
وأعلنت املصادر الطبية استشهاد الشاب "خبيصة" يف 
إثــر إصابتــه بالرصــاص الحي يف رأســه، خالل املواجهات 

املندلعة مع قوات االحتالل يف "بيتا"، موضحة 
مستشــفى  إىل  حرجــة  صحيــة  بحالــة  وصــل  أنــه 

املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  االســتيطان 
واملقدســات  األقــى  املســجد  وتهويــد 
مضاعفــة  مقابــل  القــدس،  يف  واألحيــاء 

التنسيق األمني.
وتجاهــل عبــاس الــذي يعــاين تدهــور وضعه 

أبنــاء  خطابــه،  خــالل  الصحــي، 
األرايض  الفلســطيني يف  الشــعب 

مواقــع التواصــل االجتامعــي، ال ســيام تزامنــه مــع 
استشــهاد املحــرر حســن مســاملة يف إثــر تعرضه 
االحتــالل  ســجون  يف  الطبــي  اإلهــامل  لجرميــة 

اإلرسائييل قبل تحرره مؤخًرا.
املجتمــع  مــع  التواصــل  "لجنــة  وشــكلت 
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اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على المواطنين في أثناء مواجهات في الخليل المحتلة أمس    )األناضول( مشاركون في تشييع جثمان الشهيد محمد خبيصة بمدينة نابلس أمس    )أ ف ب(

الصحة: ذوو المناعة الضعيفة أكرث الفئات احتياًجا لتلقي اللقاح

17 وفاة و2231 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطن:
كورونــا،  بفــروس  إصابــة  و2231  وفــاة   17 أمــس،  الصحــة،  وزارة  ســجلت 
و2809 حاالت تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة 
املاضية. ففي غزة، سجلت وزارة الصحة 12 وفاة و1745 إصابة عقب إجراء 

ا، مشرة إىل تعايف 1820 حالة من مصايب كورونا. 4873 فحًصا مخربيًّ

ولفتت إىل أن اإلجاميل الرتاكمي للمصابن منذ تفيش الوباء يف مارس/ آذار 
2020 بلغ 162478 إصابة، منها 20477 حالة نشطة، و140670 

حالــة تعــاٍف، و1331 حالــة وفــاة. وأضافت أن 397 مصاًبا يخضعون 

نابلس-غزة/ فلسطن:
نعت فصائل فلسطينية الشهيد محمد خبيصة )28 
البطوليــة  أمــس يف املواجهــات  ارتقــى  الــذي  عاًمــا( 
مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل عىل جبــل صبيح يف 
بلــدة "بيتــا" جنــويب نابلــس، مطالبــة الســلطة بإطــالق 
بحــق  جرامئــه  ووقــف  االحتــالل  لــردع  املقاومــة  يــد 
الشــعب الفلســطيني وأرضــه. وزفت حركــة املقاومة 

وقالــت:  "خبيصــة"،  شــهيدها  حــامس  اإلســالمية 
"نتوجــه بالتحيــة ألهــايل بيتــا وشــبابها األبطــال الذيــن 
يســطرون منوذًجــا مرشًفــا مــن التضحية لصــد الهجمة 
جبــل  عــىل  املســتوطنن  وعــدوان  االســتيطانية 
صبيــح، الــذي أصبــح بدمــاء الشــهداء منــارة للمقاومــة 

وصمــود شــعبنا وثباتــه فــوق أرضــه". وأكــدت 
حركــة حــامس يف بيــان لهــا أن خيار املقاومة 

رام الله-غزة/ فلسطن:
الســلطة  يف  قيــادات  جمــع  تطبيعــي  لقــاء  أثــار 
أمــس  مــن  أول  إرسائيليــة  بقيــادات  الفلســطينية 
الغربيــة املحتلــة، حالــة مــن  بالضفــة  اللــه  يف رام 
عــىل  خاصــة  الفلســطيني  واالســتياء  الغضــب 

بروت- غزة/ محمد أبو شحمة:
كشــف املديــر العــام لهيئــة 302 للدفــاع عــن حقــوق 
الالجئــن" عــيل هويــدي، أن وكالــة غــوث وتشــغيل 
عــىل  ســتقدم  "أونــروا"  الفلســطينين  الالجئــن 
عــىل  األورويب  االتحــاد  مــع  جديــدة  اتفاقيــة  توقيــع 

غــرار "اتفــاق اإلطــار" الــذي وقعته يف يونيــو/ حزيران 
املايض مع إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن.

"فلســطن"،  لصحيفــة  حديثــه  يف  هويــدي  وحــذر 
اتفاقيــة  ومخاطــر  تداعيــات  مــن  أمــس، 
األمريكيــة  اإلدارة  بــن  املوقعــة  التعــاون 

نحو 50 ألف ُمصلٍّ أدوا الجمعة يف باحاته

عائالت مقدسية تواصل فعاليات رباط 
الحمائل يف المسجد األقىص المبارك

القدس املحتلة/ فلسطن: 
أدى أكرث من 50 ألف ُمصلٍّ صاليت الفجر والجمعة يف باحات املسجد األقى 
املبــارك، رغــم قيــود االحتــالل اإلرسائيــيل العســكرية. بحســب دائــرة األوقــاف 
اإلســالمية. ومنــذ ســاعات الفجــر األوىل توافــدت أعــداد كبــرة مــن املصلــن 
منهــم عائــالت وأطفــال وشــباب إىل األقــى، وانتــرشوا يف ســاحاته ومصلياتــه 
املسقوفة وذلك تلبية لدعوات شعبية ضمن ما يعرف بـ"رباط الحامئل" إلعامر 

األقى واملسجد اإلبراهيمي يف الخليل.
وحشــدت عائــالت التميمــي ومــرار وغوشــة وجابــر والرشبــايت وعائلــة 

المبادرة الوطنية تدعو 
النتخابات شاملة وتجدد 

رفضها للمجزتأة
غزة/ فلسطن: 

أكــدت حركــة املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية رفضهــا االنتخابــات 
عــىل  مشــددة  اللــه،  رام  حكومــة  أقرتهــا  التــي  الجزئيــة  القرويــة 
رضورة إجرائهــا يف كل املجالــس البلديــة والقرويــة يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وقــال مســؤول الحركــة يف قطــاع غــزة عائــد 
ياغــي، خــالل حفــل لتكريــم الصحفيــن واملؤسســات اإلعالميــة، 
أول من أمس، عىل رشف الذكرى السنوية الـ14 لرحيل مؤسس 

الحركة يف فلسطن حيدر عبد الشايف: إن "االنتخابات 
الترشيعيــة  االنتخابــات  عــن  بديــاًل  ليســت  البلديــة 

وفد أورويب ودويل 
يّطلع عىل انتهاكات 

االحتالل بحق مسافر يطا
الخليل/ فلسطن:

اّطلــع وفــد مــن االتحــاد األورويب ودبلوماســيون دوليــون، أمــس، عــىل 
التحديات والصعوبات التي تواجه أهايل قرية التواين ومســافر يطا 

ممثــل  األورويب،  الوفــد  وشــمل  الخليــل.  محافظــة  جنــوب 
االتحــاد األورويب يف القــدس املحتلــة، ورؤســاء بعثات دول 

غزة/ فلسطن: 
أدى عــرشات املواطنــن صــالة الجمعة، أمس، أمام 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة غــزة، 
تضامًنا مع األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
وأكــد القيــادي يف الجهــاد اإلســالمي خــر حبيب، 

أمــام  متاحــة  والوســائل  والطــرق  الخيــارات  كل  أن 
املقاومة لإلفراج عن األرسى.

وذكــر حبيــب، خــالل خطبــة الجمعــة، أن يف مقدمــة 
تلك الخيارات خطف جنود االحتالل مهام 
بلغت التضحيات من أجل تحرير األرسى.

طالبت السلطة بموقف حازم

حماس: الدعم 
األمرييك لن 

يمنح االحتالل 
األمن عىل أرضنا

غزة/ فلسطن: 
أّكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية 
الواليــات  اســتمرار  أّن  حــامس، 

يف  األمريكيــة  املتحــدة 
لالحتــالل  الدعــم  تقديــم 

رام الله/ فلسطن: 
 أكد نائب رئيس حركة حامس الشيخ صالح العاروري أن "تجزئة" االنتخابات 
ملجالــس محليــة معينــة "مرسحيــة" لــن تكــون الحركــة جــزًءا منهــا وملهــاة لها 

أهداف إلشغال الرأي العام وإيهام الناس بأن السلطة متارس 
الدميقراطيــة. وقــال العــاروري خــالل لقــاء تلفزيــوين عــرب 

تؤمــن  "حــامس  إن  أمــس:  مســاء  األقــى"  "فضائيــة 
ومتارس العملية االنتخابية بصفتها وسيلة 
دميقراطية لبناء املؤسسات بأنواعها كافة 

غزة/ محمد أبو شحمة:
الذريــع يف  الفشــل  مــن  بعــد ســنن طويلــة 
مســار  عــرب  الفلســطينية،  القضيــة  إدارة 
التســوية الذي اتخذته الســلطة يف التعامل 
رئيســها  يــزال  ال  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  مــع 
محمــود عبــاس يراهن عىل مرشوع التســوية 
و"فتــات"  املحتــل،  مــع  واملفاوضــات 

املنظومة الدولية.
أمــام  املســجل"  "خطابــه  يف  عبــاس  وظهــر 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف دورتهــا 
الـــ76، أمــس، مرتبــًكا وضعيًفــا، خاصة أنه مل 
يجــئ عــىل أي إنجــاز لــه ســواء مــن االحتــالل 
أو املجتمــع الــدويل، منــذ توليــه منصبــه يف 
ينايــر/ كانــون الثــاين 2005، بــل زاد تغــول 

حماس: المقاومة المسلحة هي القادرة عىل طرد االحتالل ومستوطنيه

فصائل تنعى الشهيد "خبيصة" وتطالب 
بإطالق يد المقاومة لردع االحتالل

حماس: مواصلة السلطة اللقاءات التطبيعية جريمة وطنية وأخالقية

لقاء تطبيعي برام هللا تزاَمن مع 
استشهاد محرَّر يثري غضًبا فلسطينيًّا

عىل غرار اتفاق اإلطار مع واشنطن

هويدي يحذر: "أونروا" تستعد لتوقيع 
اتفاقية جديدة مع االتحاد األورويب

صالة الجمعة أمام مقر اللجنة 
الدولية بغزة تضامًنا مع األرسى

خطاب عباس باألمم المتحدة.. ارتهان لالحتالل 
والمجتمع الدويل وتنكر لحقوق الفلسطينيني

حماس لن تعطي أي يشء دون مقابل يف ملف التبادل

العاروري: تجزئة االنتخابات مرسحية العاروري: تجزئة االنتخابات مرسحية 
وملهاة لن نكون جزًءا منهاوملهاة لن نكون جزًءا منها

خضر حبيب في أثناء خطبة الجمعة أمام الصليب األحمر بمدينة غزة أمس    )فلسطين(

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
الشــاب  أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  قــوات  أعدمــت 
وأصابــت  الحــي،  بالرصــاص  عامــا(   28( محمــد خبيصــة 
عــرشات املواطنــن بجــراح مختلفة، خــالل مواجهات مع 

الثائريــن املدافعــن عــن "جبــل صبيــح" يف بلــدة "بيتــا" 
جنــويب نابلــس، يف حــن احتجــزت القــوات وفــدا أوروبيــا 
جنــوب الخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة، عقــب اعتــداء 

املستوطنن عىل املواطنن وإصابة عدد منهم.

احتجز وفًدا أوروبيًّا جنوب الخليل عقب اعتداء المستوطنني عىل المواطنني

االحتالل ُيعِدم شابًّا ويصيب العرشات 
خـــــــــالل مواجهــــــــات فـــــي "بيتــــا"
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األسري حسني مساملة.. شاهد عىل اإلهامل الطبي و"شهيده"

وفد أورويب ودويل يّطلع عىل انتهاكات االحتالل بحق مسافر يطا طالبت السلطة بموقف حازم
حامس: الدعم األمرييك لن مينح 

االحتالل األمن عىل أرضنا

بقيمة مليار دوالر
نائبة أمريكية تبيك حزًنا بعد موافقة 

الكونجرس عىل متويل "القبة الحديدية" 

غزة/ فلسطني: 
أّن  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أّكــدت 
اســتمرار الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف تقديــم 
األمــن،  مينحــه  لــن  اإلرسائيــي  لاحتــال  الدعــم 
مطالبــة الســلطة باّتخــاذ موقــف ملواجهــة االنحيــاز 

األمرييك لصالح االحتال.
اللطيــف  عبــد  حــاس  باســم  الناطــق  واعتــر 
القانــوع، يف ترصيــح، أمــس، أّن قــرار الكونجــرس 
مخــزون  دعــم  تجديــد  عــى  باملوافقــة  األمريــيك 
يعكــس  للكيــان  الحديديــة"  "القبــة  صواريــخ 
الــذي يصــل إىل حــد الرشاكــة  اســتمرار االنحيــاز 
مــع االحتــال يف العــداء لشــعبنا وقتــل تطلعاتــه 
"العــدو  قــادة  جانــب  إىل  واالصطفــاف  الوطنيــة 

املجرمني".
دعــم  يف  املتحــدة  الواليــات  اســتمرار  إّن  وقــال: 
االحتــال وامتاكــه "القبــة الحديديــة" والقــدرات 
العســكرية الكبــرة لــن مينحــه أمًنــا عــى أرضنــا أو 
يحّصنــه مــن رضبــات املقاومة، مؤكًدا أن "مصره 

إىل زوال".
عــى  التعويــل  بعــدم  الســلطة  القانــوع،  وطالــب 
موقــف  اّتخــاذ  إىل  ودعاهــا  األمريكيــة  اإلدارة 
مــع  املســتمر  األمريــيك  االنحيــاز  ملواجهــة 

االحتال.
ق الخميــس  وكان مجلــس النــواب األمريــيك صــدَّ
عــى ترشيــع بتقديــم مليــار دوالر لـــدولة االحتــال 

لتحديث منظومة "القبة الحديدية".

نيويورك/ فلسطني:
أظهــر مقطــع فيديــو النائبــة التقدميــة بالكونجــرس 
تبــيك؛  وهــي  كورتيــز"،  "ألكســاندريا  األمريــيك 
تقديــم  عــى  املجلــس  موافقــة  عــى  احتجاجــا 
متويــل جديــد لنظــام القبــة الحديديــة اإلرسائيــي 

بقيمة مليار دوالر.
وظهــر يف الفيديــو، الــذي نرشتــه وســائل إعاميــة 
وتداوله نشطاء عى مواقع التواصل االجتاعي، 
أمس، مجموعة من النائبات وهن يحاولن مواساة 

"كورتيز"، التي ظهرت وهي متسح دموعها.
وصــوت 9 أعضــاء يف مجلــس النــواب األمريــيك 
منهــم 8 مــن الدميقراطيــني، ضــد متويــل النظــام 
الصاروخــي اإلرسائيــي، لكــن متت املوافقة عى 

مرشوع القانون بأغلبية 420 عضًوا.
وصــوت ضــد التمويل األمريــيك لاحتال النواب 
الدميقراطيــون: "إلهــان عمــر"، "رشــيدة طليــب"، 
"ايانا بريسي"، "كوري بوش"، "ماروي نيومان"، 
والجمهــوري  و"جارســيا"،  جريجاليفــا"،  "راؤول 

"توماس مايس".
وقبل التصويت، شنت النائبة من أصل فلسطيني 
إنــه  قائلــة:  أبيــب"،  "تــل  عــى  هجومــا  "طليــب" 
ال ميكــن التحــدث فقــط عــن حاجــة اإلرسائيليــني 
الفلســطينيون يف  فيــه  وقــت يعيــش  لألمــان يف 

ظل نظام فصل عنرصي عنيف.
"تشــارلز  اليهــودي  النائــب  ســارع  الفــور  وعــى 

فليشان" إىل انتقاد "طليب"، وطالب املجلس 
بإدانة تعليقاتها.

