد حســني مســاملة 

سيلعنكم يف كل زمان ومكان".
عــى   "Sami Abu Salem" الحســاب ــق صاحــب  وعلَّ
االحتــالل  "ســجون  بــوك":  "فيــس  موقــع  يف  صفحتــه 
البطــيء.  ليســت مجــرد ســجون، هــي منصــات لإلعــدام 
األســر املفــرج عنــه حســني مســاملة )39 عاًمــا( يســلم 
الــروح". وكانــت جامهــر غفــرة شــيعت جثامن الشــهيد 
وســط حالــة مــن الحــزن املمــزوج بالغضــب، يف موكــب 

مهيب انطلق من أمام مستشفى بيت جاال، باتجاه منزل 
الشــهداء  مقــرة  دفنــه يف  قبــل  الخــر،  ببلــدة  الشــهيد 

بالبلدة.
حســني  فــإن  األســر،  نــادي  أوردهــا  معلومــات  ووفــق 
االبــن  وهــو   ،1982 عــام  لحــم  بيــت  يف  ولــد  مســاملة، 
البكــر لعائلتــه، املكونــة مــن عــرشة أشــقاء ووالديــه، ومــع 
انــدالع انتفاضــة عــام 2000، انخــرط يف العمــل النضــايل 

ومقاومة االحتالل، حتى اعتقل.
قــاس  لتحقيــق  تعــرض  مســاملة  أن  األســر،  نــادي  وبــنّي 
اســتمر ثالثــة أشــهر، وحكــم عليــه االحتــالل بعــد ســنتنْي 
األســر  تنقــل  ســنة،   )20( ملــدة  بالّســجن  اعتقالــه  مــن 
األخــرة يف  وكانــت محطتــه  عــدة ســجون،  مســاملة يف 
ســجن "النقــب الصحــراوي" قبــل اإلفــراج عنــه مؤخًرا، إىل 

أن أعلن عن استشهاده.

                 قتله خارجها

الشهيد "مسالمة".. ضحية إهمال طيب مورس ضده داخل السجون 

حماس تدعو للعمل الجاد إلنقاذ حياة آالف األرسى يف سجون االحتالل

تشييع مهيب للمحرر "مسالمة" يف بيت لحم 
وتحميـــل االحتــالل مسؤوليــة استشهــاده

تشييع جثمان الشهيد األسير حسين مسالمة في مدينة بيت لحم أمس 
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من مزنل الشهيد محمد أبو شمالة يف رفح

د. بحر يطلق كتاب بشائر النرص المبني يف معركة العصف المأكول
رفح/ فلسطني:

أطلق رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة د. أحمد بحر كتاب "بشــائر النرص 
املبــني يف معركــة العصــف املأكــول"، وذلــك بحفــل إشــهار وتوقيــع نظمتــه 
الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة ورابطــة الكتــاب واألدبــاء الفلســطينيني يف 

منزل الشهيد محمد أبو شاملة برفح جنوب قطاع غزة أمس.
معركــة  يف  املبــني  النــرص  بشــائر  كتــاب  تأليــف  أثنــاء  "يف  بحــر:  د.  وقــال 
العصــف املأمــول، داهمتنــا معركــة ســيف القــدس، لــذا بــدأت يف تدويــن 
وتأليــف كتــاب بشــائر النــرص املبــني يف معركــة ســيف القــدس املتــني، إذ 
أنجــز وُنــرش بعــد شــهر مــن املعركــة ومــن ثــم عــدت للكتــاب األول حتــى يــرى 

النور".
وأضاف: "إن الكتاب يؤكد أن املقاومة بفضل الله كرست شوكة االحتالل 
وجيشــه، وقســمت الكتاب يف ســتة مباحث، والبداية كانت من االســم إذ 
يحــرص االحتــالل بتســمية عملياتــه بأســامء قويــة لرفــع معنويــات جنــده، أو 

بأسامء لها بعد ديني لديهم كعمود السحاب والجرف الصامد".
وتابع: "إن املقاومة ســمت املعركة بالعصف املأكول مقتبســة االســم من 

القرآن الكريم، دلياًل عىل قوة املقاومة وهشاشة االحتالل".
وأوضــح رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة؛ أن الكتــاب بــني الوضع الدويل 
واملواقــف لكثــر مــن الــدول مــن القضية الفلســطينية قبيل املعركة، مشــًرا 

إىل أنه عالج اسرتاتيجيات املقاومة يف املعركة.
وبني أن الكتاب تناول أسباب املعركة، كام بحث يف محاولة اغتيال القائد 
العــام لكتائــب القســام محمــد الضيــف واغتيــال القــادة الثالثــة برفــح يف 21 
آب 2014، وهــم الشــهيد القائــد محمــد أبــو شــاملة، والشــهيد القائــد رائــد 

العطار، والشهيد القائد محمد برهوم، وثم توقف املعركة.
وقــال د. بحــر: "إن املبحــث األخــر اســتعرض نتائــج املعركــة والتوصيــات 

التي ال بد من فهمها والعمل بها".
وأوضــح د. بحــر أن إشــهار وتوقيــع الكتــاب يف منــزل القائــد أبــو شــاملة هــو 
دين وواجب ديني وأخالقي، ووفاًء لدماء الشهداء، مؤكًدا التمسك بعهد 

الشهداء حتى تحرير فلسطني.

االنتصــارات واملعــارك مــع االحتــالل، يســاعدنا يف فهــم طبيعــة الــرصاع مــع 
االحتــالل، وتضحيــات القــادة العظــام يف الدفــاع عن فلســطني، وإن الكتاب 

يعد مرجًعا لكل فئات ورشائح شعبنا من أجل استخالص العرب".
وأشــاد محيســن بغــزارة إنتــاج د. بحــر األديب والفكــري والثقــايف، موضًحــا أن 
كتابــات د. بحــر ذات طابــع خــاص إذ ُســلِّط الضــوء عــىل الواقــع الفلســطيني 

مت الخالصات واالستنتاجات بطريقة مبارشة سهلة سلسة. وُقدِّ

وشــكر د. بحر نائب القائد العام لكتائب الشــهيد عز الدين القســام الذراع 
العســكرية لحركة حامس مروان عيىس الذي تفضل بتقديم هذا الكتيب، 
مقدًمــا الشــكر للدكتــور النائــب يونــس األســطل الذي راجع الكتــاب ودققه، 
وشــكر أيًضــا رئيــس الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة، ورئيــس رابطــة الكتــاب 

واألدباء الفلسطينيني. 
بدوره قال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن: "إن توثيق 

مــن جهتــه أشــاد رئيــس رابطــة الكتــاب واألدباء الفلســطينيني د. عبــد الخالق 
العــف بــكل تفاصيــل الكتــاب بدايــة مــن تصميــم الغــالف، الــذي فيــه صــور 
عــن  عــالوة  املعركــة،  يف  املســتخدمة  املقاومــة  أســلحة  وأبــرز  الشــهداء 

إشارات لجنود االحتالل األرسى لدى املقاومة.
وموجــزة  شــاملة  القســام  لكتائــب  العــام  القائــد  لنائــب  املقدمــة  أن  وبــني 
وفيها الكثر من الرســائل للمقاومة ســواء لشــعبنا أو لالحتالل، أما مباحث 
الكتــاب للمؤلــف د. بحــر فهــي تشــر للمعركــة مبنظــور مميــز وخــاص، وأن 

االحتالل فشل يف معركته بداية من تسميتها حتى نهايتها.
وأشــاد باملبحــث الثــاين الــذي يســتعرض الواقــع اإلقليمــي والــدويل الــذي 
يصــف بشــكل دقيــق الحالــة اإلقليميــة والدوليــة، وكيف أن الواقــع كان صعًبا 
عــىل الفلســطينيني واســتغل االحتــالل ذلــك، أما عن اســرتاتيجية املقاومة 
فالكتــاب ثــري بهــا، واســتعرض قــوة املقاومــة وكأن القــارئ يعيــش لحظــات 
الحــرب، مثمًنــا طريقــة عــرض أســباب العــدوان ومجرياتهــا، وصــواًل لجرائــم 
والقــادة  القســام  لكتائــب  العــام  القائــد  اســتهداف  يف  خاصــة  االحتــالل 
الشــهداء الثالثــة مــن رفــح، ختاًمــا بالنتائــج والتوصيــات والتــي أكــدت بنــاء 

حاضنة شعبية وجبهة وطنية متينة.
وأشــاد د. العــف بسالســة التعبــر وســهولة اللغــة، والخطــاب العلمــي، لــذا 
هــي وثيقــة ميكــن الرجــوع إليهــا ســواء مــن حيــث املعلومــات وثــراء اللغــة، 

وهي تعد ذاكرة للمقاومة والقضية الفلسطينية.
وعــن أهــايل الشــهداء؛ أشــادت زوجــة الشــهيد محمــد أبــو شــاملة بالكتــاب 
الذي يوثق املعركة التي انترص فيها شعبنا عىل االحتالل، شاكرة د. أحمد 
بحــر لحرصــه عــىل ذكــر الشــهداء الكرام، وتوثيق ســرتهم لتكون نرباًســا لكل 

املجاهدين.
نهجهــم،  ومواصلــة  الشــهداء،  إرث  عــىل  للحفــاظ  الشــهيد  زوجــة  ودعــت 

وترشيف ذكراهم بصفقة وفاء أحرار جديدة.
ويف الختام جرى توزيع الكتاب عىل الحضور وتوقيعه.

يشــار إىل أنــه حــر حفــل اإلشــهار والتوقيــع عدد من قيــادات حركة حامس 
وعدد من الوجهاء واألعيان من محافظة رفح، وذوو الشهداء.

جانب من الحفل 

دعت للتصدي لمشاريع االحتالل

حماس: إغالق موقع 
سبسطية استهداف 

للموروث التاريخي لشعبنا
غزة/ فلسطني:

قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حامس: إن إغــالق االحتالل اإلرسائييل 
مــن  هنــاك  أهلنــا  مــن  األرض  أصحــاب  ومنــع  األثــري،  سبســطية  موقــع 
الدخول إليه، شكل من أشكال العدوان اإلرسائييل الشامل عىل شعبنا، 

والذي يستهدف املوروث التاريخي واألثري لشعبنا.
وأوضــح الناطــق باســم حــامس فــوزي برهــوم يف ترصيــح صحفــي، أن ذلك 
وجــود  وإثبــات  الفلســطينية،  التاريخيــة  اآلثــار  لطمــس  محاولــة  يشــكل 
اإلرسائيــيل  الســلوك  هــذا  بشــدة  الحركــة  وأدانــت  مزيــف.  إرسائيــيل 
الفلســطينية،  الســلطة  لصمــت  اســتغرابها  عــن  معربــة  العــدواين، 
وغيــاب القــرارات واملواقــف الرادعــة لالحتــالل أمــام كل هــذه اإلجــراءات 
واالنتهاكات. ودعا برهوم كل أبناء شــعبنا ومكوناته وقواه إىل االســتمرار 
يف التصــدي ملشــاريع االحتــالل ومخططاتــه، والعمــل عىل إفشــالها بكل 

أشكال وأدوات النضال والكفاح واملقاومة.

الخليل/ فلسطني:
الستشــهاد  الســابعة  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
نْي عامــر أبــو عيشــة ومــروان القواســمي،  القســاميَّ
بعــد  أشــهر،  عــدة  اســتمرت  مطــاردة  عقــب 
تنفيذهام عملية أرس وقتل ثالثة مستوطنني يف 
مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، 

يف عام 2014.
مروان القواسمي

1985 يف  ولــد الشــهيد مــروان القواســمي عــام 
أرسة مجاهدة ملتزمة بتعاليم دينها، وهو متزوج 

وله طفلة واحدة.
فقــد  صغــره،  منــذ  األرس  مــرارة  الشــهيد  عــاىن 
اعتقــل وعمــره 18 عامــا، وحكــم عليــه يف حينــه 
بالســجن مــدة 20 شــهرا، كــام اعتقــل الحقــا أربــع 

مرات أخرى، بينها اعتقاالت إدارية.
آذار/  يف  القواســمي  رساح  االحتــالل  وأطلــق 
الهصــور  2012 وخــرج كاألســد  عــام  مــن  مــارس 

يتابع عمله املقاوم.
ذاع  وقــد  حــامس،  لحركــة  الشــهيد  انتمــى 
بــأرس  االحتــالل  قــوات  اتهمتــه  أن  بعــد  صيتــه 
املســتوطنني الثالثــة يف منطقــة الخليــل يف 12 
يونيو/حزيران 2014 مع الشهيد عامر أبو عيشة 

ملدة أسبوعني تقريبا.

يونيــو/  30 االثنــني  مســاء  يف  االحتــالل  وعــر 
بعــد  الثالثــة  املســتوطنني  جثــث  عــىل  حزيــران 
18 يوما يف مغارة قرب حلحول شاميل الخليل، 
عمليــة  بشــن  بعدهــا  االحتــالل  قــوات  لتبــدأ 

عسكرية للبحث عنهام.
عامر أبو عيشة

عــام  عيشــة  أبــو  عامــر  القســامي  الشــهيد  ولــد 
وحرماتــه  الوطــن  عــىل  غيــورة  عائلــة  يف   1981

وأبطاله، وهو متزوج وله 3 أطفال.

اعتقــل للمــرة األوىل يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 
عــام 2005، ومكــث يف االعتقــال اإلداري مــدة 
نيســان/  يف  ثانيــة  مــرة  اعتقــل  ثــم  أشــهر،  ســتة 

أبريل من عام 2007.
ا يف ســجون االحتالل أيضا،  كام كان والده أســرً
يف حني استشهد شقيقه عام 2005 حينام كان 

يحاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاه قوة احتاللية.
متــت  وقــد  حــامس،  لحركــة  الشــهيد  انتمــى 
بــأرس  االحتــالل  قــوات  اتهمتــه  أن  بعــد  مطاردتــه 

يف  الخليــل  منطقــة  يف  الثالثــة  املســتوطنني 
مــروان  الشــهيد  مــع   2014 حزيــران  يونيــو/   12
بــأرسى  منــه ملبادلتهــم  محاولــة  القواســمي، يف 

ضمن صفقات تبادل.
لحظة االستشهاد

2014 وعنــد الســاعة  أيلــول عــام  الـــ23 مــن  يف 
الثالثــة فجــرا، حــارصت قــوات االحتــالل منــزال يف 
حــي الجامعــة مبدينــة الخليــل، وقــد تحصــن فيــه 
الشــهيدان، ورشعــت يف إطــالق رصــاص كثيــف 
املــكان  يف  تفجــر  عمليــات  وأجــرت  الحــي  يف 
أنفســهم  وتســليم  بالخــروج  قاطنيــه  قبــل مطالبــة 

للقوات.
املتبــادل،  النــار  إطــالق  مــن  ســاعات  وبعــد 
قصفــت قــوات االحتالل املبنى بالقنابل الحارقة 
اغتيــال  مــن  متكنهــا  عــن  وأعلنــت  والفراغيــة، 
أبــو عيشــة، والقواســمي، يف عمليــة  املطارديــن 
إرسائيــيل،  جنــدي   100 مــن  أكــر  فيهــا  شــارك 

وطائرات حربية بدون طيار.
وكانــت الخليــل قــد خرجــت يف جنــازة شــاركت 
فيها جموع غفرة، من مســجد الحســني بن عيل 
يف قلب الخليل باتجاه مقربة الشهداء يف حارة 
الشــيخ، وســط هتافات داعمة للمقاومة ومطالبة 

بالرد عىل اغتيالهام ورفضا للتنسيق األمني.

مرضب عن الطعام منذ 30 يوًما

األسري "أبو عكر" محتجز يف 
ظروف قاسية يف زنازين "عوفر"

رام الله/ فلسطني:
أفاد نادي األسر الفلسطيني بأّن األسر شادي أبو عكر املرب عن الطعام 
منــذ شــهر، محتجــز يف ظــروف قاســية وصعبــة يف زنازيــن ســجن "عوفــر"، إذ 

يقبع يف زنزانة ضيقة ال يتوافر فيها أدىن رشوط أو مقومات الحياة اآلدمية.
وقــال مديــر الدائــرة القانونيــة يف نادي األســر املحامي بولس الذي متكن من 
زيارتــه يف بيــان، أمــس، إن األســر أبــو عكــر ُيعــاين تراجًعــا يف وضعه الصحي، 
ومشــكالت واضحــة يف قدرتــه عــىل النظــر، حيــث إن الزنزانــة ال تتوافــر فيهــا 
أثــر  الــذي  األمــر  الســجن،  الخــروج إىل ســاحة  مــن  أنــه محــروم  كــام  اإلضــاءة، 
بشــكل كبــر يف نظــره. ولفــت إىل أّن عــزل األرسى املربــني ُيشــّكل إحــدى 
املربــني  بحــّق  الســجون  إدارة  مُتارســها  التــي  التنكيليــة  السياســات  أبــرز 
منــذ رشوعهــم يف املعركــة، يف محاولــة للضغــط عليهــم، وعزلهــم عــن العــامل 

الخارجي، إضافة إىل سلسلة إجراءات تنكيلية تفرضها.
أعــاد  ســابق،  أســر  عايــدة  مخيــم  مــن  عاًمــا(   37( عكــر  أبــو  األســر  أّن  وذكــر 
االحتــالل اعتقالــه يف شــهر أكتوبــر 2020، وهــو متــزوج وأب لطفلني، وأمىض 
سابًقا أكر من عرش سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، والحًقا 
أعــاد االحتــالل اعتقالــه ثــالث مــرات إدارّيــا، ومــن املفــرتض أن ينتهــي األمــر 

اإلدارّي الحايل بحّقه يف السادس من أكتوبر القادم.
يذكر أن ســتة أرسى يف ســجون االحتالل يواصلون اإلرضاب عن الطعام، من 
بينهم األسر أبو عكر، وأقدمهم األسران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة 
حيــث تجــاوز إرضابهــام الشــهرين، إضافــة إىل األســر عــالء األعــرج املــرب 
منذ )46( يوًما، واألسر هشام أبو هواش املرب منذ )38( يوًما، واألسر 

رايق بشارات املرب منذ )33( يوًما.
ويقبــع أربعــة مــن بــني األرسى املربــني يف ســجن "عيــادة الرملــة" وُينقلــون 
باستمرار للمستشفيات املدنية من جّراء تفاقم أوضاعهم الصحية، واألرسى 
الــذي نقــل مؤخــًرا مــن  هــم: الفســفوس، والقواســمة، واألعــرج، وأبــو هــواش 

زنازين سجن "عوفر"، وفق نادي األسر.

غزة/ فلسطني:
حــذرت حركــة الجهاد اإلســالمي، أمس، االحتالل 
اإلرسائيــيل مــن ارتــكاب "أي حامقــة" بحق أرساها 
"النقــب"  ســجن  ســاحات  يف  املعتصمــني 

الصحراوي.
وقالت الحركة يف بيان صحفي: "نحذر االحتالل 
من أي حامقة ترتكبها إدارة السجون بحق األرسى 
املعتصمني يف ســاحات ســجن النقب للمطالبة 
بوقــف اإلجــراءات االنتقاميــة التــي اتخذتهــا إدارة 

السجون بحقهم".
وحملــت الحركــة االحتــالل كامــل املســؤولية عــن 
أي مســاس بحيــاة األرسى املعتصمــني، مؤكــدة 
دعمهــا "الكامــل ملطالبهــم العادلــة ومســاندة كل 
إجــراءات  خاللهــا  مــن  يواجهــون  التــي  الخطــوات 

إدارة السجون وعدوانها".
80 أســًرا مــن أرسى  واعتصــم، أمــس، أكــر مــن 
النقــب، للمطالبــة  "الجهــاد" يف ســاحات ســجن 
العــودة  أو  الزنازيــن  إىل  األقســام  مــن  بالخــروج 
إىل مجريــات األمــور قبــل يــوم 6 أيلــول/ ســبتمرب 

الجاري.
إن  أمــس،  بيــان صحفــي،  املؤسســة يف  وقالــت 
خطــوة االعتصــام تــأيت ضمــن خطــوات التصعيــد 
مع إدارة الســجون التي حشــدت قواتها للتصدي 
لألرسى، وسط حالة من الغليان واالستنفار التي 

تسود السجن يف هذه اللحظات.
ونفــت لجنــة الطــوارئ ألرسى الجهــاد يف ســجون 
االحتــالل التوصــل ألي اتفــاق مــع إدارة الســجون، 
مؤكــدة أن أرسى الحركــة مســتمرون يف خطواتهــم 

التصعيدية ضد السجان.
"جلبــوع"  ســجن  مــن  أرسى  ســتة  متكــن  ومنــذ 
مــن تحريــر أنفســهم، فرضــت ســلطات االحتــالل 
األرسى  عــىل  العقابيــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة 
لـ"الجهــاد  منهــم  التابعــني  واختصــت  عامــة، 
نــادي  وفــق  مضاعفــة،  بعقوبــات  اإلســالمي" 

األسر.
حركــة  مــن  هــم  الحريــة  نفــق  أبطــال  مــن  وخمســة 
"الجهــاد اإلســالمي"، إىل جانــب زكريــا الزبيــدي 

القيادي السابق يف "كتائب شهداء األقىص".

رام الله/ فلسطني:
دعــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر تيســر 
املســار  إىل  رسيعــة  "عــودة  إىل  أمــس،  خالــد، 
يف  ســواء  الهيئــات  رشعيــة  لتجديــد  الدميقراطــي 
بهــدف  الوطنيــة"؛  الســلطة  يف  أو  التحريــر  منظمــة 
التفّرغ إلدارة الرصاع مع االحتالل اإلرسائييل للبحث 
قــرارات  أســاس  عــىل  ومتوازنــة  شــاملة  تســوية  عــن 
صحفــي  بيــان  يف  خالــد،  وعــد  الدوليــة.  الرشعيــة 
أمس، أّن الرئيس األمرييك جو بايدن يف خطابه أمام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة قد باع الفلسطينيني 
مقابــل رشاء صمــت حكومــة االحتــالل اإلرسائييل يف 

ملف املفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.
مغــادرة  عــرب  بايــدن  خطــاب  عــىل  الــرّد  إىل  ودعــا 
الجانــب  عليهــا  يســر  التــي  االنتظاريــة  "السياســة 
الداخليــة  األوضــاع  عــىل  والرتكيــز  الفلســطيني، 
ومعالجة حالة االنقسام وما توّلده من أزمات تعصف 

بالساحة الفلسطينية".
مــا  َمــن  آلمــال  "مخيــب  بأّنــه  بايــدن  خطــاب  ووصــف 
زال يراهــن عــىل اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، وخاصــة 

عندما أشار إىل أن حل الدولتني، الذي تتبناه اإلدارة 
الفلســطيني-اإلرسائييل  للــرصاع  األمثــل  الحــل  هــو 

ولكنه غر قابل للتطبيق يف هذه املرحلة".
ورأى أّن الخطاب مبنزلة "هدية مثينة" لرئيس حكومة 
االحتالل نفتايل بينيت ومعســكره اليميني ســيوّظفه 
كــام  آخــر،  إشــعار  حتــى  حكومتــه  رأس  عــىل  للبقــاء 
ســيوظفها يف صــد ضغــط املجتمــع الــدويل للتقــدم 
نحو مسار سيايس لتسوية الرصاع مع الفلسطينيني.

وجّدد عضو املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية 
عــىل  الداخليــة  األجــواء  "تنقيــة  لــرورة  التأكيــد 
وطنــي  لحــوار  اإلعــداد  وبــدء  الفلســطينية  الســاحة 
األوهــام  مغــادرة  ورضورة  الجميــع،  يضــم  شــامل 
اإلجــامع  لقــرارات  والعــودة  االنتظاريــة  والسياســة 

الوطني وإعادة االعتبار لهيئات منظمة التحرير".
وطنيــة  طريــق  لخريطــة  املاســة  "الحاجــة  ــد  أكَّ كــام 
فلســطينية يجــري عــىل أساســها تجديــد الرشعيــات 
يف منظمة التحرير ويف السلطة الوطنية الفلسطينية 
باالنتخابات" واإلعداد لتوسيع مساحة االشتباك مع 

االحتالل ومستوطنيه.

ر االحتالل من  "الجهاد" ُتحذِّ
قمع أرساها يف سجن "النقب"

خالد يدعو لرسعة تجديد رشعية 
الهيئات بمنظمة التحرير والسلطة

7 سنوات عىل استشهاد القساميَّْي "أبو عيشة" و"القواسمي"
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رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكدت فصائل فلسطينية أن إجراء السلطة انتخابات 
توافــق  إىل  ويحتــاج  مرفــوض،  القرويــة  املجالــس 

وطني.
"االنتخابــات  بعنــوان  ورشــة  يف  الفصائــل  وشــدد 
املحلية يف فلسطني"، نظمتها الهيئة الدولية لدعم 
حقوق الشــعب الفلســطيني )حشد(، أمس، مبدينة 

غزة، عىل أن املطلوب هو إجراء انتخابات شاملة.
وأكــد عضــو اللجنــة املركزية للجبهة الشــعبية أســامة 
الحاج أحمد، أن الهدف من تحديد موعد النتخابات 
مــن  الســلطة  وجهــة  ترميــم  هــو  القرويــة،  املجالــس 
ناحيــة دميقراطيــة أمــام الناخبــني واملجتمــع الــدويل 
حدثــت  التــي  املشــكالت  بعــد  خاصــة  واملانحــني، 
يف الضفــة، واغتيــال نــزار بنــات، وتأجيــل االنتخابــات 

الترشيعية.
وقال الحاج أحمد يف كلمته يف الورشة: "املطلوب 
ومجلــس  ورئاســية،  ترشيعيــة  شــاملة  انتخابــات 
تجزئــة  وليســت  عليــه،  التوافــق  تــم  مــا  وهــو  وطنــي، 

االنتخابات".
وأضــاف: "ال يوجــد ضامنــات لتلــك االنتخابــات، كام 
أن مناطــق )ج( قبليــة وعشــائرية ومعرفــة نتائــج تلــك 

االنتخابات".
إىل  الذهــاب  قبــل  التوافــق  مــن  بــد  ال  أنــه  وأوضــح 
توافــق  دون  إجراءهــا  ألحــد  يجــوز  وال  االنتخابــات، 
وطنــي، إضافــة إىل رضورة وجــود مرجعيــات قانونيــة 

واضحة لها.
من جانبه، أكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي، 
أحمــد املدلــل، أن طــرح انتخابــات املجالــس القروية 

مــن قبــل الســلطة يف رام اللــه يف هــذا الوقــت، وهي 
دعوة يراد بها أشياء أخرى لدى السلطة".

وبــني أن حركتــه ترفــض إجــراء االنتخابــات دون توافــق 
برنامــج وطنــي واضــح يســتند ملواجهــة  عــىل  وطنــي 

االحتالل نتيجة التغول ضد املقدسات واألرسى.

لــه تأثــر يف واقــع الخدمــات للمواطنــني،  لــن يكــون 
أو  االجتامعــي،  أو  الســيايس،  الصعيــد  عــىل  ســواء 

مواجهة االحتالل.
املحليــة  "االنتخابــات  كلمتــه:  يف  املدلــل  وقــال 
تهــدف إىل االرتقــاء بحيــاة املواطــن، ولكــن الدعــوة 

وبــني أن انتخابــات املجالــس القرويــة تغلــب عليهــا 
روح العشائرية، وستعمل عىل زيادة االنقسام. 

ولفــت إىل أن أي انتخابــات يف ظــل االحتــالل هــي 
االعتبــار  إعــادة  وهــو  األهــم  االســتحقاق  مــن  هــرب 
وبنــاء املــرشوع الوطنــي وفق اســراتيجية فلســطينية 

موحدة وجديدة إلدارة الرصاع مع االحتالل.
"حــامس"،  حركــة  باســم  الناطــق  أكــد  جانبــه،  مــن 
حــازم قاســم، أن حركتــه لــن تذهــب ألي خطــوة تعــزز 
االنقســام، لذلك، يجب إعادة بناء النظام الســيايس 

من أعىل الهرم حتى أدناه.
وقال قاسم يف كلمته: "يجب عدم السامح للسلطة 
عليهــا  والضغــط  االنتخــايب،  املســار  يف  التالعــب 

إلجراء انتخابات شاملة ضمن مسار دميقراطي".
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
الشــعب الفلســطيني )حشــد(، صــالح عبــد العاطــي 
أن إجراء االنتخابات القروية الجزئية دون التوافق مع 

حركة "حامس"، غر ممكن.
مجتمعــي  حــوار  أي  ُيجــَر  "مل  العاطــي:  عبــد  وقــال 
ومجلــس  املحليــة،  االنتخابــات  حــول  ســيايس  أو 
الــوزراء )يف رام اللــه( ال يحــدد مرحلــة أوىل أو ثانيــة 
لالنتخابات، ولكن لجنة االنتخابات من تحدد ذلك".
املطروحــة  "االنتخابــات  العاطــي:  عبــد  وأضــاف 
املصنفــة يف منطقــة )ج(، هــي مناطقــة نائيــة وعــدد 

سكانها قليلة".
تأجيــل  عــىل  املــايض،  إبريــل  يف  عبــاس،  وأقــدم 
املطالــب  متجاهــاًل  الترشيعيــة،  االنتخابــات 
موعدهــا  يف  إجرائهــا  يف  والشــعبية  الفصائليــة 

املحدد.
تجــرى  أن  املقــرر  مــن  كان  رئــايس،  مرســوم  ووفــق 
العــام  يف  مراحــل   3 عــىل  الفلســطينية  االنتخابــات 
أيــار،  مايــو/   22 يف  )برملانيــة(  ترشيعيــة  الجــاري: 
ورئاســية يف 31 يوليــو/ متــوز، وانتخابــات املجلــس 

الوطني يف 31 أغسطس/ آب.

يف ورشة بغزة

فصائل: إجراء انتخابات المجالس القروية دون توافق وطين مرفوض

جانب من الورشة 

رام الله/ فلسطني:
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  عــن  مرشــحان  أكــد 
االنتخابية، أن االنتخابات الفلسطينية الشاملة 

حق ال يقبل التجزئة وال املساومة.
منفصلــني،  ترصيحــني  يف  املرشــحان  وعــد 
أمــس، إجــراء الســلطة النتخابــات قرويــة جزئيــة، 
ومحاولــة  الفلســطيني  شــعبنا  لحقــوق  انتهــاًكا 
لرصفــه عــن حقــوق األساســية التــي يطالــب بهــا 

منذ سنوات.
االنتخابــات  إن  علقــم:  فرحــان  املرشــح  وقــال 
مبختلف درجاتها ومستوياتها هي حق لشعبنا 
الفلســطيني، وهي يف حالتنا الفلســطينية حق 

استحق منذ سنوات.
وشــدد علقــم عــىل أنــه ال بــد أن يكــون معلوًمــا 
بالــرورة أن هــذا الحــق ليــس منة وال هدية من 
ــا، وال يجــوز أن  أحــد، وال يجــوز أن يكــون انتقائيًّ
ميارســه البعــض دون الــكل، ألنــه حــق للجميــع 

دون استثناء أو متييز.
هــي  والعامــة  املحليــة  االنتخابــات  أن  وأكــد 
واجب عىل السلطة التنفيذية تنفيذه بانتظام 
واحرام مواعيده، واحرام نتائجه مهام كانت.

وأوضــح أن قــرار إجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة 
مــن  االنتخابــات  باســم  هرًبــا  كونــه  يعــدو  ال 
وهــي  األوىل  هــي  انتخابيــة  اســتحقاقات 

املقدمة عىل انتخابات مجتزأة.
محاولــة  املجتــزأة  االنتخابــات  إن  وقــال 
ا  سياســيًّ ــا  خارجيًّ دعــاًم  الســلطة  الســتجالب 
ا خاصة بعد إعالن االتحاد األورويب وقف  وماليًّ
مســاعدات ماليــة كبــرة عــىل خلفيــة انتقــادات 
الحريــات  عــىل  الســلطة  لتعديــات  شــديدة 

ومامرسة القمع الشديد.
وأضــاف أن قــرار إجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة 
التــي  التفــرد  التــي صــدر فيهــا وحالــة  بالكيفيــة 
تقــف خلــف هــذا القــرار وبقيــة القرارات تشــكل 

تعدًيا عىل شعبنا.
وبــنيَّ أن هــذا القــرار ال يعرب عن أدىن طموحات 
واختيــار  االنتخــايب  حقــه  مامرســة  يف  شــعبنا 
أن  مؤكــًدا  واقتــدار،  وشــفافية  بحريــة  ممثليــه 
الهدف من ذلك هو خلق ملهاة جديدة لرصفه 

عن حقوقه املستحقة.
بــرورة  الســلطة  قيــادة  املرشــح،  وطالــب 

االنتخابــات  يف  االقــراع  لصناديــق  االحتــكام 
الشاملة.

إقصاء وتفرد
من جهتها، قالت املرشحة عن قامئة "القدس 
إجــراء  قــرار  إن  الربغــويث،  فاديــة  موعدنــا" 
الترشيعيــة  إلغــاء  بعــد  املحليــة  االنتخابــات 
هــو تكريــس ملنهجيــة الســلطة بالتفــرد بالقــرار 
املنــادي  الوطنــي  للــكل  الفلســطيني وتجاهــل 
بانتخابــات شــاملة ترشيعيــة ورئاســية ومجلــس 

وطني وبلديات ونقابات.
ت الربغــويث أن الطــرح الحايل لالنتخابات  وعــدَّ
بهــذا الشــكل هــو اســتخفاف بإنجــازات شــعبنا 

ومقاومته.
وأضافــت: "عوًضــا عن الســعي للوحدة وتقوية 
الصــف الوطنــي تــأيت هذه الخطــوة الهزيلة غر 

الالئقة بشعبنا ومقاومته".
وأوضــح أن هــذا القــرار ينــدرج تحــت املحاولــة 
الدميقراطــي  الجســم  مبظهــر  للظهــور  البائســة 
يف  وهــي  وهنــاك  هنــا  هامشــية  بانتخابــات 
الحقيقة امتثال لرغبة االتحاد األورويب الداعم 
"واقــع  لتجميــل  وطريقــة  وخزينتهــا  للســلطة 

قبيح".
ولفتــت إىل أن معظــم القــرارات التــي أصدرتهــا 
الســلطة يف اآلونة األخرة هي قرارات تهميش 
لــكل أطيــاف الشــعب وتجاهــل لــكل االتفاقــات 

السابقة مع القوى الفلسطينية.
وأكدت الربغويث أن هذه الخطوة ال تغر شيًئا 
تطــرح  وال  الفلســطيني  الســيايس  الوضــع  يف 
مشــرة  الســيئ"،  االقتصــادي  للوضــع  حلــواًل 
إىل أنــه "األحــرى بالســلطة البحــث عــن حلــول 
للوضــع الســيايس الحــايل والوضــع االقتصــادي 

املردي".
وتابعت: "إذا عدت السلطة هذا الطرح شكاًل 
دميقراطيــة  فهــي  الدميقراطيــة  أشــكال  مــن 
لــرأي  احــرام  وال  فيهــا  ضامنــات  ال  مجتــزأة 
حــدث  كــام  االنتخابــات،  لنتائــج  وال  الناخــب 

سابًقا".
نفســها  مبراجعــة  الســلطة  الربغــويث  وطالبــت 
واإلنصــات لصــوت الشــعب واالنصيــاع إلرادتــه 
واإلعــالن عــن حــوار وطنــي شــامل بهــدف وضــع 

خطوط عريضة إلجراء انتخابات شاملة.