ســحب  مــن  فقــط  يومــني  بعــد  التصويــت  وجــاء 
متويــل باملبلــغ ذاتــه مــن مــرشوع قانــون اإلنفــاق 

الحكومي املؤقت.
ولــدى مناقشــة مــرشوع قانــون اإلنفــاق املؤقــت، 
دميقراطيــون  أعضــاء  متكــن  املــايض،  الثاثــاء 
البنــد  إزالــة  مــن  األمريــيك  النــواب  مجلــس  يف 
دوالر  مليــار  )إرسائيــل(  منــح  عــى  ينــص  الــذي 
للقبــة  صواريــخ  لــرشاء  األمريكيــة  امليزانيــة  مــن 

الحديدية.
األمريــيك  الرئيــس  إدارة  تعهــدت  أن  وســبق 
"القبــة  بإمــداد  مناســبة  مــن  أكــر  يف  بايــدن  جــو 

الحديدية" اإلرسائيلية بالذخرة.
)إرسائيــل(  واشــنطن  منحــت  املــايض،  والعــام 
مســاعدات ماليــة تبلــغ 3.8 مليــارات دوالر كجــزء 
من التزام سنوي طويل األمد، وذلك ضمن اتفاق 
أوبامــا"  "بــاراك  الســابق  األمريــيك  الرئيــس  وقعــه 
عــام 2016، ومينــح "تــل أبيب" حزمة مســاعدات 
تبلغ 38 مليار دوالر خال 10 ســنوات، تخصص 

كلها ألغراض عسكرية.
وتحصل دولة االحتال من واشنطن عى صواريخ 
منظومــة  يف  املســتخدمة  االعرتاضيــة  "تامــر" 
القبــة الحديديــة، ويبلغ مثن الصاروخ الواحد 50 

ألف دوالر.

بيت لحم/ صفا:
 38( األســر املحــرر حســني مســاملة  قــى 
عقــب  املــرض  رسيــر  عــى  أشــهر   7 عاًمــا( 
اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال اإلرسائيــي 
قبــل انتهــاء حكمــه بعامــني، إثــر تدهــور حالتــه 

الصحية وتعرضه إلهال طبي متعمد.
شــباط/فراير  شــهر  يف  مســاملة  وتحــرر 
مبشــفى  مكانــه  يــرح  أن  دون  املــايض 
"ســوروكا" داخــل األرايض املحتلــة عــام 48، 
ارتقــى  أن  إىل  العافيــة  أســر  الجســد  هزيــل 

شهيًدا مساء األربعاء.
وقــال والــد الشــهيد: إن أوضــاع نجلــه الصحيــة 
تحســنت قليــًا بعــد تحــرره حتــى متكــن مــن 

الكام، بينا عجز عن الحركة.
الخطــرة  الصحيــة  املرحلــة  أن  الوالــد  وأكــد 
التي وصل لها "حسني" كانت نتيجة تعرضه 
داخــل  املتعمــد  الطبــي  اإلهــال  لسياســة 

سجون االحتال.
مــن آالم شــديدة  يعــاين  نجلــه كان  أن  وذكــر 
بالبطــن خــال فــرتة أرسه، ويعــرض عى أطباء 

داخــل الســجن فيعطونــه املســكنات بــداًل مــن 
نقله إىل املشفى لتشخيص حالته.

وأشــار الوالد إىل أن املرض اشــتد عى نجله 
مشــفى  يف  شــهيًدا  ارتقــى  أن  إىل  املحــرر 
الجهــات  مطالبــا  اللــه.  بــرام  االستشــاري 
الرســمية واملنظــات الحقوقيــة بوضــع ملــف 
تســعى  وأن  اهتاماتهــا  أوىل  عــى  األرسى 

لإلفراج عن األرسى املرىض.
استشــهد  وقبلــه  حســن  استشــهد  وتابــع: 
االحتــال،  ســجون  داخــل  مــرىض  أرسى 
ُيفــرج  مل  إذا  آخــر  عــدد  سيستشــهد  وغــًدا 
الوقــت  يف  املناســب  العــاج  لتلقــي  عنهــم 

املناسب.
وكانــت والــدة الشــهيد مســاملة تحلــم بعــودة 
وبســبب  أنهــا  إال  بزفافــه،  لاحتفــال  نجلهــا 
اإلهال الطبي املتعمد يف سجون االحتال 
بغرفــة  رأســه  عنــد  الجلــوس  تتمنــى  باتــت 

املشفى لتخفف آالمه وتواسيه يف مرضه.
ونالهــا،  الشــهادة  متنــى  نجلهــا  "إن  وقالــت: 

وأوصاها بأن ال تبكيه وتفتخر به".

مســاملة اعتقل عام 2002، وعمره 20عاًما، 
وكان ســليًا ال يشــكو من أي مشــاكل صحية، 
حتــى ســاءت حالتــه تدريجًيا، ونقل للمشــفى 
إصابتــه  عقــب  عنــه،  اإلفــراج  مــن  أشــهر  قبــل 

برسطان الدم مبراحَل متطورة.
عليــه  آنــذاك  االحتــال  ســلطات  وحكمــت 
بالســجن 20 عاًمــا قــى منهــا 18 عاًمــا، إال 
وضعــه  تدهــور  إثــر  عــى  رساحــه  أطلــق  أنــه 

الصحي.
عنــه  اإلفــراج  قبــل  مرضــه  اشــتداد  فــرتة  ويف 
بزيارتــه  لوالديــه  ســمحت ســلطات االحتــال 
لســبع دقائــق فقــط داخــل مشــفى "ســوروكا"، 

بعد منعها من الزيارة ملدة عامني.
حــول  األســر  نــادي  نرشهــا  ملعطيــات  وفقــا 
أوضــاع األرسى داخــل ســجون االحتــال حتــى 
فــإن  املنــرصم،  أغســطس  آب/  شــهر  نهايــة 
23 ســجنا ومركــز  4650 أســرا يقبعــون يف 

و200  أســرة   40 منهــم  وتحقيــق،  توقيــف 
طفل قارص.

لنــادي  وفقــا  املــرىض،  األرسى  عــدد  ويبلــغ 

األســر، قرابة 550 أســًرا يعانون من أمراض 
متابعــة  إىل  بحاجــة  وهــم  مختلفــة  بدرجــات 
هنــاك  األقــل  وعــى  حثيثــة،  صحيــة  ورعايــة 
وبــأورام  بالرسطــان،  مصابــون  أرسى  عــرشة 

بدرجات متفاوتة.
شــهداء  أن  إىل  األســر  نــادي  تقريــر  وأشــار 
الحركة األسرة بلغ عددهم 226 شهيدا منذ 
عــام 1967، إضافــة إىل مئــات األرسى الذين 
بأمــراض  متأثريــن  تحررهــم  بعــد  ُاستشــهدوا 

ورثوها من السجون.
أســرا   75 األرسى  الشــهداء  بــني  ومــن 
استشــهدوا نتيجــة للقتــل العمــد، و73 جــّراء 
عليهــم  النــار  إطــاق  بعــد  و7  التعذيــب، 
مبــارشة، و71 نتيجــة لسياســة اإلهال الطبي 

)القتل البطيء(.
أرسى  أربعــة  ارتقــى   ،2020 عــام  وخــال 
جــّراء  االحتــال  ســجون  داخــل  شــهداء 
اإلهــال الطبــي، والتعذيــب وهــم: نور الدين 
الرغويث، ســعدي الغرابي، داود الخطيب، 

وكال أبو وعر.

الخليل/ فلسطني:
اّطلع وفد من االتحاد األورويب ودبلوماسيون 
دوليــون، أمس، عــى التحديات والصعوبات 
التــي تواجــه أهــايل قرية التواين ومســافر يطا 

جنوب محافظة الخليل.
االتحــاد  ممثــل  األورويب،  الوفــد  وشــمل 
ورؤســاء  املحتلــة،  القــدس  يف  األورويب 
القــدس،  األورويب يف  االتحــاد  دول  بعثــات 
برفقة مجموعة من الدبلوماسيني الدوليني.

وأوضح مســؤول اإلعام يف االتحاد األورويب 
هــو  الزيــارة  مــن  الهــدف  أن  عثــان،  شــادي 
متابعــة األوضــاع الجاريــة يف مناطــق التــواين 
االتحــاد  لهــا  يقــدم  التــي  الخليــل،  وجبــال 
مســتمر،  بشــكل  مســاعدات  األورويب 
واالطاع عى القضايا ذات الطابع اإلنســاين 
يواجههــا  التــي  والتحديــات  امليــاه  مثــل 

السكان.
لهــا  الرتتيــب  تــم  الزيــارة  أن  إىل  وأشــار 
وكان  املــدين،  املجتمــع  مؤسســات  مــع 
هنالــك توتــر خــال الزيــارة مــن خــال تواجــد 

املستوطنني واالحتكاك مع األهايل.
املســاعدات  تقديــم  اســتمرارية  وأكــد 
اإلنسانية من وحدة الدعم اإلنساين للسكان 

الفلسطينيني يف تلك املناطق.
املســتوطنون  اعتــدى  الزيــارة،  وخــال 

بحايــة جيــش االحتــال عــى املواطنــني مــا 
أدى إىل إصابــة عــدد مــن املواطنــني بجــروح 
ورضوض، منهم منســق لجان مقاومة الجدار 
جهتهــا،  مــن  الجبــور.  راتــب  واالســتيطان 
إيرلنــدا  مــن  األورويب  الرملــان  عضــو  قالــت 
"غريــس اوســوليفان" إنــه ال ميكــن االســتمرار 
للقانــون  )إرسائيــل(  انتهــاكات  تجاهــل  يف 

الدويل، واالقتصار عى التعبر عن القلق.
وأكــدت أنــه يتعــني عــى االتحــاد األورويب أن 
"يستيقظ ويصبح جهة فاعلة ذات مصداقية 

يف حل هذا الرصاع".

عــى  تغريــدة  يف  اوســوليفان  وأضافــت 
"تويــرت"، أمــس، مــرت أكــر مــن أربعــة أشــهر 
عــى إعــان وقــف إطــاق النــار يف غــزة منــذ 
لألســف  لكــن  أيــار،  مايــو/  األخــر  العــدوان 
عــادت األمــور إىل طبيعتهــا يف غزة وال ميكن 

لها. للفلسطينيني تحمُّ
وشــاركت اوســوليفان تقريــر منظمــة املعونــة 
 Christian Aid( العامليــة  املســيحية 
أن  مــن  تحذيــًرا  يحمــل  الــذي   ،)Global

انفجــارا  ســتوّلد  اإلرسائيــي  االنتهــاكات 
فلســطينيا. وتابعــت يف تغريدتهــا: بصفتــي 

عضــوة يف وفــد الرملــان األورويب للعاقــات 
عــى  الضــوء  أســلط  أن  أود  فلســطني،  مــع 
املناســب،  الوقــت  يف  جــاء  مهــم  تقريــر 
أطلقته منظمة املعونة املسيحية العاملية.

التغريــدة:  نفــس  عــى  رد  يف  وأوضحــت 
كتبت إىل املمثل األعى لاتحاد األورويب، 
عــى  لحثــه  بوريــل،  جوزيــب  الرئيــس  نائــب 
ألمــر  إنــه  املنطقــة،  اإلســرتاتيجية يف  تغيــر 
محبط للغاية أن نقرأ أن املفوضية وخدمات 
االتحــاد األورويب يف الخــارج ال يعتقــدان أن 

هذا رضوري.

الفلســطيني  لـ"املركــز  عمــرو  وقــال 
حائــل  ربــاط  حملــة  أمــس،  لإلعــام"، 
القــدس هــي حملــة مباركــة، وجــاءت يف 
وقتهــا املناســب؛ ألن املســجد األقــى 

يف أمّس الحاجة للنرصة والدفاع عنه.
والقــدس  األقــى  يف  الربــاط  وأضــاف: 
واجــب مقــدس يجــب أن يؤديــه القايص 
متامــًا  تنســجم  الحملــة  وهــذه  والــداين، 

تســابقت  حينــا  النبويــة،  الســنة  مــع 
إلعــان  املنــورة؛  املدينــة  يف  القبائــل 
النــرصة والدفــاع عــن النبــي )عليــه الصــاة 

والسام(.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
صــايت  ُمصــلٍّ  ألــف   50 مــن  أكــر  أدى 
املســجد  باحــات  يف  والجمعــة  الفجــر 
االحتــال  قيــود  رغــم  املبــارك،  األقــى 
دائــرة  بحســب  العســكرية.  اإلرسائيــي 

األوقاف اإلسامية.
توافــدت  األوىل  الفجــر  ســاعات  ومنــذ 
أعــداد كبرة مــن املصلني منهم عائات 
وأطفــال وشــباب إىل األقــى، وانتــرشوا 
املســقوفة  ومصلياتــه  ســاحاته  يف 
وذلــك تلبيــة لدعــوات شــعبية ضمــن مــا 
يعــرف بـ"ربــاط الحائــل" إلعار األقى 

واملسجد اإلبراهيمي يف الخليل.
وحشدت عائات التميمي ومرار وغوشة 
الســامية  وعائلــة  والرشبــايت  وجابــر 
والرجبــي وادكيــدك والقواســمي والــرازم 
صــايت  أداء  يف  أبناءهــا  املقدســية 

الفجر والجمعة يف األقى.
أبنــاء  تجّمــع  الفجــر  صــاة  أعقــاب  ويف 
ضمــن  املســجد  ســاحات  يف  العائــات 
التكبــرات  ورددوا  املباركــة،  املنافســة 
جانــب  إىل  األقــى  حايــة  وقَســم 

أناشيد وابتهاالت ووجبة فطور.

التميمــي  عائلــة  باســم  متحــدث  وأهــاب 
األرايض  يف  العائــات  بجميــع 
القــدس  ومدينــة  عمومــا  الفلســطيني 
إىل  الرحــال  شــد  بــرورة  خصوصــا 

املسجد األقى.
وأكــد أن العائــات املقدســية مــن خــال 
هــذا الربــاط ترســل رســالة لكل الشــعوب 
والجيــوش العربيــة واإلســامية أن تحريــر 

األقى يجب أن يكون عى أيديهم.
عائلــة  باســم  املتحدثــني  أحــد  أكــد  كــا 
األقــى  املســجد  يف  الربــاط  أن  مــرار 
مايــني  يرجــوه  رشف  فيــه  واالعتــكاف 

البرش.
وجميــع  املقــديس  الشــباب  وحــّث 
هــذا  عــى  اإلبقــاء  عــى  املواطنــني 
عــن  والدفــاع  بالــذود  الجميــل  التنافــس 

املسجد من خال إعاره.
صدمة إسرائيلية

جــال  املقــديس  األكادميــي  وأكــد 
عمــرو، أن اســتمرار العائــات املقدســية 
املســجد  باحــات  يف  الربــاط  حملــة  يف 
األقــى والتفاعــل الكبــر معهــا، يصــدم 
ا. ا وميدانيًّ االحتال ومستوطنيه سياسيًّ

وذكــر عمــرو أن حملــة الربــاط املقدســية 
تــأيت وســط تســابق أنظمــة عربيــة لتقديم 
االحتــال  ســلطات  مــع  والتطبيــع  الــوالء 
مــن أســوأ أشــكال االنحطــاط  "يف شــكل 

والعالة والجاسوسية معه".
وشــدد عى أن حملة الرباط يف القدس 
التهويــد  مخططــات  ستفشــل  واألقــى 
كــا  ومقدســاتها،  للمدينــة  املمنهجــة 
شدد عى أهمية أن يقف أبناء فلسطني 
صفــًا واحــدًا بشــكل دائــم خلف املســجد 
باحاتــه  وإىل  إليــه  بالكامــل  ينتســبوا  وأن 
مــن  ودعــم  فيهــا  والربــاط  ومصلياتــه 

يستطيع الوصول له.
القــدس:  شــؤون  يف  املختــص  وختــم 
العائــات والحائــل املقدســية صدمــت 
االحتــال، كونهــا هــي املكــون األســايس 
يف املجتمــع املقــديس، وهي ال تعرتف 
تنضــوي  وال  األقــى  وتنــرص  باالحتــال 
أو  إقامــات  أو  هويــات  أرقــام  تحــت 
تنســيقاتش وال تعــرتف باتفاقيات أهمها 

"أوسلو".
أرايض  يف  اإلســامية  الحركــة  وبــدأت 
للربــاط  البيــارق  2000 مســرة  عــام   48

"ربــاط  لفكــرة  تطــورت  ثــم  األقــى،  يف 
الحائل" التي أطلقها الشيخ رائد صاح 
أيــام  توزيــع  عــى  وتقــوم   ،2007 عــام 
القــدس  يف  منطقــة  كل  عــى  األســبوع 

يك يرابط أهلها يف األقى.
وأطلق عى املرشوع اســم "برنامج رباط 
املســجد  يف  الرشيــف  القــدس  حائــل 
يف  يوجــد  أنــه  اعتبــار  عــى  األقــى"، 
القــدس الرشيــف أكــر مــن 150 حمولــة 
تــوزع إىل مجموعــات كل مجموعــة تضــم 
عــرش حائــل فقــط، وترابــط كل مجموعة 
أيــام  ســوى  شــهر  كل  يف  واحــدا  يومــا 

الجمعة والسبت.
وتعمــل كل حمولــة عــى اســتنفار رجالهــا 
ونســائها وكبارها وصغارها إىل املســجد 
األقــى يف يــوم رباطهــا لرفــد املســجد 
مســاء  صبــاح  اآلالف  بعــرشات  يوميــا 

لنرصته.
وجــاء ربــاط الحائــل ردًا عــى محــاوالت 
االحتال هدم جزء من املسجد األقى 
عــام  املغاربــة  طريــق  باســم  معــروف 
مســجد  تحويــل  ومحــاوالت  2007م، 

الراق إىل كنيس يهودي.

نحو 50 ألف ُمصلٍّ أدوا الجمعة في باحاته
عائالت مقدسية تواصل فعاليات رباط الحامئل يف املسجد األقىص املبارك

ا ا وسياسيًّ عمرو: رباط حامئل القدس يصدم االحتالل ميدانيًّ

جانب من زيارة الوفد       )أ ف ب(جانب من زيارة الوفد       )أ ف ب(
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جديد الحديث اإلرسائييل
عن صفقة تبادل أرسى

أثــار موضــوع خــاص األرسى الفلســطينيني مــن ســجن جلبــوع، مــن 
جديــد، الحديــث اإلرسائيــي عــن صفقة تبادل أرسى مع املقاومة، 
يف ضــوء الضجــة التــي أثارهــا ذوو األرسى اإلرسائيليني لديها، ممن 

طالبوا بزيادة الضغوط عىل األرسى يف سجون االحتال.
 2014 منــذ  الصفقــة  هــذه  إبــرام  دون  التــي حالــت  الظــروف  لعــل 
بــني الجانبــني، مــا زالــت قامئــة عــىل حالهــا، فاملجتمــع اإلرسائيــي 
يواصــل انتقــاده لصفقــة التبــادل الســابقة يف 2011، ألنهــا أظهــرت 
تراجع دولة االحتال أمام املقاومة، وساهمت الصفقة يف تصدع 
الــردع اإلرسائيــي، وإحــداث شــقوق يف جبهتهــا الداخليــة، ال ســيام 
مــع اســتمرار انخــراط عــدد ال بــأس بــه مــن األرسى املفــرج عنهــم يف 

مسرية املقاومة املسلحة، عىل األقل وفق املزاعم اإلرسائيلية.
بــدا صعًبــا عــىل رئيــس الحكومــة الســابق بنيامــني نتنياهــو تكــرار مــا 
يصفهــا اإلرسائيليــون بـ"خطيئــة" صفقــة تبــادل أخــرى مــع املقاومــة، 
االنتقــادات  مــن  آخــر  وابــل  ــل  تحمُّ حينهــا  يســتطيع  يكــن  مل  ألنــه 
اتهمــوه  الذيــن  السياســيني  خصومــه  مــن  ســواء  عليــه،  والهجــوم 
بالرضوخ أمام الفلســطينيني، واالســتجابة لتهديداتهم وضغوطهم، 
أو من األوســاط الصحفية واإلعامية والبحثية التي رأت أنه يجســد 
بلغــة  إال  تســتجيب  "إرسائيــل ال  أن  القائلــة  الفلســطينية  الفرضيــة 

القوة".
اليوم مع مجيء حكومة جديدة يتزعمها نفتايل بينيت، وهو ليس 
بــه، مــن ضمــن أمــور  أقــل ميينيــة مــن نتنياهــو، واســتطاع أن يطيــح 
أخرى، بســبب مزاوداته الحزبية عليه، واتهامه بإطاق رساح مئات 
األرسى الفلسطينيني الذين تسببوا بسفك دماء اإلرسائيليني، مام 
قد يضع أمامه عقبة كأداء يف إبرام صفقة تبادل جديدة، ألنه بهذه 
الحالــة قــد يظهــر يف حالــة ال يحســد عليهــا البتــة أمــام اإلرسائيليــني 

عموما، وجمهور اليمني خصوصا.
إذن.. ميكــن طــرح الســؤال يف هــذه الحالــة عام قــد يرّسع يف إنجاز 
صفقــة جديــدة يف ظــل تزايــد الحديــث الفلســطيني واإلرسائيــي 
عنهــا، ال ســيام مــع وجــود حــراك إقليمــي ودويل هــذه املــرة، دخــل 
عىل خط الجهود املحلية: الفلسطينية واإلرسائيلية، مام قد مينح 
هــذه الصفقــة فرصــة للتحقــق، رغــم وجــود جملــة مــن العراقيــل آنفــة 

الذكر.
يف الوقت ذاته، يصعب الحديث عن صفقة تبادل أرسى مجردة، 
مــن  متكاملــة  رزمــة  بوجــود  تتعلــق  أخــرى  عوامــل  أي  عــن  وبعيــدة 
امللفــات الخاصــة بإعــادة إعــامر غــزة، وأســلوب املقايضــة الــذي ال 
يــردد االحتــال يف رفعــه أمــام املقاومــة، ورمبــا، مــن يعلــم، فقــد 
يكون ذلك جزًءا من قناعة إقليمية أيضا، تحاول مامرسة ضغوطها 
عــىل املقاومــة، تحــت ذريعــة التعجيــل بإنجــاز إعــادة اإلعــامر، وإال 

فإننا قد نكون أمام استعادة نظرية "دعوا الجراح تتعفن".

إعالن عن مناقصة )إعادة طرح(
بتمويــل مــن قطــر الخرييــة – دولــة قطــر، وبالتعــاون مــع وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة، ضمــن مــروع مســجد العنــود 

)بناء مسجد مبساحة 500 م2(، تعلن قطر الخريية – مكتب قطاع غزة عن إعادة طرح املناقصة التالية: 

فعــىل رشكات املقــاوالت املؤهلــة واملصنفــة لــدى اتحــاد املقاولــني الفلســطينيني ولجنــة التصنيــف الوطنية )أبنية درجــة ثانية( كحد 
أدىن التوجه للحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة ابتداًء من يوم األحد، املوافق 2021/09/26م وفق الروط التالية:

1. يجــب عــىل الــركات املشــاركة أن تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســمًيا لــدى دوائــر الرضيبــة، 

ويجب عليها إرفاق شهادات التسجيل والرخيص والتصنيف، وصورة عن آخر خلو طرف رضيبي.
2. يجب عىل الركات املشاركة أن تكون مختصة يف املجال ولديها خربة سابقة يف إنشاءات مشابهة وبنفس حجم املروع.

3. مثن نسخة املناقصة غري مسردة.

4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن [120 ]يوًما من آخر موعد لتسليم املناقصة.

5. األســعار بالــدوالر األمريــي شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة ويجــب تقديــم فواتــري رضيبيــة باإلضافــة إىل تقديــم 

)شهادة عدم خصم من املنبع( من رضيبة الدخل.
6. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مناقصــة بقيمــة 10,000 دوالر أمريــي ســارية املفعــول ملدة 120 يوًما من تاريخ تســليم املناقصة 

قة من بنك معرف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم/ قطر الخريية،  وتكون عىل شكل شيك بني أو كفالة بنكية فقط مصدَّ
ويكون مكتوًبا بها اسم العطاء كامًا ورقمه ولن ُيقبل العطاء خاًفا لذلك ولن ُتقبل املبالغ النقدية أو الشيكات الشخصية.  

7. ستكون زيارة املوقع يوم اإلثنني 2021/10/04م، الساعة 9:00 صباًحا، ومن ثم سيتم عقد اجتامع متهيدي يف 

مقر قطر الخريية لإلجابة عىل استفسارات املشاركني حسب املواعيد املوضحة يف الجدول أعاه.                                                              
8. قطر الخريية غري ملزمة بقبول أقل األســعار، كام يحق لها قبول أو رفض أي مناقصة أو إلغاؤها، أو إلغاء املناقصة 

كاملة دون إبداء األسباب.
9. تسليم العطاءات ي مقر قطر الخريية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.

10. تسليم العطاءات عىل شكل مظروفني: أحدهام فني، واآلخر مايل، وسريد ضمن وثائق املناقصة محتويات كل 

مظروف بالتفصيل.
11. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني يف املوعد النهايئ للتسليم، وذلك يف نفس املكان.

12. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة.

13. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة قطر الخريية -الشئون املساندة خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف )2847338(.

العنوان: )قطر الخريية – غزة -الرمال تقاطع شارع الثورة مع شارع الريموك، عامر حرز -الطابق الثالث(، أوقات 
استقبال الركات: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء.

معتقل بظروف صحية صعبة .. صالة جمعة وسط الخليل إسناًدا لألسري القواسمي

صالة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية بغزة تضامًنا مع األرسى

النارصة/ فلسطني:
الداخــي يف حكومــة  األمــن  وزيــر  أعلــن 
االحتــال اإلرسائيــي "عومــري بــار ليــف"، 
أمــس، عــن تشــكيلة لجنــة تقــي حقائــق 
هــروب  حادثــة  يف  للتحقيــق  حكوميــة 
األرسى الســتة من ســجن "جلبوع" يف 6 
أيلول/ســبتمرب الجاري، عدا عن تشديد 
يف  والتكنولوجيــة  األمنيــة  التحصينــات 

ذات السجن. 
القــايض  الحكوميــة  اللجنــة  وســريأس 
املتقاعــد "مناحيــم فينكلشــتاين"، الذي 
توىل يف السابق منصب رئيس املحكمة 
املركزيــة يف مدينــة اللــد املحتلــة، وهــو 

ضابط يف االحتياط برتبة لواء.
وســتكون يف عضوية اللجنة أيضا رئيســة 
قســم علــم اإلجــرام يف كليــة "أشــكلون" 
شــوهام"  "أفــرات  بروفيســور  األكادمييــة 
دورنــر"  "لجنــة  يف  عضــوا  كانــت  التــي 
عنــد  العقوبــات  سياســة  فحصــت  التــي 
إدارة  حــول  أبحاثــا  وأجــرت  االحتــال، 
السجون وإرضابات األرسى عن الطعام.

والعضــو الثالــث يف اللجنــة هــو "أريــك 
جهــاز  يف  ســابق  ضابــط  وهــو  بربينــغ" 
رئيــس  وكان  )الشــاباك(،  العــام  األمــن 
شــعبة "الســايرب" وشــعبة منطقة القدس 

والضفة يف ذات الجهاز.
حقائــق  تقــي  لجنــة  أن  إىل  يشــار 
حكوميــة هــي لجنــة تتشــكل بقــرار يتخــذه 
وزير، وصاحياتها محدودة نسبيا قياسا 

بلجنة تحقيق رسمية. 
حقائــق  تقــي  لجنــة  بإمــكان  وليــس 
إرغــام ضالعــني يف القضيــة عــىل اإلدالء 
بشــهادة أمامهــا، إال يف حــال منحهــا هذه 

الصاحية بقرار من الحكومة.
وخافا للجنة تحقيق رســمية، التي ليس 
الشــهود  إفــادات  اســتخدام  باإلمــكان 
أمامهــا يف املحكمــة، فــإن هــذه الحصانة 

ليســت متوفــرة يف لجنــة تقــي حقائق، 
مــن  شــهود  يخــى  أن  ميكــن  ولذلــك 
اإلدالء بإفــادة أمامهــا، يف الوقــت الــذي 
ليس بإمكان اللجنة إرغامهم عىل اإلدالء 

بإفادة.
تقريرهــا  الحقائــق  تقــّي  لجنــة  وتقــّدم 
وتوصياتهــا إىل الحكومــة لكن التوصيات 

ليست ملزمة رسميا. 
وكان األرسى الستة نجحوا يف الفرار من 
"جلبــوع" عــرب حفــر نفق من داخل أرضية 
الســجن املصفحــة واملبنيــة مــن 66 طنــا 

من اإلسمنت املسلح. 
بــني  ــا  داخليًّ فراًغــا  األرسى  واســتخدم 
وأظهــرت  واألرضيــة  الســجن  أســس 
الفــراغ كان معروفــا  التحقيقــات أن هــذا 
للمســؤولني يف الســجن، وجــرى يف عــام 

2014 محاولة فرار أرسى من خاله.

تحصينات "جلبوع"
مــن  الســتة  األرسى  هــروب  حادثــة  وإزاء 
ســجن "جلبــوع"، قــرر االحتــال تحصــني 

السجن عسكريا وأمنيا.
بــأن  أمــس،  12 العربيــة،  القنــاة  وأفــادت 
والبنــاء  الهندســة  خــرباء  تحقيــق  نتائــج 
مبــلء  أوصــوا  االحتــال  جيــش  يف 
الســجن  أجنحــة  تحــت  التجاويــف  كل 
جيــش  طورهــا  حقــن  طريقــة  باســتخدام 
التغلــب عــىل  االحتــال خــال محاولتــه 

أنفاق املقاومة يف غزة.
وذكــرت أن إدارة ســجون االحتــال أقــرت 
الســجن،  حــول  أريض  تحــت  جــدار  بنــاء 
وتثبيت وســائل تكنولوجية وأنظمة إنذار 
وكشــف متقدمــة تعتمــد عــىل تحليــات 

يف  الســجن،  يف  االصطناعــي  الــذكاء 
محاولة إلحباط أي محاولة هروب.