غزة/ صفاء عاشور:
إجــراء  بدوافــع  ونشــطاء  شــخصيات  شــكك 
الحكومة يف رام الله انتخابات قروية جزئية دون 

توافق مجتمعي ووطني.
وهاجــم هــؤالء يف تغريــدات غاضبــة عــرب وســم 
الســلطة  رئيــس  #بدنا_انتخابات_شــاملة، 
محمــود عبــاس، الــذي يرفــض إجــراء االنتخابــات 

الفلسطينية الشاملة.
وقــال النائــب الثاين لرئيــس املجلس الترشيعي 
د. حســن خريشــة: األصــل هــو إجــراء االنتخابــات 
يف  عبــاس  أجلهــا  التــي  الشــاملة  الفلســطينية 

إبريل املايض.
وعــد خريشــة يف تدوينــة عــرب "فيســبوك" عقــد 
االنتخابــات بهــذا الشــكل املجتــزأ "مثــار شــك"، 
فــرة  تقســيم  تداعيــات  مــن  خوفــه  عــن  معــربًا 

العملية االنتخابية ملرتني.
عمــرو:  عيــى  الســيايس  الناشــط  وكتــب 
التفــاف  هــو  بلديــة  انتخابــات  إلجــراء  "الدعــوة 
بوجــود عمليــة  لإليحــاء  الــدويل  املجتمــع  عــىل 

دميقراطية".
ونبــه عمــرو، يف تغريــدة عــرب "فيســبوك" إىل أن 

حقيقــة األمــر هــو وجــود دكتاتوريــة وتفــرد بالقرار 
انتخابــات  هــو  املطلــوب  أن  مؤكــًدا  الوطنــي، 

شاملة كاملة وليست مجتزأة.
وأضــاف: "نحــن كنشــطاء أصبحنــا نخــاف مــن أي 
تغيــر بســبب مــا حــدث مــع املرشــح االنتخــايب 

نزار بنات الذي قتلته السلطة".
عــرب صفحتــه يف  الديــن صيــام  ووصــف محيــي 
"تويــر": إجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة بعــد 15 
عاًمــا دون انتخابــات عامــة وشــاملة، مهزلــة غــر 

مسبوقة يف فلسطني.
والتفــرد  االســتبداد  عــىل  نقــي  "حتــى  وقــال: 
يف القرار ومن أجل بناء مؤسســات دميقراطية، 
ومــن أجــل أطفــال يســتحقون حيــاة أجمــل.. بدنــا 

انتخابات شاملة".
وغــردت مايــا أبــو معمــر يف تغريدة عرب "توير": 
انتخابــات ترشيعيــة  معطلــة،  رئاســية  انتخابــات 
معطلــة، انتخابــات بلديــة عــىل املقــاس، "كفــى 

تفرًدا وتحكاًم بحياة الشعب الفلسطيني".
وكتبت أبو معمر يف تغريدة أخرى: "ال مصلحة 
لشــعبنا يف انتقــاء بلديــات صغــرة لالنتخابــات 
يتــم  ال  وحتــى  منفــرد..  وبشــكل  غرهــا  دون 

املقــاوم،  شــعبنا  نبــض  متثــل  ال  قــرارات  اتخــاذ 
كفــى تفــرًدا وتحكاًم بحياة الشــعب الفلســطيني 

#بدنا_انتخابات_شاملة".
أما الصحفي إبراهيم مقبل فكتب عىل صفحته 
يف "فيسبوك": "إيلِّ بفكر يستغبينا بانتخابات 
عــىل  )مفصلــة(  وامقيفــة  مزاجــه  عــىل  محليــة 
مقاســه، بنقلــه: خليــك راجــل وســوي انتخابــات 

شاملة ومتزامنة".
تغريــدة:  نــرشت  بكفــي"،  "ارحــل  صفحــة  أمــا 
ــا  وفصائليًّ ــا  وطنيًّ إجامًعــا  ألغــى  قلــم  "بجــرة 
بــرورة إجــراء االنتخابــات العامة.. واليوم يدعو 
النتخابــات مجتــزأة بقــرار فــردي، انتقائيــة محضــة 

وتفرد بالقرار".
شرعية مفقودة

وأكــد الكاتــب واملحلــل الســيايس خالــد صــادق 
أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس يبحــث دامًئــا 

عن "الرشعية املفقودة".
وأوضح صادق يف حديثه لصحيفة "فلسطني"، 
أن "عبــاس" يعلــم عــىل املســتوى الشــخيص أن 
الفصائــل  وبــني  الشــارع  مفقــودة يف  شــخصيته 
الفلســطينية عــدا عــن أنــه ال يتمتــع مبكانــة عــىل 

املستويني العريب والدويل.
وقــال: إن عبــاس أراد أن يتخلــص مــن االنتخابات 
الرئاســية والترشيعية ألنه يدرك أنه لن يســتطيع 
أن يحقق فيها أي إنجاز لصالح السلطة أو لحركة 

"فتح".
وذكــر أن عبــاس لجــأ لالنتخابــات القرويــة الجزئية 
هــذه  ســرفض  الفصائــل  أن  يعلــم متاًمــا  "وهــو 

االنتخابات ولن تشارك فيها".
"حجــة"  يوجــد  أن  أراد  عبــاس  أن  إىل  وأشــار 
أمــام املجتمــع الــدويل بأنــه دعــا إىل االنتخابــات 
القرويــة وادعــاء أنــه "مل يســتجب أحــد"، "وهنــا 
بنفســه  ســيختارهم  الذيــن  املرشــحني  ســيضع 
ا  وفــق رشوطــه الخاصــة، وســيتم تعيينهــم تقليديًّ

لتنفيذ سياساته الخاصة".
وذكــر صــادق أن هــذه التحــركات مــن قبــل عبــاس 
املظاهــرات  خــروج  إىل  الفًتــا  "مفضوحــة"، 
الحــني  بــني  الفلســطيني  الشــارع  يف  الشــعبية 
اســتطالعات  عــن  عــدا  لحكمــه  رفًضــا  واآلخــر 
الــرأي التــي عكســت غالبيــة عظمــى مــن الشــارع 
مــن  والخــروج  بالتنحــي  تطالبــه  الفلســطيني 

املشهد السيايس.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
رغــم حالــة الرفــض الشــعبي والفصائــي ومكونــات 
اســتخدمها  التــي  لالنتقائيــة  املــدين  املجتمــع 
رئيس السلطة محمود عباس، يف إجراء انتخابات 
والرئاســية  الترشيعيــة  واســتثناء  جزئيــة،  قرويــة 
إجرائهــا  عــىل  يــرص  يــزال  ال  الوطنــي،  واملجلــس 

بعيًدا عن التوافق الوطني.
وتشــمل االنتخابــات التــي قــررت الســلطة عقدهــا 
يف 11 ديســمرب/ كانــون األول القــادم، املجالــس 
القرويــة املصنفــة "ج" يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة فقــط، يف حــني تغافلــت عــن مطلــب الشــارع 
عبــاس  يرفضــه  مــا  وهــو  عامــة،  انتخابــات  بإجــراء 
خشــيًة مــن هزميــة حزبــه الحاكــم حركة "فتــح" التي 

تعيش حالة انقسام غر مسبوقة.
املــايض  نيســان  أبريــل/  يف  عبــاس  وأقــدم 
متجاهــاًل  الترشيعيــة،  االنتخابــات  تعطيــل  عــىل 
يف  بإجرائهــا  والشــعبية  الفصائليــة  املطالــب 
موعدها املحدد الذي كان مقرًرا عىل 3 مراحل: 
 31 يف  ورئاســية  أيــار،  مايــو/   22 يف  ترشيعيــة 
يوليــو/ متــوز، ومجلــس وطنــي يف 31 أغســطس/ 

آب من العام الجاري.
وعــّد رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب 

إجــراء  العاطــي  عبــد  الفلســطيني "حشــد" صــالح 
أي انتخابــات دون توافــق وطنــي تعزيــًزا لالنقســام، 
الفلســطيني،  الســيايس  النظــام  ألزمــة  وتعميًقــا 
دون  جزئيــة  قرويــة  النتخابــات  الدعــوة  أن  مضيًفــا 
توافــق يطــرح شــكوًكا حــول دوافــع إجرائهــا، وُيبقــي 
األبــواب مرشعــة إلمكانية تعطيلها أو تأجيلها، كام 
جــرى مــع االنتخابــات العامــة واالنتخابــات النقابيــة 
والهيئات املحلية. وأكد عبد العاطي يف حديث 
وطنــي  حــوار  وجــود  رضورة  "فلســطني"  لصحيفــة 
لتحديــد  انتخابــات،  أي  إجــراء  قبــل  ومجتمعــي 
املبادئ واملرتكزات والضامنات إلجرائها بالتزامن 
يف كل املواقــع، مردًفــا أنــه يجــب إجــراء انتخابــات 
شاملة ومتزامنة رئاسية وترشيعية ومجلس وطني 
وهيئــات محليــة ونقابــات ومجالس طلبة، يف إطار 
مبــا يضمــن  الوطنــي،  والتوافــق  واألنظمــة  القانــون 
توفــر أجــواء مناســبة وضامنــات لحريــة املشــاركة، 
مبنع أي اعتداء عىل الحقوق والحريات من أجهزة 

األمن.
عــىل  األقــل،  عــىل  التوافــق،  رضورة  إىل  ولفــت 
تشــكيل محكمــة االنتخابــات مــن قضــاة نزيهــني مبا 
يضمــن اســتقالليتها وعملهــا مبعــزل عــن أي تأثــر 

حزيب.

التفاف على القانون
الدميقراطــي  الوطنــي  التجمــع  عضــو  وعــدَّ 
الفلســطيني عمــر عســاف إجــراء أي انتخابــات دون 
بشــكل  الفلســطيني  القانــون  عــىل  التفاًفــا  توافــق 
وهروًبــا  االنتخابــات،  تنظيــم  وقانــون  أســايس، 
باالنتخابــات  املتمثــل  الجــدي  االســتحقاق  مــن 

الشاملة.
دعــوة  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  عســاف  ووصــف 
هــذا  قرويــة جزئيــة يف  انتخابــات  إلجــراء  الســلطة 
لتكريــس  ومحاولــة  االنتقــايئ،  باألمــر  التوقيــت 
هيمنــة الحــزب الواحــد وجــس نبــض الشــارع حــول 
أهميــة  إىل  منبًهــا  الحاكــم،  الحــزب  بحركــة  قبولــه 
مقاطعــة القــوى الوطنيــة واإلســالمية ومؤسســات 
هــذه  املؤثــرة  واألهــي  املــدين  املجتمــع 
مبقاطعتهــا  للشــارع  دعــوة  وتوجيــه  االنتخابــات، 

لكونها مخالفة للقانون.
عــامد  الربوفيســور  الســيايس  الناشــط  وقــال 
انتخابــات  إلجــراء  الســلطة  دعــوة  إن  الربغــويث: 
قرويــة جزئيــة خطــوة مجتــزأة وانتقائية وغر شــاملة 
يعــد  مــا  وهــو  الفلســطينية،  واملــدن  القــرى  لــكل 
أمــًرا غريًبــا وفظيًعــا. وأكــد الربغــويث يف حديــث 
املحليــة  االنتخابــات  إجــراء  وجــوب  لـ"فلســطني" 

يف جميــع القــرى واملدن الفلســطينية دون تجزئة، 
مشــًرا إىل أنــه إن حــدث هــذا األمــر أيًضــا واختــار 
فعــل  يســتطيعوا  فلــن  ميثلهــم  مــن  املواطنــون 
يشء، إذ سيكونون تحت مسؤولية وزير الداخلية 
ووزيــر الحكــم املحــي اللذيــن يتــم تعيينهــام دون 
موافقــة مــن الشــعب. وأضــاف أن األصــل أن تكــون 
ومجلــس  ورئاســية  ترشيعيــة  شــاملة،  االنتخابــات 
وطنــي، ثــم الذهــاب إىل انتخابــات بلديــة شــاملة، 

ليختار الشعب ممثليه يف كل املواقع.
"حريــة"  الحقوقيــة  املؤسســات  ــع  تجمُّ وحــّذر 
مــن تبعــات قــرار حكومــة رام اللــه القــايض بإجــراء 
يعــزز  القــرار  أن  مؤكــًدا  جزئيــة،  قرويــة  انتخابــات 
وتفــرد  هيمنــة  حالــة  ويفــرض  االنقســام،  ويكــرس 
بالقــرار بعيــًدا عــن اإلجــامع الوطنــي، ويعــد التفاًفــا 
يراعــي املصلحــة  ال  وانفــراًدا  الدميقراطيــة،  عــىل 
رئاســية  شــاملة،  انتخابــات  إلجــراء  الوطنيــة 

وترشيعية ومجلس وطني.
إلجــراء  الدعــوة  أمــس،  لــه  بيــان  يف  التجمــع  وعــّد 
قــراًرا  الوقــت  هــذا  يف  جزئيــة  قرويــة  انتخابــات 
ا ال يراعــي إال املصالــح الحزبيــة، والتفاًفــا  سياســيًّ
عمليــة  بوجــود  لإليحــاء  الــدويل  املجتمــع  عــىل 

دميقراطية، لكن الحقيقة خالف ذلك.

طالبا قيادة السلطة بالرتاجع عن االنتخابات القروية الجزئية

مرشحان عن قائمة 
"القـدس موعدنـــا": 

االنتخابـــات الشاملـــة 
حق ال يقبـــل التجـــزئة

إجراء عباس انتخابات قروية جزئية.. 
خطوة انتقائية بعيدة عن التوافق الوطين

تواصل ردود الفعل الرافضة إلجراء انتخابات قروية جزئية



5محليات الجمعة 17 صفر 1443هـ 24  سبتمبر/ أيلول 
Friday 24 September 2021

FELESTEENONLINE

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/522(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: اياد 
محمــد عبــد الحميــد عبــد اللــه مــن ســكان القــرارة هويــة رقــم 930207105 

بصفته وكيال عن: عدنان محمد عبد الحميد عبد الله 
مبوجب وكالة رقم: 247 / 2020 صادرة عن أريحا

 39 بيــع /مبادلــة /رهــن يف القطعــة  انتقــال /  موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة 
القسيمة 29 املدينة خانيونس + القطعة 2355 القسيمة 21 املدينة السمريي
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/23م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن صادر عن جمعية ميالد وحياة
يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة ميــالد وحياة عن عقد االجتامع العادي للجمعية 
 2021/9/30 املوافــق  الخميــس  يــوم  وذلــك   2021 للعــام  العموميــة 
الســاعة 12 يف مقر الجمعية الكائن يف النصريات مخيم 5 وذلك النتخاب 
مجلــس إدارة جديــد للجمعيــة ومناقشــة التقريــر املــايل واإلداري للعامــني 

2019+2020 م بعد استكامل اآليت: 

1.  إغــالق بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة لعــام 

2021 بتاريخ 2021/9/25 

2.  فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك ملدة يومني من تاريخ 

2021/9/26 إيل 2021/9/27  

3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك ملدة يومني من تاريخ 2021/9/28 إيل 2021/9/29 
ومع فائق االحرتام والتقدير

مجلس إدارة جمعية ميالد وحياة 

إعالن للعموم
يعلــن الســيد مراقــب الــرشكات بغــزة ان الســيد/ ضيــاء عــوين حمــدي بكــري 
تقــدم الينــا لتســجيل ســمة باســم )بســاتني التوليــب للزهــور ومســتلزمات 

االفراح( لصاحبها ضياء عوين حمدي بكري.
العامــة  لــإلدارة  يتقــدم  االســم  هــذا  تســمية  عــىل  اعــرتاض  لديــه  مــن  لــذا   
لتســجيل الــرشكات باعــرتاض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا 

اإلعالن يف مكتب مراقب الرشكات بغزة – النرص- أبراج املقويس.
تحريرا يف 2021/9/22م.

مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية بغزة
يف االستئناف رقم 2021/277

يف الطلب رقم 2021/246
املســتدعية/ عــال فــؤاد احمــد املدهــون بوكالتهــا عــن والدهــا/ فــؤاد احمــد 
عــودة الســيد مبوجــب وكالــة عدلية تحمــل الرقــم )2017/3397( والصادرة 
مــن كاتــب عــدل غــزة – مــن ســكان غــزة- هويــة رقــم 800890360 وكيلــه 

املحامي/ حسن نرص الله- غزة.
املســتدعى ضــده: خالــد شــحادة خليــل زغــر باألصالــة عــن نفســه وباإلضافة 

اىل ورثة وتركة والده املرحوم/ شحادة خليل زغر- مجهول محل اإلقامة.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف االستئناف رقم 2021/277
يف الطلب رقم 2021/246

لــدى  تقدمــت  قــد  املذكــورة  املســتدعية  ان  مبــا  ضــده  املســتدعى  اىل 
محكمــة بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية االســتئناف املرقــوم أعــاله اســتنادا 
اىل مــا يدعيــه ونظــرا النــك مجهــول محــل اإلقامة وحســب اختصاص محكمة 
بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 من 
قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبناء عىل 
قــرار الســيد قــايض محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية يف الطلــب رقــم 

2021/246 بالسامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.

بتاريــخ  األحــد  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرا  ان  عليكــام  يقتــي  لذلــك 
2021/10/10م الساعة التاسعة صباحا كام يقتي عليك إيداع جوابك 

التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك 
انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر يف االستئناف والطلب باعتبارك حارضًا.

حرر يف 2021/9/23م.
رئيس قلم محكمة البداية بصفتها االستئنافية بغزة
األستاذ/ عامر قنديل

إعالن تسجيل مركبة
رقــم  هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان  مــن  حــامدة  عمــر  هــاين  مجــدي  أنــا/  أعلــن 
نــوع  مــن   3442603 رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   800523722

 KMHJ81BBBU160621 هونــداي موديــل 2011، وتحمــل شــايص رقــم 
ورقــم محــرك AU099430 واملســجلة ســابقًا باســم املواطــن / يونــس منــري 
العكــة يحمــل هويــة رقــم 400199485 ، حيث إنني اشــرتيت املركبة ســابقًا 
وأرغــب بتســجيلها عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــرتاض 
عىل ذلك عليه أن يسجل اعرتاضه لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل 

واملواصالت الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

نواب الوسطى يناقشون 
قضايا المواطنني مع 

رئيس بلدية الربيج
دير البلح/ فلسطني:

بلديــة  رئيــس  مــع  املواطنــني  الوســطى، قضايــا  املحافظــة  نــواب  ناقــش 
الريج املهندس أمين دويك.

جاء ذلك يف أثناء استضافة النواب يف مكتبهم، أمس، دويك، بحضور 
النواب سامل سالمة وهدى نعيم.

وأشــاد ســالمة بالجهــود التــي تبذلهــا بلديــة الريــج يف خدمــة املواطنــني 
ومتابعة قضاياهم.

وطرحــت نعيــم بعــض القضايــا التــي تتعلــق باملواطنــني وأهمهــا: حاجــة 
بأعــداد  املــدارس  نظــًرا الزدحــام  مبــاٍن مدرســية جديــدة؛  إىل  املنطقــة 

كبرية من الطلبة.

غزة/ فلسطني:
عدَّ عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة 
اختيــار  معمــر  أبــو  زكريــا  حــامس  اإلســالمية 
قرويــة  ملجالــس  انتخابــات  عقــد  الســلطة 
يف  للرمــاد  "ذرٌّ  محــدودة  ســكنية  بتجمعــات 
مــع  وأبــًدا  دامًئــا  أن حركتــه  العيــون"، مؤكــدًا 

خيار االنتخابات بكل أشكالها.
وشــدد أبــو معمــر خــالل لقاء مــع قناة األقىص 
الســلطة  إعــالن  أن  عــىل  أمــس،  الفضائيــة 
الُقــرى  بعــض  يف  مجتــزأة  قرويــة  انتخابــات 
بالدميقراطيــة  شــعبنا  تطلعــات  عــن  يعــرّ  ال 

والتغيري.
وأشــار إىل أن شــعبنا يريد انتخابات سياســية 
شــاملة فيختــار ممثليــه يف املجلــس الوطنــي 
املســار  ويصحــح  الوطنيــة  الحالــة  ليقــود 

الوطني.
أبــو معمــر إىل أن بيــان حــامس تحــدث  ونبــه 
عــن انتخابــات شــاملة، فهــذا الخيار سيشــكل 

نهضة حقيقية للمسار الوطني بأكمله.
وأوضــح أن الســلطة ال تريــد إجــراء االنتخابــات 

يف القــدس إال وفــق بروتوكــول أوســلو الــذي 
رفضه املجلس املركزي وطالب بإلغائه.

تلتفــت  مل  الســلطة  أن  إىل  معمــر  أبــو  ونبــه 
ملقرتحــات الفصائــل حــول رؤيــة االنتخابــات 
إلغــاء  تريــد  كانــت  ألنهــا  القــدس؛  يف 

االنتخابات ألهداف أخرى.
وأعــرب عــن رفــض حركتــه لرهــن إرادة شــعبنا 
بــإرادة  القــدس  يف  باالنتخابــات  ورغبتــه 
االحتــالل، مضيًفــا: "لدينــا شــعب ثائــر قــادر 

عىل تحقيق رغبته".
مــن  جملــة  يلزمهــا  االنتخابــات  أن  وأكــد 
املحــددات أهمهــا التوافق الوطني وأن تكون 
وطنيــًا  ومجلســًا  ورئاســيًة  ترشيعيــًة  شــاملة؛ 

وبلديات.
بعــد  الســلطة  بحــامس  القيــادي  اتهــم  كــام 
عــام  منهــا  بقــرار  البلديــة  انتخابــات  إلغــاء 
2016 بالتالعــب بقانــون االنتخابــات البلدية 

وتغيريه.
بقوانــني  الســلطة  تالعــب  أن  إىل  وأشــار 
تغيــري  ليــس جديــدا كان آخرهــا  االنتخابــات 

التــي  الترشيعيــة  االنتخابــات  قبــل  بنــود 
ُألغيت.

وقال أبو معمر: "دَعْونا الفصائل والتجمعات 
مــن  والضغــط  التكاتــف  إىل  الشــعبية 
الشــاملة،  الفلســطينية  االنتخابــات  أجــل 
القــرار  تســلب  متنفــذة  لجهــة  التفــرد  وحالــة 

الفلسطيني آن لها أن تنتهي".
الفصائــل  مواقــف  "نحــرتم  وأضــاف: 
املكونــات  كل  يف  ونثــق  واجتهاداتهــا 
شــعبنا،  ملصالــح  تســعى  أنهــا  الفلســطينية 
التجمعــات  مــن  الهــروب  تريــد  والســلطة 
توجهــات  تعــرف  ألنهــا  الكــرى  االنتخابيــة 

شعبنا الفلسطيني".
هنــاك  أن  عــىل  بحــامس  القيــادي  وشــدد 
إجامعا فلسطينيا فصائليا ونقابيا عىل رفض 

مسار االنتخابات القروية املجتزأة.
ودعــا إىل تشــكيل جبهــة وطنية عريضة متثل 
إنقــاذا للمــرشوع الوطنــي، معربــًا عن أمله يف 
مــع كل  واحــدة  يــدا  وحــامس  فتــح  تكــون  أن 

القوى يف مواجهة االحتالل.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
تتخــذ الســلطة يف رام اللــه الغمــوض سياســة 
محمــود  لرئيســها  الصحــي  الوضــع  بهــا  تحيــط 
عباس، يف وقت يســتمر فيه الرجل الثامنيني 
مــن  الرغــم  عــىل  الســلطة  باعتــالء ســدة حكــم 

انتهاء فرتته القانونية منذ 2009.
الطويــل  امَلــريَض  التاريــخ  مــن  الرغــم  وعــىل 
لعبــاس، وتــداول وســائل إعــالم عريــة وعربيــة 
بــني الحــني واآلخــر أنبــاء تفيــد بتدهــور صحتــه، 

فإن رئاسة السلطة تلتزم الصمت.
تدهــورًا  عبــاس  يواجــه  ســنوات  عــدة  ومنــذ 
عــام  مــارس  ففــي  الصحيــة،  حالتــه  يف  كبــريًا 
2018، ُعــنيِّ اختصــايص يف أمــراض القلــب 

اللــه، ملراقبــة وضعــه  مبقــر املقاطعــة يف رام 
زيــارة رسيــة إىل  أعقــاب  الصحــي، وذلــك يف 
مستشــفى يف الواليــات املتحــدة، حيــث بــدا 
منهــكًا يف أثنــاء خطابــه أمــام مجلــس األمــن يف 

حينها، وفق مسؤولني طبيني ورسميني.
الصحيــة  باملشــكالت  حافــل  ســجل  ولعبــاس 
-وفــق مراقبــني- بســبب اضطرابات يف القلب 
إىل  إضافــة  املثانــة،  رسطــان  مــن  ومشــكالت 
تعرضه لكشــف صحي يف مستشــفى رام الله، 
لتبديــد الشــائعات عــن تعرضــه لجلطــة دماغية 
رشيــان،  انســداد  عبــاس  يعــاين  كــام  آنــذاك، 

وُركبت شبكية له.
املــايض،  نيســان  أبريــل/  مــن  الخامــس  ويف 
مــن  عــىل  اللــه،  بــرام  عبــاس املقاطعــة  غــادر 
األردنيــة  العاصمــة  إىل  متوجهــًا  أردنيــة  طائــرة 
عامن، ليســافر بعدها إىل أملانيا بهدف إجراء 

فحوص طبية.
خالــد  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  ويــرى 
صــادق أن هنــاك حالــة مــن التســرت عــىل الحالة 

الصحيــة لعبــاس، بهــدف محاولــة إخفــاء عجــزه 
عن مامرســة الحكم، يف أعقاب خروج الشــارع 
وإقالــة  باالســتقالة  ملطالبتــه  الفلســطيني 

حكومة اشتية.
صحيفــة  مــع  حديثــه  خــالل  صــادق  وأوضــح 
سياســة  تنتهــج  الســلطة  أن  "فلســطني" 
الســاحة  يف  صورتــه  تضعــف  ال  حتــى  التكتــم 

الفلسطينية.
عــىل  للمحافظــة  تســعى  الســلطة  إن  وقــال 
"قوتها ومتاســكها" يف حال غياب عباس، يف 
ظــل توقعــات باشــتعال الرصاع بني مقربني من 
عبــاس وقيــادات مــن حركــة فتــح عــىل خالفتــه، 

خاصة أنه مل يوِص مبن يحل مكانه.
بالرتســية  كبــرية  مطالبــات  وجــود  إىل  وأشــار 
داخــل  الفلســطيني  العمــل  يــرتأس  مــن  عــىل 
أكــر  جديــدة  شــخصيات  وإيجــاد  الســلطة، 

وطنية ومتسكًا بالثوابت.
املركــز  أجــراه  الــذي  االســتطالع  وأظهــر 
واملســحية،  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني 
ومقــره بــرام اللــه، أن نســبة عــدم الرضــا عــن أداء 
عباس تبلغ %73، وتقول نسبة من %78 إنها 

تريد منه االستقالة.
عــام  انتخابــه  منــذ  الســلطة  عبــاس  ويــرأس 
عــام  واليتــه  انتهــاء  مــن  الرغــم  وعــىل   ،2005

2009، فإنــه مســتمر يف منصبــه بـ"قــوة األمــر 

مــع  باملفاوضــات  ويتمســك  بــل  الواقــع"، 
املتحــدة،  الواليــات  ترعاهــا  التــي  )إرسائيــل( 
بالرغم من فشلها عىل مدار أكر من ربع قرن.
عقــب  عبــاس  لرحيــل  الدعــوات  وتصاعــدت 
إلغائــه انتخابات املجلس الترشيعي والرئاســة 
مــن املقــرر أن  التــي كان  الوطنــي،  واملجلــس 
تبــدأ يف مايــو/ أيــار املــايض، يف حــني عــده 

بهــا  ُســتمنى  كانــت  لهزميــة"  "تجنًبــا  البعــض 
حركة فتح.

قوًيــا  زخــاًم  عبــاس  رحيــل  دعــوات  واكتســبت 
البــارز  للمعــارض  الســيايس  االغتيــال  عقــب 
نــزار بنــات يف الخليــل جنــويب الضفة املحتلة، 
بعــد ســاعات مــن اعتقالــه لدى األمــن الوقايئ، 

بسبب تعرضه للرب والتعذيب.
مــدن  يف  التظاهــرات  عــرشات  وخرجــت 
باالســتقالة،  عبــاس  ملطالبــة  الغربيــة  الضفــة 
وإجراء تحقيق مســتقل وشــفاف يف الجرمية، 
واالعتقــال  بالقمــع  قابلهــا  الســلطة  أمــن  لكــن 

والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.
االنتخابات القروية

أيلــول  مــن ســبتمر/   6 الـــ  وأصــدر عبــاس يف 
الجــاري قــرارًا يقــي بإجــراء انتخابــات قرويــة 
جزئيــة بعيــدًا عــن التوافــق عــىل الوطنــي، عــىل 
 11 يف  األوىل  املرحلــة  ُتعقــد  مرحلتــني؛ 
ديســمر/ كانــون األول املقبــل، يف املناطــق 
املصنفة "ج"، واملرحلة الثانية يف الربع األول 
من عام 2022 يف املناطق املصنفة )أ، ب(. 
ــق صــادق عــىل ذلك بــأن اإلعالن عن إجراء  وعلَّ
الســلطة  مــن  محاولــة  جزئيــة  قرويــة  انتخابــات 
ضــد  املنتفــض  الفلســطيني  الشــارع  إللهــاء 

فسادها.
وبــنّي أن االنتخابــات ســتحرف األنظــار عــن أداء 
حكومة نفتايل بينيت العنرصية وتغولها عىل 
الفلســطينيني، خاصــة يف ظــل وجــود انتفاضة 
الضفــة  مــدن  االحتــالل يف مختلــف  وجــه  يف 

والقدس املحتلتني.
املعطيــات  هــذه  كل  أن  إىل  صــادق  ولفــت 
تعيشــها  التــي  االرتبــاك  حالــة  عــىل  تدلــل 

السلطة ومتسكها باالرتهان لالحتالل.
غزة/ محمد أبو شحمة:

منــذ تــويل محمــود عبــاس رئاســة 
الســلطة يف ينايــر/ كانــون الثاين 
الفلســطينية  والقضيــة   ،2005

والثوابت الوطنية تشــهد تراجًعا 
كبرًيا، بسبب السياسة املتفردة 
مــع  التعامــل  يف  ينتهجهــا  التــي 

ملفاتها.
وخالل تلك السنوات، زاد تغوُّل 
االســتيطان اإلرسائييل واســتيالء 
يف  األرايض  عــىل  االحتــالل 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
املســتوطنني  واقتحامــات 
املســجد  عــىل  والســيطرة 

األقىص.
إحــكام  عــىل  عبــاس  عمــل  وقــد 
جميــع  عــىل  بالكامــل  ســيطرته 
الســلطة  ســواء  الحكــم  مفاصــل 
أو  الترشيعيــة،  أو  التنفيذيــة، 
إىل  الحكــم  وتحويــل  القضائيــة، 
شــمويل، وقمــع أي أحــد يعــرتض 
عــىل سياســته، أو ينتقــد بشــكل 

عام.

الشــعب  بحقــوق  باالعــرتاف 
لالحتــالل  قــّدم  إذ  الفلســطيني، 

هدايا كثرية، كاالعرتاف به.
حديثــه  يف  الصــواف  وقــال 
خــالل  إنــه  "فلســطني"  لصحيفــة 
ســنوات حكــم عبــاس ضــاع الحــق 
مــن  بــد  ال  لذلــك  الفلســطيني، 
العمــل عــىل تغيــريه إىل جانــب 
املنظومــة الحاليــة بشــكل كامل، 
خــالل  مــن  ألهلــه  الحــق  وإعــادة 
للشــعب  جديــدة  قيــادة  إيجــاد 
انتخابــات  عــر  الفلســطيني 

شاملة حرة ونزيهة.
تحكــم  زمــرة  هنــاك  أن  وأضــاف 
إىل جانب عباس، ومتي عىل 
التــي  والطريقــة  املنهــج  نفــس 
حكــم  وهــي  الرجــل،  بهــا  يســري 
إدارة  أوامــر  وتطبيــق  "أوســلو" 
واالحتــالل،  املتحــدة  الواليــات 
بشــأن  رصاع  وجــود  إىل  مشــرًيا 
لكــن  عبــاس،  بعــد  يحكــم  مــن 
الرئيــس الجديــد لــن يكــون بعيــًدا 
نهــج األخــري يف إدارة  نفــس  عــن 
الســلطة والتعامــل مــع املحتــل، 
أفرزتــه  مــا  بتطبيــق  واالســتمرار 

اتفاقية "أوسلو".
جهــاد  الســيايس  الناشــط 
عبــدو، أكــد أن مــا يحــدث ميكــن 
عبــاس  مجموعــة  بــأن  وصفــه 
الســيايس  النظــام  "اغتصبــت 
العمــل  وأوقفــت  الفلســطيني" 
وعطلــت  األســايس،  بالقانــون 

الدميقراطية أو أي انتخابات.

ووضــع عبــاس الســلطة وقراراتهــا 
يف يد عدد قليل من األشخاص 
مديــر  أبرزهــم  حولــه،  يعملــون 
ووزيــر  فــرج،  ماجــد  املخابــرات 
الشــؤون املدنية حســني الشيخ، 
أي  عــن  الطريــق  لقطــع  وذلــك 
للحكــم  الوصــول  يحــاول  أحــد 
هنــاك  أن  خاصــة  رحيلــه،  بعــد 
وضعــه  تدهــور  عــن  أحاديــث 

الصحي.
انتهــت  الــذي  عبــاس  وذهــب 
فــرتة حكمــه عــام 2009 ويعــاين 
اتخــاذ  أمــراض عديــدة، إىل  مــن 
االحتــالل  مــع  التواصــل  طريــق 
عــر تشــكيل لجنــة التواصــل مــع 
متجاهــاًل  اإلرسائيــيل،  املجتمــع 

تحقيق الوحدة الوطنية.
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
أن  يؤكــد  الصــواف  مصطفــى 
عبــاس مل يحــِم ثوابــت الشــعب 
للســلطة  وجــاء  الفلســطيني، 
اتفــاق  معايــري  وفــق  والحكــم 
وليــس  املشــؤوم،  "أوســلو" 

إن  لـ"فلســطني":  عبــدو  وقــال 
الســلطة  يقــود  مــن  هــو  عبــاس 
لوحــده، والقضيــة الوطنيــة باتت 
مراحلهــا،  أخطــر  معــه  تعيــش 
تشــويش  عمليــة  يوجــد  إذ 
السياســة  البنيــة  لــكل  وتخريــب 
أضــاع  أنــه  مضيًفــا  الفلســطينية، 
الثوابــت الوطنيــة ألجــل مصالحه 
صاحــب  وأصبــح  الشــخصية، 
رئيــس  يبقــى  يك  شــعارات 
مصالــح  يف  وميــي  الســلطة 
بــد  لذلــك ال  أبنائــه االقتصاديــة، 

من مواجهته بهذه الحقيقة.
يــزال  ال  عبــاس  أن  إىل  ونبــه 
غــزة،  قطــاع  محــارصة  يواصــل 
زيــادة نســبة  وأنــه املســؤول عــن 
الفقــر بســبب عــدم توزيــع مــوارد 
بشــكل  الفلســطيني  الشــعب 
عــام، إضافــة إىل أنــه ســاهم يف 
املواطنــني  صمــود  إضعــاف 
للشــعب  حكمــه  ســنوات  خــالل 
غــري  بشــكل  الفلســطيني 

دميقراطي.
وتوّقع حدوث فوىض بعد رحيل 
عبــاس، لعــدم وجــود اتفــاق بــني 
الشــخصيات التــي تريد الوصول 
إىل الســلطة، ووجود رصاع بينها 
إىل  الفتــا  الحكــم،  كــريس  عــىل 
أصبــح  فلســطني  يف  الحكــم  أن 
نســخة عــام يحــدث يف األنظمــة 
العربية، إذ تســيطر الديكتاتورية 
أي  يوجــد  وال  الســلطة،  عــىل 

دورية للحكم.