"والــا"  موقــع  كشــفت  الســياق،  ويف 
ســجون  إدارة  أن  عــن  النقــاب  العــربي 
قائــد  إقالــة  إمكانيــة  تبحــث  االحتــال، 
بــن  فريــدي  "جونــدر  "جلبــوع"  ســجن 

شطريت".
"هــذا  إن  أمــس:  العــربي،  املوقــع  وقــال 
املســتوى  عــىل  بحثــه  تــم  املوضــوع 
الســجون  مصلحــة  لجنــة  يف  القانــوين 
لجنــة  تشــكيل  قبــل  حتــى  اإلرسائيليــة، 

التحقيق ونر نتائجها".
حتــى  أعاقــت  قانونيــة  عقبــات  أن  وذكــر 
اآلن عــزل قائــد ســجن "جلبــوع"، وهنالك 
تحــرك قانــوين ضــد "بــن شــطريت عــىل 

مستوى القيادة".

"بــن  تعيــني  تــم  فقــد  للموقــع،  ووفقــا 
العــام  يف  للســجن  قائــًدا  شــطريت"، 
املايض من مفوض السجون اإلرسائيي 
الســابق املقــرب منــه آرش فاكنــني "عــىل 
خــربة  أي  لديــه  يكــن  مل  أنــه  مــن  الرغــم 
قيادية عىل اإلطاق يف إدارة السجون".

فــّر  الجــاري،  ســبتمرب  أيلــول/   6 ويف 
ســتة أرسى من ســجن "جلبوع" شــديد 
الحراســة، عــرب نفق حفــروه من زنزانتهم 
اعتقــال  وأُعيــد  الســجن،  خــارج  إىل 
أربعــة منهــم بعــد عدة أيــام،  فيام جرى 
نحــو  بعــد  اآلخريــن  األســريين  اعتقــال 

أسبوعني.
كممجــي،  أيهــم  هــم:  الســتة  واألرسى 
ومحمــد  محمــود  انفيعــات،  مناضــل 

عارضة، يعقوب قدري، زكريا الزبيدي.

االحتالل ُيشكل لجنة تقيص حقائق بحادثة "نفق الحرية" ويقرر تحصني "جلبوع"

الخليل/ فلسطني:
يخوض األسري مقداد القواسمي 
الخليــل،  مدينــة  مــن  عامــا(   24(
الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه 
التــوايل،  عــىل   66 الـــ  لليــوم 
واعتقاليــه  صحيــة  ظــروف  وســط 
صعبــة، حيــث يحتجــزه االحتــال 
مبشــفى  غرفــة  يف  اإلرسائيــي 

"كابان".
األرسى  شــؤون  هيئــة  وأكــدت 
أمــس،  بيــان،  يف  واملحرريــن، 
لألســري  الصحــي  الوضــع  أن 
األيــام  خــال  تدهــور  القواســمي 
األخــرية، وبــات يعاين من نقصان 
معــدل  وانخفــاض  بالــوزن  حــاد 

يف  وضيــق  القلــب،  نبضــات 
التنفس وآالم حادة يف كل أنحاء 
عــىل  يقــوى  يــكاد  وال  جســده، 
وآالم  بالرؤيــة  وغبــاش  الوقــوف، 

يف األمعاء والرأس والبطن.
وذكــرت أن القواســمي يقبــع يف 
غرفــة فيهــا 3 ســجانني يتعمــدون 
واملأكــوالت  األطعمــة  تنــاول 
أمامــه، كــام أنــه مقيد يف الرسير 
مــن يــده اليمنــى وقدمــه اليــرسى 

طوال الوقت.
وأدى عــرات املواطنــني صــاة 
رشــد  ابــن  دوار  عــىل  الجمعــة 
نــرة  الخليــل  مدينــة  وســط 
واألرسى  القواســمي  لألســري 

ســجون  داخــل  املرضبــني 
االحتال.

يف  الجمعــة  صــاة  وأقيمــت 
إســنادًا  رشــد  ابــن  دوار  ســاحة 
عائلــة  مــن  بدعــوة  لــألرسى 

القواسمي.
عمــر  األســري  والــد  وتوجــه 
إىل  بالتحيــة  القواســمي، 
حســني  الشــهيد  املحــرر  روح 
املساملة، وأرسى "نفق الحرية" 

مثنيا عىل بطوالتهم.
خطبــة  خــال  القواســمي،  وقــال 
الجمعــة، "نقــف اليوم ليس فقط 
بــل مشــاركني آالمهــم  متضامــني 
الجنــوب  مــن  فالــكل  وصربهــم، 

األرسى  مــع  يقــف  الشــامل  إىل 
املاجــدات  واألســريات  األبطــال 
االحتــال  ضــد  معركتهــم  يف 

والسجان".
وأكــد أن األرسى مصــدر الكرامــة 
لكل أبناء شعبنا "فهم من صنعوا 
مجدنا وهم الذي تقدموا عندما 
تراجــع النــاس وخاضــوا املخاطــر 

واألهوال". 
عــن  املرضبــون  أبناؤنــا  وتابــع: 
نتيجــة  الكثــري  يعانــون  الطعــام 
املرديــة،  الصحيــة  الحالــة 
خمســة  منــذ  امتنــع  فبعضهــم 
أيــام عن تناول املدعامت وهذا 

يعني زيادة الخطر. 

ســرضخ  األســري:  والــد  وختــم 
وســجانيها  االحتــال  حكومــة 
وســرضخ  األرسى  ملطالــب 
صفقــة  يف  املقاومــة  ملطالــب 
"وفــاء األحــرار 2"، حاّثــا جامهــري 
والتفاعــل  الوحــدة  عــىل  شــعبنا 

مع قضية األرسى. 
وكانــت قــوات االحتــال أعــادت 
يف  القواســمي  املحــرر  اعتقــال 
العــام  مــن  ينايــر  الثــاين/  كانــون 
قــرار  بحقــه  وصــدر  الجــاري، 
أشــهر،   6 ملــدة  إداري  اعتقــال 
وحــني شــارفت محكوميتــه عــىل 
مخابــرات  لــه  جــددت  االنتهــاء 

االحتال اإلداري للمرة الثانية.

ودفــع ذلــك بالقواســمي لخــوض 
الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب 
واإلفــراج  بالحريــة  للمطالبــة 
األمــر  نهايــة  مــع  عنــه  الفــوري 
تريــن   26 بتاريــخ  الحــايل 

الثاين/ نوفمرب املقبل.

غزة/ فلسطني: 
أدى عرات املواطنني صاة الجمعة، 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  أمــس، 
للصليــب األحمــر مبدينــة غــزة، تضامًنــا 
االحتــال  ســجون  يف  األرسى  مــع 

اإلرسائيي.
اإلســامي  الجهــاد  يف  القيــادي  وأكــد 
خــرض حبيــب، أن كل الخيارات والطرق 
والوســائل متاحة أمام املقاومة لإلفراج 

عن األرسى.
وذكــر حبيــب، خــال خطبــة الجمعة، أن 
يف مقدمة تلك الخيارات خطف جنود 
االحتــال مهــام بلغــت التضحيــات مــن 

أجل تحرير األرسى.
ودعــا إىل نبــذ االنقســام والخــاف ورص 
ملواجهــة  الوحــدة  وتحقيــق  الصفــوف 

مخططات االحتال.
حســني  املحــرر  األســري  أن  إىل  وأشــار 
اإلهــامل  نتيجــة  استشــهد  مســاملة 
الطبي املتعمد من إدارة السجون أثناء 

تواجده داخل األرس.
األرسى  لكافــة  التحيــة  حبيــب  ووجــه 
داخل سجون االحتال ال سيام األرسى 

داخل الزنازين واملعزولني.
العاصمــة  شــهدت  الســياق،  ويف 
ليلــة  آيــرس،  بوينــس  األرجنتينيــة، 
لدعــم  احتجاجيــة  مســرية  الجمعــة، 

األرسى يف سجون االحتال.
فيهــا  شــارك  التــي  املســرية  ونظمــت 

أكــر مــن 100 محتــج بقيــادة جامعــات 
الجاليــة  وجهتهــا  بدعــوة  يســارية، 
الفلســطينية بالبــاد، وتوجــه املحتجون 
مقــر  مــن  قريــب  مــكان  إىل  خالهــا 

"السفارة اإلرسائيلية" بالعاصمة.
الفلســطيني  العلــم  املحتجــون  وحمــل 

وهــم يــرددون هتافــات مناهضــة لدولــة 
االحتال.

كــام حمــل املتظاهــرون ماعــق محفــور 
إلظهــار  الفلســطيني،  العلــم  عليهــا 
الســتة  الفلســطينيني  لــألرسى  دعمهــم 

الذين هربوا من سجن "جلبوع".

مواطنون يؤدون صاة الجمعة أمام مقر الصليب األحمر بغزة        )األناضول(
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في الضفة المحتلة
»كنائس يهودية« جديدة.. محاربة السلطة املقاومة املسلحة تدفع االحتالل لتعزيز االستيطان

أغاٍن عربية يف حفل زفاف مبدينة يطا يثري غضب الفلسطينيني

ال إنجازات له ويعزل نفسه عن شعبه
كاتبة مقدسية تهاجم عباس: فاقد للرشعية الفلسطينية والدولية 

توعدت بخطوات تصعيدية
»فتح« شامل الخليل تطالب الحكومة 

باستحداث ثالث محافظات جديدة

قناة: 21 مليون شيقل تكلفة البحث 
اإلرسائييل عن "األبطال الستة"

املبادرة الوطنية تدعو النتخابات 
شاملة وتجدد رفضها للمجتزأة

الخليل/ فلسطني: 
الحكومــة  الخليــل،  شــال  إقليــم  يف  "فتــح"  حركــة  طالبــت 
برئاســة محمــد اشــتية باســتحداث ثــاث محافظــات جديدة؛ 

لتلبية احتياجات املدينة اإلدارية واألمنية والخدماتية.
وأعلن اإلقليم، يف بيان، أمس، عن مقاطعته لحكومة اشتية 
إىل حــني تنفيــذ مطالبهــم: تحقيــق األمن واملســاواة، وتعزيز 

هيبة القانون وقطع الطريق أمام االحتال وأعوانه.
الخليــل عــى عــدم  إقليــم شــال  وأّكــدت حركــة "فتــح" يف 
الرغبــة بتدهــور األوضــاع، مهــّددة باتخــاذ خطــوات احتجاجية 

أخرى يف حال مل تتعامل الحكومة مع مطالبها.
رابطــة  لــه  دعــت  مؤمتــر  يف  اجتمعــوا  الخليــل  وجهــاء  وكان 
الجامعيــني يف مدينــة الخليــل يوم الثاثاء املايض، وحّملوا 
الســلطة مســؤولية انتشــار ظاهــرة الســاح وإطــاق النــار بــني 

أهايل املدينة.
إّن  خــرواط  عــاد  الخليــل  "فتــح" يف  أمــني رس حركــة  وقــال 
تنظيمــه ســيكون لــه موقــف إذا مل تتــولَّ أجهــزة الســلطة دورها 
دورهــا  األمنيــة  األجهــزة  تتــولَّ  مل  "إن  مضيًفــا  املدينــة،  يف 

سوف أجمع 200 مسلح لحاية العائات الصغرية".

النارصة/ صفا:
عــن  النقــاب  العربيــة،  الرســمية   "11 "كان  قنــاة  كشــفت 
تكلفــة عمليــات البحــث اإلرسائيــي عــن األرسى الســتة الذيــن 
انتزعــوا حّريتهــم عــرب "نفق الحرية" من ســجن "جلبوع" شــديد 

التحصني، والتي استمرّت قرابة أسبوعني.
عمليــات  تكلفــة  أّن  أمــس،  الرســمية،  العربيــة  القنــاة  وذكــرت 

البحث وصلت إىل 21 مليون شيقل.
وأوضحــت أّن رشطــة االحتــال أنفقــت 6 مايــني شــيقل عــى 
عملية البحث، منها 5.5 مليون شــيقل تكلفة القوى البرشية 
املشاركة يف عمليات البحث، باإلضافة إىل 300 ألف شيقل 
كتكلفــة لحركــة الطائــرات املشــاركة يف البحــث، و200 ألــف 

شيقل مثن الطعام.
يف حــني ســجلت املاليــة االرسائيليــة "نفقات باملايني" لدى 

إدارة ســجون االحتــال وجهــاز األمــن العــام "الشــاباك" ســعًيا 
قــد  جنــني  مــن  أرسى   6 وكان  الســتة.  األرسى  اىل  للوصــول 
انتزعــوا حّريتهــم فجــر يــوم االثنني 6 ســبتمرب الجاري من ســجن 
"جلبــوع" يف ســهل بيســان شــال فلســطني املحتّلــة، قبــل أن 
تعيــد قــوات االحتــال اعتقالهــم عــى ثاث مراحــل كان آخرها 

فجر األحد املايض بعملية عسكرية يف جنني.
قــادري  يعقــوب  األســريين  اعتقــال  االحتــال  جيــش  وأعــاد 
ومحمود العارضة بتاريخ 10 ســبتمرب يف النارصة، واألســريين 
محمد العارضة وزكريا الزبيدي قرب قرية أم الغنم يف منطقة 

الجليل األسفل بتاريخ 11 سبتمرب.
وفجــر 19 ســبتمرب أعــادت قــوات االحتــال اعتقــال األســريين 
أيهــم كممجــي ومناضــل نفيعــات من منزل يف عملية عســكرية 

نّفذتها مبدينة جنني.

غزة/ فلسطني: 
أكدت حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها لانتخابات 
القرويــة الجزئيــة التــي أقرتهــا حكومــة رام اللــه، مشــددة عــى 
رضورة إجرائها يف كل املجالس البلدية والقروية يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
خــال  ياغــي،  عائــد  غــزة  قطــاع  يف  الحركــة  مســؤول  وقــال 
حفــل لتكريــم الصحفيــني واملؤسســات اإلعاميــة، أول مــن 
الـــ14 لرحيــل مؤســس  أمــس، عــى رشف الذكــرى الســنوية 
الحركــة يف فلســطني حيــدر عبــد الشــايف: إن "االنتخابــات 
البلديــة ليســت بديــًا عــن االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية 
واملجلــس الوطنــي، والتــي يجــب العمــل عــى تحديد موعد 

رسيع إلجرائها".
وأضاف ياغي: إنه بعد سنوات طويلة من مفاوضات عبثية، 

وتوقيع اتفاق "أوسلو" نرى الثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا 
وأنتــج  وقيادتــه،  الفلســطيني  للشــعب  فًخــا"  "صــار  التفــاق 
اتســاعا يف املســتوطنات وأحدث أعمق انقســام يف الصف 

الوطني.
وحذر من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية عرب تحويل 
فكــرة الدولــة املســتقلة إىل كانتونــات ومعــازل، مؤكــًدا رفض 
حركــة املبــادرة ملــا يســمى مــرشوع "االقتصــاد مقابــل األمــن" 
الــذي طرحــه وزيــر الخارجية يف حكومــة االحتال اإلرسائيي 

يائري البيد.
للقــوى  العامــني  لألمنــاء  اجتــاع  عقــد  إىل  ياغــي  ودعــا 
يف  الوطنــي  الصــف  وتوحيــد  االنقســام  إلنهــاء  الفلســطينية 
وحصــار  الخطــرية  االســتيطانية  والهجمــة  االحتــال  مواجهــة 

غزة.
رام الله/ فلسطني:

أثار حفل زفاف يف مدينة يطا جنوب الضفة 
الغربية، غضًبا واسًعا يف الشارع الفلسطيني 
بعــد أن قــام "املغني" بغنــاء األغاين العربية، 
وهــو مــا اعتــربه نشــطاء ومســتخدمون ملواقــع 

التواصل االجتاعي "عاًرا". 
معــروف  الحفــل  يف  شــارك  الــذي  واملغنــي 
باللغــة  أغــاين  ولــه  الــدرزي"  "رشيــف  باســم 

العربية برفقة مغنيني إرسائيليني.
وكتب الصحايف أحمد جرار عرب "فيسبوك": 
"مــا حــدث يف حفلــة الزفــاف بيطــا وقبلهــا يف 
كثري من املناطق بالضفة هو أمر ُمخٍز ومدان 
ومعيــب، ولكــن ال يجــوز التعميــم والحديــث 
مبنطقيــة وعنرصيــة واإلســاءة ملدينــة كاملــة، 
عدميــو  أشــخاص  يوجــد  مــكان  كل  ففــي 

الوطنية واملبادئ".
أن  يجــب  والنقــاش  "الســؤال  جــرار:  وقــال 
الظواهــر  هــذه  عــى  القضــاء  لكيفيــة  يتوجــه 
والعقــاب؟  املحاســبة  ســيتم  هــل  الســيئة، 

لهــؤالء  وماحقــات  قوانــني  يســن  ال  ملــاذا 
األشــخاص وتجريــم كل مــن تســول لــه نفســه 

مبثل هذه الترصفات؟".
والتنظيــات  الحكومــة  دور  عــن  وتســاءل 
خاصــة أن أعــام حركــة "فتــح" كانــت حــارضة 

يف الحفلة ومرفوعة يف املكان".
وعلــق الفنــان محمــود رزق: "ايش محزن جدا 

جدا جدا".
وغرد Mohammad Harms غاضبا: "يبدو 
إنــه كل الحضــور واملعازيــم مــن اتباع الســلطة 

.. جاعة التنسيق األمني املقدس". 
وكتــب الصحفــي أمــري أبــو عرام: "مــا تصدقوا 
إنهــا هــاي يطــا، هــذول مــا مبثلــوا غــري حالهــم 
والــذل  العــار  لنفســها  ارتضــت  فئــة  هــاي 
والخنــوع! هــذول جــزء مــن منظومــة ارتضــت 

تعيش تحت البساطري".
خليــل  رجالهــا  "يطــا مبثلهــا  عــرام:  أبــو  وقــال 
أبوعــرام وخليــل األقرع ومحــود رشيتح وجهاد 
يف  الصامــدة  النــاس  مبثلهــا  يطــا  النجــار، 

بحمــي  ايل  املــزارع  مبثلهــا  يطــا  املســافر، 
عــرام  أبــو  هــارون  مبثلهــا  يطــا  بروحــه،  أرضــه 
بالحيــاة،  حقــه  عــن  بدافــع  وهــو  انشــل  ايل 
العــار لهــؤالء والعــز ألكرث من ١٠٠ ألف يطاوي 

مرابط وصامد يف أرضه".
"ال  فكتــب:  امــارة  محمــد  اإلعامــي  أمــا 
قيســاريا وال حيفــا بــل يطــا يف مدينــة الخليــل 
ســمعتم جيــدًا يطــا الخليــل املطــرب رشيــف 
منطقــة  يف  مهرجــان  بأحيــاء  يقــوم  الــدرزي 
لــو(  )المــا  بأغنيــه  الفلســطينية  الســلطة 
العربيــة والجمهــور يعرب عن مشــاركته الفعالة 

لألغنية".
 - يطــا  يف  "عــرس  الربغــويث:  محمــود  وغــرد 
دمــاء  عــى  ورقــص  بالعربيــة  أغــاين  الخليــل 
الشــهداء، أرفــض التعميــم كــا أرفضــه دامئا: 
يطا كانت و ما زالت و ستبقى قلعة من قاع 
اإلنتفاضــة لكــن مــا حــدث فيهــا يتطلــب وقفــة 
جديــة مــن كافــة أفــراد و مؤسســات املجتمــع 

الفلسطيني".

القدس املحتلة/ فلسطني:
عصــام  ناديــة  املقدســية  الكاتبــة  هاجمــت 
حرحــش، أداء رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 
الداخــي  الفلســطيني  االنقســام  عــزز  الــذي 

وعزل نفسه عن أبناء شعبه.
إّنــه  أمــس،  رأي،  مقــال  يف  حرحــش،  وقالــت 
منــذ صــار محمــود عباس رئيًســا للســلطة اندلع 
رؤوســنا  عــى  قطعــه  "تتناثــر  الــذي  االنقســام 

كانفجار حتى هذه اللحظة".
مــن  تربــع  التــي  االنتخابــات  أمــا  وأضافــت: 
الســلطات  عــى رأس كل  مــازن(  )أبــو  خالهــا 
الــوزراء-  الفلســطينية تباعــا– باســتثناء رئاســة 
مؤقتــا رمبــا- ووســط الخافــات الفتحاويــة أرص 
عى البقاء عى كل كريس شــاغر وغري شــاغر 

يف مؤسسات السلطة.
وتابعــت: "رمبــا مل يتبــق أمامنــا إال التهكــم يف 

ظل هذا الوضع املأساوي بجدارة".
فيهــا  قــّوض  عزلــة  "دخــل  عبــاس  أن  واعتــربت 
عليــه  تحبــس  بــدأت  لدرجــة  وحّصنهــا  نفســه 
أنفاســه، بــني عمــر اقــرب بفعــل الزمــن وســنة 
أعمــى  متســك  وبــني  االنتهــاء،  عــى  الحيــاة 
بالسلطة جعلت منه يف آخر أيامه أو سنواته- 
األمــر ســواء- منبــوذا مــن قبــل نظرائــه مــن حــكام 

العامل".
الرئيــس  يفكــر  عندمــا  "أتخيــل  واســتطردت 

بالســفر، مــا الــذي ســيقوله للدولــة املضيفــة؟ 
ســيكلمهم عــن تنســيقه املقدس مــع االحتال 
يخــى  كيــف  أتخيــل  رعايــاه؟  أمــن  وضانــه 
مــن  جانبــه،  إىل  الوقــوف  مــن  العــامل  رؤســاء 
سؤال أو إمياءة من أحد عن األوضاع املردية 

يف سلطته؟".
عــن  أحدهــم  ســأله  إن  "مــاذا ســيقول  وزادت: 
عــن  بنــات؟  نــزار  قتــل  جرميــة  عــن  الفســاد؟ 
التزامــه بتشــكيل حكومــة وحــدة وعــن -ال قــدر 
املــوىل - موعــد االنتخابــات؟ كيــف ســيتعامل 

من يقف أو يجلس مقابله مع الجواب؟".
وأشــارت إىل أّنــه قبــل أيــام نــرش اســتطاع رأي 
أن  فيــه  تبــني  للبحــوث  الفلســطيني  للمركــز 
وصلــت  عبــاس  اســتقالة-  برحيــل-  املطالبــة 
يف  الســياق  نفــس  يف   ،)٪٨٠( قياســيا  رقــا 
أدىل ٧٠٪  الحاليــة  الحكومــة  أداء  عــن  ســؤال 
من املســتطلعني تشــاؤمهم وعدم متكن هذه 
مقابــل  وطنيــة،  وحــدة  تحقيــق  مــن  الحكومــة 

٢٢٪ توقعوا نجاحا.
اإلنســان  يقتنــع  التــي  الفســاد  نســبة  أمــا 
الســلطة  مؤسســات  يف  تفشــيه  الفلســطيني 

فكانت ٨٣٪ بحسب االستطاع ذاته.
أّنــه "ال مفاجــأة  واعتــربت الكاتبــة املقدســية 
يف هــذا االســتطاع بالتأكيــد، وال أظــن حتــى 
هــو  مــا  لتأكيــد  لاســتطاع  حاجــة  هنــاك  أن 

األرقــام، عندمــا  نحــب  واضــح، ولكننــا هكــذا 
نــرى األمــور بــأم أعيننــا نقطــع الشــك باليقــني 

رمبا".
وتساءلت "هل ينتظر الرئيس وزمرة قيادته أن 
تصبــح نتيجــة االســتطاع ١٠٠٪ حتى يفهم أن 
مــا يجــري يؤكــد فقــط عى أنه انتهــى؟، أعرف 
أنني ال زلت أشــعر ببعض األىس عند التفكري 

بالنهاية املأساوية التي تنتظر الرئيس".
ورأت أّن "عبــاس عــزل نفســه عــن الشــعب منذ 
أن عرفنــاه رئيســا- برصاحــة أنــا مل أعرفــه قبــل أن 
يصــري رئيســا- مؤســف كيــف يختــار البــرش يف 
تــرك  ال  التــي  نهاياتهــم  أحيانــا  املواقــع  هــذه 
أثــرا. حالــة مــن التــايش تهيمــن عــى املشــهد 

القادم بالتأكيد".
رئيــس  "تــايش  حرحــش:  الكاتبــة  وختمــت 
وتــايش ســلطة وتــايش قضيــة عزلهــا هــؤالء 
أحقيتهــا  كل  منهــا  وانتزعــوا  بهــا  واســتفردوا 
لتصبح أماكا خاصة لهم ولساالتهم البائسة، 
ليبقى شعب يخرج منه أبطال أحيانا ليمنحونا 
بعــض األمــل، ونعيــش بانتظــار ومتّني محاســبة 
نــزار  اســمه  مواطــن  حيــاة  هــدروا  وقتلــة  قاتــل 
بشــق  أو  تبــادل  بصفقــة  تحــرر أرسى  أو  بنــات 
نفــق، أو انتخابــات رمبــا تحرك ركود املســتنقع 
يفنــى  بينــا  تدريجيــا  يخنقنــا  الــذي  الحانــق 

أولئك ويتاشون مع الزمن".

وقالــت الصحيفــة إن وزيــر مــا تســمى "شــؤون 
األديان" يف حكومة االحتال متان كهانا "بلور 
ــع أيًضــا مخططــات  يف املرحلــة املاضيــة، ووقَّ
جديــدة إلقامــة مزيــد مــن الُكنــس اليهوديــة يف 
مســتوطنات الضفــة الغربيــة ومنحها مزيًدا من 

الدعم االقتصادي".
وذكرت أن قرار كهانا يشــمل تخصيص ميزانية 
قدرهــا 20 مليــون شــيقل )قرابــة 6.5 مايــني 
"مجالــس  تســمى  مــا  عــى  لتوزيعهــا  دوالر( 
"تنقصهــا  الغربيــة  بالضفــة  إرسائيليــة"  محليــة 

ميزانيات لبناء أماكن عبادة جديدة".
وتعتــزم حكومــة االحتــال إنشــاء كنــس يهوديــة 
يف مستوطنات بالضفة"، فـ"من املقرر توزيع 
مســتوطنة،   30 عــى  دوالر  مليــون   6.25

وميزانيــة  الكنــس،  يف  نقــص  وجــود  بدعــوى 
العام الجاري ستخصص للمستوطنات".

إرضاء المستوطنين
وأكد مدير وحدة مراقبة االستيطان يف معهد 
األبحاث التطبيقية "أريج"، ســهيل خليلية، أن 
عــزم االحتــال بنــاء مزيــد مــن الُكنــس اليهوديــة 

كل  لتوفــري  يــأيت  الضفــة  مســتوطنات  يف 
أســباب الجــذب للمســتوطنني للعيــش فيهــا، 
"وهــي سياســة حكوميــة إلرضــاء املســتوطنني 

الذين أتوا بها للحكم".
أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  خليليــة  ورأى 
بنــاء الكنــس اليهوديــة ليــس ببعيــد عن سياســة 
بالضفــة،  لحظــة  تتوقــف  مل  التــي  االســتيطان 
"لكــن أصبحــت هنــاك تكتيــكات اســراتيجية 
عــى  بالركيــز  تتمثــل  االحتــال  يتبعهــا 
اســراتيجية  أهميــة  لهــا  التــي  املســتوطنات 
العنــرصي  الفصــل  جــدار  بــني  الواقعــة  كتلــك 
ومحيــط   1948 عــام  املحتلــة  واألرايض 

القدس املحتلة.
االســتيطاين  التوســع  مــع  بالتــوازي  أنــه  وبــني 
االلتفافيــة  الطــرق  إقامــة  يف  التوســع  يجــري 
وإنشــاء  بينهــا،  والربــط  املســتوطنات  بــني 
املناطق الصناعية، "فالبناء والطرق واملناطق 
بيئــة  إلنشــاء  بعًضــا  بعضهــا  تكمــل  الصناعيــة 

مشجعة عى االستيطان".
ولفت إىل أن بناء ُكنس جديدة باملستوطنات 

ميثل خطورة عى املواقع األثرية الفلسطينية 
التــي قــد يحولهــا االحتــال إىل كنــس ومعابــد 

يف املرحلة القادمة.
وبــني خليليــة أن االحتــال يعمل حالًيا يف ظل 
فــرض معادلــة  غيــاب أي مســاءلة دوليــة عــى 
إعــادة  عــى  تقــوم  الواقــع  أرض  عــى  جديــدة 
تعريــف "حــدود الضفــة الغربيــة" بحيث تصبح 
عبــارة عــن جــدار الفصــل العنــرصي مبــا يشــمل 
لـ)إرسائيــل(  القــدس  رشق  "ضــم"  يســمى  مــا 

وتحويلها لـ"القدس الكربى".
حقيقــي  خطــر  يف  الضفــة  أن  عــى  وشــدد 
كليــة  اإلرسائيــي  املجتمــع  تحــول  ظــل  يف 
أنــه  تعتــرب  الحاليــة  "فالحكومــة  اليمــني،  تجــاه 
تعامــل  أي  وترفــض  الضفــة  عــى  مســاومة  ال 
ســيايس مــع القضيــة الفلســطينية وتعتــرب أنــه 
ليس للفلســطينيني أرض ســوى ما متنحه لهم 

)إرسائيل(".
مــن  جــزء  املعابــد  بنــاء  أن  وأشــار خليليــة إىل 
االحتــال  لحكومــة  القادمــة  السياســة  مامــح 
ومحاولــة  االســتيطان،  توســيع  عــى  القامئــة 

منحهــا  الــذي  املتطــرف  اليمــني  اســرضاء 
يكــون  أن  مــن  بــد  "ال  أنــه  إىل  الفًتــا  أصواتــه، 
تاحــم  ملواجهــة  فلســطيني  تكاتــف  هنــاك 
يف  االحتــال  وجيــش  وحكومــة  املســتوطنني 

دعم املرشوع االستيطاين".
عمق استراتيجي

مــن جانبــه، قــال الكاتــب واملحلــل الســيايس، 
مســتوياته  بــكل  االحتــال  إن  عــرايب:  ســاري 
مرتكــًزا  املحتلــة  الضفــة  أن  يعتــرب  السياســية 
أن  ســيا  وال  الصهيونيــة"  لـ"األيديولوجيــا 
القدس "ال يوجد أي بوادر ألي انســحاب منها 

دون وجود قوة فلسطينية تجربه عى ذلك".
لـ"فلســطني"،  حديــث  يف  عــرايب  وأوضــح 
فمــن  لاحتــال  اســراتيجي  عمــق  الضفــة  أن 
يســيطر عــى مرتفعاتهــا يســيطر تلقائًيــا عــى 
)تــل أبيــب(، وهــي متنفــس للتمــدد الســكاين 
التجمعــات  عــن  للتخفيــف  االســتيطاين 

السكانية داخل االحتال.
وذكــر أن االحتــال يحــاول بــكل الطــرق جــذب 
مــن  الضفــة  ملســتوطنات  املســتوطنني 

تحميهــم  التــي  العســكرية  القــوة  توفــري  خــال 
ومســاعدتهم يف االســتيطان بالضفــة ملحاولــة 
لصالــح  فيهــا  الدميوغــرايف  امليــزان  تعديــل 

االحتال.
وبــني أن ضعــف الســلطة يف رام اللــه ورفضهــا 
بخيــار  ومتســكها  املســلحة  للمقاومــة 
"املفاوضات العبثية" التي منحت االستيطان 
فرصة لانتشار الذي تضاعف عدة مرات منذ 
املوقــف  تغيــري  دون  ســيحول  أوســلو  اتفــاق 

اإلرسائيي.
يف  تراجــع  االســتيطان  أن  إىل  وأشــار 
بفعــل املقاومــة  والثانيــة  االنتفاضتــنيْ األوىل 
وجعلتــه  غــزة،  مــن  دحرتــه  التــي  الفلســطينية 
يفكر يف االنســحاب من عدة مســتوطنات يف 

شال الضفة عام 2005م".
عــن  يراجــع  لــن  االحتــال  إن  عــرايب  وقــال 
مرشوعــه االســتيطاين يف الضفــة دون وجــود 
ســتبقى  دونهــا  فمــن  قويــة،  مســلحة  مقاومــة 
ظــل  يف  لاحتــال،  ملصلحــة  القــوى  موازيــن 
كــون جميــع األحــزاب اإلرسائيليــة مجمعــة عى 

دولــة  وإقامــة  الضفــة  مــن  االنســحاب  رفــض 
فلسطينية عى حدود 67".