جنني/ فلسطني:
نــرشت هيئــة شــؤون األرسى 
رســائل  أمــس،  واملحرريــن 
بســجون  لألســرَيْين  جديــدة 
االحتــالل اإلرسائيــيل محمــد 
اللَذْيــن  العارضــة،  ومحمــود 
عمليــة  يف  مؤخــرا،  شــاركا 
ســجن  مــن  حريتهــام  انتــزاع 
جلبوع عر نفق حفروه، قبل 
أن يعيــد االحتــالل اعتقالهام 
مــرة أخــرى إىل جانــب أربعــة 

أرسى آخرين.
محمــود  األســري  وقــال 
العارضــة يف رســالته ألهــايل 
إىل  "ســالمي  عرابــة:  بلدتــه 
بلــديت الطاهــرة الزكيــة التــي 
أنجبت األبطال من الشــهداء 
واملصابــني  واألرسى 
يتســنَّ  مل  واملجاهديــن، 

مــن  قليــل  إىل  االســتامع  إال  يل 
حريتــي  أيــام  أثنــاء  يف  أخباركــم 
وقــد  املعتقــل،  مــن  القصــرية 
أحزننــي ســامع إصابــة أحــد أبنــاء 
بلــديت يف اليــوم التايل لتحررنا، 
العاجــل  الشــفاء  لــه  وأمتنــى 

وألهله السلوان".
وذكــر حقائــق حــول نفــق الحريــة، 
لحفــر  الرئيــس  "الســبب  قائــال: 
التــي  حريتنــا  نيــل  هــو  النفــق 
طــال عليهــا الزمــن"، مضيفــا أنــه 
"جاء ردا عىل استشــهاد األســري 
 ،2007 عــام  األشــقر  محمــد 
ولــذات الســبب كان حفــر النفــق 

يف سجن شطة عام 2012".
وتابــع: "هــذا النفــق هــو احتجاج 
عىل استشــهاد األســري كامل أبو 
وعــر والوضــع املــزري لألســريات 
وعــدم  الســيئة،  العــزل  وظــروف 

تنفيــذ مطالــب اإلرضاب الكبــري 
لألرسى ســنة 2017، واحتجاجا 
املأســاوية،  الظــروف  عــىل 
يتــم  الــذي  اإلنجــازات  وســحب 

يوميا يف السجون".
هــذا  "أهــدي  قائــال:  وأردف 
النرص للشهيدين محمد األشقر 
وكــامل أبــو وعــر وشــهداء الحركــة 
األســرية"، الفتا إىل أننا "أســمينا 
القــدس(،  إىل  )الطريــق  النفــق 
للمقاومــة  العمــل  هــذا  ونهــدي 
واإلســالمية  العربيــة  وشــعوبنا 
وألحــرار العــامل ولغــزة، وفــاء ملــا 

قدمته من أجل األرسى".
محمــد  األســري  كتــب  حــني  يف 
يف  موجــود  "أنــا  العارضــة: 

الزنزانة نفسها معزول عن كل ما 
الزنزانــة )..(،  هــو خــارج جــدران 
ال ألتقــي بأحــد، وأحــاول التوجــه 
الصغــري  الزنزانــة  شــباك  مــن 
للســجانني لجلــب املــاء وغــريه، 
ويتم إدخال وزج وجبات الطعام 

من الطاقة السفىل للزنزانة".
مــرشوع،  حــق  عملهــم  أن  وأكــد 
عندكــم  مســجون  "أنــا  قائــال: 
عــىل  أوافــق  وال  بــإراديت  ليــس 
غصًبــا  معتقــل  وأنــا  قوانينكــم، 
الحياتيــة  الظــروف   ،)..( عنــي! 
وبــاردة  جــدا،  صعبــة  بالزنزانــة 
جــدا، ومل أبــدل مالبــس الســجن 
اليــوم  منــذ  الشــاباك  وقميــص 

األول لالعتقال".

"ال تعبِّ عن تطلعات شعبنا بالديمقراطية والتغيري" 

حماس: إعالن السلطة انتخابات 
قروية مجزَتأة ذرٌّ للرماد يف العيون

ــــــــم السلطـــــــــــــــة عىل  لمـاذا تتكتَّ
الوضـــــع الصحــــــــــي لعبـــــــــــاس؟

شاركا يف عملية نفق الحرية

رسائل جديدة من األسرَيْين 
محمد ومحمود العارضة

خالل سنوات حكم عباس.. ضياع متسارع 
للقضية الفلسطينية وتفريط بالثوابت
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غزة-إسطنبول/ األناضول:
القامئــة  العالقــة  طبيعــة  االســتقرار  يغلــف 
اإلســالمية  املقاومــة  وحركــة  األردن  بــن 
يف  مهــاًّ  العًبــا  باتــت  التــي  "حــاس" 
الســاحتن الفلســطينية واإلقليميــة، وســط 
معطيات طرأت مؤخًرا قد تسهم يف زيادة 

التقارب بن الطرفن.
فلســطينيان  سياســيان  محلــالن  ويــرى 
ومسؤول يف "حاس"، أن العالقة الحالية 
بــن اململكــة األردنيــة وحــاس، متــر بحالــة 

من االستقرار والثبات.
لكــن مثــة معطيــات ظهــرت مؤخــًرا قد تؤرش 
لتطــور تلــك العالقــة، آخرهــا ســاح عــّان 
لـ"حــاس"  الســيايس  املكتــب  لرئيــس 
بالخــارج  الحركــة  ورئيــس  هنيــة،  إســاعيل 
آب  أغســطس/  أواخــر  مشــعل،  خالــد 
يف  للمشــاركة  اململكــة  بزيــارة  املــايض 
إبراهيــم  بالحركــة  القيــادي  جثــان  تشــييع 

غوشة.
عــدوان  مــن  أيــام  وعقــب  لذلــك،  إضافــة 
شــنته )إرسائيــل( عــى قطــاع غــزة )10-21 
مايــو/ أيــار املــايض(، أعلن وزيــر الخارجية 
األردين أميــن الصفــدي، تواصــل اململكــة 
مع "حاس"، مشدًدا عى أن هدف عان 

هو "حاية الفلسطينين".
لوكالــة  حديثهــا  يف  املحلــالن،  ويقــرأ 
ا  جــدًّ بطــيء  تحــرك  وجــود  "األناضــول"، 
بــن  للعالقــة  "تدريجــي"  تعزيــز  باتجــاه 
مــن  مجموعــة  تحكمهــا  التــي  الطرفــن، 

املحاذير مرتبطة بحسابات سياسية.

الحســن  الراحــل  األردن  ويف عهــد عاهــل 
بن طالل، ربطت حركة "حاس" باململكة 
 1999 عــام  حتــى  اســتمرت  جيــدة  عالقــة 
حينا أغلق األردن املقر السيايس لقيادة 

"حاس"، وطلب منها مغادرة عان.
ة عالقة مستقرَّ

يف  القيــادي  مــوىس،  يحيــى  يصــف 
مــع  التــي تجمــع حركتــه  العالقــة  "حــاس" 

األردن بـ"املستقرَّة والثابتة".
العالقــة  هــذه  إن  لـ"األناضــول":  ويقــول 
"تتميــز بنــوع مــن الثبــات، ومل يحــدث فيهــا 
أي تطــور بالشــكل الدراماتيــي، كــا أنهــا 

ر". خالية من أي توتُّ
عــى  اتصــال  أي  وجــود  مــوىس  وينفــى 
املســتوى الســيايس مــع األردن ســواء عــر 
املؤسسات الرسمية، أو الديوان امللي.

لكــن االتصــاالت مــع بعض املؤسســات )مل 
يحددهــا( يف األردن "مل تنقطــع ومــا زالــت 

مستمرة"، وفق قوله.
ويشري موىس إىل أن "اتصاالتنا مع الكثري 
مــن املؤسســات ســواء يف األردن أو الــدول 
األوروبية أو أمريكا، متواصلة ومل تنقطع".
وحــول مســاعي حــاس لتطوير عالقتها مع 
لتطويــر  تســعى  "الحركــة  أن  يؤكــد  األردن، 
القضيــة  لكــون  املحيــط،  بــكل  عالقاتهــا 

الفلسطينية مركزية".
معنيــون  "نحــن  بحــاس:  القيــادي  ويتابــع 
دامًئا بكل ما يعد رافعة للقضية والشعب 
العــريب هــو دامًئــا  الفلســطيني، واملحيــط 

السند والظهري".

زيــارة قيــادة حركــة حــاس،  ويعــد مــوىس 
القيــادي  جنــازة  يف  للمشــاركة  لــأردن، 
إبراهيــم غوشــة، مبثابــة "املؤرش اإليجايب" 

يف العالقة.
قطيعة سياسية

الكاتــب واملحلــل  الدجنــي،  يقــول حســام 
املســتوى  عــى  القطيعــة  إن  الســيايس، 
الســيايس الرســمي بــن األردن و"حــاس" 
إغــالق  تــم  حــن   1999 عــام  منــذ  بــدأت 
مقــر الحركــة الســيايس يف عــان، ومطالبــة 

قيادتها باملغادرة.
مل  تلتهــا،  ومــا  الفــرة  تلــك  أن  ويضيــف، 
تشــهد فيهــا العالقــة بــن الطرفن، أي حالة 

من "العداء والرصاع".
ويــرى الدجنــي أن "العالقات آنذاك كانت 
األردنيــة،  املخابــرات  مديــر  وكان  خجولــة، 
يتواصــل مــع قيــادة الحركــة، وبقيــت حالــة 

من االحرام املتبادل بن الطرفن".
ويلفــت إىل أنــه خــالل هــذه الفرة مل تظهر 
بالعكــس  لــأردن  حــاس  مــن  "إســاءة  أي 
عــى  حريصــة  الحركــة  كانــت  فقــد  متاًمــا 
وجــود عالقــة متينــة مــع عــدد مــن األطــراف 
العربية من بينها عّان، كا احتضنت يف 

غزة املستشفى األردين".
املستشــفى  انطلــق   ،2009 عــام  ومنــذ 
التابــع  األردين،  العســكري  امليــداين 
للجيــش، يف قطــاع غــزة؛ إذ يســتقبل نحــو 

ا. ألف و200 مراجع يوميًّ
ويــدار املستشــفى مــن خــالل طواقــم طبيــة 
وفنيــة وإداريــة تســتبدل كل 3 أشــهر، كــا 

باملســتلزمات  مهمــة  كل  بدايــة  مــع  يــزود 
الطبية والعالجية إلدامة عمله، لكونه يقدم 
خدماته مجاًنا، وفق وكالة األنباء األردنية.

إىل  ينظــر  األردن  أن  الدجنــي  ويوضــح 
حــاس "بعــن االحــرام والتقديــر، خاصــة 
يف ظــل وجــود عــدد مــن التقاطعات بينها 
عى املستوين السيايس واالسراتيجي، 
وبقــاء  البديــل،  الوطــن  فكــرة  رفــض  أهمهــا 

الوصاية الهاشمية عى املقّدسات".
ومصطلــح "الوطــن البديــل" ظهــر بالتزامــن 
اإلدارة  طرحتهــا  التــي  القــرن"  "صفقــة  مــع 
األمريكيــة الســابقة برئاســة دونالــد ترامــب 
إىل  خاللهــا  مــن  وســعت   ،2020 عــام 
وتفتيــت  الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة 

الوطن وتشتيت الالجئن.
تطور محتمل

املوقــف  أن  الســيايس،  املحلــل  ويتابــع 
األردين الرســمي مــن القضيــة الفلســطينية 
ا"، عــى حــن تربــط الشــعبن  م جــدًّ "متقــدِّ
"قويــة  عالقــة  واألردين  الفلســطيني 

ومتينة".
بــن  تقاطعــات  وجــود  ظــل  يف  أنــه  ويبــن 
حــاس واألردن فمــن املحتمــل أن يســهم 
الطرفــن  بــن  العالقــة  تطويــر  يف  ذلــك 
عــى  ات  التغــريُّ ظــل  يف  املســتقبل،  يف 

الساحة الدولية واإلقليمية.
ويتابــع الدجنــي: "مكانة حاس يف النظام 
الســيايس الفلســطيني كبــرية، فهــي تقــود 
املقاومــة، وتحكــم غزة، وهناك مصالح من 
التقرب من حاس، لكل من يريد أن يكون 

." ا مهاًّ فاعاًل سياسيًّ
املحتمــل  التطــور  هــذا  أن  إىل  ويشــري 
"حــاس"،  حركــة  بــن  العالقــة  يطــول  قــد 
املتغــريات  حــدوث  ظــل  يف  وواشــنطن، 

املتسارعة.
مثــاًل  حدثــت  "لــو  أنــه  الدجنــي  ويعتقــد 
تحــوالت يف العالقــة بــن أمريــكا وحــاس، 
هذا سينعكس عى عالقة الحركة بالعديد 
من األطراف من بينها األردن، فاألمر مرتبط 

بالوضع اإلقليمي والدويل".
ويف 31 مايــو/ أيــار املــايض، قالــت لولــوة 
الخاطــر، مســاعدة وزيــر الخارجيــة القطــري 
الناطقــة باســم الــوزارة، إن الدوحــة منفتحــة 
عى لعب دور الوساطة بن أي من القوى 
وحركــة  واشــنطن  بينهــم  مــن  اإلقليميــة، 

"حاس".
مواقف إنسانية

وعــّد الدجنــي ســاح األردن، بزيــارة قيــادة 
جنــازة  يف  للمشــاركة  ألراضيهــا،  حــاس 

ا". غوشة، "موقًفا إنسانيًّ
هــذه  يف  تتأخــر  مل  "األردن  أن  ويؤكــد 
اللفتات اإلنســانية إذ ســبق لها أن ســمحت 
يف  للمشــاركة  عــان  بدخــول  ملشــعل 
جنــازة والــده أواًل عــام 2009، ووالدتــه عــام 

."2016
هــذا  أن  عــى  الســيايس  ويشــدد املحلــل 
الحــدث ال يعــد "مــؤرًشا أو تحــواًل كبــرًيا يف 
العالقــة، بقــدر مــا هــو لفتــة إنســانية تصــبُّ 

يف االتجاه الصحيح".
يقول املحلل السيايس إبراهيم املدهون، 

لإلعــالم  فيميــد  ملؤسســة  العــام  املديــر 
"حــاس"  إن  تركيــا(،  مقرهــا  )فلســطينية 
األردن  مــع  عالقاتهــا  تعزيــز  عــى  حريصــة 
الطــوق واألكــر حضــوًرا  " لكونهــا مــن دول 

للشعب الفلسطيني".
ويضيــف: "رغــم خــروج حــاس مــن األردن 
بــود  تحتفــظ  زالــت  مــا  فإنهــا   1999 عــام 
واعتــزاز بتاريــخ العالقــة معهــا"، لكــن تبقــى 
لأردن، وفق املدهون، حســابات سياســية 
ومحاذير "تجعلها تبتعد بنفسها عن تطوير 
تطويــر  قائــال:"  ويــردف  العالقــة".  هــذه 
بتوتــري  يتســبب  قــد  حــاس،  مــع  العالقــة 
عالقــة األردن مــع بعــض األطــراف األخــرى، 
)التــي  األمريكيــة  املتحــدة  كالواليــات 
ُتصّنــف حــاس عــى قوائــم اإلرهــاب(، أو 
الســلطة الفلســطينية، األمــر الــذي يحــدث 

إرباًكا يف هذه العالقات".
مستقبل العالقة

"التنبــؤ  الصعــب  مــن  أنــه  املدهــون  ويــرى 
واألردن"،  حــاس  بــن  العالقــة  مبســتقبل 
"التحّســن  نحــو  تتجــه  ذلــك  رغــم  أنهــا  إال 

التدريجي البطيء"، كا قال.
وينبه إىل أننا "قد نشهد يف لحظة تسارًعا 
عوامــل  إىل  يحتــاج  األمــر  هــذا  مــا،  بوتــرية 
)مل يذكرهــا(، مــا زالــت غــري متوفــرة حتــى 

اللحظة".
ويعتقــد املدهــون أن الحســابات األردنيــة 
إطــار  يف  الخارجيــة،  أو  الداخليــة  ســواء 
زالــت  مــا  "حــاس"،  مــع  العالقــة  تعزيــز 

بحاجة إلنضاج.

"وعد اآلخرة" تعقد نهاية 
الشهر الجاري مؤتمرها 

االسترشايف لتحرير فلسطني 
غزة/ فلسطن:

أعلنــت هيئــة "وعــد اآلخــرة" بقطــاع غــزة عقــد مؤمترهــا االســترشايف 
لدراســة واقع فلســطن بعد التحرير ودحر االحتالل اإلرسائييل، يف 

30 سبتمر/ أيلول الجاري، بفندق الكومودور غرب مدينة غزة.
وأشــارت الهيئــة يف ترصيــح صحفــي أمــس، إىل اســتقبالها عــرشات 
األوراق املشــاركة يف املؤمتــر منــذ 5 ســبتمر، مــن داخــل فلســطن 
وخارجهــا، وأن اللجنــة العلميــة للمؤمتر عكفت عى دراســتها، الفتة 
إىل أنــه ســيتناول محوريــن أساســين، هــا املحــور الســيادي الــذي 
الفلســطيني،  للشــعب  التمثيليــة  والرشعيــة  القوانــن  ســيناقش 
يناقــش قضيــة  ومحــور  التحريــر،  لحظــة  املتوقــع  الــدويل  واملوقــف 
والتــداول  املقــدرات،  وحــرص  العــودة،  وســيناريوهات  الالجئــن 

النقدي.
وأوضحــت أن أهــداف عقــد املؤمتــر، وضع تصورات واضحة آلليات 
تأمن وتوزيع مقدرات البالد واالســتفادة منها عند عملية التحرير، 
وتصــور آلليــات مالحقــة املجرمــن اإلرسائيليــن يف العــامل، ووضــع 
اليــد عــى مقدراتهــم االقتصاديــة املنقولــة وغــري املنقولــة، وتصــور 
لكيفيــة التعامــل مــع اليهــود الراغبــن الســتمرار العيــش بســالم يف 

فلسطن.
وهيئــة وعــد اآلخــرة، هيئــة وطنيــة فلســطينية تؤمــن بحتميــة تحريــر 
املؤسســات  مــن  مجموعــة  مــن  وتتألــف  التحريــر،  وقــرب  فلســطن 

والشخصيات الوطنية الفلسطينية.

افتتاح دورة يف التدوين االحرتايف 
إلعالميني فلسطينيني بإسطنبول

إسطنبول/ فلسطن: 
افتتح مركز العودة الفلسطيني، دورة إعالمية تدريبية يف "التدوين 
االحــرايف"، بالرشاكــة مــع معهــد الجزيــرة لإلعالم-قطــر، وبرعايــة من 

الجمعية الركية للتضامن مع فلسطن-فيدار.
ويشــارك يف هــذه الــدورة املنعقــدة يف مدينــة إســطنبول الركيــة، 
17 متدرًبــا مــن اإلعالميــن العاملــن يف مؤسســات إعالميــة تعنــى 
الجزيــرة  املــدرب يف معهــد  الــدورة،  ويقــدم  الفلســطيني.  بالشــأن 
لإلعــالم ســلان البــدري، وتســتمر ملــدة 3 أيــام، يحصــل املشــاركون 
ج. وســيتعرف املشــاركون عى مفهوم  يف نهايتها عى شــهادة تخرُّ
وأهداف التدوين االحرايف، وسيتمكنون من استثار قدراتهم يف 

السري نحو الطريق املؤدي إىل ولوج عامل التدوين االحرايف.
يف  الفلســطيني  العــودة  ملركــز  اإلعالميــة  الــدورات  أحــدث  وتــأيت 
ســياق اتفاقيــة رشاكــة بعيــدة مــع معهــد الجزيــرة لإلعــالم، وتنعقــد 
ســنة  منــذ  املركــزان  ينفــذه  الــذي  العــودة"  "ســفراء  برنامــج  ضمــن 
2013 يف أماكن وجود الالجئن الفلسطينين بهدف رفع قدراتهم 

اإلعالمية. 

لندن/ فلسطن:
)أمنســتي(  الدوليــة  العفــو  منظمــة  طالبــت 
العزيــز،  عبــد  بــن  ســلان  الســعودي  امللــك 
باإلفــراج عــن ممثــل حركــة حــاس الســابق يف 
ونجلــه  الخــري  محمــد  الدكتــور  الريــاض، 

هاين.
إلكرونيــة،  حملــة  العفــو،  منظمــة  وأطلقــت 
أمــس، ملطالبــة العاهــل الســعودي، بـ"ضــان 
املستشــفى،  إىل  الفــور  عــى  الخــري  نقــل 
العاجلــة  املتخصصــة  الطبيــة  الرعايــة  لتلقــي 
امللفقــة  التهــم  وإســقاط  إليهــا،  يحتــاج  التــي 

املوجهة إليه ولنجله وإطالق رساحها".
لتدهــور رسيــع يف  الخــري  تعــرض  وأكــدت 
حالتــه الصحيــة مبعتقلــه يف الرياض، مشــددة 

عى حاجته إىل رعاية طبية عاجلة.
تســتمر  الســعودية  الســلطات  إن  وقالــت 
الصحيــة  الرعايــة  مــن  الخــري  حرمــان  يف 
إليهــا مــن جــراء إصابتــه برسطــان  التــي يحتــاج 
الروســتاتا، الفتــة إىل أن ســلطات الســجن مل 
تســمح لــه باستشــارة طبيــب مختــص منــذ أكر 

من عام، ما أدى إىل تدهور حالته.
وأضافــت "أمنســتي" أن الخــري فقــد القــدرة 
عــى الحركــة يف ذراعــه اليمنــى بســبب ظروف 
النــوم القاســية يف زنزانتــه، وفقــد أيًضــا نصــف 
سمعه، مشرية يف الوقت ذاته، إىل أنه يعاين 

أســنانه،  مــن  األيــرس  الجانــب  يف  مشــكالت 
"مــا يــؤدي إىل فقــدان األســنان، وصعوبــة يف 

األكل".
وذكــرت أن األكادميــي الفلســطيني "فقــد وزنــه 
ســلَس  ــا  حاليًّ يعــاين  وهــو  ملحــوظ،  بشــكل 
الركبــة  يف  وآالًمــا  ــا  غروفيًّ وانزالًقــا  البــول، 

وهشاشة يف العظام وهشاشة عامة".
ونقلــت عــن أحــد أقارب الخري قوله: "مل أرَه 
ا  قــط يف مثــل هــذه الحالــة، فهو منهك جســديًّ

ا". ونفسيًّ
الخــري  أن  إىل  الدوليــة  املنظمــة  ونبهــت 
تقدم بعدة طلبات لقضاء عقوبة سجنه تحت 
الســن  يف  تقدمــه  بســبب  الجريــة،  اإلقامــة 
وتدهور صحته بشكل خطري، إال أن السلطات 

السعودية مل تستجب حتى اآلن.
نجــل  هــاين،  الدكتــور  املعتقــل  أن  وبينــت 
الــدم،  "فقــر  أيًضــا  يعــاين  الخــري،  محمــد 
وحــى الــكى"، وأنــه ُحــرم مــن الرعايــة الطبيــة 
الكافية، مشرية إىل أنه ووالده أصيبا بفريوس 

كورونا املستجد يف السجن.
واالعتقــال  الســيئة  املعاملــة  أن  وأوضحــت 
التعسفي، تسببا بضغوط نفسية شديدة عى 
كل من الدكتور محمد ونجله هاين، الفتة إىل 
أن حرمانهــا مــن الحصــول عى الرعاية الطبية 
املالمئــة ينتهــك حظــر التعذيــب، وغــريه مــن 

رضوب سوء املعاملة.
واســتطردت: عالوة عى ذلك ال يزال الرجالن 
محرومن من التواصل املنتظم مع عائلتيها، 
إلغــاء  ببســاطة  الســجن  لســلطات  ميكــن  إذ 
العائليــة  زيارتهــا  أو  األســبوعية  مكاملتهــا 

الشهرية دون تفسري.
وأشــارت "أمنســتي" إىل أن محاكمــة الخــري 
ونجلــه التــي قــي عليــه فيهــا بالســجن ملــدة 
15 عاًمــا، مــع خصــم نصــف املــدة لكــر ســنه 
لحقوقهــم  انتهــاكات عديــدة وخطــرية  شــابتها 
يف  مبــا  الواجبــة،  القانونيــة  اإلجــراءات  يف 
ذلــك االختفاء القرسي، واالعتقال التعســفي، 
الخارجــي،  العــامل  عــن  مبعــزل  واالحتجــاز 

والحبس االنفرادي.
قضــت  املــايض  أغســطس/آب   8 ويف 
 15 بالحبــس  الســعودية،  الجزائيــة  املحكمــة 
عاًمــا عــى الخــري، بـ"تهمــة" دعــم املقاومة، 
ا،  وفلســطينيًّ ــا  أردنيًّ  69 طالــت  أحــكام  ضمــن 

تراوحت ما بن الراءة والحبس 22 عاًما.
قامــت  قــد  الســعودية  الســلطات  وكانــت 
بحملة اعتقاالت يف فراير/شــباط من 2019 
ا يعملون  ا وفلســطينيًّ شــملت زهــاء الـــ70 أردنيًّ
أن  قبــل  الســنن،  لعــرشات  أراضيهــا  عــى 
تحولهم إىل املحاكمة بـ"تهمة" دعم املقاومة 

الفلسطينية.

األردن و"حماس".. عالقة مستقرة ومعطيات تؤرش عىل تطورها

الذكرى السنوية الـ)18( 
الستشهاد القسامي 

باسل القواسمي
الخليل/ فلسطن:

باســل  القســامي  الستشــهاد  الـــ)١٨(  الذكــرى  أمــس  وافــق 
القواســمي، وكان ذلــك بعــد نحــو عامــن مــن مطــاردة قــوات 
مــع  اشــتباك مســلح خاضــه  لــه، خــالل  االحتــالل اإلرسائيــيل 

جنود قوات االحتالل.
ولد القواسمي يف السابع من سبتمر/أيلول 1977، مبدينة 
ألرسة  الحــرس،  مســجد  قــرب  ســارة  عــن  شــارع  يف  الخليــل 
مجاهــدة عــرف عنهــا التديــن والتقــوى وااللتــزام برشيعــة اللــه 

ومبادئ اإلسالم، وهو شقيق لسبعة إخوة وشقيقة واحدة.
التحــق  ثــم  املدينــة،  مــدارس  يف  األســايس  تعليمــه  تلقــى 
عــى  فيهــا  إنجليزيــة وحصــل  لغــة  الخليــل تخصــص  بجامعــة 
اللــه  عبــد  القائــد  الشــهيد  شــقيق  ابــن  وهــو  ممتــاز،  تقديــر 
القواســمي الــذي اغتيــل قبــل شــهرين مــن استشــهاده، وعــرف 
عــن الشــهيد تلبيتــه لنــداء اللــه بإقامــة الصــالة يف املســاجد، 
والكــرم  التقــوى  يف  مثــااًل  وكان  الحــرس،  مســجد  خاصــة 

واإلحسان والصر عى الطاعات.
جهاد فاستشهاد

متيــز الشــهيد القواســمي بالرسيــة التامــة، وكان كتوًما يحافظ 
مل  لكونهــا  مبطاردتــه،  عائلتــه  تفاجــأت  إذ  إخوانــه،  رس  عــى 
تعهد عليه األعال العسكرية، فقد كان يشارك يف مسريات 

وندوات حركة املقاومة اإلسالمية حاس مشاركة عادية.
وكان تربطــه عالقــة حميمــة بالشــهيدين أحمــد عثان بدر وعز 
الديــن مســك، اللذيــن استشــهدا قبلــه بنحــو أســبوع، فــكان ال 

يعمل أّي عمل إال بعد مشاورتها.
بــدأت مطــاردة قــوات االحتــالل للشــهيد يف االجتيــاح الثــاين 
ملدينــة الخليــل، قبــل عــام ونصــف تقريًبــا مــن استشــهاده، إذ 
جــاء جنــود االحتــالل العتقالــه ومل يجــدوه، ومنــذ ذلك الوقت 
رفــض العــودة إىل املنــزل. حتــى حانــت صبيحة 22 ســبتمر/
أيلــول 2003، كان الشــهيد باســل عــى موعــد مــع الشــهادة، 
عندمــا حــارصت قــوات االحتــالل منــزاًل يف حــي البصــة جنوب 
مدينــة الخليــل، وأخلتــه مــن ســكانه، وأخــذت تســاومه عــى 
االستســالم، وأدخلت امرأة إىل املنزل قبل قصفه طالبة منه 
أن يســلم نفســه، لكنــه قــال لهــا بشــموخ: "لــن يســاومني أحــد 

عى إسالمي وديني، لن أخرج ولن أستسلم".
وبحســب روايــات شــهود عيــان الشــهيد كان يختبــئ يف بــر 
ميــاه قريبــة مــن املنزل، ونادت قوات االحتالل عليه مبكرات 
الصوت لتســليم نفســه، لكنه رفض، فقصفوا املنزل بقذائف 
الدبابات، ثم هدموه وسووه باألرض، وأخرجوه من بن الركام 
شــهيًدا، ثــم ألقــوه عــى األرض بعــد أن جــردوه مــن مالبســه، 
لتطوى بذلك صفحة جديدة من صفحات العز والفخار، كان 

بطلها الشهيد باسل القواسمي.

غزة/ فلسطن:
قالــت لجنــة توثيــق االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق 
الصياديــن  إن  حكوميــة(،  )غــري  غــزة  صيــادي 
غــرب  آثارهــا  اختفــت  اللذيــن  الفلســطينين 
مينــاء رفــح مطلــع شــهر ســبتمر/ أيلــول الجــاري، 

معتقالن يف السجون املرصية.
ونقلت اللجنة عى صفحتها الرســمية يف موقع 
"فيسبوك"، أمس، عن عائلتي الصيادين محمد 
مصلــح وعــز الديــن جــودة، تأكيدهــا أن ابنيهــا 

ا يف سجون مرص. معتقالن حاليًّ
وكان االتصــال ُقطــع بقــارب صيــد يف 3 أيلول يف 
أثنــاء وجــوده يف بحــر مدينــة رفــح عــى الحــدود 
املرصيــة الفلســطينية، دون معرفــة مصــري اثنــن 

من الصيادين كانا عى متنه.
االنتهــاكات  رصــد  يف  املختــص  قــال  وحينهــا 
ال  إنــه  بكــر:  زكريــا  الصياديــن  بحــق  اإلرسائيليــة 
ُيعلــم إن كان الصيــادان اعتقــال مــن قبــل البحريــة 
القــارب  محــرك  أن  أو  املرصيــة،  أو  اإلرسائيليــة 
تعطــل وقذفتهــم األمــواج يف مــكان بعيــد أو غــري 

ذلك.
وطالــب االتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطن 
-قطــاع غــزة، الســلطات املرصيــة بــرورة اإلفــراج 

عن الصيادين مصلح وجودة.
أمــس،  ترصيــح،  يف  العــال،  نقابــات  وشــددت 
عى رضورة أن تقوم السلطات املرصية باإلفراج 
الفوري عن الصيادين وإعادتها إىل عائلتيها، 

مؤكدة أن الصيادين ال يشــكلون أي خطورة عى 
مرص وهم يبحثون عن مصدر رزقهم.

وقالــت: إن الشــعب الفلســطيني دامًئــا يحتضــن 
أي صياد مرصي تقذفه أمواج البحر إىل غزة بكل 
الحــوادث  أن  إىل  الفتــة  ورعايــة،  واهتــام  حــب 

الكثرية شاهدة عى ذلك.
املرصيــة  الســلطات  عــى  يجــب  أنــه  وأضافــت 
وليــس  واألســلوب  الطريقــة  بنفــس  الجميــل  "رد 

باالعتقال".
وأشــادت نقابــات العــال يف الوقــت ذاته، بقيام 
الســلطات املرصيــة باإلفــراج عــن ســبعة صيادين 
كانــوا معتقلــن لديهــا عــى فــرات متفاوتــة هــذا 

العام.

العفو الدولية تطالب السعودية بنقل 
القيادي الخرضي للعالج يف المستشفى

نقابات العمال تطالب باإلفراج عنهما

لجنة: مرص تعتقل صياَدين اختفيا يف بحر رفح مطلع سبتمرب
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تــرّددت كثــًرا وأنــا أُعيــد التفكــر يف كتابــة مــادة هذا املقال، ســبب الرتّدد 
هــو حــرص مرتّســخ لــدّي، يقــي باالمتنــاع عــن الــّزج مبــا أمّر به مــن أحداث 
أو مصادفــات، عــى الصعيــد الشــخيص والخــاص، يف أي أمر عاّم، يشــّكل 

مادة ملقال سيايس.
لكن الكّم الهائل من املصادفات واملفارقات التي مررت بها خالل أقل من 
أربــع وعرشيــن ســاعة، مــن بعــد ظهــر يــوم الســبت املــايض إىل ظهــرة يــوم 
األحد التايل؛ حسم األمر، وأقنعني بالعدول عن الرتّدد، خاصة أنه اختلط 
وتداخــل وتشــابك فيهــا مــا هــو خاص مبا هو عــاّم، كام اختلطت وقائع من 
التاريــخ الشــخيص مبواقــع يف الجغرافيــا التــي أعرفهــا جيــًدا، وزادت عــى 
كل هذا الخليط، و»بّهرته« أيًضا؛ حكايا وذكريات من أيام الّصبا والفتّوة 
املبّكــرة، وأســاطر ُمبهــرة، ســمعتها يف ذلــك الزمــن، الــذي يفصلنــا عنــه ما 

يزيد عى ستة عقود.
كنــت قــد حــّددت يــوم األحــد املــايض موعًدا للســفر من فلســطني )حيث 
التــي يحرمهــا  تقيــم زوجتــي،  عــاّمن )حيــث  األردنيــة  العاصمــة  ُأقيــم( إىل 
الّشــمل«  َلــّم  )منــع(  بـ»قانــون  املعــروف  العنــري،  اإلرسائيــي  القانــون 
اإلقامــة معــي يف وطننــا فلســطني(، وبســبب اإلجــراءات التــي ترّتبــت عــى 
انتشــار »كورونــا« كنــت ملزًمــا بإجــراء الفحــص الطبــي الخــاص، والحصــول 
عى شــهادة رســمية تثبت عدم إصابتي بهذا الوباء، وكان الخيار األفضل 
بـ»املستشــفى  الخاصــة امللحقــة  الخيمــة  الفحــص يف  إجــراء  هــو  أمامــي 

اإلنجليزي« يف النارصة.
الخامســة  الســاعة  بحــدود  هنــاك  الطبيــة  العّينــة  إعطــاء  عمليــة  أنهيــت 
وتوجهــت  الحــايل،  الشــهر  مــن  عــرش  الثامــن  الســبت،  عــر  والنصــف 
مبــارشة، حتــى قبــل زيــارة الصديق األقرب يف النارصة، إىل »جبل القفزة« 
عنــد الحافــة الجنوبيــة للمدينــة، واملرشفــة عــى »مــرج ابــن عامــر« بهــدف 
معاينــة املنطقــة التــي أعادت فيها قوات االحتالل واالســتعامر اإلرسائيلية 
أرس املناضــل الفلســطيني محمــود العارضــة )46 عاًمــا(، وزميلــه يعقــوب 

القادري )49 عاًما(.
ملصنــع  القديــم  املوقــع  مــن  قريًبــا  مــررت  القفــزة  جبــل  إىل  الطريــق  يف 
»اليلند« الربيطاين للسيارات، حيث عادت يب الذاكرة إىل بطَي عملية 
مــن  الســتينيات  نهايــة  أحــد أركان ذلــك املصنــع، يف  زرع متفجــرات يف 
القرن املايض، إّبان مرحلة »الكفاح املسّلح«، وهام الصديقان: الشهيد 
منذر أبو غزالة )مدينة غزّة( قائد البحرية الفلســطينية، الذي اغتالته أذرع 
املوســاد اإلجراميــة اإلرسائيليــة يف أثينــا، يــوم 21 ترشيــن األول )أكتوبــر( 

قة )قرية مّية(. 1986، واملناضل الراحل عفيف محمود الدَّ
مــن  القفــزة تالطمــت يف مخّيلتــي ذكريــات  قّمــة جبــل  فــور وصــويل إىل 

الجيوبوليتيــي ســيرتك آثــارا ســلبية أكــر عــى )إرسائيــل(، خاصــة أن 
االنكفــاء أو عــار ســايجون مل يؤثــر ســلًبا، بــل عمــق رمبــا - ضمــن أســباب 
أخــرى - التأثــر األمريــي يف الحوض العريب اإلســالمي، بينام العكس 

صحيح يف السياق األفغاين.
بنــاء عــى املعطــى الســابق، نحــت املقاربــة اإلرسائيليــة نحــو الخــداع 
الــذايت، وجــرى تــداول عبــارات تطمينيــة مــن قبيــل أن )إرسائيــل( دولــة 
قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وأمنها دون الحاجة للغطاء األمريي، 
وأن هــذه األخــرة مل تقاتــل يوًمــا بشــكل مبــارش دفاًعــا عــن )إرسائيــل(، 
كــام فعلــت يف أفغانســتان، علــاًم أن هــذا غــر دقيــق، و)إرسائيــل( ال 
تســتطيع املكــوث والبقــاء يف املنطقــة ككيــان اســتعامري غريــب دون 
دعــم القــوة اإلمربياليــة األوىل يف العــامل. وكــام قيــل ويقــال، وعــن حــق 
أنهــا  أو  الوقــت  طــوال  ســاعة   24 األمريكيــة  اإلنعــاش  غرفــة  فإنهــا يف 
حاملــة طائــرات أمريكيــة، مــا يعني أن التخي عنها ســيغرقها يف الرمال 

الساخنة واملتحركة للمحيط العريب اإلسالمي املعادي لها.
هنــا ال بــأس مــن تذّكــر الجــر الجــوي الــذي أقامتــه واشــنطن لدعــم تــل 
أبيــب أثنــاء حــرب ترشيــن األول/ أكتوبــر 1973، بينــام كانــت الدولــة 
الدفــاع  وزيــر  حرفًيــا  عــرّب  كــام  والــزوال،  االنهيــار  وشــك  عــى  العربيــة 