معابــد  بنــاء  نيتــه  االحتــال  إعــان  أن  واعتــرب 
املســتوطنني،  إلرضــاء  يــأيت  للمســتوطنني 
وخلــق اســتيطان آمــن ومريــح لهــم بتوفــري كل 
ســبل الحيــاة لهــم، مشــرًيا إىل أن هنــاك معابد 
يف املســتوطنات الكــربى بالضفــة لكــن يبــدو 
وبنــاء  الناشــئة  املســتوطنات  املقصــود  أن 

مستوطنات جديدة".
يف  االحتــال  متركــز  ظــل  "يف  وأضــاف: 
املســتوطنات بالضفــة وعــدم وجــود احتــكاك 
فــإن  واملواطنــني،  املســتوطنني  بــني  يومــي 
املقاومــة الشــعبية ال تكفــي وحدهــا لدفعهــم 
للرحيل بل ال بد من أساليب مقاومة عسكرية 
وتدفعهــم  لهــم  الوصــول  مــن  متكــن  فعالــة 

للرحيل".
ولفــت إىل أن مــرشوع ضــم الضفــة لـ)إرسائيــل( 
يجــري عــى قدم وســاق عــى أرض الواقع، يف 
غيــاب دور  لــه يف  بيئــة سياســية مامئــة  ظــل 

السلطة يف مواجهة االحتال.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
والتمــدد  التهويــد  مخططــات  تتوقــف  ال 
االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في ظل 
محاربة السلطة لكل أشكال المقاومة المسلحة، 

إذا تتوجــه حكومــة االحتــال لبنــاء كنــس يهودية 
في مســتوطنات ناشــئة بالضفة بغرض ترسيخها 
وتوسيعها، وتوفير كل سبل الحياة للمستوطنين 
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  فيها.وكشــفت 

العبريــة االثنيــن الماضــي عــن مخطــط حكومــي 
إســرائيلي يهــدف إلــى إدراج مســتوطنات الضفة 
الغربية على الئحة ما يسمى "األولوية القومية" 

بهدف دعمها ورفدها بالمزيد من المزايا.
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة خان يونس

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع: توريد زيوت لزوم أليات الخدمات

 1(حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسن الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2(  وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 

وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد زيــوت 
لــزوم أليــات الخدمــات وتنــوي اســتعامل جــزء من أموال هــذه املنحة الفرعية 
يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم MDPIIIW6- 1521120 -03 الــذي 

من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
مــن  الازمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  ميكنهــم  املعنيــون  املــوردون   )3

بلدية خان يونس، الدائرة املالية/قســم املشــريات، الســيد/ عدنان شبري، 
هاتــف: 08-2066770 فاكــس:08-2053155 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة 
08:00 صباحــًا وحتــى الواحــدة والنصــف ظهــرًا مــن تاريــخ 2021/09/25م 

وحتى تاريخ 2021/10/05م.
 4( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل يــوم الثاثــاء أو 

بتاريخ 2021/10/05م الساعة الثانية عر ظهرًا.
5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة 

6( العنوان املشار اليه أعاه: بلدية خان يونس، الدائرة املالية/قسم املشريات

بلدية خان يونس
بتمويل من:

إعــــــــــــــــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )19133( 

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

    تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها 
رقــم 2021/8 املنعقــدة بتاريــخ 2021/3/17 عــن إيــداع مجــدد للمخطط 
التفصيــي ملســار الشــارع رقــم )19133( بعــرض )12( مــر بــدون ارتــداد 
واملحصــور بــن الشــارع رقــم )140( والشــارع رقــم )24( واملــار بالقســائم 
)14-15-16-17( مــن القطعــة رقــم )80( والقســائم رقــم )3-5( من القطعة 

رقم )82( والقسيمة رقم )أرايض سبع( من القطعة )أرايض سبع(.
لاعراض خال مدة خمسة عر يومًا من تاريخ هذا االعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشمولة بهذا املروع االطاع عى خارطة املروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

إعــــــــــــــــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم 

)9062( والشارع رقم )9157( وشوارع اخرى

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

 تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
التفصيــي  إيــداع املخطــط  عــن   2021/4/29 بتاريــخ  2021/7 املنعقــدة 

ملســار الشــارع رقــم )9002( بعــرض )12( مــر وارتــداد )3( مــر والشــارع رقــم 
)9159( بعرض )12( مر وارتداد )3( مر والشارع رقم )9026( بعرض )12( 

مــر وارتــداد )3( مــر والشــارع رقــم )9145( بعــرض )12( مر وارتداد )3( مر 
والشارع رقم )9030( بعرض )12( مر وارتداد )3( مر والشارع رقم )9157( 
بعــرض )12( مــر  الشــارع رقــم )9062(  بعــرض )12( مــر وارتــداد )3( مــر 
وارتداد )3( مر واملار بالقسائم رقم )1-17-18-31( من القطعة رقم )66(.

لاعراض خال مدة خمسة عر يومًا من تاريخ هذا االعان.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشمولة بهذا املروع االطاع عى خارطة املروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

إعالن للعموم
العــرب  )أبــراج  رشكــة  ان  الجنوبيــة  املحافظــات  الــركات-  مراقــب  يعلــن 
للمقــاوالت( واملســجلة كركــة ذات مســؤولية محــدودة يف األردن وميثلهــا 
الســيد/ احمــد احمــد محمــد الريــف ووكيلهــا املحامــي/ نافــذ املدهــون 
يكــون  بحيــث  الجنوبيــة  املحافظــات  يف  لهــا  فــرع  لفتــح  بطلــب  تقدمــت 

عنوانها يف )غزة- شارع مطعم الطابون عامرة االماين(.
لــذا مــن لديــه اعــراض مســبب عليــه التوجه لــوزارة االقتصــاد الوطني اإلدارة 
العامــة للــركات يف مقرهــا الكائــن يف غــزة النــر- أبــراج املقــويس- خال 
أســبوع مــن تاريــخ، ويحــق للركــة مامرســة االعــامل املنصــوص عليهــا يف 

غاياتها يف الفرع الجديد وفقا للقانون.
تحريرا يف 2021/9/22م.

مراقب الركات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور صادرة عن 
محكمة الشيخ رضوان

النــر  وســكان  بريــر  مــن  األشــقر  نعيــم  أمجــد  نعيــم  عليــه/  املدعــى  اىل 
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة حاليــا- يقتــي حضــورك اىل هــذه املحكمــة 
وذلــك  التاســعة صباحــا  الســاعة  2021/10/19م  الواقــع يف  الثاثــاء  يــوم 
والقضيــة  ولــد  نفقــة  وموضوعهــا   2021/1086 أســاس  القضيــة  بخصــوص 
2021/1088 وموضوعهــا نفقــة زوجــة واملرفوعــة عليــك مــن قبــل  أســاس 
املدعيــة/ مــاك رامــي زهــري االخشــم مــن حاممــة وســكان معســكر الشــاطئ 
هويــة رقــم 408064061 وان مل تحــر يف الوقــت املعــن او ترســل وكيــا 
عنك ســيجري بحقك املقتىض الرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حســب 

األصول وحرر يف 15/ صفر 1443هـ وفق 2021/9/6م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعية
رافت جمعة بارود

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية

خطاب 19 %..
هل يغيب العام القادم؟

جــرت العــادة أن يكــون منــرب األمــم املتحــدة فرصــة للشــعوب أن تطــرح 
رؤيتهــا للمرحلــة القادمــة، وتوصل رســالتها إىل العــامل، حتى ولو كانت 
لطــرح  الــدول  بعــض  وتســتغله  والجامهــريي،  اإلعامــي  البعــد  عــى 
قضاياهــا، فمنهــم مــن يتفاخــر مبــا حقــق مــن إنجــازات، وبعضهــم يطــرح 

حلواًل للمشكات والقضايا الدولية. 
األمــم  يف  الفلســطيني  الخطــاب  تراجــع  الفلســطيني  صعيدنــا  عــى 
املتحدة تراجًعا حاًدا، يف التعبري عن الحالة الفلسطينية التي يقودها 
رئيس السلطة محمود عباس الذي يخطب مجدًدا يف األمم املتحدة، 
االرسائيــي  لاحتــال  والتذلــل  واالستســام،  االســتجداء  مــن  فيــه 
العقــد األخــري وحيــًدا دون  عــام خــال  والواليــات املتحــدة، وكــام كل 
برنامــج وطنــي يســتند إليــه يف خطابــه، ويرتكــز عــى الحــق الفلســطيني، 

وتجنيد ما يستطيع من عنارص القوة للتلويح بها أمام العامل.
للحقــوق  األدىن  الســقف  عــن  تعــرّب  ال  مواقــف  ثاثــة  حمــل  الخطــاب 
والتســوية  للتفــاوض  اإلرسائيــي  اســتجداء  خــال  مــن  الفلســطينية، 
واللقاءات كام حدث مع وزير الجيش غانتس الذي مل ينتج عنه يشء، 

بل اسُتغلَّ إرسائيلًيا يف مزيد من االستيطان واإلغاقات والحصار.
وعى صعيد الخطاب الدويل، مل يرتِق لتضحيات شــعبنا الفلســطيني 
وآخرهــا معركــة ســيف القــدس التــي متّكــن فيهــا شــعبنا الفلســطيني من 
هزمية االحتال وإفشال مخططاته، وتقديم عنوان للنضال الفلسطيني 
عــرب الدفــاع عــن املســجد األقــى والتصــدي ملحــاوالت التهجــري التــي 

حاول االحتال تنفيذها يف الشيخ جراح وسلوان وغريها.
لشــعبنا  كحــق  والشــعبية  املســلحة  املقاومــة  تغييــب  ومواصلــة 
الشــعبي  الدعــم  مــن  الرغــم  الرســمي، عــى  الفلســطيني يف الخطــاب 

الذي تلقاه القضية الفلسطينية نتاج معركة سيف القدس.
ويف املســتوى الثالــث يلقــي عبــاس خطابــه دون رشعية وطنية حقيقية 
الســيايس  النظــام  ودّمــر  املــايض،  مايــو  االنتخابــات  ألغــى  أن  بعــد 
بالقضــاء،  واالســتفراد  التريعــي  املجلــس  تعطيــل  عــرب  الفلســطيني 
وانتهــاكات حقــوق االنســان مــن اغتيــاالت كــام هــو الحــال يف اغتيــال 
املعــارض نــزار بنــات، ومئات االعتقاالت السياســية، واالعتداء بالرب 

والسحل للمعارضن وسط رام الله.
نظرة عى نتائج اســتطاع الرأي الذي أجراه مركز الدراســات املســحية، 

تدرك حالة الغضب الشعبي ضد عباس وسياساته.
أظهر االستطاع أن ٪78 من الفلسطينين يريدون أن يستقيل عباس 

و٪19 فقط يعتقدون أنه يجب أن يظل يف منصبه.
يف حن يرى أن ٪45 من الفلسطينين يعتقدون أن حامس يجب أن 
تقودهــم ومتثلهــم، بينــام قــال ٪19 فقــط: إن حركــة فتــح التــي يتزعمهــا 

عباس تستحق هذا الدور.
منــه  املســتفيدون  وهــم  شــعبنا،  مــن  ميثــل  %19  عبــاس  خطــاب 
واملقربــون لــه وعنــارص القمــع التابعــة لــه،  يف حــن أن  81% ال يريدونــه 
ويرغبــون يف رحيلــه، واألهــم هــل سنشــهد غيابــه العــام القــادم عــن منرب 
التدخــل اإللهــي، أم اســتقالته، أو  األمــم املتحــدة، ســواء برحيلــه عــرب 
مــن  لصالــح  % 81   الفلســطيني  الســيايس  النظــام  تحــوُّل يف  حــدوث 

الشعب الفلسطيني.

على غرار اتفاق اإلطار مع واشنطن
هويدي يحذر: "أونروا" تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة مع االتحاد األورويب

بريوت- غزة/ محمد أبو شحمة:
كشــف املديــر العــام لهيئــة 302 
للدفاع عن حقوق الاجئن" عي 
هويدي، أن وكالة غوث وتشــغيل 
"أونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن 
اتفاقيــة  توقيــع  عــى  ســتقدم 
جديدة مع االتحاد األورويب عى 
غــرار "اتفــاق اإلطــار" الــذي وقعته 
املــايض  حزيــران  يونيــو/  يف 
جــو  األمريــي  الرئيــس  إدارة  مــع 

بايدن.
حديثــه  يف  هويــدي  وحــذر 
أمــس،  "فلســطن"،  لصحيفــة 
اتفاقيــة  ومخاطــر  تداعيــات  مــن 
االدارة  بــن  املوقعــة  التعــاون 
عــى  "أونــروا"  ووكالــة  األمريكيــة 
الوكالــة نفســها واملوظفــن فيهــا، 
وقضيــة الاجئــن الفلســطينين، 

وحق العودة.
املوقعــة  االتفاقيــة  أن  وأوضــح 
سياســية  التزامــات  تشــكل 
للطرفن، حتى نهاية عام 2022، 
ويعطــي الواليــات املتحــدة الحــق 
الوكالــة  عمــل  مجمــل  مراقبــة  يف 
طبقــًا  أدائهــا  ويحاكــم  الدوليــة، 

لـ"محاربــة  األمريــي  للمفهــوم 
اإلرهاب".