الجرنال موشيه ديان يف األيام األوىل للحرب.
البعد الثاين يف املقاربة اإلرسائيلية للحدث األفغاين يتعلق بالعامل 
الجيوبوليتيــي يف بعديــه اإلقليمــي والفلســطيني، كــون تراجــع أمريــكا 
وتــآكل هيبتهــا وقــدرة ردعهــا ينعكــس ســلًبا عــى حلفائهــا مبــا يف ذلك 
)إرسائيــل( طبًعــا، وإيجاًبــا عــى خصومهــا وأعدائهــا مبــا يف ذلك أعداء 

الدولة العربية أيًضا.
باملنحــى اإلقليمــي العــام، ســتتأثر )إرسائيــل( ســلًبا وســتزداد األخطــار 
عليها مع تراجع ثقة أصدقاء وحلفاء أمريكا بها، وسعي أعدائها مللء 
ثــم اســتنزاف  ــا زيــادة األخطــار اإلقليميــة، ومــن  الفــراغ، مــا يعنــي نظريًّ

ا عى جبهات عدة. )إرسائيل( أمنيًّ
يف  األمريــي  االنســحاب  بتكــرار  احتــامل  يوجــد  نفســه،  الســياق  يف 
املنطقة العربية، تحديًدا يف العراق وسوريا، ما يخلق يف الحد األدىن 
حالــة مــن عــدم االســتقرار والفــوىض؛ ترتــد ســلًبا عــى )إرسائيــل( يف 
غيــاب عناويــن ســلطوية ميكــن الضغــط عليهــا وجبايــة الثمــن أو األمثان 

منها، كام تفعل تل أبيب اآلن تجاه دمشق وبدرجة أقل بغداد.
إقليمًيــا أيضــا، مثــة تداعيــات ســلبية لعــودة طالبــان إىل الســلطة يف 
أفغانســتان يف ظــل عالقاتهــا الجيــدة مــع خصــوم )إرسائيــل(، واحتــامل 

ا باالنســحاب األمريي العشــوايئ  ا وإعالميًّ اهتمت )إرسائيل( سياســيًّ
الراعــي  واملهــني مــن أفغانســتان ألســباب عــدة؛ تتضمــن العالقــة مــع 
والداعــم األمريــي لهــا عــى عــدة مســتويات، مــا يعنــي أن تــآكل هيبــة 
أو قــدرة الــردع األمريكيــة ينعكــس بالــرورة ســلًبا عــى الدولــة العربيــة، 
إضافة إىل البعد الجيوبوليتيي اإلقليمي واملتمثل بوقوع أفغانستان 
فيــه  توجــد  الــذي  األوســط"  "الــرشق  اإلســالمي  العــريب  الحــوض  يف 
عــى  محتملــة  ســلبية  إقليميــة  تداعيــات  وجــود  ثــم  ومــن  فلســطني، 
بهــا،  املحيطــة  األمنيــة  واألخطــار  التهديــدات  تزايــد  لجهــة  )إرسائيــل( 
واألهــم رمبــا بالنســبة للدولــة العربيــة التداعيــات الفلســطينية املبارشة 
للحــدث األفغــاين عــى الحالــة اإلرسائيليــة يف ظــل إجــامع فلســطيني 
-رغم بعض التباينات- عى مقاربة متشــابهة للحدث؛ تتضمن أساًســا 
حتمية زوال االحتالل األجنبي وعجز الوصاية الخارجية عن خلق وقائع 

مستدامة وأبدية عى األرض.
األفغــاين  الحــدث  الســتغالل  انتهازيــة  محاولــة  كانــت  الســياق،  يف 
ملصالــح حزبيــة ضّيقــة، حيــث ســعى رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي الســابق 
بنيامني نتنياهو إىل تأكيد صحة وصوابية سياساته املتبعة فلسطينًيا 
وحتى إقليمًيا وأمريكًيا، ومهاجمة الحكومة الحالية واتهامها بالتقاعس 
السياســات  أمــام  والضعــف  العربيــة،  الدولــة  مصالــح  عــن  الدفــاع  يف 
حســب  هــو،  فعــل  كــام  لواشــنطن  "ال"  قــول  عــن  والعجــز  األمريكيــة، 

ادعاءاته.
متثــل الســبب األول لالهتــامم اإلرسائيــي بالحــدث األفغــاين بالبعــد أو 
العامل األمريي، وتحديًدا الدعم أو للدقة الرعاية األمريكية الشاملة 
للدولة العربية منذ نصف قرن تقريًبا، مبعنى أن أي انسحاب أو انكفاء 
مــا  الدولــة العربيــة نفســها يف املســتقبل،  قــد يطــال  أمريــي مامثــل 
يــؤدي إىل انكشــافها وانهيارهــا وزوالهــا مــن الوجــود يف غيــاب الغطــاء 
األمريــي الســيايس والدبلومــايس واالقتصــادي والعســكري واألمنــي، 

وقبل ذلك وبعده املعنوي والنفيس.
ومــن هــذه  األمريــي،  بالدعــم  أن )إرسائيــل( متعلقــة متامــا  وال شــك 
الزاويــة تبــدو الدولــة العربيــة يف وضــع شــبيه بســلطة الرئيــس األفغــاين 
أرشف غنــي املنهــارة، وحتــى ســلطة ســايجون املدعومــة أمريكًيــا التــي 

سقطت يف فيتنام قبل نصف قرن تقريًبا.
يف الســياق الفيتنامــي أيًضــا؛ كان الفًتــا وصــف املحلــل املخــرم يف 
يديعوت أحرونوت سيفر بلوتسكر االنسحاب األمريي من أفغانستان 
بالعــار، وأنــه أكــرب حتــى مــن عــار فيتنــام، مــا يعنــي بالــرورة أن العامــل 

املايض البعيد، ومن املايض القريب، مع أحداث أيامنا الحالية.
ذكريــات أيــام الدراســة يف »مدرســة البنــني االبتدائيــة« )رغــم االســم، كان 
يف صّفنا ثالث طالبات(، التي أصبحت الحًقا »املدرسة الثانوية البلدية 
يف النــارصة« )ويف ســاحتها موقــع »رضيــح شــهاب الديــن«(، وذكريــات 
أيــام لهــٍو، كانــت فيهــا إحــدى ألعابنا أنا وأصدقاء الطفولــة والفتّوة املبّكرة: 
إحســان الزعبــي، ومنــذر يونــس، وفــوزي جريــس عبــد اللــه، وإبراهيــم عبــد 
الخالــق، ومحمــد شــافع الفاهــوم، وأحمــد أبــو أحمد، وفريد نصار، وســامي 
َورَور، وكثــرون آخــرون؛ هــي التســّلق باتجــاه قمــة الجبل، من ناحية الســفح 
الشــاميل شــبه املســتوي حيث مُنّر فوق »البالطات املرقرقة« )املركركة، 
بلهجــة أهــل النــارصة( القريبــة مــن قمة الجبل، وفور وصولنا إىل قمة »جبل 
القفــزة« )عــى ارتفــاع بحــدود 350 مــرًتا عــن نقطــة التقــاء ســفحه الجنــويب 
مــع الطــرف الشــاميل ملــرج ابــن عامــر، وبزاوية شــبه قامئة( نبــدأ يف دحرجة 
حجــارة وصخــور، نتبــارى فيهــا مــن ُيصــدر ارتطــام حجــره صوًتــا أعــى، ويثــر 

غباًرا أكر، قبل وصوله إىل حاّفة مرج ابن عامر.
وقفــت مســاء يــوم الســبت املــايض عــى قّمة »جبل القفزة« وقفة ناســك 
متعّبــد، مقلًبــا يف خيــايل مــا كان ميكــن أن يكــون قد خطــر ببال املناضَلني 
إعــادة  لحظــة  أفــكار،  مــن  القــادري،  ويعقــوب  العارضــة  البطَلــني، محمــود 
أرِسهــام، مرفوَعــي الهامَتــني، بعــد أيــاٍم عديــدة، كان لفعلهــام خاللهــا )مــع 
املناضلــني األربعــة اآلخريــن( ِفعــل الّســحر يف رفــع هامــات الفلســطينيني 
ــز  والفلســطينيات، وتذّكــرُت عندمــا وقــع نظــري عــى »جبــل طابــور« املميَّ
ما كنت أســمعه من أســاطر طريفة قبل ســتة عقود، تقول إن هذا املوقع 
ُسّمَي »جبل القفزة« ألن السيد املسيح )عليه السالم( قفز من هذه القّمة 
إىل قّمــة جبــل طابــور )عــى بعــد بضعــة كيلومرتات(، ومن قّمــة جبل طابور 
اإلرسائيــي  واالســتعامر  االحتــالل  قــوات  وكانــت  الســامء«،  إىل  »صعــد 
قــد أعــادت أرس املناضَلــني البطَلــني: زكريــا الزبيــدي )46 عاًمــا( ومحمــد 
العارضة )39 عاًما( يف طرف قرية »إم الغنم« عند السفح الرشقي لجبل 
طابور، فجر اليوم التايل إلعادة أرس محمود العارضة، ويعقوب القادري.

ُعْدت من النارصة إىل بلدي سخنني، وحصل معي ليلتها ما ال يحصل إاّل 
نادًرا: استيقظت عند الثالثة فجًرا بسبب العطش، رشبت وبنظرة خاطفة 
إىل هاتفــي النّقــال ملحــت خــربًا، دققــت فــإذا هــو نبــأ تســليم املناضَلــني 
البطَلــني األخريــن: أيهــم كممجــي ومناضل انفيعات، نفســيهام إىل قوات 
االحتالل واالستعامر اإلرسائيي، بقرار منهام، عندما تأّكد لهام أن العدو 
عــرف موقعهــام، وكان ســبب قرارهــام هــو حاميــة العائلة الكرميــة الوطنية، 
مــن مدينــة جنــني، التــي أضافتهــام يف منزلهــا، مــن انتقــام قــوات العــدو، 
بقيــت مســتيقًظا ملتابعــة تطــورات ذلــك الحــدث حتــى الســاعة السادســة 

صباًحا.
فرِحــت لنجــاة املناضلــني الفلســطينيني األبطــال الســتة، ليتابعــوا نضالهــم 
أقــامٍر  وســتة  حّيــٍة،  أيقونــاٍت  إىل  وليتحّولــوا  فلســطني،  لتحريــر  املقــّدس 
ونجــوٍم يف ســامء فلســطني، الــذي تدّنســه )يف هــذه األيــام الزائلــة( عتمــة 

االحتالل واالستعامر اإلرسائيي.
مل تنتــِه املصادفــات عنــد هــذا الحــد، أقــر الطــرق مــن ســخنني إىل معــرب 
وجــر الشــيخ حســني، وصــواًل إىل عــاّمن، مُتــّر بـ»عرابــة البّطــوف« التــي 
ذّكرتنــي بـ»عرابــة جنــني« بلــد املناضَلــني البطَلــني: محمــود العارضــة وابــن 
عّمــه محمــد العارضــة، ومنهــا إىل ديــر حنــا، وبعدهــا عيلبــون، وإىل الســفح 
لقريــة  الغَنــم«، وهــي املالصقــة  الرشقــي لجبــل طابــور، حيــث قريــة »إم 
محمــد  صديقــي  بلــد  األكــرب،  »دّبوريــة«  وقريــة  الصغــرة،  »الّشــبي« 
املــدين، الــذي هاتفتــه مامزًحــا، يــوم إعــادة أرس زكريــا ومحمــد، إذ قلــت 
لــه: »لــو كانــت أمــك )رحمهــا اللــه( حّيــة لتمّكنــت مــن تأمــني حاميــة لهــام 
أســبوًعا آخــر عــى األقــل«، أبطــأت الّســر عنــد مفــرق »إم الغنــم« ولّوحــت 
بيــِدي تحيــًة لذكــرى بطولــة زكريــا الزبيــدي ورفاقــه الخمســة، بعــد أقــل مــن 
عــرش دقائــق يف الطريــق الســهي يف مــرج ابــن عامــر مــن إم الغنــم باتجــاه 
جر الشيخ حسني، متر الطريق بـ»قرى الّزعبية« طمرة، ونني، والّناعورة، 
فأعــدت التلويــح عنــد مفــرق الّناعــورة، تحّيــة ألهلهــا، الذين تقــول املصادر 
إّنهــم زّودوا أبطالنــا، ليلــة خروجهــم مــن زنزانــة املعتقــل، عــرب  اإلرسائيليــة 
»نفق الحرية«؛ ببعض ما توافر من مأكل وملبس يكفي بضعة أيام، وبعد 
لســجن جلبــوع  املحــاذي/ املالصــق  الطريــق  مــررت يف  معــدودة  دقائــق 
الذي خرج منه أبطال الشــعب الفلســطيني الســتة، فأعدت التلويح للمرّة 

الثالثة، لكن ألبطالنا اآلخرين األرسى يف ذلك املعتقل، هذه املرّة.
جال يف خاطري عى مدى ثلث ساعة يف الطريق، من جدار وسور سجن 
جلبــوع إىل جــر الشــيخ حســني؛ أّن مــا مــررت بــه مــن وقائــع ومصادفــات 
يف العرشيــن ســاعة األخــرة، أشــبه مــا تكــون برحلــة ناســك مســيحّي يخطو 
عى »طريق اآلالم« يف القدس، أو هرولة حاج مسلم بني الّصفا واملروة، 
مقّلــًدا ومخّلــًدا هرولــة الســيدة هاجــر وهــي تســعى إىل تأمــني مــاٍء تروي به 

عطش وليدها إسامعيل.
هــل كنــت أنــا أول الحجــاج عــى طــول طريــق آالم واعتــزاز وبطولــة أبطــال 

فلسطني الستة؟
لــن ألــوم أي فلســطيني يغبطنــي )أو يغــار( عــى هــذه الرحلــة ومصادفاتهــا، 
بــني األمل  بــني املــايض والحــارض؛  مــا حوتــه مــن تداخــل واختــالط:  وكل 
الحقائــق  بــني  والخيــال،  الواقــع  بــني  والجغرافيــا؛  التاريــخ  بــني  واالعتــزاز؛ 

واألساطر.

أمريكيــة  عســكرية  وتكنولوجيــا  بتقنيــات  وتزويدهــم  معهــم  التعــاون 
متقدمة غنمتها الحركة بعد االنسحاب األمريي من أفغانستان.

املقاربة اإلرسائيلية للحدث األفغاين تتضمن كذلك تقارير عن عودة 
مقاتليــه  مــن  عــن آالف  اإلفــراج  بعــد  "خراســان"  داعــش  لتنظيــم  قويــة 
مــن ســجن باغــرام ســيئ الصيــت -رغــم قتــل طالبــان لقائــد التنظيــم يف 
الســجن- واحتــامل انتشــارهم يف املنطقــة، ومــن ثــم التأثــر ســلًبا عــى 
)إرسائيــل( وحلفائهــا كــام هــو الحــال مثــاًل مــع النظــام املــري يف شــبه 

جزيرة سيناء.
مــا  قلــب  للتموضــع يف  انتهازيــة إرسائيليــة واضحــة هنــا وســعي  مثــة 
توصــف بالحــرب اإلقليميــة والدوليــة عــى اإلرهــاب، بحيــث تنــزع هــذه 
الصفــة اإلرهابيــة عنهــا وتلصقهــا بأعدائهــا وخصومها مبن فيهم حركات 

التحرر الوطني الفلسطينية.
فلسطينًيا، تضمنت املقاربة اإلرسائيلية دعوات لرفض االنسحاب من 
الضفة الغربية يف املستقبل بحجة عدم تكرار املشهد األفغاين فيها، 
أي انهيــار الســلطة الفلســطينية بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس ومــلء 

حركة حامس للفراغ، كام فعلت طالبان يف أفغانستان.
)إرسائيــل( ال تتوقــف كذلــك عــن محاوالت شــيطنة حامس ووضعها مع 
طالبــان يف ســلة واحــدة، علــاًم أن االتصــاالت بــني الحركتــني ال تعنــي 
الفكريــة  السياســية والجــذور  التباينــات  بينهــام يف ظــل  التامثــل  أبــًدا 
املختلفة، حتى مع التشابه يف القتال ضد الغزاة والوصاية األجنبية.

مثــة مطالبــات إرسائيليــة أيًضــا بعــدم التفكــر يف عمليــة عســكرية بريــة 
واسعة يف غزة تؤدي إىل احتالل عسكري؛ وانسحاب حتمي بعد ذلك 
قد يخلق مشــهًدا شــبيها مبشــهد االنســحاب األمريي من أفغانستان، 
وينعكس سلًبا عى االحتالل اإلرسائيي يف الضفة الغربية وفلسطني 

بشكل عام.
فلسطينًيا أيًضا، تضمنت املقاربة اإلرسائيلية للحدث األفغاين مزاعم 
لرئيــس الــوزراء الســابق بنيامــني نتنياهــو عن رفضه عرضــا أمريكيا لزيارة 

أفغانستان إلقناعه بتطبيق النموذج األفغاين فلسطينًيا.
كالم نتنياهــو كــام العــادة تضمــن تحريفا للرواية األصلية واجتزاءها يف 
الحد األدىن، والحقيقة أن وزير الخارجية األمريكية السابق جون كري 
طــرح فكــرة التوصــل إىل اتفــاق ســالم نهــايئ بــني )إرسائيــل( والســلطة 
الفلســطينية، عــى أســاس حــل الدولتــني وعــودة )إرسائيــل( إىل حــدود 
حزيران/ يونيو 1967، مع تبادل أراض بنســبة صغرة، وانخراط حلف 
غــور  منطقــة  يف  لــه  تابعــة  وحــدات  ونــرش  االتفــاق  هــذا  ضمــن  الناتــو 

األردن كقــوة ضامنــة لالتفــاق عــى األرض، ودعــم الســلطة الفلســطينية 
وأجهزتهــا األمنيــة ملســاعداتها عــى حفظ األمن واالســتقرار يف الدولة 

العتيدة.
يف الجوهــر، مل يرفــض نتنياهــو النمــوذج األفغــاين بحــد ذاتــه حتــى مــع 
أوجه الشبه الفلسطينية، وإمنا رفض مبدأ تسوية الراع بشكل عادل 
ومعقــول، مــع قناعــة متجــذرة ومكابــرة بإمكانيــة إدارتــه بأقــل مثــن ممكن 
إرسائيلًيــا، علــاًم أنــه حــاول اســتغالل مرحلــة الرئيــس األمريــي الســابق 
دونالد ترامب لتصفيته نهائًيا عرب خطة الضّم لثلث الضفة الغربية مبا 
يف ذلك غور األردن، والتطبيع مع الدول العربية يف تجاوز لفلســطني 

وقضيتها.
عموًما، مثة إجامع يف )إرسائيل( عى التداعيات الفلسطينية ملشهد 
االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان، حيــث ســتعاين )إرسائيــل( كقوة 
للحــدث  الفلســطينيني  فهــم  مــع  خاصــة  أمريكًيــا،  مدعومــة  احتــالل 
باعتباره دليال ساطعا عى حتمية زوال االحتالل األجنبي وعدالة جهاد 
الشــعب الفلســطيني الــذي ســينتر وينــال حقــه الطبيعــي يف الحريــة 

واالستقالل وتقرير املصر، ولو بعد حني.

»رحلة الحج« عىل طريق أبطال فلسطني الستة

قراءة يف المقاربـة اإلرسائيلية 
لالنسحــاب األمرييك من أفغانستـان

عماد شقور
القدس العريب

ُعْدت من الناصرة إلى بلدي سخنين، 
وحصل معي ليلتها ما ل يحصل إّل 

نادًرا: استيقظت عند الثالثة فجًرا 
بسبب العطش، شربت وبنظرة 

خاطفة إلى هاتفي النّقال لمحت 
خبًرا، دققت فإذا هو نبأ تسليم 

المناضَلين البطَلين األخيرين: أيهم 
كممجي ومناضل انفيعات، نفسيهما 

إلى قوات الحتالل والستعمار 
اإلسرائيلي، بقرار منهما، عندما تأّكد 

لهما أن العدو عرف موقعهما، وكان 
سبب قرارهما هو حماية العائلة 

الكريمة الوطنية، من مدينة جنين، 
التي أضافتهما في منزلها، من 

انتقام قوات العدو، بقيت مستيقًظا 
لمتابعة تطورات ذلك الحدث حتى 

الساعة السادسة صباًحا.

ماجد عزام

بالمنحى اإلقليمي العام، ستتأثر 
)إسرائيل( سلًبا وستزداد األخطار 

عليها مع تراجع ثقة أصدقاء وحلفاء 
أمريكا بها، وسعي أعدائها لملء 

ا زيادة األخطار  الفراغ، ما يعني نظريًّ
اإلقليمية، ومن ثم استنزاف 

ا على جبهات عدة. )إسرائيل( أمنيًّ
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رام الله/ فلسطني:
الفلســطيني  الجهــاز املركــزي لإلحصــاء  قــال 
إن انخفاضــا طفيفــا طــرأ عــى مــؤرش أســعار 
تكاليــف البنــاء للمبــاين الســكنية يف الضفــة 
املــايض،  أغســطس  آب/  شــهر  خــال 
مقارنــة بشــهر متــوز/ يوليــو املــايض، مقــداره 
%0.07؛ إذ انخفــض الرقــم القيايس ألســعار 
تكاليف البناء للمباين السكنية إىل 113.51 
مقارنة بـ113.59 خال الشــهر الســابق )سنة 

األساس 2013=100(.
وفــق  الرئيســة،  وعــى مســتوى املجموعــات 
بيــان لإلحصــاء صــدر، أمــس، ســجلت أســعار 
انخفاضــًا  املعــدات  اســتئجار  مجموعــة 
مقداره %0.46، وأســعار مجموعة الخامات 
مقــداره  طفيفــًا  انخفاضــًا  األوليــة  واملــواد 
.%090، يف حــني ســجلت أســعار مجموعــة 

تكاليــف وأجــور العــال اســتقرارًا خــال شــهر 
آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفــاض طفيــف يف مــؤرش أســعار تكاليــف 
البناء 

ســجلت أســعار تكاليــف البنــاء للمبــاين غــر 

الســكنية يف الضفــة الغربيــة انخفاضــًا طفيفــًا 
 2021 آب  شــهر  خــال   09.0% مقــداره 
مقارنــة بشــهر متــوز 2021، إذ انخفــض الرقــم 
القيــايس ألســعار تكاليــف البنــاء للمباين غر 
 113.11 بـــ  مقارنــة   113.01 إىل  الســكنية 
األســاس  )ســنة  الســابق  الشــهر  خــال 

.)100=2013

الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
ســجلت أســعار مجموعة اســتئجار املعدات 
انخفاضًا مقداره .%450، وأســعار مجموعة 
مقــداره  انخفاضــًا  األوليــة  واملــواد  الخامــات 
.%120، يف حــني ســجلت أســعار مجموعــة 

تكاليــف وأجــور العــال اســتقرارًا خــال شــهر 
آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.

البنــاء ملبــاين  تكاليــف  أســعار  ســجلت  كــا 
العظــم يف الضفــة الغربيــة انخفاضــًا مقــداره 
.%380 خال شهر آب 2021 مقارنة بشهر 

القيــايس  الرقــم  انخفــض  إذ   ،2021 متــوز 
إىل  العظــم  ملبــاين  البنــاء  تكاليــف  ألســعار 
الشــهر  خــال   114.56 بـــ  مقارنــة   114.12

السابق )سنة األساس 2013=100(.

الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
الخامــات واملــواد  ســجلت أســعار مجموعــة 
وأســعار   ،%0.56 مقــداره  انخفاضــًا  األوليــة 
انخفاضــًا  املعــدات  اســتئجار  مجموعــة 
مقداره %0.46، مقارنة بالشهر السابق، يف 
حني سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور 
 2021 آب  شــهر  خــال  اســتقرارًا  العــال 

مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار 

تكاليف إنشاء الطرق
الطــرق  إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
بأنواعها املختلفة يف الضفة، ارتفاعًا طفيفًا 
نسبته %0.03 خال شهر آب 2021 مقارنة 
بشــهر متــوز 2021، إذ ارتفــع الرقــم القيــايس 
العــام ألســعار تكاليــف الطــرق إىل 108.95 
الســابق  الشــهر  خــال   108.92 بـــ  مقارنــة 

)شهر األساس كانون أول 2008=100(.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
معــدات  وتشــغيل  تكاليــف  أســعار  ســجلت 
وصيانــة ارتفاعــًا نســبته 1.99 %، ومجموعــة 
اســتئجار املعــدات ارتفاعــًا نســبته 0.33%، 

يف حــني ســجلت أســعار مجموعــة الخامــات 
 ،0.12% مقــداره  انخفاضــًا  األوليــة  واملــواد 
العــال  وأجــور  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
مقارنــة   2021 آب  شــهر  خــال  اســتقرارًا 

بالشهر السابق.
استقرار المؤشر العام ألسعار تكاليف 

إنشاء شبكات المياه
إنشــاء  تكاليــف  أســعار  ســجلت  كذلــك 
خــال  اســتقرارًا  الضفــة  يف  امليــاه  شــبكات 
شــهر آب 2021، إذ اســتقر الرقــم القيــايس 
امليــاه  شــبكات  إنشــاء  تكاليــف  ألســعار 
ثــاين  122.86 )شــهر األســاس كانــون  عنــد 

.)100=2010

امليــاه،  خزانــات  أســعار  مســتوى  وعــى 
 116.53 إىل  القيــايس  الرقــم  انخفــض 
 2021 آب  شــهر  خــال  بـــ117.24  مقارنــة 
أســعار  وســجلت  الســابق.  بالشــهر  مقارنــة 
%0.25، إذ  شــبكات امليــاه ارتفاعــًا نســبته 
ارتفــع الرقــم القيــايس إىل 125.74 مقارنــة 
)شــهر  الســابق  الشــهر  خــال   125.43 بـــ 

األساس كانون الثاين 2010=100(.

غزة/ فلسطني:
قطــاع  يف  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  ذكــرت 
غــزة أنهــا بصــدد تنفيذ العديد من املشــاريع 
الفقــرة  الفئــات  لصالــح  والتنمويــة  اإلغاثيــة 
أن  إىل  مشــرة  القطــاع،  يف  والضعيفــة 
عرشات اآلالف من املواطنني سيســتفيدون 

من هذه املشاريع.
يف  حمــد  غــازي  د.  الــوزارة  وكيــل  وقــال 
تنشــط  الــوزارة  إن  أمــس:  صحفــي،  ترصيــح 
املشــاريع  وتجنيــد  توفــر  كبــرة يف  بدرجــة 
التدخــل  إىل  تحتــاج  التــي  الفئــات  لصالــح 

واملساعدة.
الــوزارة  طواقــم  عملــت  "لقــد  وأضــاف: 
املختلفــة يف عــدة اتجاهــات لخدمــة رشائــح 
وذوي  الفقــراء  مثــل  املجتمــع  يف  كثــرة 
مــن  واملترضريــن  الخاصــة  االحتياجــات 

العدوان، وكذلك املرأة والطفل".
خــال  مــن  نجحــت  الــوزارة  أن  حمــد  وذكــر 
ومحليــة  دوليــة  مؤسســات  مــع  التعــاون 

وأجنبيــة يف توفــر العــرشات مــن املشــاريع 
املتنوعة والتي تبلغ قيمتها عدة مايني من 

الدوالرات.
األرس  إغاثــة  املشــاريع  بــني  مــن  أن  وبــني 
الفقــرة وتقديــم الدعم لذوي اإلعاقة وترميم 
اإلرسائيــي  العــدوان  مــن  املتــرضرة  البيــوت 
واملــرأة،  لــأرسة  صغــرة  مشــاريع  وإيجــاد 
واملزارعــني  للعــال  دعــم  تقديــم  وكذلــك 

وجرحى العدوان األخر.
وأكــد حمــد أن العــرشات مــن املشــاريع يف 
طريقها للتنفيذ خال الفرتة القادمة، مشرًا 
دقيقــة  بيانــات  قاعــدة  متتلــك  الــوزارة  أن 
ومتطــورة حــول مختلــف الرشائــح االجتاعيــة 
يف قطــاع غــزة، وتتعــاون مــع جميــع الــوزارات 
ذات العاقــة، كــا أن لديهــا مصداقيــة كبرة 
فيــا  واألجنبيــة  الدوليــة  املؤسســات  لــدى 

يتعلق بدقة البيانات املقدمة.
الــوزارة  الوكيــل أن  يف ســياق متصــل أوضــح 
الدعــم  أنــواع  مختلــف  تقديــم  عــى  تعمــل 

لــأرسة والطفــل مــن خــال مشــاريع التمكــني 
االقتصــادي ومعالجــة أســباب الفقــر وكذلــك 

مواجهة ظواهر العنف لدى املرأة والطفل.
تقــدم  تــزال  وال  قدمــت  الــوزارة  "إن  وقــال: 
النفــي.  الدعــم  مشــاريع  مــن  الكثــر 
واالجتاعــي لــأرسة واملــرأة الطفــل، إضافــة 

إىل تقديم املساعدات النقدية والعينية".
وأشــار إىل أنــه بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة 
والقاســية التــي تحيــط بقطــاع غــزة، فــإن وزارة 
فيهــا،  العاملــني  جهــود  وبفضــل  التنميــة 
وإســناد  دعــم  يف  كبــر  حــد  إىل  نجحــت 
الكثــر مــن الرشائــح والفئــات التي تحتاج إىل 

املساعدة.
الكثــر  يحتــاج إىل  يــزال  ال  القطــاع  أن  وتابــع 
والتنمويــة،  اإلغاثيــة  املســاعدات  مــن 
بهــا املؤسســات  تقــوم  التــي  الجهــود  مقــدرًا 
الفقــر  محاربــة  يف  األهليــة  والجمعيــات 
والبطالــة ويف تقديــم مختلــف أشــكال الدعم 

ملواطني القطاع.

رام الله / فلسطني:
قــال محافــظ ســلطة النقــد فــراس 
عملــة  فائــض  إن  أمــس،  ملحــم، 
الشــيقل يف فلســطني يبلــغ قرابــة 

6 مليارات شيقل.
مــع  االتفــاق  إىل  ملحــم  وأشــار 
عــى  اإلرسائيــي،  االحتــال 
تحويل 4 مليارات شيقل يف كل 
ربــع مــن العــام، الفتــا إىل أن هــذا 
الرقــم غــر كاٍف، ألنــه يوجد حاليا 
الفلســطينية  الســوق  يف  فائــض 
من الشيقل، إضافة لأموال التي 

ستدخل أيضا لنهاية العام.
عقــد  لقــاء  يف  ملحــم  وأضــاف 
رام  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  يف 
اللــه والبــرة، أمــس، إن االحتــال 
 4 مــن  أكــر  اســتقبال  يرفــض 

مليارات شيقل كل ربع عام.
أســباب  عــدة  هنــاك  أن  وأوضــح 
أهمهــا  الشــيقل،  عملــة  لرتاكــم 
الذيــن  الفلســطينيني  العــال  أن 
يعملــون داخــل أرايض عــام 48، 
الضفــة  شــهريا ألســواق  يدخلــون 
كذلــك  شــيقل،  مليــار   1.3 نحــو 
التجارة بيننا وبني دولة االحتال، 
وتســّوق أهلنــا مــن داخــل أرايض 

الـ48 يف أسواق الضفة الغربية.
حــل  إيجــاد  "نحــاول  وتابــع: 
النقــد  وســلطة  املشــكلة،  لهــذه 
عليهــا عــبء تحضــر بنيــة تحتيــة 
وليــس  اإللكرتونيــة  للدفعــات 

الدفــع النقــدي، علــا أن البنــوك 
ســترشع مــن جديــد يف اســتقبال 
بعــد  التجــار  مــن  الشــيقل  عملــة 
دفــع 4 مليــارات شــيقل لاحتــال 
اإلرسائيي من العملة املتكدسة 

مطلع األسبوع املقبل".
وذكــر ملحــم "أننــا نعمــل مــن أجــل 
الدفــع  اســتخدام  مــن  التخفيــف 
يف  الشــيقل  خاصــة  النقــدي 
النقــد  ســلطة  وعــى  أســواقنا، 
والبنــوك والغرف التجارية ورجال 
األعــال التكاتــف والعمــل ســويا، 
لتغيــر ثقافــة الدفــع لتتحــول إىل 

فــرتة  "خــال  أنــه  ملحــم  وبــني 
مــن  الكثــر  فتحــت  "كورونــا" 
األعــال التجاريــة عــر االنرتنــت، 
وهــذا يؤثــر عــى التجــار العاملني 
الغــرف  يف  واملســجلني  رســميا 
املقابــل  يف  ولكــن  التجاريــة، 
للبيــع  الرســميون  التجــار  تحــول 
عــن طريــق اإلنرتنــت، وهــذا يشء 
إىل  اقتصادنــا  لتحويــل  ممتــاز 

رقمي".
وشــدد عى أننا نقوم بدراســة مع 
البنــك اإلســامي لتكــون لنا عملة 
تحــل  محاســبية  عملــة  أو  رقميــة 

الدفع إلكرتونيا".
ولفــت إىل أنــه تــم تخفيــض عملــة 
التجــار  عــى  االلكــرتوين  الدفــع 
ال  والتاجــر   ،1% مــن  أقــل  إىل 
متجهــون  ونحــن  الكثــر  يتحمــل 
املقبلــة  الثاثــة  األشــهر  خــال 
لنقــاط  وطنــي  مفتــاح  لنــا  ليصبــح 
البيــع لتخفيــض التكلفــة ألقــل مــن 
وبالتــايل ال  أكــر،  والفعاليــة   1%
وال  التجــار  أمــام  ال  عوائــق  توجــد 
الوســائل  الســتخدام  املواطــن 
ســيصبح  التــي  اإللكرتونيــة 

استخدامها سها".

محــل العمــات الثــاث املعمــول 
ويســتبدلها  فلســطني،  يف  بهــا 
دعــم  يف  تســهم  رقميــة  بعملــة 
وتخفيــف  الفلســطيني  االقتصــاد 

استخدام الشيقل.
مــن ناحيتــه قــال رئيس غرفة تجارة 
الغنــي  عبــد  اللــه  رام  وصناعــة 
دفــع  يعانــون  التجــار  إن  عطــاري، 
مبالــغ باهظــة لصالــح بطاقة الدفع 
ترتيــب  يجــب  لذلــك  املســبق، 
تطويــره،  وســبل  املوضــوع  هــذا 
هــذه  حــل  عــى  "نعمــل  مضيفــا: 
يتكــدس  فالتجــار  املشــكلة، 
لديهــم الشــيقل يف الخزنــات وال 

يستطيعون وضعه يف البنوك".
إعاقــة  يســبب  هــذا  أن  وأضــاف 
الــرشكات  وبعــض  التجــارة  حركــة 
تواجــه مشــكات يف إيــداع عملــة 
الشيقل يف البنوك، مطالبا إياها 
باســتيعاب مزيد من هذه العملة 

ووضعها يف خزنتها.
لدينــا  النقــد  تكــدس  أن  وأوضــح 
قــد يدفعنــا للتوقــف عــن العمــل، 
يف حــال عــدم زيــادة اإليداعــات 

النقدية يف البنوك.
واختتم عطاري قوله: "إن موضوع 
للقطــاع  مرهــق  الشــيقل  تكــدس 
يف  املــرصيف  وللقطــاع  الخــاص 
للتجــار  وخصوصــا  فلســطني، 
الذيــن لديهــم مبالــغ ماليــة نقديــة 

كبرة بشكل يومي".

غزة/ نضال أبو مسامح:
دعت الهيئة اإلدارية للدفاع عن حقوق منتفعي 
رئيــس  غــزة  قطــاع  يف  االجتاعيــة،  الشــؤون 
الســلطة محمــود عبــاس، إىل رصف مخصصــات 
مســتحقيها،  مــن  اآلالف  لعــرشات  "الشــؤون" 
القــوى  كذلــك  مطالبــة  أشــهر،  منــذ  املتأخــرة 
والشــخصيات  والوجهــاء  واإلســامية  الوطنيــة 
االعتبارية مبساندة األرس املتعففة املستفيدة 

من الشؤون االجتاعية.
جــاء ذلــك خــال وقفــة نظمتهــا الهيئــة أمــام مقــر 
وإســنادًا  دعــا  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  اليونســكو 
مــن  حشــد  فيهــا  شــارك  املتعففــة،  لــأرس 
مخصصــات  مــن  واملســتفيدين  املواطنــني 

الشؤون االجتاعية.
كتــب  الفتــات  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
الزم  الشــؤون  أمــوال  تعبنــا..  بكفــي  عليهــا:" 
ترجــع.. مــن حقنــا أن نعيــش بعــز وكرامــة.. بدنــا 

حقوقنا مخصصات الشؤون."
يف  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  الهيئــة  وطالبــت 
الشــؤون  مخصصــات  رصف  بانتظــام  اللــه  رام 
االجتاعيــة حســب موعدهــا، ورصف دفعــات 
حســب  املســتفيدين  أرس  تناســب  شــهرية 

حاالتهم االجتاعية.
الشــؤون  مخصصــات  أن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 
للقيــام  الســلطة  داعيــة  رشعــي،  اســتحقاق 
بواجبهــا تجــاه األرس الفقــرة عــر برنامج الحاية 
االعتصامــات  اســتمرار  وأكــدت  االجتاعيــة. 
منتفعــو  ينــال  حتــى  االحتجاجيــة  والوقفــات 
ويســتعيدوا  الرشعيــة  حقوقهــم  كل  الشــؤون 

متأخرات الشؤون.
مســتحقاتهم  الشــؤون  مســتفيدو  يتلــقَّ  ومل 
عــدد  ويصــل  أشــهر،   9 منــذ  املتأخــرة 
املســتفيدين مــن الشــؤون إىل 110 آالف أرسة 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

ضمن المنحة المصرية إلعادة إعمار غزة
انطالق العمل يف تطوير شارع 

الرشيد شمال القطاع
غزة/ فلسطني:

قــال وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ناجــي رسحــان، إن اآلليــات والجرافــات املرصيــة 
بــدأت صبــاح أمــس، يف العمــل يف مــرشوع تطويــر شــارع الرشــيد الســاحي شــال قطــاع غــزة، 

ضمن املرحلة األوىل من املنحة املرصية إلعادة إعار غزة.
وذكــر رسحــان يف ترصيــح نرشتــه وكالــة "الــرأي" الحكوميــة، أن اآلليــات والجرافــات بــدأت أوىل 
خطوات مرشوع تطوير شارع الرشيد الساحي الذي ميتد من مفرتق السودانية حتى منطقة 

الواحة غرب بلدة بيت الهيا شايل القطاع.
وأشــار إىل أن اآلليــات بــدأت بتســوية األرض وإصاحهــا، يف إطــار تنفيــذ مــرشوع تطوير شــارع 

الرشيد الساحي يف شايل القطاع.
ولفــت رسحــان إىل أن وفــًدا مــن املهندســني املرصيــني وصــل إىل غــزة عــر معــر رفــح الــري 

ملتابعة عملية إعادة اإلعار يف القطاع.
يذكــر أن الرئيــس املــرصي عبــد الفتــاح الســيي، قــد أعلــن عقــب انتهــاء العــدوان األخر عى 

القطاع منحة مرصية إلعادة إعار القطاع بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر.

"المواصالت" تناقش ضوابط 
استرياد قطع غيار الدراجات النارية

غزة/ فلسطني:
ناقــش وكيــل وزارة النقــل واملواصــات اللــواء صــاح الديــن أبــو رشخ مــع وفــد مــن جمعية تجار 
قطــع الغيــار واملعــدات الثقيلــة، عــددا مــن التســهيات واإلجــراءات الخاصــة بضوابــط إدخــال 

قطع غيار الدراجات النارية لقطاع غزة.  
وأكــد الطرفــان خــال اللقــاء الــذي عقــد يف مكتــب وكيــل وزارة النقــل واملواصــات، رضورة 
تذليــل  عــى  والعمــل  الغيــار،  قطــع  إدخــال  منــَع  اإلرسائيــي  االحتــال  قــرار  لتجــاوز  الســعي 

صعوبات إدخالها عر الجانب املرصي.
وأوضــح أبــو رشخ آليــات التعامــل مــع مــا يصــل لغــزة مــن هــذه القطــع مهربــا، وإجــراءات تنظيــم 
الساح لها وتوفيق دخولها قانونيا. مبديا استعداد الوزارة لتقديم التسهيات الازمة عندما 

يتسنى للتجار استرادها رسميا.  
واستعرض رئيس الجمعية رشدي الخور مساعيهم الحثيثة الستراد كل قطع غيار الدراجات 
النارية، مبا فيها اإلطارات، يف ظل إشكالية القرار مبنعها من االحتال وتعذر استرادها من 

مرص حتى اآلن.
واتفق الطرفان عى جملة من التسهيات تقدمها الوزارة للمستوردين، لتجاوز قرار االحتال 

باملنع، واعتاد إجراءات مشرتكة لتنظيم العملية.  
وتضمنــت اإلجــراءات رضورة حصــول املســتورد عــى الرتخيــص واالعتــاد لــدى وزارة النقــل 
الحكوميــة،  االختصــاص  جهــات  لــدى  املســتوردين  التجــار  أوضــاع  وتصويــب  واملواصــات، 
وتقديــم طلــب االســتراد لــدى جمعيــة تجــار قطــع الغيــار واملعــدات الثقيلــة مرفقــة بــه األوراق 

الثبوتية الازمة.

اتحاد المقاولني يطالب مرص 
بمشاركة رشكات غزة بإعمارها

غزة/ فلسطني:
طالب اتحاد املقاولني الفلسطينيني أمس، جمهورية مرص العربية بإفساح املجال للرشكات 

املحلية يف غزة للعمل مبشاريع البنية التحتية ومشاريع اإلسكان بقطاع غزة.
وقال االتحاد يف بيان: إن الطلب جاء حســب ما تم من تفاهات ســابقة مع الجهات صاحبة 
العاقــة والتــي منهــا االســتعانة بالخــرة املرصيــة يف املشــاريع النوعية مثل الكباري والجســور 

مثااًل.
وأبــدى االســتعداد للتنســيق والعمــل املشــرتك، معرًبــا عــن أملــه بأن تشــكل املبــادرة املرصية 
رافعــة لخدمــة االقتصــاد الفلســطيني ورشكاتــه املحليــة وأن تنفــذ بســواعد أبنــاء فلســطني جنًبا 

إىل جنب مع الكوادر املرصية صاحبة الخرة.
ومّثن االتحاد وقوف مرص الشقيقة مع الشعب الفلسطيني دامًئا ويف كل املحطات، شاكرة 
مبــادرة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي إلعــادة إعــار مــا دمــره االحتــال يف عدوانــه األخــر عى 

غزة.

الترشيعي يقر 
ُملحق الموازنة 
للسنة المالية 

2021

غزة/ فلسطني:
أقر املجلس الترشيعي ملحق املوازنة للســنة 
املالية 2021 املقدم من لجنة متابعة العمل 
الحكومــي بغــزة، املقــدر مببلــغ )7.8( مايــني 

شيقل.
جديــدة  مخصصــات  بإضافــة  امللحــق  وجــاء 
النفقــات  وبنــد  واألجــور  الرواتــب  بنــد  عــى 
املجلــس  مبوقــع  جــاء  مــا  وفــق  التشــغيلية، 

الترشيعي.
بنــد الرواتــب واألجــور مــن  وتركــز امللحــق يف 
خــال اإلحداثيــات الوظيفيــة الجديــدة البالغــة 
قيمتهــا )5.44( مايــني شــيقل، أي مــا نســبته 

70 % من امللحق.

حمد: عرشات المشاريع اإلغاثية
 والتنموية سُتنفذ يف غزة قريًبا

خالل وقفـــة بغزة.. دعــــوة
 عباس لرصف مخصصات 

الشؤون االجتماعية

ملحم: 6 مليارات شيقل فائض عملة بحاجة للتحويل لـ)إرسائيل(

اإلحصـــاء: انخفــــاض مؤرش أسعـــار تكاليــــف
البنـــــاء بالضفـــــة الغربيــــــة يف أغسطس 
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تونس/ وكاالت:
عــدت أربعــة أحــزاب تونســية، أمــس، 
فقــد  ســعّيد،  قيــس  البــاد  رئيــس  أن 
الدســتور"،  عــن  بـ"خروجــه  رشعيتــه 
"لتشــكيل  متواصلــة  جهــودا  معلنــة 
جبهــة مدنيــة سياســية تتصــدى لهــذا 
اتحــاد  أعلــن  حــن  يف  االنقــاب"؛ 
موقفــا  مــرة،  ألول  التونــي،  الشــغل 
بشــكل  الرئيــس  لقــرارات  معارضــا 

مبارش، ال سيام األخرية منها.
وقــال األمــن العــام املســاعد لاتحاد 
التونــي للشــغل، ســامي الطاهــري: 
أصدرهــا  التــي  بالقــرارات  "فوجئنــا 
عــن  ونعــرب  ســعيد،  قيــس  الرئيــس 
"تونــس  أن  معتــرا  منهــا"،  اســتيائنا 
البلد الوحيد يف العامل الذي يعيش 

تحت الحكم الفردي املطلق".
ودعــا الرئيــس التونــي "للتشــاور مــع 
وعــدم  القــرارات  اتخــاذ  قبــل  الخــراء 
االكتفاء باستشارة أصدقائه"، محذرا 

الهاويــة  نحــو  تتجــه  "تونــس  أن  مــن 
وهنــاك تخــوف وشــكوك مــن إمكانيــة 

عدم القدرة عىل رصف الرواتب".
مســاء  التونــي،  الرئيــس  وقــرر 
األربعــاء، إلغاء هيئة مراقبة دســتورية 
ترشيعــات  وإصــدار  القوانــن، 
الســلطة  وتوليــه  رئاســية،  مبراســيم 
التنفيذية مبعاونة حكومة، يف تعزيز 
الرملــان  حســاب  عــىل  لصاحياتــه 

والحكومة.
وصــدر يف جريــدة "الرائد" الرســمية، 
لتنظيــم  مؤقتــة  تدابــري  األربعــاء، 
والترشيعيــة،  التنفيذيــة  الســلطتن 
منهــا "إصــدار القوانــن ذات الصبغــة 
الترشيعية يف شكل مراسيم يختمها 

رئيس الجمهورية".
صــدر  مشــرك  بيــان  يف  وجــاء 
الدميقراطــي"  "التيــار  أحــزاب  عــن 
)اجتامعــي ـ 22 نائبــا مــن أصــل 217( 
نائبــان(  ـ  )ليــرايل  تونــس"  و"آفــاق 

متثــل "خروجــا عىل الرشعيــة وانقابا 
رئيــس  أقســم  الــذي  الدســتور،  عــىل 
ودفعــا  حاميتــه  عــىل  الجمهوريــة 

بالباد نحو املجهول".

"خطــر  مــن  الدولــة  لحاميــة  الدســتور 
داهم".

واعتــرت األحــزاب "رئيس الجمهورية 
فاقدا لرشعيته بخروجه عن الدستور، 
وكل مــا بنــي عىل هذا األســاس باطل 
وشــعبها  التونســية  الدولــة  ميثــل  وال 
ومؤسســاتها، وهــو يتحمــل مســؤولية 
كل التداعيات املمكنة لهذه الخطوة 

الخطرية".
"اســتغال  رفضهــا  عــىل  وشــددت 
لإلجــراءات  الجمهوريــة  رئيــس 
التونســين  ملغالطــة  االســتثنائية 
الفرديــة  السياســية  خياراتــه  وفــرض 
كأمــر واقــع، عــىل حســاب األولويــات 
مقاومــة  رأســها  وعــىل  الحقيقيــة، 
التحديــات  ومجابهــة  الفســاد 
واملاليــة  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 

والصحية".
وقالــت األحــزاب إنهــا ترفــض "العــودة 
إىل الفســاد والفــوىض التــي ميزت ما 

أجــل  مــن  الدميقراطــي  و"التكتــل 
بــا  ـ  )اجتامعــي  والحريــات"  العمــل 
بــا  ـ  )وســط  و"الجمهــوري"  نــواب( 
الجديــدة  ســعيد  تدابــري  أن  نــواب(، 

ويف أكــر مــن مناســبة، قــال ســعيد، 
رئاســية  واليــة   2019 يف  بــدأ  الــذي 
من 5 ســنوات، إن قراراته االســتثنائية 
ليســت انقابا، وإمنا تدابري يف إطار 

قبــل 25 متــوز/ يوليــو املــايض، كــام 
ترفــض العــودة إىل دكتاتوريــة مــا قبــل 
17 كانــون األول/ ديســمر )2010(، 
الفســاد  إىل  بالــرورة  تقــود  والتــي 

والتهميش".
وأكــدت األحــزاب "مواصلــة التنســيق 
بينهــا ومع بقية األحزاب الدميقراطية 
لتشــكيل  الوطنيــة  واملنظــامت 
جبهــة مدنيــة سياســية تتصــدى لهــذا 
االنقــاب عــىل الدســتور وتســتجيب 

لانتظارات املرشوعة للتونسين".
املــايض،  يوليــو  متــوز/   25 ومنــذ 
سياســية،  أزمــة  تونــس  تعيــش 
تجميــد  حينهــا  ســعيد  قــرر  حيــث 
اختصاصات الرملان، ورفع الحصانة 
عــن النــواب، وإقالــة رئيــس الحكومــة، 
عىل أن يتوىل هو الســلطة التنفيذية 
ثــم  رئيســها،  يعــن  حكومــة  مبعاونــة 
أصــدر أوامــر بإقالــة مســؤولن وتعين 

آخرين.

بريوت/ األناضول:
قــال وزيــر الداخليــة اللبنــاين بســام مولــوي، 
أمــس، إنــه "ال مانــع" مــن إجــراء االنتخابــات 
يف  املحــدد  موعدهــا  قبــل  الترشيعيــة 

مارس/ آذار املقبل.
ذلــك يف رد عــىل ســؤال للصحفيــن  جــاء 
عقب لقائه الرئيس ميشال عون يف بريوت 
حــول إمكانيــة عقــد االنتخابــات مــن الناحيــة 

اللوجستية قبل موعدها.
وتطالــب بعــض القــوى السياســية يف لبنــان 
اللبنانيــة"  "القــوات  حــزب  رأســها  عــىل 
انتخابــات  بإجــراء  جعجــع،  ســمري  بزعامــة 
الســبيل  ذلــك  يف  وتــرى  "مبكــرة"،  نيابيــة 
الوحيــد النبثــاق ســلطة جديدة تخرج الباد 

من أزمتها.
وأضاف مولوي، أنه "استعرض التحضريات 
يف  االنتخابيــة  العمليــة  إلمتــام  الجاريــة 

موعدها وضمن أجواء مستقرة أمنيًا".
أنــه "ال مانــع مــن إجــراء االنتخابــات  وأردف 

قبــل موعدهــا املحــدد، لكــن األمــر يحتــاج 
املــواد  بعــض  لتعديــل  ترشيعيــًا  تدخــا 

واملهل القانونية".
وأشار مولوي، إىل أن "والية الرملان تنتهي 
أن  مؤكــدا  املقبــل"،  أيــار  مايــو/   21 يف 
"االنتخابــات ســتحصل قبــل ذلــك وفقــا ملــا 

التزمت به الحكومة يف بيانها الوزاري".

بدورهــا ذكــرت الرئاســة اللبنانيــة يف بيــان، 
أن عــون "عــرض مــع مولــوي األوضــاع األمنية 
بهــا  تقــوم  التــي  والتحضــريات  البــاد،  يف 
الوزارة إلجراء االنتخابات النيابية يف الربيع 

املقبل".
وتنتهــي واليــة الرملــان الحــايل يف 21 مايو 
االنتخابــات  يحــل موعــد  أن  عــىل  املقبــل، 

يف 30 مــارس 2022 وفــق ملــا ينــص عليــه 
القانون.

بيانهــا  يف  اللبنانيــة  الحكومــة  وأكــدت 
الــوزاري، عــىل التزامهــا بإجــراء االنتخابــات 
ســري  حســن  عــىل  تأكيــدًا  موعدهــا،  يف 

العملية الدميقراطية يف الباد. 
ويف 10ســبتمر/ أيلــول الجــاري تشــكلت 
الحكومــة اللبنانيــة برئاســة نجيــب ميقــايت 
عقب 13 شهرا من التعر بسبب خافات 
حســان  حكومــة  اســتقالة  إثــر  سياســية، 
 ،2020 آب  أغســطس/   10 يف  ديــاب، 
مرفــأ  هــز  ضخــم  انفجــار  مــن  أيــام   6 بعــد 

بريوت.
أزمــة  عامــن  نحــو  منــذ  لبنــان  ويعــاين 
أدت  تاريخــه،  يف  األســوأ  هــي  اقتصاديــة 
إىل انهيار مايل، وارتفاع قيايس مبعدالت 
فضــا  الجرائــم،  نســب  وتزايــد يف  الفقــر، 
عن شح يف الوقود واألدوية وسلع أساسية 

أخرى.

طهران/ وكاالت:
قــال املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب 
زاده، أمــس، إن إيــران والســعودية تبادلتــا الرســائل عــىل 
مستويات مناسبة بعد استقرار حكومة الرئيس اإليراين 

إبراهيم رئيي.
وأضاف أن املفاوضات بن البلدين مل تتوقف، إذ جرت 
مباحثــات وصفهــا بالجيــدة بــن الطرفــن حــول القضايــا 

الثنائية خال األشهر املاضية.
وأكــد أن املباحثــات حــول األمن الخليجي أحرزت تقدما 
جديــا للغايــة، موضحــا أنــه ميكــن إليــران والســعودية أن 

تبنيا عاقات متينة وجيدة.
"إرنــا"  لوكالــة  ترصيــح  يف  زاده  خطيــب  ســعيد  وقــال 
الرســمية، أمــس، إنــه كانــت هناك محادثــات جيدة حول 

القضايا الثنائية بن البلدين.
وتابــع "أجرينــا عــدة جــوالت مــن املحادثات مــع الحكومة 

السعودية يف بغداد خال األشهر القليلة املاضية".
ومســاء األربعــاء، قــال العاهــل الســعودي امللك ســلامن 

ملموســة  نتائــج  يف  تأمــل  بــاده  إن  العزيــز  عبــد  بــن 
للمحادثات األولية مع إيران لبناء الثقة.

جــاء ذلــك يف كلمــة اململكــة التي ألقاها امللك ســلامن 
عــر االتصــال املــريئ أمــام أعــامل الــدورة الـــ76 للجمعية 
أول  يف  وذلــك  نيويــورك،  يف  املتحــدة  لألمــم  العامــة 

إعان من امللك عن وجود محادثات من هذا النوع.
برهــم  العراقــي  الرئيــس  أعلــن  املــايض،  مايو/أيــار  ويف 
بــن  حــوار  جولــة  مــن  أكــر  اســتضافت  بــاده  أن  صالــح 
الســعودية وإيــران خــال الفرة املاضيــة، وتاها ترصيح 
مــن وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان يصــف 

املحادثات بأنها يف مرحلة "استكشافية".
وكانت تلك أول مرة يتم الكشــف فيها رســميا عن إجراء 
منــذ  وإيــران  الســعودية  بــن  مبــارشة  رســمية  مباحثــات 
قطــع العاقــات بينهــام عــام 2016، إثر اعتــداء محتجن 
عىل السفارة والقنصلية السعوديتن يف إيران، تنديدا 
بإعــدام الريــاض رجــل الديــن الشــيعي منــر النمــر بتهمــة 

اإلرهاب.

للعام الثاين.. 
إلغاء حفل 

جوائز "نوبل" 
بسبب كورونا

ستوكهومل/ األناضول:
أعلنــت مؤسســة نوبــل، أمــس، إلغــاء حفــل 
الثــاين  للعــام   ،2021 نوبــل  جوائــز  تســليم 

عىل التوايل، بسبب جائحة كورونا.
ســيتم  أنــه  بيــان،  يف  املؤسســة  وأوضحــت 
هــذا  للفائزيــن  التكريــم  ميداليــات  تقديــم 

العام، يف بلدانهم.
وقال مدير املؤسسة الرس هايكنستن، إن 

جوائز نوبل تكتسب شهرة واسعة عامليا.
انتهــاء  يف  يرغــب  كان  "الجميــع  وأضــاف: 
جائحــة كورونــا، لكــن مــع األســف مل يتحقــق 

ذلك".
الجوائــز وامليداليــات  توزيــع  أن  وأشــار إىل 
يف  ســيجري   ،2021 لعــام  الفائزيــن  عــىل 
العــام  الحــال  كان  كــام  منهــم،  كل  دولــة 

املايض.
 10 يف  نوبــل  جوائــز  توزيــع  حفــل  ويجــري 

ديسمر/ كانون األول من كل عام.
تجدر اإلشارة، إىل أنه تم إلغاء حفل تسليم 
األوىل  للمــرة  املــايض،  العــام  نوبــل  جوائــز 
منــذ نحــو 64 عامــا، حيــث ُألغي عام 1956 
احتجاجا عىل االحتال السوفييتي للمجر، 
كام ألغي سابقا لعدة دورات خال الحربن 

العامليتن األوىل والثانية.

واشنطن/ وكاالت:
األمريــي  الرئيــس  تعــرض 
األسبق جورج دبليو بوش، 
إىل هجــوم جديــد بســبب 
وســط  العــراق،  حــرب 
عــام  لاعتــذار  مطالبــات 
وصف بـ "األكاذيب"، التي 
تم ترويجها لترير الحرب.

فيديــو  مقطــع  ويظهــر 
لحظــة تعــرض بــوش االبــن، 
جنــدي  مــن  لفظــي  لهجــوم 
أمريي سابق، خال إلقاء 
لخطــاب  األســبق  الرئيــس 
يف  الرئاســية،  فرتــه  عــن 
أحــد املؤمتــرات يف واليــة 

كاليفورنيا األمريكية.
األمريــي  الجنــدي  وواجــه 

بــوش  رايزنــر،  مايــك  الســابق 
االبن، مبطالبته باالعتذار عام وصفه بـ "املررات 

الكاذبة"، التي استخدمها لبدء حرب العراق.
"متــى  األســبق:  للرئيــس  حديثــه  وايزنــر  ووّجــه 
ستعتذر عن مقتل ماين العراقين ال ليشء إال 

ألنك كنت تكذب؟".
مــن  سلســلة  الســابق  األمريــي  الجنــدي  وشــن 
االنتقــادات لبــوش االبــن، اتهمــه فيهــا بالكذب يف 

الكثري من األشياء، وقال:
وانتقد الجندي األمريي السابق الرئيس األسبق 
أرســله إىل  بــوش  أن  مؤكــدا  االبــن،  بــوش  جــورج 
مقتــل  "رأيــت  مضيفــا:   ،2003 عــام  العــراق 

أصدقايئ بسببك أنت".

تكــذب...  أنــت  النــاس...  قتلــت  "أنــت  وتابــع: 
أنت تحتاج إىل االعتذار".

بعــض األشــخاص  الفيديــو لحظــة تدخــل  ويظهــر 
مهاجمــة  عــن  يتوقــف  الســابق  الجنــدي  لجعــل 
بــوش االبــن، لكنــه مل يتوقــف حتــى تــم إخراجه من 

القاعة.
يذكــر أن الجيــش األمريــي قــام بغــزو العــراق عــام 
2003 بقــرار مــن الرئيس األمريي األســبق جورج 
بوش اإلبن، وكانت مزاعم امتاك العراق أسلحة 
أبــرز  عامليــا،  تهديــدا  ميثــل  وأنــه  شــامل  دمــار 
املــررات التــي تــم ترويجهــا لشــن تلــك الحــرب، 
وهي املررات التي كشفت العديد من التقارير 

العاملية أنها مل تكن صحيحة.

جنيف/ األناضول:
 1100 مــن  أكــر  مبقتــل  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  أفــادت 
مقاليــد  عــىل  الجيــش  ســيطرة  بعــد  ميامنــار  يف  شــخص 

السلطة يف األول من فراير/ شباط املايض.
وذكــرت مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، 
ميشــال باشــليت، يف كلمــة لهــا أمــام الــدورة 48 ملجلــس 
التابــع لألمــم املتحــدة يف مدينــة جنيــف  حقــوق اإلنســان 
السويرسية، أن االنقاب العسكري ما يزال يؤثر سلبا عىل 
الحيــاة يف ميامنــار. وأكــدت أن حقــوق اإلنســان تراجعــت 
التــي تواجــه انهيــارا بعــد ســيطرة  البــاد  إىل حــد كبــري يف 

الجيش عىل السلطة.
وقالت إن الرصاع والفقر وآثار الوباء تتصاعد برسعة وتواجه 

الباد دوامة من القمع والعنف واالنهيار االقتصادي.

وأوضحــت أن االنقابيــن يواجهــون مقاومــة واســعة النطاق 
مــن قبــل فئــات الشــعب، مشــددة أن الجيــش يواصــل نــرش 

"أسلحة الحرب" يف البلدات واملدن لقمع املعارضة.
قــوات  بتدخــل  1100 شــخصا  بجانــب مقتــل  أنــه  وأكــدت 
األمــن منــذ االنقــاب يف ميامنــار، تعــرض أكــر مــن 8 آالف 

شخص لاعتقال منهم 4700 ما يزالون رهن االعتقال.
وأوضحــت أن غيــاب "املســاءلة" القانونيــة واحــدة مــن أكــر 
املشــاكل يف ميامنــار بالوقــت الراهــن، مذّكرًة شــن الجيش 
مســلمي  أقليــة  ضــد  صادمــا"  عنيفــا  "هجومــا  امليامنــاري 

الروهينغا بالباد قبل 4 سنوات.
ميامنــار  يف  بالجيــش  قــادة  نفــذ  املــايض،  فرايــر  ومطلــع 
انقابــا عســكريا تــاه اعتقــال قــادة كبــار يف الدولــة، بينهــم 

الرئيس وين مينت، واملستشارة أونغ سان سوتيش.

"اتحاد الشغل" يندد بـ"الحكم المطلق" لسعّيد

رفض واسع يف تونس إلجراءات الرئيس الجديدة

إيران: تقدٌم جديٌّ يف
 المحادثات مع السعودية

وزير داخلية لبنان: ال مانع من إجراء انتخابات مبكرة

األمم المتحدة: مقتل 1100 شخص 
منذ انقالب ميانمار العسكري

بوش االبن يتعرض لهجوم جديد 
بسبب "كذبه" بشأن حرب العراق

مظاهرات للتنديد باالنقاب العسكري يف ميامنار 

موجة رفض واسعة للتدابري الجديدة للرئيس التوني
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إنَّ اإلشــارة القرآنيــة إىل تعليــم اللــه عــز وجــل ألبينــا آدم عليــه 
ــَم آَدَم اأْلَْســَاَء  الســام األســاء كلهــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَعلَّ
ــُؤَلِء  َهــا ُثــمَّ َعرََضُهــْم َعــَى اْلَمَاِئَكــِة َفَقــاَل َأنِبُئــوِن ِبَأْســَاِء َهٰ ُكلَّ
إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾ ]ســورة البقرة: 31[؛ "أي أســاء كل يشء 
مبســمياته"، تبقــى ملحــة مــن ملحــات اإلعجاز اإلنبــايئ الغيبي 
التــي لــو مل يخربنــا بهــا ربنــا تبــارك وتعاىل ما كان أمام اإلنســان 
مــن ســبيل للوصــول إليهــا، وتضاربــت آراء غــر املســلمني يف 
تفســر نشــأة اللغة عند اإلنســان، كا رضبنا مثا واحدا عى 
ذلــك بكتــاب مايــكل كورباليــس الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه، 

"وغره كثر".
فــم  ويف  الســام  عليهــا  وحــواء  آدم  أبوينــا  اللــه  خلــق  فقــد 
كل واحــد منهــا لســان ينطــق بــه، وجعــل لــكل منهــا حنجــرة، 
وعــددا مــن األوتــار الصوتيــة، وشــفتني، وصّفــني مــن األســنان، 
ورئتــني، وهــذه هــي املكونــات األساســية للنطــق التــي يحركهــا 
املــخ والجهــاز العصبــي، وينّظــم حركاتها يف أثنــاء الكام حتى 
الســوي  واملنطــق  واضحــة،  جليــة  واأللفــاظ  الحــروف  تخــرج 
يحكم بأن الله تعاىل مل يزّود أبوينا آدم وحواء عليها السام 
بهــذا الجهــاز املتقــن للــكام ثــم يدعها أبكمــني ل يعرفان لغة 

يتكلان بها، ول يجدان إل اإلشارة وسيلة للتفاهم بينها.
وتكفــي يف ذلــك أيضــا اإلشــارة إىل أن اللســان البــري يتألــف 
مــن 17 عضلــة متشــعبة يف مســاحته بالكامــل، "8 عضــات 
منها مزدوجة، وعضلة واحدة مفردة، ويتخلل هذه العضات 
ويحيــط بهــا أعــداد من الخايا واألنســجة املتخصصة التي من 
بينهــا أنســجة دهنيــة وليمفاويــة، وأعــداد مــن الغــدد اللعابيــة 
ــف ذلــك كلــه بغشــاء  التــي ُتبقــي اللســان رطبــا باســتمرار، ويغلَّ
مخاطــي رقيــق، وبنــاء عــى هــذا الرتكيــب املرن جدا يســتطيع 
كبــرة  مبرونــة  التجاهــات  كل  يف  لســانه  تحريــك  اإلنســان 
األســفل  بالفــك  اللســان  وأنســجة  عضــات  وترتبــط  كذلــك، 

بواسطة عظمة ذات رأسني تحكم حركتها ول تعوقها.
جالــه  بهــا  اإلنســان  وجــه  يســتكمل  اللتــان  الشــفتان  وأمــا 
وإحساسه وقدرته عى النطق فها مليئتان باألوعية الدموية 
نــة  املكوِّ املخاطيــة  األغشــية  يف  عاليــة  بكثافــة  تتفــّرع  التــي 
لهــا، ولذلــك تبــدوان باللــون األحمــر، وهنــاك حزمــة متمركــزة 
من العضات الاّفة حول الشــفتني لتمّثل واحدة من مجموع 
دة  العضــات املعّقــدة املعينــة عــى النطــق بالــكام، واملحــدِّ
لتعبــرات الوجــه، وتــؤدي الشــفتان يف اإلنســان دورا مها يف 
النطــق، فعنــد الــكام تجمــع الحبــال الصوتيــة يف مــكان واحــد، 
وتهتــز جــراء حركــة تيــار الهــواء الخــارج عنــد الزفــر، كا يتحرك 
مــن  اإلنســان  فيتمكــن  واألســنان  والشــفتني  اللســان  مــن  كل 

النطق بالكام.
وكذلــك صّممــت القــدرة اإللهية املبدعة كا من األنف والفم 
يف اإلنسان عى أن يعطيا جميع املواصفات الخاصة بإطاق 
الصــوت، ويف الوقــت الــذي تبــدأ فيــه الكلــات بالخــروج مــن 
الفم بساســة فإن اللســان يأخذ وضعا من القرتاب والبتعاد 
أو  الشــفتان  وتتقلــص  محــددة،  مبســافات  الفــم  ســقف  مــن 
تتوسعان، ويتحرك يف هذه العمليات العديد من العضات 
بشــكل رسيــع حتــى يتحقــق النطــق عنــد اإلنســان، ولــول هــذا 
البنــاء املحكــم بجهــاز النطــق مــا اســتطاع اإلنســان الــكام عــى 
عــى  املصــور  البــارئ  الخالــق  اللــه  ميــنُّ  هنــا  ومــن  اإلطــاق، 
  َِوَشــَفَتنْي َوِلَســاًنا    َعْيَنــنْيِ  ــُه  لَّ َنْجَعــل  اإلنســان بقولــه: ﴿  َأَلــْم 

ْجَدْيِن﴾ ]سورة البلد: 8-10[. َوَهَدْيَناُه النَّ
وهــل ميكــن لعاقــل أن يتصــور خلق أجهزة الــكام املعّقدة يف 

اإلنسان بغر تقدير الله؟
ثــم ل  اللــه ســبحانه لإلنســان هــذا كلــه  وهــل ميكــن أن يقــّدر 

يعّلمه لغة يعرف بها أساء األشياء؟
ومن هنا يأيت هذا النص القرآن "وعّلم آدم األساء كلها".

 معجزة علمية حقيقية، كا يأيت معجزة إنبائية غيبية، تشهد 
للقــرآن الكريــم بأنــه ل ميكــن أن يكــون صناعــة بريــة، بــل هــو 
كام اللــه الخالــق الــذي أنزلــه بعلمه عى خاتم أنبيائه ورســله، 
وحفظــه بعهــده الــذي قطعــه عــى ذاتــه العلّيــة يف نفــس لغــة 
وحيه -اللغة العربية- وحفظه دون نقص أو زيادة واحدة عى 
مــدى 14 قرنــا أو يزيــد، وتعّهــد بهــذا الحفظ تعّهدا مطلقا إىل 

أن يشــاء اللــه، حتــى يبقــى القرآن 
عــى  البالغــة  اللــه  حّجــة  الكريــم 

الخلق أجمعني إىل يوم الدين.

لمحات من اإلعجاز لمحات من اإلعجاز 
اإلنبائي في اإلنبائي في 

القرآن العظيمالقرآن العظيم
د. علي الصالبي

مؤرخ وفقيه ومفكر ليبي

"أعوان الخير" المصرية"أعوان الخير" المصرية ُتسعف  ُتسعف 
ا ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ امرضى غزة ماديًّ ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ مرضى غزة ماديًّ

القاهرة/ عزام حافظ:
قبل 9 ســنوات كانت تســعى السيدة المصرية 
المريضــة  رفيقاتهــا  إحــدى  مــع  صابــر  أحــام 
القاهــرة،  مستشــفيات  أحــد  فــي  بالســرطان 
فواجهــت صعوبات فــي التنقــل والوصول إلى 

الــدار عند كل جرعة عاج، فتولدت لديها فكرة 
خدمة المرضى القادمين من المناطق البعيدة.

وربما ليس معلوًما للجميع أن مريض السرطان 
يعانــي بعــد تلقيــه جرعــة العــاج الكيمــاوي أو 

اإلشــعاعي مضاعفــات تصعــب عليــه الحركــة، 
وتجعلــه أكثــر مــا يحتــاج للراحــة، وال ســيما أن 
تكلفة الذهاب والعودة للمحافظات المجاورة 

تكون باهظة.

التقت أحام التي تحدثت لـ"فلســطني" عن تجربتها، 
بقرابة 20 من السيدات املتقاعدات وفاعات الخر، 
وجمعــوا تربعــات وصــل مجموعهــا لنحــو 40 ألــف جنيه 
بــراء شــقة ســكنية تقابــل مستشــفى  مــري وقامــوا 
املــرىض  باســتقبال  وبــدأن  بالقاهــرة،  الرسطــان  عــاج 
وتوفر اإلقامة داخل السكن والطعام وكثر من العاج 
الذي يحتاج إليه املريض مجاًنا طيلة تلقيه الجرعات، 
يســكن  بــات  لكونــه  عليــه  املواصــات  تكلفــة  وتوفــر 

مقابل املستشفى.
 10-15 مــن  األيــام  هــذه  الخــر"  أعــوان  "دار  تخــدم 
مريًضــا عــى مــدار الســاعة وطــوال عاجهــم، إىل جــوار 
عــدد مــن دور الرعايــة تنتــر يف محيــط املستشــفى 

تحــدث  وقــد  العربيــة،  مــر  جمهوريــة  يف  عاجهــا 
لـ"فلســطني" عــن التكلفــة الباهظــة التــي تحملهــا منــذ 
والتــي  املــايض،  آذار  مــارس/  يف  القاهــرة  وصولــه 
زالــت  ومــا  أمريــي،  دولر  ألــف   20 لقرابــة  وصلــت 
الفائقــة،  الطبيــة  والرعايــة  العــاج  إىل  تحتــاج  والدتــه 

وحتى حديثنا معه كانت والدته تحت رعاية الدار.
ويف الســياق، يقــول املهنــدس عصــام حــاد أمــني رس 
الحملــة األهليــة إلنقــاذ مــرىض الرسطــان يف قطاع غزة: 
لــني مــن غــزة صعــٌب  إن حالــة مــرىض الرسطــان املحوَّ
ا ويحتــاج لتدخــل كبــر ورسيــع، ول ســيا وأنــه يتــم  جــدًّ
ا إىل املستشــفيات  تحويــل مــن 50-40 مريًضــا شــهريًّ

املرية.

للغــرض نفســه، ولــو كان بعضهــا يتقــاىض رســوًما مــن 
املرىض.