وذكر أن االتفاقية تسمح للواليات 
يف  التدخــل  األمريكيــة  املتحــدة 
طبيعيــة عمل "أونروا" التي يجب 
والحريــة  بالحياديــة  تتمتــع  أن 
وتســمح  ونشــاطاتها،  عملهــا  يف 
الكتــب  مراجعــة  لواشــنطن  أيضــا 
الوكالــة  مــدارس  يف  املدرســية 
عليهــا  ضغًطــا  سيشــكل  مــا  وهــو 
لشــطب جــزء كبــري مــن املناهــج، 
مــع  تنســجم  مناهــج  وتأليــف 

الواليات املتحدة واالحتال.
وبــّن أن االتفاقيــة تفــرض معايــري 
تتســاوق مع األهــداف "الصهيوي 
أمريكيــة"، ومن يتجاوزها يتعرض 
إدارة  مــن  إداريــة،  لعقوبــات 

الوكالة.
االتفــاق  أن  إىل  هويــدي  ولفــت 
يحــارص  البعيــد  املــدى  عــى 
 ، "أونــروا"  وكالــة  ويضعــف 
مــن  لهــا  ملــا  لشــطبها  كمقدمــة 

ارتباط بحق العودة.
الرئيــس  إدارة  واســتدرك: 
دونالــد  الســابق،  األمريــي 

عــى  اإلجهــاز  حاولــت  ترامــب، 
وكالــة "أونــروا" مــن خــال "صفقــة 
واآلن  بذلــك،  تنجــح  القــرن"، ومل 
خــال  مــن  بايــدن  إدارة  جــاءت 
االتفــاق لتهــدد عمــل الوكالــة، مــن 
تعريــف  بإعــادة  املطالبــة  خــال 
االتفــاق  هــذا  وعــرب  الاجــئ، 

األخري.
وأضاف: "ما فشلت إدارة ترامب 
يف تحقيقه اآلن يحاول بايدن من 
ودفــع  الســيايس  االبتــزاز  خالــه 
هــدف  لتحقيــق  املاليــة  املبالــغ 

القضاء عى الوكالة دوليًا".
أهميــة  عــى  هويــدي  وشــدد 
الحــراك القائــم حاليــًا عــرب وســائل 
الســلمية  واالعتصامــات  اإلعــام، 
يف مراكــز عمليــات وكالــة الغــوث 
عــى  ولاحتجــاج  الخمــس، 

االتفاقية.
وأكــد رضورة مواجهــة مــا تضمنــه 
الوســائل  بــكل  اإلطــار  اتفــاق 
الســلمية املمكنــة ودعــوة اللجنــة 

"أونــروا"  لوكالــة  االستشــارية 
مــن  لاجئــن  املضيفــة  والــدول 
وعــدم  وتعطيلــه  رفضــه  أجــل 
التفاعــل مــع مضامينــه ملــا ميثلــه 
مــن خطــورة عــى قضيــة الاجئــن 

والدول املضيفة.
تلــك  مــن  الهــدف  أن  إىل  وأشــار 
االعتصامــات والتحرك امليداين، 
هو إيصال رسائل إلدارة "أونروا"، 
الواليــات  مــع  املوقــع  االتفــاق  أن 
سياســة  "يخالــف  املتحــدة 
الوكالــة، كــون ديباجــة قــرار إنشــاء 
عــن  يتحــدث   ،)302( الوكالــة 
العــودة  حــق  وتأكيــد  عملهــا، 

وتعويض الاجئن".
االحتجــاج  أن  هويــدي  وأكــد 
إدارة  ســيدفع  الفلســطيني 
"أونروا" لتبقى مرددة بتطبيق أي 

إجراء بعد توقيع االتفاقية.
ومطلــع أبريــل/ نيســان املــايض، 
األمريــي  الرئيــس  إدارة  أعلنــت 
املــايل  الدعــم  إعــادة  بايــدن  جــو 

لنشــاطات "أونــروا" ضمــن اتفاقية 
إطــار عمــل رســمية بـــ 150 مليــون 
وقفــه  مــن  ســنوات  بعــد  دوالر، 
الســابق  الرئيــس  إدارة  بقــرار 
دونالد ترامب يف أغسطس/ آب 
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بحســب  االتفــاق  بنــود  ومــن 
لاجئــن  التنفيــذي  املكتــب 
الفلســطينين يف الضفــة الغربيــة 
كل  عــن  أونــروا  مســاعدة  "وقــف 
التحريــر  لجيــش  ينتمــي  الجــئ 
مــن  منظمــة  أي  أو  الفلســطيني 
يشــارك  ومــن  العصابــات  فئــات 
يف عمــل إرهــايب مــن وجهــة النظر 

األمريكية الصهيونية".

واشــرطت أيضــا "مراقبة املنهاج 
الفلســطيني وحــذف وشــطب أي 
محتوى ال يتناسب مع وجهة نظر 
االحتال ومراقبة كافة مؤسسات 

األونروا".
وُتلزم االتفاقية "أونروا" بـ "تحديد 
أي  ملعالجــة  اجــراءات  واتخــاذ 
مبــادئ  مــع  ينســجم  ال  محتــوى 
املــواد  يف  املتحــدة  األمــم 
الــذي ســُيرجم  التعليميــة" األمــر 
يف تجريــد املناهــج الفلســطينية 
مــن أي محتويــات ينظر إليها عى 
ضــد  تحريضيــة  أو  متييزيــة  أنهــا 
الكيــان املحتــل مثــل اإلشــارة إىل 

فلسطن التاريخية وغريها.

الفعاليــات الشــعبية يف بلــدة بيتــا رفضــا 
لاســتيطان، وأنــه اختتــم حياتــه القصــرية 
شــهيدا بعدمــا أبــى خــري بــاء يف مواجهة 
االحتــال ومشــاريعه االســتيطانية، ليؤكد 
مــرة أخــرى بدمائــه أن شــعبنا ال ميكنــه بــأي 
حــال مــن األحــوال القبــول بوجود االحتال 

عى أرضه.
ولفتــت الجبهــة يف بيــان لهــا إىل أن دمــاء 
الشــهيد املقــدام "خبيصــة" وكل شــهداء 
شعبنا الذين ارتقوا يف ساحات املواجهة 
املختلفــة، تضــع الــكل الفلســطيني أمــام 
استحقاق توحيد الصفوف والتوافق عى 

برنامج متكامل للمقاومة بأشكالها كافة.
وكل  خبيصــة  الشــهيد  روح  وحّيــت 
الشــعبية  املقاومــة  وأبطــال  الشــهداء 
يف بلــدة بيتــا الذيــن يقاتلــون آلــة الحــرب 
اإلرسائيليــة بصدورهــم العاريــة ويعمــدون 

بالدم بقاء وخلود شعبنا عى أرضه.
فلســطن  يف  املقاومــة  لجــان  ونعــت 
إعدامــه  معتــربة  "خبيصــة"،  الشــهيد 
ملسلســل  اســتمرارا  االحتــال  برصــاص 

جرامئه ضد شعبنا وأرضنا.
وشددت اللجان يف بيان لها عى أن الرد 
عــى جرميــة إعــدام "خبيصــة" ال يكــون إال 

يف  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  يــد  بإطــاق 
كل شــرب مــن أرض فلســطن، مضيفــة أن 
دمــاءه وكل الشــهداء ســتبقى منــارة لــكل 
األحــرار والثــوار، وسرســم خارطــة الطريق 
األقــى  واملســجد  القــدس  تحريــر  نحــو 

وفلسطن.
ودعــت إىل إســراتيجية مقاومــة متكاملــة 
وشاملة القتاع االحتال وإرهابه وإفشال 
شــعبنا  تســتهدف  التــي  مؤامراتــه  كل 

وقضيتنا.
الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  األمــن  ووصــف 
قــوات  إقــدام  الربغــويث  مصطفــى  د. 

نابلس-غزة/ فلسطن:
نعــت فصائــل فلســطينية الشــهيد محمــد 
خبيصــة )٢8 عاًمــا( الــذي ارتقــى أمس يف 
املواجهــات البطوليــة مــع قــوات االحتــال 
بلــدة  يف  صبيــح  جبــل  عــى  اإلرسائيــي 
الســلطة  مطالبــة  نابلــس،  جنــويب  "بيتــا" 
بإطاق يد املقاومة لردع االحتال ووقف 
جرامئه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وزفــت حركــة املقاومــة اإلســامية حامس 
"نتوجــه  وقالــت:  "خبيصــة"،  شــهيدها 
األبطــال  وشــبابها  بيتــا  ألهــايل  بالتحيــة 
مــن  مرًفــا  منوذًجــا  يســطرون  الذيــن 
االســتيطانية  الهجمــة  لصــد  التضحيــة 
وعــدوان املســتوطنن عــى جبــل صبيــح، 
منــارة  الشــهداء  بدمــاء  أصبــح  الــذي 
فــوق  وثباتــه  شــعبنا  وصمــود  للمقاومــة 

أرضه".
أن  لهــا  بيــان  يف  حــامس  حركــة  وأكــدت 
وخاصــة  كافــة،  بأشــكالها  املقاومــة  خيــار 
املسلحة، هو القادر عى إيام االحتال 
األرسى،  وتحريــر  ومســتوطنيه،  وطــرده 

والحفاظ عى املقدسات.
الشــهيد  عائلــة  مــن  بالتعزيــة  وتقدمــت 
وأهــايل بلــدة بيتــا ومحافظــة نابلــس التــي 
ضــد  معــارك  شــعبنا  أبنــاء  فيهــا  يخــوض 
االســتيطان يف بيــت دجــن وقــرة لتكــون 

أرضنا حرة عزيزة أبية.
ونعــت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطن 
أبــرز  مــن  أنــه  مؤكــدة  خبيصــة،  الشــهيد 
يف  املنخرطــن  الشــباب  النشــطاء 

االحتــال عــى اســتخدام الرصــاص الحــي 
يف  البواســل  املتظاهريــن  ضــد  مجــددا 
"بيتا"، وإطاقه مبارشة عى رأس الشاب 
جديــدة  وحشــية  جرميــة  بأنــه  "خبيصــة" 
ضــد املقاومــة الشــعبية يف ظــل صمــت 

عاملي.
إن  صحفــي  تريــح  يف  الربغــويث  وقــال 
املقاومــة  توقــف  لــن  االحتــال  جرائــم 
الفلســطينية  الحقــوق  أجــل  مــن  الشــعبية 
االســتيطان  وجــه  يف  األرض  عــن  ودفاعــا 
بــل تزيدهــا عنفوانــا، لكــن ال بــد مــن حملــة 
واملطالبــة  االحتــال  انتهــاكات  لفضــح 
عــى  واملقاطعــة  العقوبــات  بفــرض 
منظومتــه ومتييــزه العنــري الــذي يخــرق 

كل قوانن حقوق اإلنسان.
واملغربــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
جرميــة  اللــه،  رام  يف  اشــتية  بحكومــة 
"خبيصــة"،  للشــاب  الوحــي  اإلعــدام 
مطالبــة املحكمــة الجنائية الدولية بتحمل 
جرائــم  يف  تحقيــق  وفتــح  مســؤولياتها 
الــذي يصعــد فيــه  االحتــال، يف الوقــت 
وممتلكاتــه  وأرضــه  شــعبنا  بحــق  جرامئــه 

ومقدساته.
وقالــت يف بيــان لهــا إن اســتهداف قــوات 
االحتــال املســريات الســلمية بالرصــاص 
واضــح  دليــل  والقنابــل  واملطاطــي  الحــي 
عــى نيتهــا قتل املواطنن العّزل، محملة 
الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  حكومــة 
الشــاب  إعــدام  جرميــة  عــن  واملبــارشة 

"خبيصة".

حماس: المقاومة المسلحة هي القادرة على طرد االحتالل ومستوطنيه
فصائل تنعى الشهيد "خبيصة" وتطالب بإطالق يد املقاومة لردع االحتالل

مواطنون يلقون نظرة الوداع عى الشهيد محمد خبيصة            )أ ف ب(
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رفح/ فلسطني:
أعلنــت الهيئــة العامــة للمعابــر 
الداخليــة  وزارة  يف  والحــدود 
 )2647( أن  الوطنــي،  واألمــن 
رفــح  معــر  غــادروا  مســافرا 

األسبوع املايض.
يف  العامــة،  الهيئــة  وأفــادت 
أمــس،  األســبوعي،  تقريرهــا 
فيــا  )1285( عائــدا،  بوصــول 
املرصيــة  الســلطات  أرجعــت 

)111( مسافًرا.
العمــل  أن  إىل  وأشــارت 
يتوقــف باملعــر يومــي الجمعــة 
صبــاح  فتحــه  ويعــاد  والســبت 

األحد.

عان/ فلسطني: 
خالــد  الرقمــي  اإلعــام  يف  الخبــر  قــال 
عــى  الفلســطيني  "املحتــوى  إن  طــه: 
يتعــرض  االجتاعــي  التواصــل  منصــات 
لهجمة رشسة تصل إىل مستوى اإلعدام 

الرقمي".
الفلســطيني  "املحتــوى  أن  وأضــاف 
والجرائــم  الحــرب  جرائــم  يفضــح  الــذي 
وبتحريــض  مســتهدف،  اإلنســانية  ضــد 
إرسائيــي مبــارش، األمــر الــذي وصــل إىل 
حــد اإلبــادة الجاعيــة الرقميــة" عــى حــد 

وصفه.
أن  بــرس"  "قــدس  لوكالــة  "طــه"  وأكــد 
إىل  وتحتــاج  خطــرة،  الرقميــة  "املعركــة 
جهود الجميع، وتحديدا من لديه اتصال 
أو تأثر يف منصات التواصل االجتاعي 
التقنيــة  والــركات  البحــث  ومحــركات 

ومزودي املحتوى بأشكاله املختلفة". 
الكراهيــة  "خطــاب  رفضــه  عــى  وشــدد 
مهــا كان، وعــن أي جهــة صــدر"، مطالبــا 
بـ"معايــر موحــدة وواضحــة وغــر منحــازة 
الرقميــة  واملنصــات  فيســبوك  مــن 

األخرى". 
ودعــا طــه الــذي أطلــق مــع مجموعــة مــن 
يعدمنــا"،  "فيســبوك  حملــة  النشــطاء 
واملنظــات  الشــعوب  تتحــرك  أن  إىل 
والهيئــات والنشــطاء واملؤثــرون والخــراء 
"لبنــاء مجموعــات ضغط تهــدف إىل فتح 
الدقيقــة  املســائل  يف  حواريــة  قنــوات 
والتفصيليــة، التــي يتم عى أساســها بناء 
الخوارزميات وتعليم اآلالت، فيا يتعلق 
اإلعامــي،  والتضليــل  الكراهيــة  بخطــاب 
والســياق  باللغــة  املتعلــق  وتحديــدًا 

العريب".
امليــدان،  هــذا  أســف  "بــكل  وتابــع: 
وألســباب تتعلــق بتقاعــس العــامل العريب 
يف  الفاعلــة  واملشــاركة  الدخــول  عــن 
)إرسائيــل(  وتحتكــره  بــه  تتفــرد  صناعتــه، 

بشكل مبارش وغر مبارش". 
ودعــا الخبــر الرقمي إىل تكثيف الجهود، 
التقنيــة  الخــرات  ميلــك  مــن  "وتحديــدا 
والحقوقيــة،  والقانونيــة  واملعرفيــة 
نظرائهــم  مــع  التواصــل  رضورة  يف 

مــن  وغرهــا  وجوجــل  فيســبوك  يف 
املنصات، بهدف النقاش والتحاور حول 
الضــار،  للمحتــوى  التفصيليــة  املعايــر 
يتــم  الــذي  الكراهيــة،  وخصوصــًا خطــاب 
وحظــر  املحتــوى  محاكمــة  أساســه  عــى 

النر وتعطيل الحسابات". 
وطالــب بـــ"رضورة تشــكيل جبهــة أو مظلة 
مكافحــة  يف  الجهــود  لتوحيــد  جامعــة 
خطــاب الكراهيــة"، قائــا: "هــذه املظلــة 
وبقيــم  عاملــي  بشــكل  تتحــرك  أن  بــد  ال 
مــع  التعبــر  حريــة  تعزيــز  يف  إنســانية 

محارصة خطاب الكراهية".
العــامل  يغــزو  بــدأ  الخطــاب  "هــذا  وقــال: 
الرقمــي بأشــكال بشــعة وبطــرق شــيطانية 
متحايلــة، فــا بــد مــن العمــل الجــاد عــى 
فضحــه وتجرميــه، والتقــدم بحلــول عملية 
عادلة يف معالجة التحديات الناشــئة مع 

العامل الرقمي املتغر".
يشــار إىل أنــه يف عــام 2020، وثــق مركــز 
بحــق  انتهــاك   1200 سوشــال"  "صــدى 
عــى  الفلســطيني  الرقمــي  املحتــوى 

شبكات التواصل االجتاعي.
تســمى  مــا  أعلنــت   2018 ويف 
إدارة  أن  اإلرسائيليــة  "القضــاء"  وزارة 
"فيســبوك"، استجابت عام 2017 لنحو 
85  يف املائــة مــن طلبــات )تــل أبيــب(، 
خاصــة  بيانــات  وتقديــم  وحظــر  إلزالــة 

باملحتوى الفلسطيني عى املوقع.
مؤخــرا،  أمريــي،  علمــي  بحــث  وكشــف 
تشــنها  حملــة  تفاصيــل  عــن  النقــاب 
)إرسائيــل(، ضــد املحتــوى الفلســطيني، 
عــى وســائل التواصــل االجتاعــي، عــر 
وتبلــغ  ترصــده  إلكرتونيــة،  "خوارزميــات" 
تجــب  عنيفــا  "محتــوى  باعتبــاره  عنــه؛ 

إزالته".
جامعــة  عــن  الصــادر  البحــث  واتهــم 
"تأجيــج  عنــوان  تحــت  وجــاء  نيويــورك 
التواصــل  وســائل  تكثــف  كيــف  النــار.. 
يف  الســيايس  االســتقطاب  االجتاعــي 
الواليــات املتحــدة؟"، رشكــة "فيســبوك" 
األفــكار  انتشــار  يف  "ســاهمت  بأنهــا 
مثــر  ســيايس  منــاخ  وإنتــاج  املتطرفــة 

لانقسام".