ا  وعــى مــدار ســنوات عملهــا قدمــت الدار دعًا نفســيًّ
ا من خال األجواء شبه العائلية التي توفرها  واجتاعيًّ
للنــزلء، مبــن فيهــم املــرىض الفلســطينيون القادمــون 

من قطاع غزة.
وتعــد "دار أعــوان الخــر" واحــدة مــن املؤسســات التي 
تستضيف غر املريني يف غرفها، لعلمها باألوضاع 
ســيا  ول  وذووهــم،  املــرىض  يعيشــها  التــي  الصعبــة 
توفــر  منهــم  الكثــر  يســتطيع  ل  الذيــن  غــزة  مــرىض 

نفقات العاج واإلقامة فكانت الدار سنًدا لهم.
الشــاب عمــر اللــوح مــن غــزة رافــق والدتــه خــال رحلــة 

ويشر حاد يف حديثه لـ"فلسطني" إىل أن اإلشكالية 
تكمن يف أن التحويلة الرسمية تغطي العاج فقط ول 
والتنقــات  والــراب  والطعــام  اإلقامــة  نفقــات  تغطــي 
العــاج، وهــي  مــن خــارج منظومــة  واألدويــة املطلوبــة 
يف  الخــر  أعــوان  دار  أســهمت  ا  جــدًّ ضخمــة  نفقــات 

تغطية جزء كبر منها لعدد من املرىض. 
واســتطرد أن الحملة يف إطار دراســة إقامة ثاثة أماكن 
تشــبه فكــرة الــدار، لكــن األمــر يحتاج لتمويــل الداعمني 
وأهــل الخــر، إضافــة ملــروع ينتظــر موافقــة الجهــات 
الرســمية لتوفــر نقــل مــرىض غــزة مــن أماكــن ســكناهم 
يف القطاع غزة إىل وحتى املستشفى بالقاهرة، مع ما 

يرافق ذلك من تسهيات.

"ذكاء الشارع".."ذكاء الشارع"..  حصيلةحصيلة
تجارب مهارات حياتية متنوعةتجارب مهارات حياتية متنوعة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
األشــخاص  وعواطــف  عواطفــك  فهــم  إلــى  تحتــاج  مــا  كثيــًرا 
المحيطيــن بــك، فقد تســير في الشــارع ويحــدث معك موقف 
لــم يكــن فــي حســبانك، فأنــت ال تعلــم مــن أيــن ســتخرج لــك 
السيارة القادمة، وما نفسية الشاب الذي يسير بقربك، وثقافة 

المنطقــة الجديــدة التي تســير بهــا أو الدولة التــي تذهب إليها، 
وأشــياء عديــدة تندرج تحت مصطلح »ذكاء الشــارع« كي تكون 
علــى درايــة بكيفيــة التحكم بعواطفــك والتأقلم مــع مواقفك 

الطارئة التي قد تحدث وتفاجئك.

وأنت تسر يف الطريق قد يضع سائق السيارة يده بشكل متواصل عى "الزامور" 
ليطلــب منــك قطــع الطريــق برسعــة، لــو عطلــت ســرك ووقفــت أمامــه فأنــت قــد 
تفتعــل مشــكلة، ولكنــك لــو واصلــت املســر فإنــه ســيواصل املســر أيًضــا، ومــن 
الذكاء ألَّ تظهر نقودك أمام اآلخرين، ألنك رمبا ستكون وجبة دسمة لسارق ماهر 

قد يبتكر طريقة لسحب محفظتك دون أن تشعر.
مرونة وتنازالت

ومن الذكاء، حســب الخبر يف املهارات الحياتية أحمد الوكيل أن تســأل وتتمهل 
لديــك مرونــة وتقــدم  يكــون  تقــدم عــى يشء، وأن  أن  قبــل  بــكل خطــوة تخطوهــا 

تنازلت بطرق معينة حتى تصل إىل ما تريد.
أنــك تســافر لدولــة أو ذهبــت  الوكيــل يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني"  ويفــرتض 
إمــا  فهنــا  ثقافتهــم،  عــن  تختلــف  وثقافــة معينــة  ولديــك طريقــة  ملنطقــة جديــدة، 
ستميش عى طريقتك وتواجهك بعض العقبات واملشكات، وإما أن تكون مرًنا 

وتدرس ثقافة تلك الدولة وتأخذ ما يفيدك ويسهل مهمتك أو رحلتك.
و"ذكاء الشــارع" ليســت مــادة يتــم تعلمهــا يف املدرســة، وليــس لــه قوانــني، وإمنــا 
أو  البديهــة  أفــكاًرا وخــربة تجعلــك رسيــع  لديــك  ن  تكــوِّ تجــارب متــر  هــي حصيلــة 
متتلك "حاســة سادســة" كا يســميها الوكيل الذي يقول: "تســتطيع أن تبني رؤية 
أوليــة حــول الشــخص الــذي ســرتكب معــه، املحــال التجــاري األنســب إليــك، طريقة 
التعامــل مــع النــاس حســب اختــاف أعارهــم وطبقاتهــم الجتاعيــة ومســتواهم 

الفكري والثقايف".
يف داخــل قطــاع غــزة تختلــف طريقــة حديــث اآلخريــن مــن منطقــة ألخــرى، وتختلــف 
الوكيــل  املناطــق،  تلــك  بــني  واملصطلحــات  الكلــات  بعــض  وصــف  يف  اللهجــة 
ينصحــك، بــأن "تســأل أو تقــرأ عــن ثقافــة أي منطقــة قبــل الذهــاب إليهــا، أو عــى 
األقــل امتــاك بعــض املعلومــات عــن أهلهــا مبــا يوفــر عليــك جهــًدا ويجنبــك بعض 

املشكات".
يخــرب  الجتاعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى  مفتوًحــا  كتاًبــا  حياتــه  البعــض  ويجعــل 
أصدقــاءه عــن تحركاتــه كلهــا، وهــذا مــا يجعــل طريقــة إيذائــك أمــًرا ســهًا ملــن يــرد 
ذلــك، واألفضــل حســب املختــص ذاتــه، الحتفــاظ بخصوصيتــك لنفســك، وليــس 

رشًطا أن تنر ماذا أكلت، وماذا فعلت اليوم، ووجهتك املقبلة، إلخ.
لكــن أكــر مــا ينصحــك بــه الوكيــل، هو ألَّ تتعامل مــع كل الناس بـ"طيبة قلب"، وإن 
كنت تشكو من أمٍر معني يف حياتك أو تعرضت ملوقف أساء أحدهم إليك فيه، 

مــن خاصــة تجربــة الوكيــل، فــإن ثقافــة "املحــرتم القــوي" هــي األســلم يف التعامــل 
مــع األمــور التــي تواجهــك يف الحيــاة، بــأن تفرض احرتامك عــى اآلخرين، وأن تضع 
يســتغله  الــذي  املســكني  ذلــك  تكــون  أن  ل  وللمــزاح،  للحديــث  لألشــياء  حــدوًدا 

اآلخرون.
يف الشارع، تواجه بعض الفتيات مسألة التحرش وقد يصدر ذلك من عابر طريق 
أو مــن بعــض الســائقني، يتوقــف هنــا الوكيــل قائــًا: "املشــكلة يف بعــض الفتيــات 
أنهن ينتبهن لشــكل الســيارة، دون النتباه ملامح ســائقها، فقد تدل النظرة األولية 

وتعطي إشارات عليه".
ويضيــف ثانًيــا: "بعضهــن يفضلــن الصمــت إن تعرضــت للتحــرش، واألفضــل النزول 
مــن الســيارة عنــد الحــدث وعــدم الصمــت، والتقــاط صــورة للوحــة تســجيل املركبــة 

واألفضل التقاطها قبل الركوب بالسيارة".

ألَّ تــيء لــكل النــاس كــا جــرى معــك، ول تشــكك بكل الناس بــل أن تكون حريًصا 
وحذًرا.

مهارات التعامل
وحتى ل تكون فريسة األخطاء يف الشارع، يهمس الوكيل يف أذنك ببعض مهارات 
التعامل: "عندما تريد رشاء بعض املنتجات خذ فكرة عى األسعار من املحالت 
ــا كنــت ســتفقده للتــو، وكذلــك  املجــاورة قبــل قــرار الــراء، وهنــا ســتوفر مبلًغــا ماليًّ
التــي  الوقــت والجهــد، النتبــاه الجيــد ألي يشء للبائــع، للمنتــج ولــكل التفاصيــل 

تحيط بك، تجنب الحديث كثًرا والتحديق بالهاتف يف الطريق".
مــا دمــت متتلــك معلومــات كافيــة عن املكان الذي تذهب إليه، فإنك، تبًعا لكام 
الوكيل، فإنك ستكون حذًرا دوًما ولديك خربة كافية للتعامل مع أي أحداث طارئة 

أو مفاجئة.

خبير يقدم بعض النصائح
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نابلس/ وكاالت:
يف قاعــة مجهــزة، يقــف أمــن بشــارات )45 عاًما( إىل 
لبــدء حصــة  أفــراد عائلتــه اســتعداًدا  مــن   31 جانــب 
تدريــب جديــدة يف لعبــة الكاراتيــه، مــا يجعلهــم أكرب 
عــى  ويشــجعهم  اللعبــة،  متــارس  فلســطينية  عائلــة 
خــوض غــار العامليــة، ومحاولة تســجيل هذا اإلنجاز 

يف موسوعة "غينيس" العاملية لألرقام القياسية.
يف  تعيــش  التــي  الرياضيــة،  بشــارات  عائلــة  تتحــدر 
مــن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــال  نابلــس  مدينــة 
مدينة طوباس املجاورة، وتضم 6 رجال و5 نساء و21 
طفًل من الجنسن يحملون ألواًنا مختلفة من األحزمة 
التــي تحــدد تصنيفــات الدرجــات يف هــذه الرياضــة، 
ا وصواًل إىل األسود األعى  وتبدأ باألبيض لألصغر سنًّ
للكبــار، وجميعهــم منتســبون إىل االتحاد الفلســطيني 
العــب  أو  مــدرب  صفــة  يحمــل  وبعضهــم  للكاراتيــه، 
يف املنتخــب الفلســطيني، كــا يحمــل آخــرون شــارة 

التحكيم الدويل يف هذه اللعبة القتالية.
رياضة بالوراثة

البدايــة كانــت مــع األخ األكــرب أمــن الــذي تــدرب يف 
نــاد محــي مبدينــة نابلــس قبــل نحــو 27 عاًمــا، بعدمــا 
لقي تشجيًعا من والده مصطفى بشارات الذي تويف 
قبــل فــرة وجيــزة، باعتبــاره زاول املصارعــة لســنوات 
يف الكويــت، ثــم عــاد واســتقر يف فلســطن. والحًقــا، 
بدأ أمن يف تشجيع أشقائه عى السري عى طريقه 

يف مارسة هذه الرياضة.
أن  مقولــة  كررنــا  "لطاملــا  الجديــد":  لـ"العــريب  يقــول 
العقــل الســليم يف الجســم الســليم. ولعبــة الكاراتيــه 

تحديــد موعــد الزيــارة، أو حصــول لقــاء عــرب الفيديــو 
يف حــال تعــذر تنفيــذه ميدانًيا بســبب ظروف جائحة 

كورونا.
ثمار التعب

إىل  تنتمــي  التــي  بشــارات  ضحــى  اللعبــة  وتشــدد 
لـ"العــريب  حديثهــا  يف  العائــي،  الكاراتيــه  فريــق 
الجديــد" عــى أن توثيــق إنجــاز أرستهــا يف موســوعة 
الكاراتيــه  متــارس  عائلــة  أكــرب  باعتبارهــا  "غينيــس" 
العــامل "سيشــكل دفعــة معنويــة كبــرية ألفرادهــا  يف 

وطموحاتهــم الرياضيــة املســتقبلية، ويؤكــد صــواب 
الطريــق الصعــب الــذي ســلكوه طــوال العقــود الثلثــة 

املاضية". 
رياضــة  يف  التدريــب  التــزام  ســهًل  "ليــس  وتتابــع: 
متطلبة مثل الكاراتيه. ننفذ تدريبات يومية صباحية 
ومســائية، ونبــذل جهــوًدا جبارة للحفــاظ عى تفوقنا، 
علــًا أن أي إنجــاز ال يتحقــق بســهولة، وحصولنــا عــى 
مواقــع متقدمــة يف املنافســات ودخولنــا للموســوعة 

سيكون أحد أشكال الحصاد لتعبنا".

بدنيــة  لياقــة  إىل  وتحتــاج  الركيــز،  مــع  القــوة  تجمــع 
عاليــة، وتجعــل مارســها أكــر قــدرة عــى االنضبــاط 
واالســتقرار وإدارة الــذات، وقــد ســاعدت عائلتنــا يف 

تجاوز مشكلت كثرية واجهتنا".
يضيف أمن الحاصل عى حزام أسود 6 دان، وأعى 
عــى  للكاراتيــه  العاملــي  االتحــاد  مــن  تحكيــم  درجــة 
مســتوى فلســطن، أن "هــذه األســباب كانــت كافيــة 
ألن ميارس أفراد عائلتي اللعبة واحًدا تلو اآلخر، وما 
يــكاد أحــد أبنائنــا يصــل إىل ســن الرابعــة حتــى ينضــم 

إىل فريقنا العائي". 
حــب أرسة بشــارات للكاراتيــه دفــع أفرادهــا إىل نــر 
نادًيــا  افتتحــوا  فقــد  املجتمــع،  يف  الرياضــة  هــذه 
لتعليمهــا، وتناوبــوا عــى تدريــب املنتســبن. وإىل 
رياضــات  العائلــة  أفــراد  ميــارس  الكاراتيــه،  جانــب 
أخــرى، مثــل الســباحة والفروســية والكيــك بوكســينغ 

والكونغ فو والجودو واملبارزة.
ويقــول محمــد: "بعدمــا حصلنــا عــى موافقــة مبدئيــة 
مــن غينيــس، حانــت مرحلة توفــري املتطلبات، وبينها 
إثبــات النســب والعائلــة، وإرســال كل صــور جــوازات 
الســفر والهويــات الشــخصية ألفــراد الفريــق العائــي، 
وكذلــك شــهادات مــن االتحاد الفلســطيني للكاراتيه، 
املذكوريــن  األشــخاص  جميــع  ملواصلــة  وإثباتــات 

مارسة هذه الرياضة". 
يضيــف: "تقــف األرسة اليــوم عــى أعتــاب املرحلــة ما 
قبل األخرية من تسجيل اإلنجاز، حيث من املقرر أن 
يزورنا ممثل من موسوعة غينيس، ويدقق بنفسه يف 
كل الــروط التــي يجــب أن تتوافــر". والعائلــة تنتظــر 

أبطال الكاراتيه..أبطال الكاراتيه..  عائلة بشارات الفلسطينية في "غينيس" قريًباعائلة بشارات الفلسطينية في "غينيس" قريًبا

حكيم يدخل البهجة حكيم يدخل البهجة 
إلى قلوب مرضاهإلى قلوب مرضاه أبو سويرح..أبو سويرح..

يدندن الحكيم تيسير أبو سويرح في أذن مريضه ببضع كلمات 
محاوًل إضحاكه ليخفف عنه وجعه الجسدي والنفسي.

يبــدأ أبــو ســويرح نهــاره بــرداء التمريــض األبيــض، وينهيه 

بآخــر تراثي تقليدي تحمل خيوطه الهوية الفلســطينية.. 
»القمباز« ذلك الرداء الطويل المفتوح من األمام، ضيق 
مــن األعلى ويتســع من األســفل، ويرد أحــد جانبيه على 

اآلخــر، و«الســروال« والحطــة البيضاء على رأســه ليحيي 
حفــالت الدحيــة، ويــرى أنــه بــكال العملين يدخــل البهجة 

والسرور إلى القلوب.

غزة/ هدى الدلو:

بلــدة  ســكان  مــن  عاًمــا(   41( البّديــع  والحكيــم 
متــزوج  غــزة،  قطــاع  وســط  يف  الواقعــة  الزوايــدة 
ولديه من األبناء خمسة، يعمل حكيًا منذ ثلثة 
عــر عاًمــا يف قســم العنايــة املركــزة مبستشــفى 

شهداء األقىص.
منــذ طفولتــه كان صــوت الحفــلت الشــبابية يف 
ويحجــز  هنــاك  للذهــاب  يغريــه  ســكنه  محيــط 
ا لحضورها من أولها حتى آخرها حتى بات  كرسيًّ
يتقــن العــزف عــى يرغول، وهي أداة عزف تراثية 

من الطراز األول تصنف ضمن اآلالت الهوائية.
"فلســطن":  لصحيفــة  ســويرح  أبــو  يقــول 
"اكتشــفت موهبتي يف كتابة الشــعر، ولكني مل 
أفصــح عنهــا ألحــد، وباتــت يف مكامــن صــدري، 
أمــام أصدقــايئ  منــه  القليــل  عــن  أفصــح  وأحياًنــا 
النــاس، واســتطعت  أمــام  باتــوا يحرجــوين  حتــى 

بذلك كرس حاجز الخجل".
أحــب العــزف عــى الريغــول ولكنــه مل يجــد مــن 
يعــزف ويغنــي معــه عــى النســق واإليقــاع ذاتــه، 
يســتهِوه  مــع شــقيقه، وملــا مل  الغنــاء  إىل  فلجــأ 
األمــر عمــل عــى تكويــن فرقــة خاصــة بــه الرتباطــه 
األصالــة  عــن  فيهــا  ليعــرب  بالدحيــة،  وتعلقــه 
تبــدو  فقــد  البدويــة،  للمجتمعــات  واالنتــاء 
الكلــات الخاصــة بها غري مفهومة للبعض لعدم 

درايتهم وخربتهم باللهجة البدوية.
يضيــف أبــو ســويرح: "أقــف عــى منصــة الحفــل 
مرتجــًل أدحــي وأبــدع وهــو نــوع مــن أنــواع الشــعر، 
رغــم أن بدايــايت كانــت صعبــة، ألقــول فيــه كلًمــا 
ا دون تحضري مسبق ومل يكن قد قيل من  ارتجاليًّ

وبينا كان أبو سويرح يضمد جراح أحد املرىض 
يدنــدن  أخــذ  املشــفى  رسيــر  عــى  املســتلقن 
وجعــه  عنــه  ليخفــف  إضحاكــه  محــاواًل  أذنــه  يف 
تغيــري  يحــاول  إنــه  ويقــول  والنفــي،  الجســدي 
الشــبابية  الحفــلت  محيــي  نحــو  املجتمــع  نظــرة 

التي تلحق بعضهم نظرة سيئة.
ويف السادســة مــن عمــره أصيــب بطلــق نــاري يف 
منطقــة الحــوض، وأجــرى العديــد مــن العمليــات 
أثــًرا يف جســده متســببة  تركــت  التــي  الجراحيــة 
يوًمــا  ُيحــرج منهــا  التــي مل  الســاق  بِقــر عظمــة 

قبــل، يحمــل مضمونــه أحياًنــا مــدح لصفــات أهــل 
حياتهــم  وأمــور  والخيــل  للباديــة  ووصــف  البــدو، 
املختلفــة، وذلــك بعدمــا اعتــدت الوقــوف أمــام 

الجمهور".
إكــال  مــن  الحفــلت  إحيــاء  هوايــة  متنعــه  ومل 
وعملــه  التمريــض،  كليــة  يف  الجامعيــة  دراســته 
أنــه  كثــريون  يعتقــد  إذ  املستشــفى  يف  حكيــًا 
ميتهــن الدحيــة فقــط، "ولكنــي أمــارس عمــي يف 
أوجاعهــم،  مــن  بالتخفيــف  نهــاًرا  النــاس  خدمــة 

وليًل بإدخال الرسور والبهجة إىل قلوبهم".

كا يؤكد، "فالحمد لله أســتطيع أن أؤدي جميع 
املهام املطلوبة مني عى أكمل وجه، وال تعوق 
أشــعر  وأحياًنــا  العمــل،  يف  ورسعتــي  حركتــي 
ببعــض التعــب بســبب الضغــط واإلجهــاد"، وفــق 

حديثه.
مشــقة  فــإن  كبــداع  الفنــي  للعمــل  حبــه  ورغــم 
مــرات  يفكــر  جعلــه  والليــل  النهــار  يف  التعــب 
عديــدة باعتــزال هــذا الفــن، غــري أن مــا مينعــه أن 
الدحيــة البدويــة لون ترايث يرغب الفلســطينيون 
يف ســاعه ويرددون عى الحفلت للســتمتاع 

بــه، ولذلــك ســعى لتطويــر الدحيــة وإدخــال آالت 
موسيقية كاألورغ وكان أول من يدخلها إىل غزة، 

وفق قوله.
اليــوم يهتــم  أنــه حتــى هــذا  أبــو ســويرح  ويوضــح 
ملمــح  تــزال  فــل  الفلســطيني  الــراث  بألــوان 
حياتــه تحمــل أصالــة البــداوة ورموزهــا التــي يعتــز 
بهــا، مؤكــًدا أن "نظــرة النــاس لــك يحكمهــا احرام 
حيــاة  عــن  أبحــث  فــل  حولــك،  وملــن  لنفســك 
الشــهرة واملــال، ولكنــي أحــب عيــش الحيــاة عى 

بساطتها".
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غزة/فلسطني:
كــرم عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عام املجلس األعــى للرياضة، 
فريق شــباب رفح الفائز بلقب بطولة دوري الناشــئني مواليد 2006، 
الشــهيد  أقيــم يف صالــة  الهــال، يف حفــل خــاص  نــادي  والوصيــف 

ســعد صايــل بحضــور رئيــس نــادي شــباب رفــح جــال أبــو نــار، ورئيــس 
نادي الهال املهندس عائد أبو رمضان وإدارة والعبي الناديني.

ويف كلمتــه قــدم عبــد الســام هنيــة التهنئــة للبطــل والوصيــف وقــال 
إن الناشــئني هــم مســتقبل كــرة القــدم الفلســطينية والجيــل الواعــد 

للميض قدما يف تطوير اللعبة.
بينــا عــر رئيــس نــادي شــباب رفــح ورئيــس نــادي الهــال عــن شــكرها 
بالناشــئني  االهتــام  أن  وأكــدا  للرياضــة،  ودعمــه  األعــى  للمجلــس 
ميثــل أولويــة لارتقــاء بالرياضــة الفلســطينية، ويف نهايــة الحفــل تــم 

نــادي  العــب  اشــتيوي  أحمــد  الهــال  لاعــب  تكرميــي  درع  تســليم 
الهال تقديرا النتائه وتأثره خال التتويج.

كا تســلم شــباب رفح مكافأة البطل بقيمة )2000( شــيكل، والهال 
الوصيف )1500( شيكل.

هنية يكرم بطل ووصيف دوري غزة لناشئي كرة القدم للناشئينهنية يكرم بطل ووصيف دوري غزة لناشئي كرة القدم للناشئين

غزة/ وائل الحلبي:
مــع  تعاقــده  إمتــام  رفــح  شــباب  نــادي  أعلــن 
املهاجــم طــارق أبــو غنيمــة الذي عــادة إىل غزة 
قبــل أيــام، بعــد انتهــاء مشــواره مــع أحــد فــرق 
الدرجــة الثالثــة يف الســويد الــذي لعــب له يف 

املوسم املايض.
وجــاءت صفقــة انتقــال أبــو غنيمــة لشــباب رفــح 
ســوق  الصفقــات يف  أبــرز  مــن  واحــدة  لتكــون 
االنتقــاالت الحاليــة، حيــث أبدى الاعب رغبة 

قوية يف االنضام لألزرق الرفحي.
يف  قويــة  رغبــة  أبــدى  أن  غنيمــة  ألبــو  وســبق 
تحقيــق حلــم اللعــب لفريــق شــباب رفــح قبــل 
خوضــه  بعــد  الاعــب  ليعــود  ســنوات،  عــدة 
املحرتفــني  دوري  يف  التجــارب  مــن  للعديــد 
بالضفــة الغربيــة ويحقــق الحلــم الــذي احتفــت 

به جاهري الزعيم.
حضــور  وســط  العقــد  توقيــع  مراســم  ومتــت 
شــباب  نــادي  رئيــس  نــار  أبــو  جــال  اللــواء 

النــادي  وكــوادر  االدارة  مجلــس  وأعضــاء  رفــح 
الذيــن احتشــدوا  مــن املشــجعني  والعــرات 

يف مقر النادي مرحبني باعبهم الجديد.
انتقالــه  إن  لـ:"فلســطني"  غنيمــة  أبــو  وقــال 
لشــباب رفــح يعــد خطــوة لطاملــا انتظرهــا مــن 
ترتبــط  التــي  الزعيــم  جاهــري  اســعاد  أجــل 
بعاقــة وطيــدة مــع أبــو غنيمة منذ أن كان العبًا 

يف صفوف غزة الريايض.
دوري  نحــو  العميــد  مــن  غنيمــة  أبــو  وانتقــل 
حينهــا  يف  لينضــم   2014 عــام  املحرتفــني 
لألمعــري، قبــل أن يخــوض عــدة تجــارب أخــرى 
مــع فــرق الســموع وأهــي الخليــل ومركــز باطــة 
الــذي تــوج معــه بلقــب دوري املحرتفني للمرة 

األوىل يف تاريخه.
لبــدء  الكاملــة  جاهزيتــه  غنيمــة  أبــو  وأبــدى 
أنــه  مؤكــدًا  الجديــد،  للموســم  التحضــريات 
سيبذل قصارى جهده يف املستطيل األخرض 
مــن أجــل تحقيق أفضل النتائج لألزرق الرفحي 

الطامــح للحفــاظ عــى لقــب الــدوري املمتــاز 
للموسم الثاين عى التوايل.

الفريــق  مــدرب  خليفــة  رأفــت  اعتــر  بــدوره 
أبــو غنيمــة إضافــة كبــرية يف ظــل مــا  انضــام 
وخــرة  كبــرية  إمكانيــات  مــن  الاعــب  ميلكــه 
النوعيــة  اإلضافــة  تقديــم  عــى  قــادرًا  تجعلــه 

للفريق.
وأشــاد اللــواء جــال أبــو نــار رئيس نادي شــباب 
رفــح بحالــة التعــاون التــي أظهرهــا الاعــب مــن 
شــكره  موجهــًا  رفــح،  شــباب  اللعــب يف  أجــل 
وتقديــره للكابــن منــري عبــد العــال أحــد كــوادر 
النــادي الــذي كان صاحــب كلمــة الحســم يف 

امتام الصفقة.
النــادي تعمــل عــى  ادارة  أن  نــار  أبــو  وأضــاف 
طلــب  عــى  بنــاء  للفريــق  ثانيــة  صفقــة  إمتــام 
األمــور  تســري  أن  يف  ويأمــل  الفنــي،  الجهــاز 
باالتجــاه الصحيــح للتعاقــد مــع الاعــب الثــاين 

الذي رفض الكشف عن هويته.

طارق أبو غنيمةطارق أبو غنيمة  ينضم لصفوفينضم لصفوف  شباب رفحشباب رفح

وُيكرم الناشئ أحمد اشتيوي

اختتام دورة "اختتام دورة "CC" لمدربين" لمدربين
كرة القدم للمستوى الثالث كرة القدم للمستوى الثالث 

غزة/ عاء شايل: 
اختتم اتحاد كرة القدم فعاليات دورة املدربني للمستوى الثالث 
مجمــع  يف  اآلســيوي  االتحــاد  مــع  بالتعــاون  أقيمــت  التــي   ,)C(

فلسطني الريايض، مبشاركة 24 مدربًا.
وأكــد يــارس رضــوان رئيــس اللجنــة الفنية يف اتحــاد الكرة أن االتحاد 
يعمــل عــى إقامــة الدورات التدريبية يف مختلف الفئات من أجل 

تطوير املدربني مبا يساهم يف تطوير الكرة الفلسطينية.

وأشــاد رضــوان مبــا يقدمــه املجلــس األعــى مــن خدمــات مميــزة 
وتطوير مرافق التدريب يف مجمع فلسطني الريايض.

من جهته شكر املحارض عاد هاشم اتحاد الكرة عى دوره الكبري 
تذليــل كافــة  الدائــم عــى  التدريبيــة وحرصــه  الــدورات  إقامــة  يف 

العقبات من أجل تنفيذ الدورات اآلسيوية.
وشــدد هاشــم عــى أهميــة تلــك الــدورات التــي تنعكــس باإليجــاب 
عى تطوير قدرات املدربني ورضورة االهتام بالفئات العمرية.

غزة/ وائل الحلبي:
إىل  مركــز طولكــرم  فريقــه  جــال  معــن  املخــرضم  قــاد 
فــوز مثــني عــى إســامي قلقيليــة، يف افتتــاح الجولــة 
وعــاد  الغربيــة،  بالضفــة  املحرتفــني  دوري  مــن  الثانيــة 
البــرية بتعــادل مثــني مــن أمــام ثقــايف طولكــرم يف اطــار 
نفس الجولة، التي تستكمل اليوم مبواجهتني سيكون 
أبرزهــا قمــة مركــز باطــة وشــباب الخليــل ويحــل هــال 

القدس ضيفًا عى طوباس.
نجــح مركــز طولكــرم يف تعويــض تعــره بالجولــة األوىل 
بالخسارة من جبل املكر، بفوزه الثمني عى إسامي 
جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  رد،  دون  بهــدف  قلقيليــة 

الفريقني مساء أمس عى ستاد الجامعة األمريكية.

شهدت خسارته عى يد إسامي قلقيلية.
وُتســتكمل اليــوم مباريــات الجولــة الثانيــة بلقــاء القمــة 
الــذي يجمــع مركــز باطــة بضيفــه شــباب الخليــل، يف 
واحدة من أهم مباريات املسابقة، والتي يسعى فيها 
الفريقــان لتأكيــد رغبتهــا يف املنافســة بــكل قوة عى 

اللقب، بعدما افتتحا مشوارها فيها بالفوز.
وفــاز باطــة عــى البــرية يف مباراتــه األوىل، فيا حســم 

شباب الخليل القمة بالفوز عى هال القدس.
املخيبــة  بدايتــه  لتعويــض  القــدس  هــال  ويتطلــع 
لآلمــال عندمــا يلتقــي طوبــاس يف مبــاراة صعبــة عــى 
الفريقــني، يطمــح فيهــا كل منهــا لتحقيــق أول انتصــار 

له يف دوري املحرتفني.

ومتكــن املركــز الكرمــي مــن حصــد أول 3 نقــاط لــه يف 
البطولــة، وتوقــف رصيــد اإلســامي عنــد نفــس الرصيــد 

بعد فوزه يف الجولة األوىل عى ثقايف طولكرم.
ويديــن مركــز طولكــرم بهذا الفوز لنجمه املخرضم معن 
جــال صاحــب هــدف املبــاراة الوحيــد الــذي جــاء يف 

الدقيقة )68(.
بدوره عاد مؤسسة البرية بتعادل سلبي مثني من أمام 
ثقــايف طولكــرم، يف املبــاراة التــي أقيمــت عــر أمــس 
عى ســتاد الجامعة األمريكية، ليحصد كل منها أول 

نقطة له يف مشواره بالبطولة.
وكان البــرية خــر يف الجولــة األوىل مــن مركــز باطــة، 
التــي  الفائتــة  الجولــة  يف  الثقــايف  مصــري  نفــس  وهــو 

في افتتاح الجولة الثانية لدوري المحترفين

بالطة يستقبل شباب الخليل في قمة الجولة الثانيةبالطة يستقبل شباب الخليل في قمة الجولة الثانية
مركز طولكرم يتفوق على إسالمي قلقيلية والبيرة يتعادل مع الثقافي
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لندن/(أ ف ب(:
رأى مهاجم تشليس اإلنجليزي، البلجييك الدويل روميلو لوكاكو أنه يتعني عىل 
عامل كرة القدم أن يحارب العنرصية بشكل أكرث "قّوة" معربًا عن شّكه يف فعالية 
حركــة الركــوع التــي يعتمدهــا الالعبــون يف بدايــة مباريات الــدوري اإلنكليزي لكرة 

القدم.
وقــال لوكاكــو لشــبكة "يس إن إن" األمريكيــة "يتعــنّي علينــا اتخــاذ مواقــف أكــرث 
حزمًا". وأضاف "بالطبع نضع ركبنا عىل األرض ويقوم الجميع بالتصفيق لكن يف 

بعض األحيان بعد املباراة تستمر اإلهانات".
واعــرب لوكاكــو عــن أملــه أن يجتمــع الالعبــون املؤثــرون واملســؤولون عــن وســائل 
عــىل  للعنرصيــة  للتصــدي  الفاعلــة  الجهــات  مــن  التواصــل االجتامعــي وغريهــم 
منصاتهــم وقــال يف هــذا الصــدد "يجــب أن يلتقــي قائــد الفريــق وأربعة أو خمســة 
العبــني يتمتعــون بشــخصية قويــة مــن كل فريــق، برؤســاء إنســتغرام والحكومــات 
واالتحــاد اإلنكليــزي لكــرة القــدم وجمعيــة العبــي كــرة القــدم املحرتفــني ملناقشــة 

هذا الوضع".

يطالب بمحاربة 
العنصرية بحزم أكبر

لوكاكو

برلني/)أ ف ب(:
عــاود الجنــاح الــدويل الفرنــيس كينغســي كومــان الخميــس متارينــه مــع فريقــه بايــرن 
ميونيــخ األملــاين، وذلــك بعــد أيــام معدودة عىل إجرائه جراحة يف القلب بحســب ما 

أفاد النادي البافاري.
وأعلــن بطــل الــدوري األملــاين األســبوع املــايض أن كومــان خضــع لعمليــة جراحيــة من 
أجــل تصحيــح عــدم انتظــام يف رضبــات القلــب، كاشــفًا عــىل لســان ناغلســامن "كان 

يعاين من عدم انتظام بسيط يف رضبات القلب ويف القلب".
وأكــد ناغلســامن الخميــس أن الفرنــيس لــن يكــون متوفــرًا ملســاعدة بايــرن الجمعــة من 
أجــل التمســك بصــدارة الــدوري والبقــاء أمــام فولفســبورغ الــذي يتخلــف عــن النــادي 

البافاري بفارق األهداف.
ويف املقابل، أفاد املدرب السابق لاليبزيغ بأن العبي الوسط سريج غنابري وجامل 
موسياال تعافيا من وعكة صحية وإصابة يف الكاحل عىل التوايل، وسيكونان بصحبة 

الفريق الجمعة.

ميالنو/)أ ف ب(:
أعلــن جنــوى، أحــد أقــدم أنديــة كرة القدم يف إيطاليــا، أمس، عن انتقال ملكيته 
اىل صنــدوق األســهم األمــرييك "777 بارتــرز" يف صفقــة ُقــّدرت بقرابــة 150 
مليــون يــورو )175 مليــون دوالر(، لتنتهــي بذلــك حقبــة اســتمرت طيلة 18 عامًا 

مع رجل اإلعامل اإليطايل أنريكو بريتسيوزي.
 99.9 عــىل  ستســتحوذ  التــي  الجديــدة  املالكــة  "املجموعــة  إن  البيــان  وقــال 
باملئــة مــن أســهم جنــوى، ســتضخ رأس مــال جديــد يف النادي وســتتحمل بعض 

االلتزامات ذات الصلة".
اإلدارة،  مجلــس  يف  بريتســيوزي،  إنريكــو  الســابق،  املالــك  "ســيبقى  وأضــاف 
بينــام ســيواصل الرئيــس التنفيــذي أليســاندرو تزاربــوين إدارة العمليــات اليومية 

للنادي".
واســتحوذ بريتســيوزي )73 عامــًا( عــىل جنــوى الــذي أسســه اإلنكليز يف 1893 
كنــاٍد للكريكيــت وألعــاب القــوى، يف 2003 حــني كان بطــل إيطاليــا تســع مرات 

يف حالة إفالس.

يعاود تمارينه بعد 
جراحة في القلب

كومان

المغرب يواصل كتابة 
التاريخ ويبلغ ربع النهائي ليفاندوفيسكي:

ال أحتاج إلى إثبات 
نفسي في دوري آخر

فيلنيوس/)أ ف ب(:
النســخة  يف  التاريــخ  كتابــة  املغــريب  املنتخــب  واصــل 
التاسعة من بطولة العامل لكرة القدم داخل قاعة )فوتسال( 
املقامــة يف ليتوانيــا، وذلــك ببلوغه الدور ربع النهايئ للمرة 

األوىل يف تاريخه إثر فوزه عىل فنزويال 3-2.
الــذي  املــرار  ســفيان  نجمــه  إىل  بتأهلــه  املغــرب  ويديــن 
ســجل االهــداف الثالثــة يف الدقــاق 2 و9 و31، فيــام ســجل 
هــديف   )33( فرانســيا  وميلتــون   )7( فيامونتــي  خيســوس 

فنزويال.
وبعدمــا بلــغ الــدور مثــن النهــايئ للمــرة األوىل يف تاريخــه، 
تابــع بطــل القــارة الســمراء والعــرب مشــواره الرائــع يف ثالــث 

مشاركة له يف املونديال بعد نسختي 2012 و2016.
خــرج  عندمــا  الســابقتني  املخيبتــني  ملشــاركتيه  وخالفــا 
خــايل الوفــاض بثــالث هزائــم يف كل منهــا، حافظ املنتخب 
املغريب عىل سجله خاليا من الخسارة يف النسخة الحالية 
جــزر  عــىل  األول  بعــد  التــوايل  عــىل  الثــاين  فــوزه  وحقــق 
ســليامن يف دور املجموعــات، مقابــل تعادلــني مــع تايالنــد 

والربتغال بطلة القارة العجوز يف الدور األّول أيضًا.
املقبــل  األحــد  النهــايئ  ربــع  يف  موعــدا  املغــرب  ورضب 
االلقــاب يف  عــدد  القيــايس يف  الرقــم  الربازيــل حملــة  مــع 
و2008  و1996  و1992   1989 أعــوام   5( املســابقة 

و2012( أو اليابان اللتني تلتقيان الخميس.
وأعــرب مــدرب املغــرب هشــام الدكيــك عن ســعادته بتأهل 
منتخــب بــالده، وقــال "الحمــد لله عىل هــذا تأهلنا ووصولنا 
يف  العاملقــة  الثامنيــة  مــع  اآلن  نحــن  املســتوى،  هــذا  إىل 
جميــع  مــن  كبرييــن  وعمــل  لجهــد  تتويــج  هــذا  املســابقة، 

الفعاليات الكروية يف املغرب".

خيبــة  ملحــو  النهــايئ  مثــن  الــدور  بلــوغ  هدفنــا  "كان  وتابــع 
املشــاركتني الســابقتني حيث مل تكن االســتعدادات جيدة 
رهاننــا  يف  كبــري  حــد  اىل  نجحنــا  الحاليــة،  للنســخة  خالفــا 

ونتمنى ان نواصل املغامرة". 
املقبــل،  الــدور  يف  الربازيــل  مواجهــة  إمكانيــة  وبخصــوص 
املباريــات  يف  نخــره  مــع  لدينــا  "ليــس  الدكيــك  قــال 
املقبلــة ونخوضهــا وكأنهــا مباريــات فاصلة، سنســتعد جيدا 
أننــا تأهلنــا عــن  وســنقاتل ولــن نستســلم يك نظهــر للعــامل 

جدارة واستحقاق وليس عن طريق الصدفة".
يف  ســنواجهه  منافــس  اي  أمــام  للنــد  نــدا  "ســنقف  وتابــع 

البطولة".
وبــات املغــرب ثــاين منتخب عريب وإفريقي يبلغ ربع نهايئ 
املســابقة العامليــة بعــد مــرص يف النســخة األخــرية قبــل أن 
تخــرج عــىل يــد االرجنتــني )صفــر5-( التــي توجــت باللقــب 

الحقا.
يف   2000 عامــي  يف  أيضــا  النهــايئ  مثــن  مــرص  وبلغــت 
مشــاركتها الثانيــة عــىل التــوايل يف املونديــال، و2012 يف 

مشاركتها الخامسة.
وخرجت مرص من الدور االول للنسخة الحالية.

وبلغت الدور ذاته روسيا بفوزها عىل1 فيتنام 2-3 أيضا.
وهــو الفــوز الرابــع عــىل التــوايل لروســيا التــي ســتواجه يف 
الدور املقبل االرجنتني حاملة اللقب أو الباراغواي اللتني 

تلتقيان الخميس أيضًا.
وتلعب الخميس أيضًا كازاخستان مع تايالند.

 2000 بطلــة  اســبانيا  بلقــاءات  اليــوم  الـــ16  دور  ويختتــم 
و2004 مــع تشــيكيا، وأوزبســكتان مــع ايــران، والربتغــال مــع 

رصبيا.

برلني/)أ ف ب(ك
عــىل غــرار املوســم املــايض الــذي تــّوج فيــه أفضــل هــداف يف الدوريــات األورويب 
بتســجيله 41 هدفــًا يف 29 مبــاراة )رقــم قيــايس يف أملانيــا(، يســري ليفاندوفســيك 
نجــم بايــرن ميونيــخ األملــاين، بثبــات هذا املوســم أيضًا للمنافســة عىل لقب الهداف 
بعدمــا ســجل ابــن الـــ33 عامــًا ســبعة أهــداف يف خمــس مباريــات، ليتشــارك الصدارة 

مع الهداف الروجي لفريقه السابق بوروسيا دورمتوند إرلينغ هاالند.
ريــال  انتقــال محتملــة إىل  العامــني املاضيــني يف صفقــة  اســمه يف  أن ورد  بعدمــا 
جائــزة  الثالثــاء  تســّلمه  بعــد  بايــرن  عّشــاق  ليفاندوفســيك  طــأن  اإلســباين،  مدريــد 
الحــذاء الذهبــي ألفضــل هــّداف يف الدوريــات األوروبيــة، بالقــول إنــه "ال أحتــاج اىل 

اثبات نفيس يف دوري آخر".
ورأى البولندي "أن باستطاعتي التنافس مع األفضل من الدوريات األخرى من خالل 
دوري أبطــال أوروبــا. تركيــزي منصــٌب 100 باملئــة عــىل بايــرن ميونيــخ. أنــا ال أفّكــر بأي 

يشء آخر سوى فريقي".
ويف ظّل التألق الهجومي لبايرن وليفاندوفسيك، يبدو بايرن مرشحًا لتعزيز حصيلته 
الثــامين األوىل للموســم  38 هدفــًا باملجمــل يف مبارياتــه  بلغــت  التــي  التهديفيــة 
يف جميــع املســابقات، حــني يحــل الجمعــة عــىل غرويــرت فــورث، الســيام أن األخــري 
اســتهل عودتــه بــني الكبــار للمــرة األوىل منــذ مغامرتــه الوحيــدة يف الـ"بوندســليغا" 
موسم 2013-2012 بخسارة أربع من مبارياته الخمس، مكتفيًا بنقطة يتيمة وثالثة 

أهداف، فيام اهتزت شباكه يف 13 مناسبة.

مدريد/)أ ف ب(:
واصــل ريــال مدريــد نتائجــه الجيــدة بقيادة مدربــه الجديد-القديم 
اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت، محققــًا فــوزه الرابــع تواليــًا وجــاء بنتيجة 
كاســحة عــىل ضيفــه ريــال مايــوركا 1-6، أول أمــس، يف املرحلــة 
السادسة من الدوري اإلسباين، ما سمح له باستعادة الصدارة من 

جاره أتلتيكو مدريد حامل اللقب.
وتصــدر أتلتيكــو الرتتيــب موقتــا الثالثاء بفوزه عىل ضيفه خيتايف 
حامــل  عــن  نقطتــني  بفــارق  اســتعادها  امللــيك  جــاره  لكــن   ،2-1
اللقــب بعدمــا حقــق فوزه الخامس تواليًا عىل الصعيدين املحي 
كريــم  الفرنــيس  وتألــق  أسينســيو  ماركــو  ثالثيــة  بفضــل  والقــاري 

بنزمية بهدفني ومتريرتني حاسمتني.
وحســمت النقــاط الثــالث اىل حــد كبــري قبــل مــرور نصــف ســاعة 
عــىل البدايــة، إذ رضب ريــال باكــرًا بافتتاحــه التســجيل بعــد أقــل 
مــن ثــالث دقائــق عرب بنزمية الذي اســتفاد مــن خطأ فادح للمدافع 
يوســيب غايــا ليخطــف الكــرة ويتقــدم بهــا قبــل أن يســددها عــىل 

أيه آر" بسبب خطأ عىل الفرنيس قبل تسديده الكرة يف الشباك 
.)49(

إال أن النــادي امللــيك مل ينتظــر طويــاًل إلضافة الهدف الرابع وهذه 
املرة عرب أسينسيو الذي أكمل ثالثيته يف الدقيقة 55 بتسديدة 
مــن خــارج املنطقــة بعــد متريــرة ثانيــة يف اللقــاء لبنزميــة وســابعة 

هذا املوسم يف "ال ليغا".
واكمــل مهرجانــه التهديفــي بهــدف خامس وثــان لبنزمية يف اللقاء 
والثامــن هــذا املوســم بتســديدة تحولــت مــن مداِفَعــنّي وخدعــت 
الحــارس بعدمــا وصلتــه الكــرة من النمســوي دافيد أالبــا )78(، قبل 
أن يضيف البديل إيسكو السادس بتمريرة من فينيسيوس )84(.
ورفــع بنزميــة رصيــده اىل 200 هدفــًا يف الــدوري اإلســباين الــذي 
هــذا  يدخــل  العــب  عــارش  بذلــك  ليصبــح   ،2009 عــام  فيــه  حــل 
النــادي الحــرصي الــذي يتصــدره نجــام برشــلونة وريــال الســابقان 
األرجنتينــي ليونيــل ميــيس )474( والربتغــايل كريســتيانو رونالــدو 

.)311(

ميني الحارس، مسجاًل هدفه السابع يف الدوري هذا املوسم.
وعــزز أسينســيو تقــدم النــادي امللــيك بهــدف ثــاٍن بعدمــا ســقطت 
الكرة أمامه إثر توغل يف الجهة اليرى من الربازيي فينيسيوس 
جونيور الذي ارتدت عرضيته من املدافع ثم الحارس قبل أن تجد 

طريقها اىل زميله اإلسباين الذي أودعها الشباك )24(.
وبعدما رد مايوركا رسيعًا بهدف جميل للكوري الجنويب يل كانغ-
إن إثر مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من مشارف املنطقة اىل 
أسينســيو  رضب   ،)25( كورتــوا  تيبــو  البلجيــيك  الحــارس  شــباك 
مجددًا وســجل هدفه الشــخيص الثاين معيدًا الفارق اىل هدفني 

بعد متريرة من بنزمية )29(.
• بنزيمة يدخل نادي الـ200 هدف

الرضبــة  وجــه  أنــه  بنزميــة  اعتقــد  الثــاين،  الشــوط  مســتهل  ويف 
والثامــن  اللقــاء  الثــاين يف  الشــخيص  بهدفــه  للضيــوف  القاضيــة 
يف "ال ليغــا" هــذا املوســم، مســتفيدًا مــن مجهــود كبــري للربازيــي 
رودريغــو عــىل الجهــة اليمنــى، إال أن الحكــم الغــاه بعــد تدخل "يف 

ريال مدريد 
يستعيد الصدارة 

بمهرجان تهديفي 
ألسينسيو وبنزيمة

جنوى
ينتقل إلى ملكية شركة أميركية

كأس العالم للفوتسال 2021
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-  أحكام شرعية تتعلق 

بأمر الدنيا 
2-  لالستفهام + ل 

+ مدينة فلسطينية 
معكوسة 

3-  ذنب معكوسة – ترك 
مبعثرة + عبر 

4-  نلمس معكوسة – 
متشابهان + خاصتي 

معكوسة 
5- نصف تامر معكوسة + 

يجري في العروق + غنمة 
6-  من األطراف + للتأوه – 

مختلفان 
7- خياط باللهجة المصرية 

+ عاصمة عربية 
8- للتحسر – عكس حرب 

9- انقسام 

العمودي:
1-  ضروري + طلب 

معكوسة 
2- تلعثم مبعثرة - ضياء 

معكوسة 
3- أطول سلسلة جبال في 

العالم 
4- حرف جر – عكس دائن 

+ حرف 
5- وزن معكوسة – ش + 

من األشهر السريانية 
6- تيقظ و وعي + ظلمة 

أول الليل 
7-  يحدث في المختبر - 

أرشد
8-  سئم – أحرف متشابهة 

9- عمود يرفع عليه العلم 
+ مملكة قديمة في 

الشام 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

مكان بين الحجر األسود وباب الكعبة، وهو 
موضع إجابة الدعاء، يتكون من 7 أحرف 

الحجر األسود – باب الرحمة – اليماني – مقام – أم 
القرى – الكعبة – إبراهيم – الركن – العتيق – البلد – 
يثرب – مكة – الحرام – بكة – حرم – جبل – أحد – ن 

حل الكلمة الضائعة

الملتزم

 

)AFP( 	 	شجرة	تاريخية	بلفائف	هيكلية	لحمايتها	من	الحرائق	 رجل	اإلطفاء	يف	والية	كاليفورنيا	يلفُّ

طوكيو/ وكاالت:
كشــف فريــق مــن الباحثــن بجامعــة طوكيــو 
للطــب وطــب األســنان، باســتخدام تجــارب 
الفــران، أن النظــام الغــذايئ عــايل الدهــون، 
ميكن أن يتسبب يف ترقق الشعر وتساقطه.

نــرت  التــي  الدراســة  الباحثــون يف  ووجــد 
أن  "نيتــر"،  دوريــة  مــن  األخــر  بالعــدد 
الســمنة ميكن أن تؤدي إىل اســتنفاد الخاليا 
مــن   )HFSCs( الشــعر  لبصيــالت  الجذعيــة 
خــالل تحفيــز إشــارات التهابيــة معينــة، مــا 
يف  ويــؤدي  الشــعر  بصيــالت  تجــدد  مينــع 

النهاية إىل فقدان بصيالت الشعر.
لبصيــالت  الجذعيــة  الخاليــا  تقــوم  وعــادة، 
الشــعر بالتجــدد الــذايت لــكل دورة بصيــالت 
الشــعر، وهــذا جــزء مــن العمليــة التي تســمح 
لشــعرنا بالنمــو باســتمرار، ومــع تقــدم البــر 

الجذعيــة  الخاليــا  هــذه  تفشــل  العمــر،  يف 
يــؤدي إىل تقليــل  يف تجديــد نفســها، مــا 
والجديــد  الشــعر،  ترقــق  وبالتــايل  عددهــا 
الــذي أثبتتــه الدراســة هــو أن الســمنة تــؤدي 

إىل ترسيع هذه العملية.
جامعــة  مــن  موريناغــا  هرونوبــو  ويقــول 
واملؤلــف  األســنان  وطــب  للطــب  طوكيــو 
نــره املوقــع  تقريــر  للدراســة يف  الرئيــي 
اإللكــروين للجامعــة: "تعمــل التغذية عالية 
الدهون عىل ترسيع ترقق الشعر عن طريق 
اســتنفاد الخاليــا الجذعيــة لبصيــالت الشــعر 
التــي  الناضجــة  الخاليــا  تغذيــة  تعيــد  التــي 
يف  خصوصــا  الشــعر،  منــو  عــىل  تســاعد 

الفران املسنة".
ويضيــف: "قارنــا التعبــر الجينــي يف الخاليــا 
الجذعيــة لبصيالت الشــعر بــن الفران التي 

تتغــذى عــىل النظــام الغذايئ عــايل الدهون 
والفــران التــي تتغــذى عــىل النظــام الغذايئ 
القيــايس، وتتبعنــا مصــر هــذه الخاليــا بعــد 
الفــران  يف  الخاليــا  أن  ووجدنــا  تنشــيطها، 
البدينــة التــي تغــذت عــىل النظــام الغــذايئ 
خاليــا  إىل  مصرهــا  تغــر  الدهــون  عــايل 
ميتــة بســطح الجلــد، وهــو مــا جعــل الفــران 
تظهر تســاقًطا أرسع للشــعر وبصيالت شــعر 

أصغر".
ويشــر التعبــر الجينــي يف الخاليا الجذعية 
لبصيــالت الشــعر بالفــران الغنيــة بالدهــون 

إىل تنشيط إشارات السيتوكينات االلتهابية 
اإلشــارات  وهــذه  الخاليــا،  هــذه  داخــل 
إشــارات  مذهــل  بشــكل  تكبــح  االلتهابيــة 
)القنفذ الصويت( التي تلعب دوًرا مهًا يف 

تجديد بصيالت الشعر.
إشــارات  مســار  تنشــيط  أن  الباحثــون  وأكــد 
القنفــذ الصــويت يف هــذه العمليــة ميكــن أن 
لبصيــالت  الجذعيــة  الخاليــا  نضــوب  ينقــذ 
الشــعر، ويوضــح موريناغــا: "هــذا ميكــن أن 
مينــع تســاقط الشــعر الناجــم عــن اتبــاع نظــام 

غذايئ غني بالدهون".

جريمة قتل أستاذ جامعي أردني
 تهز وهران الجزائرية

وهران/ وكاالت:
قالــت صحيفــة جزائريــة: إن مدينــة وهــران اهتــزت عــىل وقــع جرميــة قتل، حصلت ألســتاذ جامعي أردين من 

أصل فلسطيني، كان يدرس الرياضيات يف جامعة املدينة.
وقالت صحيفة الروق، إن األستاذ عرث عىل جثته ملقاة بعد اختفاء أليام، وبها آثار طعن بالسالح األبيض 
يف صــدره، فيــا تداولــت مواقــع التواصــل االجتاعــي يف وهــران مناشــدات للبحــث عنــه، ومعرفــة مصــره، 

قبل العثور عليه قتيال.
وذكــرت الصحيفــة أنــه قبيــل أيــام معــدودات فقــط عــىل انطــالق املوســم الجامعــي الجديــد، فجعــت جامعــة 
وهــران بهــذا الرحيــل املفــزع للدكتــور عبــد اللــه مصطفــى حســن عبــد اللــه، أحد أقــدم أســاتذتها، الذي درس 
فيهــا مقيــاس الرياضيــات، وقبلهــا عائلتــه وأهلــه، الذين فارقهم املغدور البالغ من العمر 69 ســنة دون وداع، 

مخلفا وراءه زوجة و4 أبناء.
وكشــفت الصحيفــة أن الضحيــة وجــد مقتــوال عــىل الطريــق، ويف مــكان شــبه معــزول بجــوار ورشــة بنــاء بحــي 
كناســتيل، كــا تبــن أيضــا تعرضــه للرسقــة، بعــد تجريــده مــن مبلغ كان يحمله معه، وهــو عبارة عن مرصوف 

جيب، هاتفه النقال، ساعة يد، نظارات، وكل الوثائق التي كانت بحوزته، مبا فيها وثائق الهوية.
ولفتت زوجته إىل أنه كان خرج من املنزل، يف 18 من الشهر الجاري، للقيام بإجراءات إدارية لصالح ابنه، 
لكنه تأخر، ما أثار قلق العائلة، خاصة أنه مل يجب عىل هاتفه، الذي أغلق متاما بعد محاوالت االتصال به، 

وبدأوا بعملية البحث عنه يف املستشفيات، وإبالغ السفارة األردنية وأجهزة األمن الجزائرية.
وأشــارت إىل أن الســلطات طلبت منها الحضور ملقر األمن يف وهران، بعد تطابق بصات شــخص مجهول 
عرث عليه مقتوال، وبصات زوجها املوجودة عىل نســخة من هويته الشــخصية، ليتضح أنه بالفعل صاحب 

الجثة، وتتأكد وفاته مقتوال.
أمــا عــن مالبســات الواقعــة، فتشــر حــرم الدكتــور إىل أن زوجهــا كان يحمــل وهــو يف طريقــه إىل مشــواره 
املذكور ظرفا به وثائق تخص نجله، مرجحة من جانبها أن يكون ما بداخل هذا األخر دافع الجناة لالعتداء 

عليه، لكنه يف الواقع كان مجرد ملف ورقي يخص ابنه، وكان بصدد تسوية إجراءات إدارية لصالحه.
وناشدت زوجته كافة السلطات التدخل لكشف املالبسات الحقيقية لهذه الجرمية الشنعاء، والقبض عىل 
الفاعلن، وأن تقتص لها العدالة الجزائرية منهم، مشرة إىل أن زوجها كرس أكرث من 40 سنة من حياته يف 
خدمة التعليم وتدريس الرياضيات بجامعات وهران، وهذا منذ قدومه إىل الجزائر يف مطلع الثانينات.

مئات الماليين من مرضى السكري
في العالم ال يجدون العالج

دبلن/ وكاالت:
قالــت جامعــة برمنغهــام الربيطانيــة إن حــوايل ثالثــة أربــاع املصابــن بــداء الســكري يف العــامل ال يســتطيعون 

الحصول عىل العالج الذي يحتاجون إليه.
وقــال الباحثــون إن حــوايل %80 مــن املصابــن بالســكري يف العــامل البالــغ عددهم نحو 420 مليون شــخص 
يعيشــون فيــا يســمى بالبلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، ولكــن أقــل مــن %6 مــن هــؤالء األفــراد ميكنهــم 
الحصــول عــىل الرعايــة التــي يحتاجــون إليهــا للتعايــش مــع مــرض الســكري والوقايــة مــن املضاعفــات طويلــة 
األجل مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الكىل أو العمى. وضم التقرير باحثن من كلية 

الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام ومستشفى النساء.
واســتندت النتائــج إىل تحليــل بيانــات املــرىض التــي تغطــي أكــرث مــن 23 ألــف شــخص مــن 67 دولــة ونرتهــا 

مجلة النسيت جلوبال هيلث، وهي مجلة طبية بريطانية.
وقالــت جاســتن ديفيــز مــن جامعــة برمنغهــام: إن تحديــد األهــداف أدى إىل انخفــاض عــدد الوفيات بســبب 

فروس نقص املناعة املكتسب )إيدز(، وأوصت باتباع نهج ماثل تجاه مرض السكري.

تنــاول الدهــون بكثــرة ُيعجـل بتساقـط الشعـــــر
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املواطنــن القاطنــن يف املنطقــة. واندلعــت أمــس، 
مواجهات بن املواطنن وقوات االحتالل اإلرسائييل 

يف بلدة الخرض جنوب بيت لحم.
وأفــاد مصــدر محيل وشــهود عيان بــأن جنود االحتالل 
أطلقــوا قنابــل الصــوت والغــاز املســيل بكثافــة صــوب 

املواطنن، ما أدى لوقوع إصابات باالختناق.
واعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، مثانية مواطنن من 

محافظات الضفة.
ففــي جنــن اعتقلــت قــوات االحتــالل ثالثــة شــبان من 
بلــدة يعبــد، هــم: ســميح ســعيد عامرنــة، ويــزن ســعيد 

قبها، وأحمد زهري حرز الله.
قــوات االحتــالل املواطنــن:  اللــه اعتقلــت  ومــن رام 
سامح محمد عبد الهادي رماحة )18 عاما( من مخيم 

الجلزون، ونهاد إياد حمدان من بلدة بيت سريا.
ومــن القــدس اعتقلــت قــوات االحتــالل الســيدة رائدة 
ســعيد، والشــاب ســيف القواســمي، خــالل وجودهــام 
يف باحــات املســجد األقــى، والشــاب أحمــد جميــل 
بلــدة ســلوان،  الهــوى يف  بطــن  حــي  مــن  الســلوادي، 

جنوب املسجد األقى.
املنطقــة  إغــالق  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وواصلــت 
نابلــس  غــرب  شــامل  "سبســطية"  بلــدة  يف  األثريــة 
املواطنــن  أمــام  املحتلــة(،  الغربيــة  الضفــة  )شــامل 

الفلسطينين كام منعتهم من الدخول إليها.
يف  عــازم،  محمــد  سبســطية  مجلــس  رئيــس  وقــال 
ترصيحــات صحفيــة، "إنــه لليــوم الثــاين تواليــا، تقتحم 
ومتنــع  البلــدة،  يف  األثــري  املوقــع  االحتــالل  قــوات 

األهــايل مــن الدخــول، وذلــك لتأمــن اقتحــام عــرات 
يف  التجاريــة  املحــال  إغــالق  وســط  املســتوطنن 

املنطقة.
وأكــد أن هــذه االقتحامــات املتكــررة تــأيت يف ســياق 
"فــرض أمــر واقــع يف محــاوالت للســيطرة عــى املوقــع 

األثري محط أطامع املستوطنن".
وأصــدرت قــوات االحتالل أمس، قرارا بإبعاد املرابطة 
األقــى  املســجد  عــن  ســعيد  رائــدة  املقدســية 

ألسبوٍع.
واعتقلــت قــوات االحتــالل املقدســية ســعيد، صبــاح 
أمس، تزامنا مع اقتحام مئات املســتوطنن ســاحات 
املســجد األقــى املبــارك قبــل أن تنقــل ألحــد مراكــز 

التوقيف والتحقيق.

ويعــود ســبب اســتهداف االحتــالل لســعيد باســتمرار 
األمــر  واملســتوطنن؛  االحتــالل  النتهــاكات  توثيقهــا 
الــذي تســبب بإبعادهــا عــن املســجد األقــى ألكــر 

من مرة.
قــوات  العتقــال  ســعيد  رائــدة  املرابطــة  وتعرضــت 
أبــواب  مــن  خروجهــا  أثنــاء  يف  مــرات  ســبع  االحتــالل 
املسجد األقى والتحقيق معها ساعتن عى األقل 
يف كل مرة، حيث تخرتع وتلفق أي تهمة لها، وصوال 

إىل إبعادها.
خاصــة  املضايقــات  مــن  لكثــري  ســعيد  وتعرضــت 
أثنــاء تغطيتهــا لألحــداث يف األقــى والتصويــر  يف 
يف أروقتــه عــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد قانــون مينــع 

التصوير.

12 وفاة و2083 إصابة جديدة ...  إصـابـات مبـواجهـات مـع االحتـالل ومستـوطنيه... 

أبو مرزوق: االحتالل قرر التعامل ...

رام الله والبرية 100، بيت لحم 20، الخليل 30، قطاع غزة 1534".
والقطــاع  الضفــة  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  إىل  وأشــار 
بلغت %91.8، يف حن بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %7.2 ونســبة 
الوفيــات %1 مــن مجمــل اإلصابــات. وذكــر التقريــر أنَّ حــاالت التعــايف 
نابلــس   ،210 72، طولكــرم  الجديــدة توزعــت حســب اآليت: "قلقيليــة 
178، ضواحي القدس 7، سلفيت 76، جنن 128، طوباس 28، أريحا 
واألغــوار 4، رام اللــه والبــرية 138، بيــت لحــم 45، الخليــل 31، قطاع غزة 
1758". ولفت التقرير إىل وجود 72 مريًضا يف غرف العناية املكثفة، 
يف حــن ُيعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 

205 مرىض، بينهم 14 مريًضا عى أجهزة التنفس االصطناعي.
لفــريوس  املضــادة  الطعومــات  تلقــوا  الذيــن  املواطنــن  يخــص  وفيــام 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلجــاميل  عددهــم  بلــغ  فقــد  كورونــا، 

1,347,092 بينهم 654,315 تلقوا الجرعتن من اللقاح.

التــي تقدمــت بهــا حــامس، إال أن الحركــة 
اشــرتطت يف املــايض اإلفــراج عــن أرسى 
صفقــة 2011 )وفــاء األحــرار(، الذيــن أعاد 
قبــل  اعتقالهــم،  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
جنــود  مصــري  عــن  معلومــات  تقدميهــا 
االحتــالل األرسى لديهــا، ومــن ثــم االتفاق 

عى تفاصيل صفقة التبادل.
وقال أبو مرزوق إن االحتالل قرر التعامل 
عــدة،  تأجيــالت  بعــد  األرسى  ملــف  مــع 
ومتثــل ذلــك بعــدد مــن املســائل، أوالهــا 
املســألة املتعلقــة بفصــل قضيــة األرسى 
عــن قضيــة إعــادة إعــامر قطــاع غــزة، بعــد 
أن كان يضــع رشط األرسى اإلرسائيليــن 
السياســية  القضايــا  كل  مقابــل 
بزيــارة  املتعلقــة  والثانيــة  واالجتامعيــة، 

فــرتة  يف  للقاهــرة  إرسائيــيل  أمنــي  وفــد 
"األعياد اليهودية" وفتح ملف التبادل مع 
رئيــس  زيــارة  والثالثــة  املــرصي،  الجانــب 
رشم  إىل  بينــت  نفتــايل  االحتــالل  وزراء 
الشــيخ وطبيعــة الوفــد املرافــق لــه، حيث 

كان برفقته مسؤول "ملف األرسى".
تراجــع  مــن  متأكديــن  "كّنــا  وأضــاف: 
اإلعــامر  إعــادة  ملــف  ربــط  عــن  االحتــالل 
اشــرتاط  ألنــه  التبــادل،  صفقــة  مبوضــوع 
العــامل  حــروب  كل  ففــي  منطقــي،  غــري 
يف  أرسى  تبــادل  صفقــات  هنــاك  تكــون 
نهايــة أي حــرب"، مشــرًيا إىل أن سياســة 
الخصــوص،  بهــذا  ثابتــة  حــامس  حركــة 

"أرسى مقابل أرسى".
مطلــب  "هنــاك  مــرزوق:  أبــو  واســتدرك 

دويل بإعادة إعامر غزة، ومطلب أمرييك 
يســتطيع  ولــن  املنطقــة،  يف  بالهــدوء 
املطلــب  هــذا  عــن  يتغافــل  أن  العــدو 

الدويل واألمرييك".
ا عى ما  يف سياق آخر قال أبو مرزوق ردًّ
نــر حــول مصــادرة الســلطات الســودانية 
أصوال بزعم ارتباطها بحركة حامس، إنه ال 
جديــد بهــذا الصــدد، وأكــر هــذه األصول 

ال عالقة للحركة بها.
وكانت وكالة "رويرتز" قد نرت، أمس، 
)مــا  صــادرت  الســودانية  "الســلطات  أن 
تشــمل  حــامس  لحركــة  أصــوال  وصفتهــا( 
عقــارات و12 رشكــة وأســهاًم وفندًقــا يف 
رصافــة  ومكتــب  بالخرطــوم  رئيــس  موقــع 
ومحطــة تلفزيونيــة وأكــر من مليون فدان 

من األرايض الزراعية".
ملــف  مســؤول  قــال  ذلــك،  غضــون  يف 
حركــة  يف  والجرحــى  والشــهداء  األرسى 
حامس زاهر جبارين إن حركته مســتعدة 
مــن يــوم غــٍد إلجــراء مفاوضــات ماراثونيــة 

غري مبارشة إلمتام صفقة تبادل أرسى.
قنــاة  مــع  لقــاء  خــالل  جباريــن  وأكــد 
حريصــة  حــامس  أن  القطريــة  "الجزيــرة" 
وفــق  وقــت  بــأرسع  الصفقــة  إنجــاز  عــى 

رشوط املقاومة.
إطــاًرا  قدمــت  الحركــة  أن  إىل  وأشــار 
ونســتطيع  للوســطاء  ورصيًحــا  واضًحــا 
إنجاز صفقة تبادل إن كان االحتالل جادا 

يف ذلك.
وشــدد جباريــن عــى أن أحــد أبــرز رشوط 

هــو  جديــدة  تبــادل  لصفقــة  املقاومــة 
األحــرار  وفــاء  صفقــة  أرسى  عــن  اإلفــراج 

املعاد اعتقالهم.
ونبــه إىل أن قضيــة األرسى وطنيــة بامتياز 
للشــعب  األساســية  القضايــا  مــن  وهــي 

الفلسطيني وتبقيهم موحدين.
وعــى  الجميــع  عــى  واجــب  إنــه  وقــال 
الذهــاب  الرســمية  املؤسســة  رأســهم 
عــن  تدافــع  التــي  الدوليــة  للمؤسســات 
عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  اإلنســان  حقــوق 

األرسى حتى نيل حريتهم.
قرابــة  ســجونها  يف  )إرسائيــل(  وتعتقــل 
أســرية،   41 بينهــم  فلســطينيًا،   4850
و225 طفاًل، و540 معتقاًل إداريًا، وفق 

مؤسسات مختصة بشؤون األرسى.

جنن/ فلسطن:
أفــاد املحامــي منــذر أبــو أحمــد، نقــال عــن األســري 
يف  معــه  هاتفيــة  مكاملــة  خــالل  كممجــي،  أيهــم 
وقــت ســابق، بأنــه ســأل عــن معنويــات النــاس بعــد 
إعــادة اعتقالهــم، ومــا إذا كانــت هنــاك حالــة مــن 

اإلحباط. 
وأشار املحامي يف مكاملته إىل أنه رد عى األسري 
"كممجــي" خــالل مكاملــة هاتفيــة بــأن "املعنويات 
أحيــاء ومل  أنكــم  اللــه  والجميــع يشــكرون  مرتفعــة، 

تصابوا بأذى". 
عــى  رده  يف  كممجــي  أكــد  اإلجابــة  هــذه  وبعــد 
"أبــو أحمــد" وفًقــا إلفادتــه ملوقــع عــرب  املحامــي 

48: "يف املــرة املاضيــة خرجنــا مــن باطــن األرض، 
وقريبا إن شاء الله سنخرج فوق األرض، فنحن نثق 
مبــا نســمع مــن قــادة حــامس"، يف إشــارة إىل وعــد 
الناطــق باســم كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام 
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  العســكري  الــذراع 

"حامس"، "أبو عبيدة" األخري. 
االحتــالل  اعتقــال  إعــادة  بعــد  عبيــدة  أبــو  وظهــر 
لــألرسى يف مقطــع فيديــو تعهــد فيــه بعــدم إمتــام 
أي صفقــة تبــادل جديــدة مــع االحتــالل اإلرسائيــيل 

دون األرسى الذين أعاد األخري اعتقالهم. 
وقال أبو عبيدة: إن "أبطال نفق الحرية سيخرجون 
صفقــة  أن  القســام  قيــادة  وقــرار  الــرأس،  مرفوعــي 

تبادل قادمة لن تتم إال بتحرير هؤالء األبطال". 
وعن التهم املنسوبة إليه تحدث كممجي بسخرية 
تضخيــم  "يحاولــون  إنهــم  ملحاميــه:  يقــول  وهــو 
الحــدث وينســبون يل خمــس تهــم تتعلــق باالنتــامء 
إرهــايب،  لعمــل  والتخطيــط  إرهــايب  تنظيــم  إىل 
وأخــرى تافهــة، وكأنني أقبع يف الســجن عى رسقة 
دجــاج"، مــا جعل املحامــي ينفجر بالضحك خالل 

املكاملة مع كممجي. 
وبكلــامت يف غايــة التأثــر، تحدث األســري كممجي 
عن دخوله إىل مدينة جنن، وقال: "شعرت بأنني 
غــادرُت جنــن وهــي طفلــة وعــدت  الجّنــة،  أدخــل 
إليهــا فوجدتهــا شــابة يافعــة، األشــجار فيهــا منــت 

اشــتقت  وتغــريت،  تبدلــت  والحجــارة  وكــرت، 
إىل ســامئها وشــعرت بأنهــا أمــي تعــود وتحتضننــي 
بعــد ســنوات مــن الفــراق.. رأيــت الحنــان واملحبــة 
يف أعــن النــاس هنــاك، ســمعتهم يتحدثــون عنــا 
بفخــر.. الــيء الوحيــد الــذي مل أمتكــن مــن فعلــه 

هو زيارة قر والديت". 
وبعــث كممجــي بتحياتــه عــر محاميــه "أبــو أحمــد" 
إىل أبناء الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة وسائر 
أنحاء فلسطن، وإىل كل الذين نارصوه يف مخيم 
بالقلــب  التــي وصفهــا  النــارصة  جنــن، وإىل أهــل 
مناطــق  أرايض  يف  الداخــل  أهــل  وإىل  النابــض، 
1948 قائال إنهم "ما قرصوا.. الله يرىض عنهم".

رام الله/ فلسطن:
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  شــنت 
الذًعــا  هجوًمــا  أمــس،  فلســطن، 
وحركــة  اللــه  رام  يف  الســلطة  عــى 
"فتــح" بســبب قــرار تجزئــة االنتخابــات 
املحليــة، متهمة الســلطة وفتح بتعمد 

ذلك ملصالح الحركة.
إن  لهــا:  بيــان  يف  الجبهــة  وقالــت 
املحليــة  الهيئــات  انتخابــات  إجــراء 
األول/ كانــون   11 يف  الفلســطينية 

بعــد  دســتوري  اســتحقاق  ديســمر 
إجرائهــا  عــى  ســنوات  أربــع  مــي 
الجمهــور  وأن  خاّصــة   ،2017 عــام 
أن  بعــد  للتغيــري  يتطلــع  الفلســطيني 
فشلت مجالسها يف معالجة قضاياها 

وهمومها وتلبية احتياجاتها.
ولفتــت إىل أن الجمهــور الفلســطيني 
عــن  راٍض  وغــري  مقتنــع  غــري  "بــات 
بائســًا،  كان  الــذي  معظمهــا  أداء 
ألســباب عديدة أولها ســيطرة الســلطة 
املجالــس،  هــذه  عــى  الفلســطينية 
طيلــة  قراراتهــا  يف  الفّجــة  وتدخالتهــا 

أن  عــى  وشــددت  املاضيــة".  الفــرتة 
قــرار مجلــس الــوزراء الــذي يقرص هذه 
القرويــة  املجالــس  عــى  االنتخابــات 
والبلديات املصنفة )ج( أي تلك التي 
عدد سكانها قليل وتأجيل االنتخابات 
للمجالــس البلديــة يف املــدن الرئيســة 
والبلــدات الكــرى يشــكل رضبــة آلمال 
لــكل  شــاملة  بانتخابــات  الجمهــور 

الهيئات املحلية.
ولفتــت إىل أن "قــرار تأجيلهــا ملرحلــة 
ثانية يتم تحديد موعدها الحقا، عى 
جائحــة  االعتبــار  بعــن  األخــذ  يتــم  أن 
"كورونــا واملصلحــة الوطنيــة" حســب 
قــرار مجلــس الــوزراء وتريرهــا البائــس 
بــن  تفــرق  ال  كورونــا  جائحــة  أن  رغــم 

سكان القرى والبلدات واملدن".
الحكومــة  ادعتــه  مــا  واســتنكرت 
"أمــا  قائلــة  الوطنيــة"،  "املصلحــة 
يحددهــا  فالــذي  الوطنيــة،  املصلحــة 
الــوزراء، وال فصيــل وال  ليــس مجلــس 
عــى  للســيطرة  تســعى  متنفــذة  قــوة 
الوطنــي  بالتوافــق  بــل  العــام،  الحيــز 

املشــرتك بــن جميــع القــوى الوطنيــة 
عــى  قــادرة  الوطنيــة  والفعاليــات 

تحديد املصلحة الوطنية".
وأكــدت الجبهــة الدميقراطيــة أن هــذه 
كونهــا  تعــدو  ال  للتأجيــل  املــررات 
مــع  تنســجم  وال  مقنعــة،  غــري  ذرائــع 
تقتــي  التــي  الوطنيــة  املصلحــة 
إعطــاء انتخابــات البلديــات يف املــدن 
وذلــك  إجرائهــا،  يف  األولويــة  الكــرى 
واحتياجاتهــا  ومشــاكلها  همومهــا  ألن 
باتــت  مجالســها،  يف  والتناقضــات 
أكــر تفاقــاًم مقارنة باملجالس القروية 

والبلديات املصنفة ج".
مجالــس  تعيــن  أن  إىل  وأشــارت 
إدارات مؤقتــة لهــا عــى أســاس فئــوي 
كــام حــدث يف بلديــة نابلــس مؤخــًرا، 

ال يحل مشاكلها بل يزيدها تفاقاًم.
اعــرتاض معظــم  أنــه "رغــم  وأوضحــت 
الفلســطينية  والفعاليــات  القــوى 
هــذا  عــى  الحقوقيــة  واملؤسســات 
إال  املقبولــة،  غــري  بذرائعــه  التأجيــل 
ذلــك  عــى  الــوزراء  مجلــس  أن إرصار 

االســتخالصات  مــن  العديــد  يثــري 
املروعة".

التأجيــل  هــذا  أن  أهمهــا  أن  وبينــت 
وبعــض  الســلطة،  بخشــية  مرتبــط 
االنعكاســات  مــن  املتنفــذة  األوســاط 
عــى  فيهــا  لالنتخابــات  السياســية 
األشــهر  يف  الــرأي  اســتطالعات  ضــوء 
قيــادات  إىل  إشــارة  يف  األخــرية، 

السلطة وحركة فتح.
الحقيقيــة  األســباب  أن  الجبهــة  ورأت 
األســباب  نفــس  هــي  التأجيــل،  لهــذا 
الفلســطينية  الرئاســة  دفعــت  التــي 
التريعيــة  االنتخابــات  تأجيــل  إىل 
املجلــس  وانتخابــات  والرئاســية 

الوطني.
ال  التــي  "األســباب  هــذه  أن  وأكــدت 
بــل  الوطنيــة،  باملصلحــة  لهــا  عالقــة 
الوضــع  عــى  الســيطرة  إىل  بالســعي 
والهيمنــة  التفــرد  واســتمرار  الراهــن 
التريعيــة"،  املؤسســات  وتعطيــل 
داعيًة إىل تعبئة كل الطاقات من أجل 

خوض هذه االنتخابات.

تردي الوضع الصحي لألسير 
ناصر أبو حميد واالحتالل 

يماطل في عالجه
رام الله/ فلسطن:

حميــد  أبــو  نــارص  لألســري  الصحــي  الوضــع  إن  األســري  نــادي  قــال 
، مــع مامطلــة إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل يف نقلــه إىل  ُمــرتدٍّ

املستشفى مجددا، عى الرغم من عدم استجابته للعالج.
يعــاين مؤخــرا  أبــو حميــد  إن األســري  أمــس  بيــان  النــادي يف  وقــال 
نقصانــا يف الــوزن، ويتقيــأ الــدواء، إضافــة إىل معاناتــه ضيقــا يف 

التنفس.
وعــى الرغــم مــن أن التشــخيص األخــري يتحــدث عــن عــدم إصابتــه 
بورم رسطاين )خبيث( يف الرئتن، فإنه يف املقابل مل يكن هناك 

تشخيص دقيق لوضعه الصحي.
وحّمل نادي األســري االحتالل املســؤولية عن حياته، مطالبا جهات 
االختصــاص بالتحــرك العاجــل للضغــط عى إدارة ســجون االحتالل 

لتشخيص مرضه بشكل دقيق، وتوفري العالج الالزم له.
"األموال سُتصرف للمتضررين"

سرحان: بدء عملية إعادة إعمار 
القطاع مطلع الشهر المقبل

غزة/ صفا:
أعلن وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان يف غزة ناجي رسحان أمس، 
أن عملية إعادة إعامر ما دمره االحتالل اإلرسائييل خالل عدوانه األخري 

عى قطاع غزة ستبدأ مطلع الشهر املقبل.
وقــال رسحــان لوكالــة "صفــا" إن عمليــة إعادة اإلعامر تســري بال معيقات، 
األمــوال  بــرصف  املقبــل،  األول  أكتوبــر/ تريــن  مطلــع  فعلًيــا  وســتبدأ 

للمترضرين.
وأوضــح أن اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــامر غــزة ســتبدأ باملرحلــة األوىل 
مــن إعــادة اإلعــامر اعتبــاًرا مــن مطلــع أكتوبــر بتســليم أصحــاب املنــازل 
املتــرضرة مبالــغ ماليــة إلعــادة إعامرهــا، حســب الكشــوف املرســلة مــن 

وزارة األشغال.
وأشار رسحان إىل أن ألف وحدة سكنية ترضرت بشكل كيل، فضال عن 
800 وحــدة تــرضرت بشــكل جــزيئ بليــغ وغري صالحة للســكن، ســُترصف 

ألصحابها املبالغ املالية الالزمة من اللجنة القطرية إلعادة إعامرها.
وتشــمل  قريًبــا،  ســتبدأ  القطريــة  املنحــة  مــن  الثانيــة  املرحلــة  أن  وأكــد 
استكامل إنشاء البنية التحتية التي ترضرت بالعدوان اإلرسائييل األخري.

مــن  املترضريــن  تعويــض  رسحــان،  وفــق  الثانيــة،  املرحلــة  تشــمل  كــام 
القطاعــن الصناعــي والزراعــي، الفًتــا إىل عــدم وجــود موعــد دقيــق حتــى 

اللحظة، النطالق هذه املرحلة.
بإعــادة  للمســاهمة  مليــون دوالر   500 بتقديــم  تعهــدت  قطــر  أن  يذكــر 
إعــامر غــزة، بعــد أيــام مــن عــدوان رضوس شــنته "إرسائيــل" عــى القطــاع 
مبايو املايض، أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وجرح اآلالف فضال 
عــن تدمــري مئــات الوحــدات الســكنية واملنشــآت االقتصاديــة واألرايض 
الزراعيــة والبنــى التحتيــة. كــام قال رسحان إن املرحلة األوىل من املنحة 
املرصية بدأت اليوم من خالل تأهيل شــارع الرشــيد الســاحيل شــاميل 
القطــاع. ولفــت إىل أن مهندســن وفنيــن مرصيــن وصلــوا إىل القطــاع 

هذا األسبوع عر معر رفح لإلرشاف عى املروع.
ونبه رسحان إىل أن مرص وعدت بإنشــاء أبراج ســكنية بغزة ضمن املنحة 
التــي أعلنتهــا عقــب العــدوان بقيمــة 500 مليون دوالر، مشــرًيا إىل عدم 

وجود تفاصيل أو مواعيد بهذا الشأن.
عــن  التخفيــف  أجــل  مــن  املبذولــة  واملرصيــة  القطريــة  الجهــود  ومثــن 

املواطنن، داعيا ملواصلة املشاريع الداعمة للقطاع.

جنن/ فلسطن:
أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائييل، مساء 
أمــس، عــن األســري أحمــد قاســم العارضــة من 
بلدة عرابة جنوب جنن، وهو شقيق األسري 
محمــد الــذي أعيــد اعتقاله بعــد انتزاع حريته 

من سجن "جلبوع".

وقــال العارضــة إن ســلطات االحتالل أفرجت 
17 يومــا مــن االعتقــال والتحقيــق  عنــه بعــد 
يف ســجن الجلمــة، تعــرض خاللهــا لالعتــداء 
يف  القــايس  والتعذيــب  املــرح  بالــرضب 

قسم التحقيق.
أنــه  للســلطة  التابعــة  "وفــا"  لوكالــة  وأضــاف 

أمــى املــدة كاملــة يف زنزانــة انفراديــة وهــو 
مكّبــل اليديــن والرجلــن، وفقــط عنــد النــوم 
للتحقيــق  تعرضــه  إىل  مشــريا  قيــده،  ُيفــك 
حيــث  النفــي،  والتعذيــب  املتواصــل 
ضابــط  مــن  يــوم  كل  للتحقيــق  يخضــع  كان 

مخابرات جديد.

ية  ريهام المغير.. فتاة غزِّ
حرمها االحتالل حناَن 

والديها في رحلة عالجها
غزة/ أدهم الريف:

عندمــا قــرر األطبــاء تحويــل الطفلــة ريهــام املغــري للعــالج خــارج 
قطاع غزة وتحديًدا يف مستشفيات الضفة الغربية املحتلة، مل 
تتوقــع عائلتهــا أن يتســبب االحتــالل يف حرمانهــا حنــاَن والديهــا 

يف رحلة عالجها بعد مرض أملَّ بها فجأة ودون سابق إنذار.
قبــل أيــام وصلــت املغــري البالغــة )15 عاًمــا( إىل املستشــفى 
األهيل يف مدينة الخليل، جنويب الضفة، قادمة من مدينة رفح 

جنويب قطاع غزة، بعد قرار األطباء بتحويلها للعالج هناك.
وســبق أن تعرضــت الطفلــة لوعكــة صحيــة مفاجئــة جعلتهــا غــري 
قــادرة عــى تحريــك أطرافهــا اليمنــى دون ســبب يذكــر يف بدايــة 

مرضها.
مــا تعرضــت لــه الطفلــة، دبَّ الرعــب يف قلــوب والديهــا وأفــراد 
عائلتها، ما جعلهم يهرعون إىل املستشفيات واألطباء، إىل أن 

قرروا تحويلها للعالج خارج القطاع.
لكن عند سفرها حالت سلطات االحتالل دون السامح لوالديها 
أو شــقيقتها كذلــك املــرور معهــا عــر حاجز بيــت حانون "إيرز"، 
شــامل القطاع، وأجرت هي بذلك عى الســفر إىل املستشــفى 

األهيل وحيدة بال رفيق.
وقالــت املغــري لصحيفة فلســطن": "عندمــا كنت أتجهز إلجراء 
العمليــة، كنــت أمتنــى مرافقــة والــدي، كنــت أفتقــد لحنانهم يف 

هذا الوقت بالتحديد".
حانــون"،  "بيــت  حاجــز  عــى  االحتــالل  ســلطات  تســيطر  كــام 
وتتحكم بكل يشء ممكن أن مير عر املعر، ومتارس أســاليب 
ابتــزاز مختلفــة ضــد العابريــن بينهــم مــرىض، محاولــة مــن خاللهــا 
إسقاطهم للعمل لصالح مخابرات االحتالل، فإنها تنفذ عمليات 
اعتقــال تطــال أشــخاًصا حاولــوا االنتقــال عــر ذلــك الحاجــز إمــا 

للعمل خارج القطاع وإما من أجل الحصول عى العالج.
وبحســب والدهــا، فهــو مل يتوقــع عــى اإلطالق أن تقرر ســلطات 

االحتالل منعه السفر مع ابنته للتخفيف عنها من مرضها.
الــدرايس، وقدرتهــا  ابنتــه ريهــام تتميــز بتفوقهــا  ويشــري إىل أن 
عى كتابة الشعر وإلقائه، ومشاركتها الفعاليات الوطنية، ومنها 
مســريات العــودة، حيــث شــكلت عنــرًصا مهــامًّ فيها مبشــاركاتها 
الفاعلة يف مختلف األنشطة والرامج التي احتوتها املسريات.

ويضيــف، أدرك أنــا ووالدتهــا أن ريهــام هــي بأمــس الحاجــة لنــا 
بيدنــا، وهــي اآلن يف املستشــفى  ليــس  األمــر  هــذا  لكــن  اآلن، 
األهــيل ويرافقهــا ابنــة عمهــا، يف وقــت اســتعد فيــه العديــد مــن 
أهل مدينة الخليل لتقديم املســاعدة والوقوف إىل جانبها يف 

محنتها.
أمــس، لعمليــة غســل بالزمــا،  مــن  ابنتــه خضعــت أول  وبــنَّ أن 
بســبب ارتفــاع نســبة االلتهابــات الفريوســية يف الــدم لديهــا، مــا 

جعلها غري قادرة عى الحركة إال مبساعدة أحد.
تســويقه  االحتــالل  ســلطات  تحــاول  مــرر  أي  والدهــا  ويرفــض 
ملنعــه ووالديهــا وشــقيقتها مرافقــة ريهــام يف رحلتهــا العالجية، 
وهــي بحاجــة ماســة لهــم، يف وقــت تــكاد قلــوب العائلــة تنفطــر 

عليها من شدة الخوف عى حالتها الصحية ومستقبلها.

األسير "كممجي": سنخرج من فوق األرض ونثق بما نسمع من قادة حماس

ذرائع غير مقنعة
"الديمقراطية" تشنُّ هجوًما الذًعا على السلطة 

وفتح لتجزئة االنتخابات المحلية

االحتالل يفرج عن شقيق األسير العارضة أحد أبطال نفق "جلبوع"



الجمعة 17 صفر 1443هـ 24  سبتمبر/ أيلول األخيرة
Friday 24 September 2021

FELESTEENONLINE

إدارة الغذاء والدواء 
األمريكية تسمح بإعطاء 

جرعة معززة من لقاح فايزر
واشنطن/ وكاالت:

ســمحت إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة بإعطــاء جرعة معززة 
ثالثة من اللقاح املضاد لفريوس كورونا، لبعض الفئات.

وقالــت اإلدارة إنــه يجــب إعطــاء تلــك الجرعــة بعــد مــرور ســتة 
أشهر عىل األقل من تلقي الجرعتني األوىل والثانية.

وأوضحت اإلدارة أن الترصيح الجديد بالجرعة املعززة يشمل 
املســنني ممــن تبلــغ أعامرهــم 65 عامــا فأكــر، واألشــخاص 
18 و64 عامــا لكنهــم يواجهــون  بــني  تــراوح أعامرهــم  ممــن 

خطورة شديدة تتعلق مبضاعفات اإلصابة بكورونا.
وأشــارت إىل أن هــذا الترصيــح ينطبــق فقط عىل لقاح فايزر/
بيونتيــك. وأعلنــت اإلدارة هــذا القــرار مســاء أمــس األربعــاء، 

وجاء بناء عىل توصية من فريق خرباء األسبوع املايض.
واألدويــة  األغذيــة  إدارة  مفوضــة  وودكــوك،  جانيــت  وقالــت 
املعــززة ملجموعــات  بالجرعــات  الســامح  ســيتم  إنــه  باإلنابــة 
مــن بينهــا العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة واملدرســون 
وعامل الســوبر ماركت واألشــخاص يف مالجئ املرشدين أو 

السجون.
اللجنــة  وتوصيــة  علميــة  أدلــة  إىل  يســتند  ذلــك  إن  وقالــت 

االستشارية.

غزة/ فلسطني:
القانونيــة،  للدراســات  الــدويل  املركــز  اختتــم 
دورة قانونيــة تحــت عنــوان "تطويــر املهــارات 

اإلعالمية لدى القانونيني".
أمــس،  للــدورة،  وشــارك يف الحفــل الختامــي 
رئيــس مجلــس إدارة املركز الدويل املستشــار 
صحيفــة  تحريــر  ومديــر  الغــول،  محمــد 

"فلســطني" مفيــد أبــو شــاملة، ومدربــو الــدورة 
من الصحيفة ذاتها.

وأوضــح الغــول أن هــذه الــدورة تــأيت يف إطــار 
أنشــطة املركــز الدويل لتطويــر الكادر القانوين 
وغــري  الحكوميــة  املؤسســات  يف  العامــل 
الحكوميــة، متمنًيــا لهــم التوفيــق والســداد يف 
عملهــم. وأكــد أبــو شــاملة أن الصحيفــة مهتمــة 

بالتعــاون مــع املؤسســات املحليــة، والقضايــا 
اليومية لشــعبنا املتعلقة بالشــؤون السياســية 

واالجتامعية والثقافية والتنموية.
الــدويل  املركــز  كــرم  الحفــل،  نهايــة  ويف 
مقدمي الدورة من صحيفة "فلسطني" بدروع 
الــدورة  يف  املشــاركني  كــرم  كــام  تقديريــة، 

بشهادات تقديرية.

قرد يختطف جرًوا ويحتجزه 
رهينة.. هكذا جرت عملية اإلنقاذ

كواالملبور/ وكاالت:
أقــدم قــرد عــىل اختطــاف جــرو بالــغ مــن العمــر أســبوعني وأخذه عرب أســالك 
الكهربــاء يف منطقــة تامــان ليســتاري بوتــرا يف ماليزيــا، حيــث احتجــزه رهينة 

ثالثة أيام.
وُيظهر مقطع فيديو صّوره أحد رجال اإلنقاذ ســكاًنا قلقني يشــاهدون القرد 
وهــو ميســك بالجــرو عــىل شــجرة، ويحاولــون معرفــة كيفيــة إنقــاذ املخلــوق 
الصغــري. وحــاول الحــارضون رشــق القــرد بالحجــارة الصغــرية والخشــب، قبل 

أن يقرروا إلقاء األلعاب النارية عىل أمل أن تخيفه الضوضاء العالية.
ونجحت الخطة فعاًل وأســقط القرد الجرو، ثم تدافع ثالثة من الســكان نحو 
أوراق الشــجر، ليتمكــن أحدهــم مــن العثــور عــىل الجــرو الصغــري يف األدغــال 

ويعيده إىل اآلخرين.
ونقلــت صحيفــة "ديــي مايــل" الربيطانيــة، عــن شــريي ليو يــي يل، وهي من 
شهود العيان، قولها: "بدا الجرو متعًبا ومرهًقا، لكن يبدو أن القرد مل يؤذه. 

كان القرد ميسك الجرو وهو يتحرك".
وتابعــت: "بــدا األمــر وكأّن القــرد كان يعامــل الجــرو كصديــق أو طفــل، كان 
غريًبــا جــًدا. ومــع ذلــك، كنــا مــا زلنــا بحاجــة إلنقــاذ الجرو املســكني ألنه يبدو 

أنه كان يتضور جوًعا". 
وكانت شــريي وجريانها قد ذهبوا إىل املنطقة التي شــوهد فيها القرد آخر 
مرة ثالث مرات، لكنه كان دامًئا يهرب عىل طول خطوط الكهرباء إىل الغابة 
املحيطــة. وتــم فحــص الجــرو للتأكــد من عدم إصابته، ثم تبناه أحد الســكان 

املحليني، وهو بصحة جيدة.

ا  ا رماديًّ ماعز الجبل يقتل دبًّ
في حدث نادر

لندن/ وكاالت:
مبخالبهــا الطويلــة الحــادة ورسعتهــا املخيفــة، تهاجــم الحيوانــات املفرســة 
طرائدهــا يف املناطــق النائيــة الربيــة يف كنــدا، حتــى تحصــل عــىل غذائهــا 

من اللحم.
لكن يف تحول نادر لألحداث، قالت مؤسســة "باكرس كندا" املســؤولة عن 
املتنزهــات واملحميــات الطبيعيــة يف كنــدا، إن ماعــًزا جبلًيــا مل يدافــع عــن 
نفســه فقــط حتــى ال يصبــح وجبــة، ولكنــه كان قــادًرا عــىل قتــل دب رمــادي 

بقرنيه "الشبيهني بالخنجر"، كام نقلت صحيفة "ذا غارديان".
وقالت املؤسسة إن ترشيًحا أجري لجثة دب رمادي يشري إىل أنه قتل عىل 

يد ماعز بعد أن اخرقت القرون إبط وعنق الدب.
الدببــة  تهاجــم  "عندمــا  الربيــة  الحيــاة  بيئــة  عــامل  الســكني،  ديفيــد  "وقــال 
وأكتــاف  العنــق  ومؤخــرة  الــرأس  عــىل  الركيــز  إىل  متيــل  فإنهــا  الرماديــة، 
الفريسة، مضيًفا "الرد الدفاعي للامعز الجبي هو حامية نفسه باستخدام 
قرونــه الحادة".وتــم اكتشــاف بقايــا الــدب، الــذي كان وزنــه 70 كيلوغراًمــا 
فقط، وال ُيعتقد أنه كان لديه أي صغار، يف 4 سبتمرب/ أيلول ونقلت جثته 
جــًوا يف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم، بســبب مخــاوف مــن أنهــا قــد تجــذب 
الحيوانات املفرسة األخرى.وميكن أن يصل وزن املاعز الجبي إىل 125 

كيلوغراًما، وميكن أن يصل طول قرونها السوداء إىل 12 بوصة تقريًبا.
ونــادًرا مــا تغامــر املاعــز بالنــزول من أعايل الجبال. لكن نطاق رعيها ميكن أن 

يتداخل يف بعض األحيان مع موائل الدببة، ما يؤدي إىل افراسها.
وقــال الســكني: "يعــد افــراس الــدب الرمــادي للامعــز الجبــي أمــًرا شــائًعا 
نسبًيا. لكن هذه هي الحالة األوىل التي رأيناها أنا وزميي عىل اإلطالق".

وأضــاف "كانــت هنــاك حــاالت أخــرى للامعــز الجبــي تقتــل الدببــة بشــكل 
دفاعي تم اإلبالغ عنها يف املايض، ولكن نادًرا ما تجد أي يشء موثق مثل 
هــذا... لقــد كان هــذا بالتأكيــد مثــرًيا لالهتــامم وتذكــرًيا بــأن الطبيعــة مليئــة 

باملفاجآت".

لندن/ وكاالت:
يعنــي  ال  لكنــه  الحيــاة،  ُســّنة  العمــر  يف  التقــدم 
بالتهالــك. مــن خــالل  أن الجســد محكــوم عليــه 
صحــة  عــىل  الحفــاظ  ميكــن  املناســبة  العنايــة 
أجــل  مــن  ممكنــة.  مــدة  أطــول  الجســد  وشــباب 
ذلــك، تقــرح مجلــة "ريــدرز ديجيســت" قامئــة 
هــذا  تحقيــق  يف  تســاعد  التــي  النصائــح  مــن 

املسعى:
1- تناول العنب:

والتــوت  العنــب  يعطــي  الــذي  الســوربيتول، 
مرطبــة  مــادة  هــو  حالوتهــا،  والكمــرى  والخــوخ 
مــا  الجلــد،  عــىل  وضعهــا  عنــد  املــاء  تجــذب 
يساعده عىل امتصاص الرطوبة واالحتفاظ بها.

2- الفاكهة والخضراوات الخضراء 

والحمراء
الكرنــب  يف  املوجــود  "ك"،  فيتامــني  يســاعد 
مــا  الــدم،  تخــر  عــىل  األخــرى،  والخــروات 
الليكوبــني  مينــح  الكدمــات.  تأثــري  مــن  يقلــل 
املوجــود يف الطامطــم الجلــد حاميــة قويــة ضــد 
أن  دراســة  أظهــرت  البنفســجية.  فــوق  األشــعة 
تنــاول الفاكهــة والخــراوات يــؤدي إىل تحســني 

البرشة.
3- األسماك الزيتية

سمك السلمون واألسامك الزيتية األخرى غنية 
بثنــايئ ميثيــل أمــني اإليثانــول، وهــو مركب يعزز 

الروريــة يف  املكونــات  وأحــد  العضــالت  قــوة 
كرميــات البــرشة باهظــة الثمــن. تنــاول األســامك 
الزيتية مرتني يف األسبوع يقدم نفس الفوائد.

4- الماء

يتكــون جســمنا بشــكل أســايس مــن املــاء، فيــام 
لذلــك  أجســامنا،  يف  عضــو  أكــرب  يعــّد  الجلــد 
نحتــاج إىل الحفــاظ عــىل رطوبتــه لتجنب جفافه 
واللياقــة  التغذيــة  خبــرية  تقــول  والتجاعيــد. 
كنــت  "كلــام  واد:  بالينســي  إيريــن  البدنيــة 
أكــر ترطيًبــا، ســتظهر برشتــك ممتلئــة وشــابة"، 
و"ميكــن أن يــؤدي الحفــاظ عــىل رطوبــة الجســم 
إىل تحســني مســتويات الطاقــة ومحاربــة الرغبــة 
عــىل  البقــاء  الســهل  مــن  يجعــل  مــا  الشــديدة، 
املسار الصحيح يف ما يتعلق بأهداف التمرين 

وعادات األكل الصحية". 
5- مضادات األكسدة والبروتين

 Cو  A الفيتامينــات  مثــل  األكســدة  مضــادات 
تحــارب الجــذور الحــرة، مــا يســاعد يف الحفــاظ 
عــىل مظهــر أكــر شــباًبا. ومبا أن كتلــة العضالت 
الخاليــة مــن الدهــون من الربوتني، فــإن الحصول 
عــىل مــا يكفــي منه عرب الطعام ميكن أن يســاعد 
يف بنــاء عضالتكــم والحفــاظ عليهــا لإلبقــاء عىل 

لياقتكم. 
6- من التوتر إلى االسترخاء

الواقــع  يــؤدي يف  التوتــر  أن  الدراســات  أظهــرت 

إىل شــيخوخة الخاليــا. لكــن ميكــن عكــس هــذه 
التــي  الحيــاة  منــط  يف  بتغيــريات  الشــيخوخة 
النفســية  الطبيبــة  تقــول  التوتــر.  إدارة  تشــمل 
التوتــر  مــن  تقلــل  "عندمــا  أورلــوف:  جوديــث 
مثــل  التوتــر  هرمونــات  توقــف  فإنــك  والــرصاع، 
اإلندورفــني،  وتنشــط  والكورتيــزول،  األدرينالــني 
مــا  جســمك،  يف  الطبيعيــة  األمل  مســكنات 

يجعلك أكر شباًبا".
7- التمارين الرياضية

ميكــن  املنتظمــة  التامريــن  أن  دراســة  أظهــرت 
فقــدان  ســتمنع  الشــيخوخة.  عمليــة  تبطــئ  أن 
العضــالت وســتنام بشــكل أفضــل عنــد مامرســة 
األفضــل  مــن  األســبوع.  أيــام  معظــم  الرياضــة 
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  متاريــن  بــني  الجمــع 
للقلــب والرئتــني، ومتاريــن املقاومة للعضالت، 

ومتارين اإلطالة من أجل املرونة.
8- النوم الكافي

يحتــاج الجســم وقًتــا للراحــة )مــن ســبع إىل تســع 
وإصالحهــا  الجســم  خاليــا  لتجديــد  ســاعات( 
والحصــول عــىل مظهــر رائــع طــوال اليــوم، حيــث 
مــا يجعــل  البــرشة،  النــوم بجفــاف  قلــة  تتســبب 
إنتــاج  ويــزداد  وضوًحــا،  وأكــر  أعمــق  التجاعيــد 
الكوالجــني أثنــاء النــوم، مــا مينــع الرهــل ويزيــد 
وأكــر  أفضــل  برشتــك  تبــدو  حتــى  الــدم  تدفــق 

شباًبا.

غزة/ صفاء عاشور:
رشعــت وزارة الربيــة والتعليــم يف قطــاع غــزة يف تنفيــذ 
مــدارس  جميــع  يف  الثــاين"  بيتــي  مدرســتي  حملــة" 
املديريــات الســبع يف القطــاع، بهــدف تعزيــز االنتــامء 
للمدرســة وحــب العلــم واملدرســني، وأهميــة احرامهم 

وتقديرهم. 
أجــل  مــن  الطلبــة  الحكوميــة  املــدارس  وســتوجه جميــع 
املشــاركة يف العديــد مــن الفعاليــات التــي ســتقام فيهــا 
عــرب اإلذاعــة املدرســية، وامللصقــات الورقيــة، وغريهــا 
مــن الفنــون التــي يتمتــع بهــا كل طالــب ســواء كانــت عرب 

الرسم، وكتابة الشعر، واللوحات التعليمية وغريها.
حملة رضورية

وزارة  يف  الربــوي  والتأهيــل  لــإلرشاف  العــام  املديــر 
حملــة  أن  أوضــح  مطــر،  محمــود  والتعليــم،  الربيــة 
"مدرســتي بيتــي الثــاين" هــي جــزء مــن الحمــالت التــي 
تــأيت يف إطــار برنامــج إلدارة القيــم واألخــالق عنــد طلبــة 

مدارس القطاع.
وقــال لصحيفــة "فلســطني": "إن الحملــة تهــدف لتعزيــز 
االنتــامء للمدرســة واحــرام املدرســني وتوجيــه الطلبــة 
نحــو إحيــاء املناســبات الوطنيــة واالجتامعية يف االتجاه 
الصحيــح، إضافــة إىل إحيــاء املناســبات يف مواعيدهــا 
التعليميــة  العمليــة  أركان  ومبشــاركة  منظــم  بأســلوب 

بشكل متكامل".
ســتة  ســُتنّفذ  الحــايل  األســبوع  "خــالل  مطــر:  وأضــاف 
لإلذاعــة  وســيكون  درايس،  فصــل  كل  يف  أنشــطة 

املدرسية حصة كبرية يف املواد التي سيعرضها الطلبة 
االنتــامء  قيــم  لتعزيــز  ســتخصص  والتــي  واملعلمــون، 
للمدرســة واملحافظة عليها"، الفتًا إىل إمكانية مشــاركة 

عدد من أعضاء املجتمع املحي يف هذه اإلذاعات.
وأشــار إىل أن األنشــطة ســتركز عىل أهمية التعليم يف 
املدرســة ورضورة محافظــة الطلبــة عــىل كل مقتنياتهــا، 
باإلضافــة إىل تعزيــز الجانــب الدينــي والقيمي مع وجود 
إضاءات من التاريخ اإلسالمي ودالئل من القرآن الكريم 

والسنة النبوية حول احرام املعلمني وتقديرهم.
وذكــر مطــر أن غيــاب الطلبــة خــالل العامــني املاضيــني 
بفعــل  املدرســة  يف  والدائــم  املبــارش  الحضــور  عــن 
جائحــة كورونــا أوجــد حالــة مــن الالمباالة وعــدم االحرام 
للمعلمــني، منبهــًا إىل أن عــدًدا مــن املدرســني قدمــوا 

شكوى للطلبة حول سلوك الطلبة العدواين تجاههم.
حادثــة  بعــد  خاصــة  املدرســة  ارتــأت  "لذلــك  وأردف: 
مدرســة غــازي الشــوا يف بيــت حانــون التدخــل العاجــل 
والتعليــم ومبشــاركة مؤسســات  الربيــة  وزارة  قبــل  مــن 
واألنديــة  األوقــاف  ووزارة  املختلفــة  املحــي  املجتمــع 
والحديــث  الطلبــة  عنــد  القيــم  تعزيــز  يف  للمشــاركة 
عــن أهميــة التعليــم والقامئــني عليــه مبــا يرجــع للمعلــم 

احرامه والتقدير الذي يستحقه من الطلبة".
القيم واألخالق

والربيــة  اإلرشــاد  عــام  مديــر  نائــب  أوضــح  جانبــه،  مــن 
فضــة  أبــو  خالــد  والتعليــم،  الربيــة  وزارة  يف  الخاصــة 
اإليجابيــة  والســلوكيات  واألخــالق  القيــم  تعزيــز  أن 

عنــد الطلبــة أمــر موجــود ومرســخ، إال أن عــودة الطلبــة 
التواصــل  عــن  وغيابهــم  كورونــا  جائحــة  بعــد  للمــدارس 

املبارش مع املعلمني فرض خطط جديدة.
بيتــي  أن حملــة "مدرســتي  "فلســطني"  وبــني لصحيفــة 
الثاين" تأيت استمرارًا لجهود الوزارة يف تعزيز الجوانب 
القيمية والسلوكيات اإليجابية عند الطلبة ذكورًا واناثًا، 
ســلوكيات  األحيــان  بعــض  يف  تظهــر  قــد  أنــه  إىل  الفتــًا 
مرفوضة مجتمعيًا تفرض عىل الجميع التعاون من أجل 

تصحيحها وتغيريها بطريقة صحيحة.
وقــال أبــو فضــة: "إن املرشــدين الربويــني يف املدرســة 
بعــض  ملعالجــة  خطــط  وضــع  مســؤولية  عليهــم  يكــون 
الســلوكيات التــي قــد تظهــر خــالل العــام الــدرايس بــني 
الطلبة، وهم مطالبون أيضًا بتحديد مبادرة مدرسية من 

أجل تعزيز سلوك وقيمة إيجابية عند الطلبة".
وأضاف:" إن الوزارة هذا العام تشــدد بدرجة أكرب عىل 
موضــوع تعزيــز املبــادرات اإليجابيــة يف املــدارس، ملــا 
ســيكون لــه مــن أثــر إيجــايب يف الطلبة الذين سيشــعرون 
وأن  الثــاين،  بيتهــم  هــي  بالفعــل  املدرســة  أن  بعدهــا 
امُلعّلــم واملديــر وكل الطاقــم املوجــود فيها هم جزء من 

عائلته الثانية".
وشــدد أبــو فضــة عــىل رضورة أن تحقــق املبــادرات التــي 
تقــوم بهــا املدرســة الهــدف الرئيــس؛ وهــو تعزيــز انتــامء 
الطلبة للمدرســة التي يدرســون فيها، وأن يشــعروا بأنها 
بيتهم الثاين الذي يجب أن يحافظوا عىل كل ركن فيه، 
وأن هــذا جــزء مــن دينهــم وأخالقهــم وقيمهــم التــي يجب 

أن يلتزموها.
مشاركات عديدة

الشــيامء  مدرســة  مديــرة  أكــدت  ذاتــه،  الســياق  يف 
بــدأت  املدرســة  أن  عزيــز،  اتصــال  للبنــات،  األساســية 
الــوزارة  أطلقتهــا  التــي  املبــادرة  عــىل  العمــل  ــا  فعليًّ
مدرســة  كل  ووجهــت  الثــاين"،  بيتــي  "مدرســتي 
للحديــث عــن الحملــة يف فصلهــا، إضافــة إىل الحديــث 

عنها يف اإلذاعة املدرسية.
وأشارت لصحيفة "فلسطني" إىل أنه منذ إعالن الحملة 
عــىل  وعرضهــا  أفكارهــن  تحديــد  يف  الطالبــات  بــدأت 
جداريــات  سريســم  بعضهــن  أن  إىل  الفتــًة  املعلــامت، 
وفعاليــات  رســومات  وتنفيــذ  املدرســة،  جــدران  عــىل 
تعــرب عــن امتنانهــن وحبهــن ملدارســهن وللمدرســة التي 

يتلقون التعليم فيها.
وقالــت عزيــز: "إن املدرســة تســعى منــذ عــدة ســنوات 
لنــرش املحبــة والفرحــة يف أوســاط الطلبــة واملدرســني 
باملوهبــة  فيهــا، حيــث يجتهــد كل شــخص  والعاملــني 
وإلقــاء  شــعر،  كتابــة  مثــل  بعرضهــا  ويقــوم  لديــه  التــي 
بالفــوم  جميلــة  أشــكال  وعمــل  والتمثيــل،  القصائــد، 

وتوزيعها عىل املدرسات".
وأضافــت: "كام ستســعى املدرســة خالل هــذه الحملة 
ومــا يليهــا مــن حمــالت، إىل اســتضافة شــخصيات مــن 
املجتمــع املحــي املعروفــة، إذ ســتتحدث عــن الجانب 
القيمي واألخالقي وأهميته لكل طالبة يف املدرسة يف 

الرقي باألخالق والعلم بعد ذلك".
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