وأشــار البحــث الــذي أعده "بول باريت"، 
و"جرانــت  هندريكــس"،  و"جوســتني 
إىل  نيويــورك،  جامعــة  مــن  ســيمز"، 
مقاطــع  شــكل  عــى  مضللــة  "معلومــات 
فيديــو وصــور ونصــوص، متت مشــاركتها 
لتأجيــج  التواصــل  وســائل  مختلــف  عــى 
رســالة  منهــا  املتلقــني"،  لــدى  التطــرف 
عــر  واســع  بشــكل  مشــاركتها  متــت 
مجموعــات "واتســاب" إرسائيليــة واســعة 
"الفلســطينيني  إن  تقــول:  االنتشــار 
قادمــون"، وإنــه يجــب عى اآلبــاء "حاية 
الذيــن  الفلســطينيني  مــن  أطفالهــم" 

يقرتبون.
ويف الفــرتة ذاتهــا تــم إرســال رســالة إىل 
مجموعــة كبــرة فلســطينية عــى تطبيــق 
الجيــش  غــزو  مــن  حــذروا  آب"،  "واتــس 
اإلرسائيي لقطاع غزة، بادعاء "أن الجنود 

اإلرسائيليني يف طريقهم بالفعل".
"فيســبوك"  رشكتــي  أن  البحــث  وكشــف 
وحذفتــا  "بالخطــأ  حظرتــا  و"تويــرت" 
املؤيــدة  املنشــورات  مايــني  وقيدتــا 
اإلرشاف  أنظمــة  بســبب  للفلســطينيني، 
اآليل، وعــر خوارزميــات إزالــة املحتــوى 

الخاصة".
أنشــأت  "فيســبوك"  أن  البحــث  وأوضــح 
)إرسائيــل(،  يف  خاصــا"  عمليــات  "مركــز 
العربيــة  اللغــة  يجيــدون  موظفــون  فيــه 
لرصــد املحتــوى الفلســطيني، وأن معظم 
للفلســطينيني  املؤيــدة  املنشــورات 
ألنهــا  و"تويــرت"،  "فيســبوك"،  أزالتهــا 
و  "شــهيد"  مثــل  كلــات  تضمنــت 
تشــغيل  إىل  يــؤدي  مــا  "مقاومــة"، 

"الخوارزميات".
"الخوارزميــات"  هــذه  أن  البحــث  وعــّد 
الفلســطينيني  تعــرض  يف  تســببت 
عــى  الرقابــة"  مــن  مــررة  غــر  لـ"درجــة 

منصات وسائل التواصل االجتاعي.
وذكر أن هناك وحدات إلكرتونية محرتفة 
يف )إرسائيــل( ترصــد كميــات كبــرة مــن 
الفلســطيني، وتبلــغ عنــه، "مــا  املحتــوى 
لعــدم  التــوازن،  اختــال  يف  يتســبب 
األســاليب  هــذه  الفلســطينيني  امتــاك 

عى وسائل التواصل االجتاعي".

الســنوية  الذكــرى  أمــس  مــن  أول  ووافقــت 
األوىل لتوقيــع اإلمــارات والبحريــن يف 15 
ســبتمر/ أيلــول 2020، اتفاقيتــني لتطبيــع 
ينضــم  أن  قبــل  )إرسائيــل(،  مــع  العاقــات 
والســودان،  املغــرب  ذاتــه  العــام  يف  لهــا 
أبراهــام"، يف خطــوة  بـ"اتفاقيــات  وُعرفــت 
أثارت غضبا شعبيًا عربيًا وإساميًا واسعًا.

مالحقة بوليسية
القــدس  وقــال رئيــس "رابطــة شــباب ألجــل 
العامليــة" يف الكويــت، طــارق الشــايع: إن 
"تطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل( كلــه رش، 

وعلينا التحرك ملقاومته والخاص منه".
مســار  مــن  املســتفيد  أن  الشــايع  وأكــد 
حــني  يف  وحــده،  االحتــال  هــو  التطبيــع 
املطبعــة،  العربيــة  الــدول  األكــر  الخــارس 
عــى  تعــود  فائــدة  أي  توجــد  "ال  مضيًفــا: 

الدول العربية من التطبيع مع االحتال".
حاولتــا  ومــرص  األردن  أن  إىل  وأشــار 
االستفادة من عاقاتها مع االحتال عى 
جــدوى،  دون  لكــن  االقتصــادي  املســتوى 
فتطــورت العاقــات "ومل تســتفد الدولتــان 

وال شعباها".
اتفاقيــات  مــن  يريــد  االحتــال  أن  وأضــاف 
التطبيــع اعرتاًفــا عربًيا بوجوده يف األرايض 
الفلســطينية املحتلــة وقبولــه حقيقــة واقعة 
الكامــل  االعــرتاف  خــال  مــن  باملنطقــة، 

برعيته االستعارية االستيطانية.
يجعــل  الشــعوب  رفــض  إن  الشــايع:  وقــال 
مــع  والعربيــة  الخليجيــة  الــدول  تطبيــع  مــن 
مــن  الرغــم  وعــى  قيمــة،  بــا  )إرسائيــل( 
ســنوات التطبيــع مــع املحتل فإن الشــعوب 
الغاصــب"،  الكيــان  عــن  بعــًدا  إال  تــزدد  مل 
مؤكــًدا أن الشــعوب ال ميكــن أن تطبــع مــع 
االحتــال أو تتقــارب معــه، فهو كيان محتل 

غاصب.
ماحقــة  هنــاك  تكــن  مل  "لــو  وأضــاف: 
بوليســية ألعلنــت الشــعوب العربيــة رفضها 
املخالــف  صوتهــا  تعــي  فهــي  التطبيــع، 
رفًضــا  مســتمر  بشــكل  السياســية  لقيادتهــا 

للتطبيع".
الــدول  بعــض  تطبيــع  أن  عــى  وشــدد 
وأدى  الفلســطينية  بالقضيــة  أرض  العربيــة 
وتراجــع  عنهــا،  املدافعــني  عــدد  لتقليــص 
دور الجمعيــات الخريــة يف تقديــم الدعــم 
يف  مشــاريعها  وتقليــص  للمحتاجــني 

الداخل الفلسطيني.
وحــث رئيــس رابطــة شــباب ألجــل القــدس، 
الدول لسن قوانني ُتجرّم التطبيع وتحاسب 
مرتكبيــه، وأن تتحــرك املؤسســات األهليــة 
لدعــم  والخريــة  واإلنســانية  الحقوقيــة 
القضيــة الفلســطينية ونرصتهــا، إىل جانــب 
ملناهضــة  روابــط  أو  مؤسســات  إنشــاء 
واملؤسســات  الــركات  وحــرص  التطبيــع، 

املطبعة مع االحتال ومقاطعتها.
واملؤسســات  الشــعوب  الشــايع  ودعــا 
العربيــة الحقوقيــة واإلنســانية واالقتصاديــة 
مختتــًا:  للتطبيــع،  رفًضــا  لانتفــاض 
"التطبيع كله رش، وعلينا التحرك ملقاومته 

والخاص منه".
خيانة عظمى 

اإلماراتيــة  الرابطــة  رئيــس  قــال  جانبــه  مــن 
ملقاومــة التطبيــع أحمــد الشــيبة النعيمــي: 
إن الــدول العربيــة تعلــم جيًدا أنها لن تجني 
شــيئا مــن التطبيــع، فهي تريــد من االحتال 

أن يسندها أمام شعوبها املنتفضة.
العاصمــة  يف  املقيــم  النعيمــي،  وأضــاف 
الريطانية لندن: إن الدول العربية تعلم أن 
التجربــة الســابقة للــدول املطبعــة مل تجــِن 

شــيئا مــن التطبيع ســوى مزيد مــن االنحدار 
الســيايس  املســتوى  عــى  والخســائر 

واالقتصادي.
إىل  وصلــت  املطبعــة  الــدول  أن  وذكــر 
قناعــة أنهــا مســتعدة لدفــع الكثر ألن تكون 
مســنودة مــن الــدول الكــرى أمــام شــعوبها 
مــن  فالغايــة  بالرحيــل،  يطالبونهــا  الذيــن 
مناصبهــم  حايــة  هــي  العاقــات  تطبيــع 

وكراسيهم، وبقاؤهم عى سدة الحكم.
واإلســامية  العربيــة  الشــعوب  أن  وأكــد 
وتعــده  تاًمــا،  رفًضــا  التطبيــع  فكــرة  ترفــض 
مــا  الفلســطينية،  للقضيــة  عظمــى  خيانــة 
دفــع بعــض الــدول لقمــع شــعوبها وتشــديد 

الخناق عليها للقبول بتطبيع العاقات.
العربيــة  الشــعوب  أن  النعيمــي  وبــني 
العــامل يقفــون إىل جانــب  وأحــرار ورشفــاء 
القضيــة الفلســطينية يف مواجهــة االحتال 
واملطبعــني، ويعدونهــا قضيتهــم املركزيــة 

ولن يتخلوا عنها.
مــع  العاقــات  تطبيــع  أن  إىل  وأشــار 
عــى  االحتــال  جــرأ  العربيــة  الــدول  بعــض 
الشــعب  بحــق  جرامئــه  مــن  مزيــد  ارتــكاب 
بــاب  اقتحامــات  فشــهدنا  الفلســطيني، 
العمــود، وإطــاق الرصاص عى املصلني، 
ومحاولــة ترحيــل أهــايل حــي الشــيخ جــراح، 
وإعطاء ضوء أخرض لاحتال لشــن عدوان 

عى قطاع غزة املحارص منذ 16 عاًما.
وحــث النعيمــي الشــعوب العربيــة لخــوض 
معركــة الوعــي لحــث األجيــال الفلســطينية 
عــى حايــة القضية واالطــاع عى الجرائم 
التي يرتكبها االحتال بحق الفلســطينيني، 
ومخاطــر التطبيــع، واألهــداف التــي تســعى 
مواجهتــه،  وآليــات  لتحقيقهــا  )إرسائيــل( 

ودعم صمود الفلسطينيني.

كوبنهاجن/ فلسطني:
فلســطينيي  مؤمتــر  أعــال  اليــوم  تنطلــق 
العاصمــة  يف  الـــ19،  نســخته  يف  أوروبــا 
املنصــات  عــر  كوبنهاغــن،  الدمناركيــة 
توحدنــا  "القــدس  شــعار  تحــت  الرقميــة، 

والعودة موعدنا".
وأكــد رئيــس مؤسســة "مؤمتر فلســطينيي 
أوروبا" أمني أبو راشد، أن انعقاد النسخة 
الـ 19 من املؤمتر يعّر عن إرادة حقيقية 
يف  جديــدة  وتجربــة  اســتمراريته،  يف 

آليات إخراجه.
وأوضــح أبــو راشــد لـ"قــدس بــرس"، أمــس، 
أمــام  ــا  تحديًّ مّثلــت  كورونــا  جائحــة  أن 
أعالــه  يعقــد  الــذي  املؤمتــر،  انعقــاد 
تجربــة  وهــي  الرقميــة،  املنصــات  عــر 
جديــدة يف آليــات وشــكل وإخــراج مؤمتر 

فلسطينيي أوروبا.

إسطنبول/ فلسطني:
لفلســطينيي  الشــعبي  املؤمتــر  حــدد 
الثــاين  تريــن  نوفمــر/  شــهر  الخــارج، 
املقبل موعًدا لعقد مؤمتره العام الثاين 
مبدينــة إســطنبول الرتكيــة، مبشــاركة ألــف 
شــخصية وطنيــة فلســطينية، مشــًرا إىل 
أنه سيتخلل الفعالية انتخاب هيئة وأمانة 

عامة جديدة للمؤمتر.
وأوضح القائم بأعال رئيس الهيئة العامة 
ماجــد الزيــر، يف بيــان، أمــس، أن املؤمتــر 

إمــا  أمــام خياريــن  كنــا  العــام  وقــال: هــذا 
ــا،  التأجيــل أو أن يعقــد املؤمتــر إلكرتونيًّ
عقــد  عــى  إرصار  هنــاك  كان  وفعــا 
رســالة  تبقــى  حتــى  ــا،  رقميًّ ولــو  املؤمتــر 
الدفــاع عــن حقــوق شــعبنا، ويف مقدمتها 
حــق العــودة ممتــدة من جيــل إىل آخر يف 

القارة األوروبية.
املؤمتــر  لعقــد  االســتعدادات  أن  وبــنّي 
ماضيــة عــى قــدم وســاق، وتــم الرتتيــب 
الوطنيــة  الشــخصيات  مــن  العديــد  مــع 
الفلســطينية البــارزة، وكذلــك العديد من 
الشــخصيات العربية واإلســامية وأعضاء 
الداعمــني  األوروبيــة  الرملانــات  يف 

لفلسطني.
ســيفتتح  املؤمتــر  أن  راشــد  أبــو  وأعلــن 
الشــخصيات  مــن  لعــدد  بكلــات  أعالــه 
النائــب  أبرزهــا:  الفلســطينية،  الوطنيــة 

يومــي  مــدار  عــى  ســيعقد  الثــاين  العــام 
إســرتاتيجية  وســيتناول  نوفمــر،   20-21
عمل فلسطينيي الخارج ومحورية دورهم 

يف املروع الوطني الفلسطيني.
الثــاين  العــام  املؤمتــر  أن  إىل  وأشــار 
ســيتناول أيضــا الشــأن الفلســطيني العــام 
والقــدس  الاجئــني  بقضيــة  يتعلــق  ومــا 

وحصار غزة واألرسى.
وأوضح أن املؤمتر العام الثاين سينتخب 
الهيئــة العامــة الجديدة للمؤمتر الشــعبي 

د.  التريعــي  املجلــس  لرئيــس  األول 
للمؤمتــر  العــام  واألمــني  بحــر،  أحمــد 
الشعبي لفلسطينيي الخارج منر شفيق، 
فلســطني  أرض  هيئــة  ومؤســس  ورئيــس 
ســلان أبو ســتة، وزوجة األسر املناضل 

مروان الرغويث )فدوى الرغويث(.
ثــاث  ســيتخلله  املؤمتــر  أن  إىل  ولفــت 
فلســطينيي  دور  عناويــن:  تحــت  نــدوات 
أوروبــا يف حفــظ الهويــة وإســناد القضيــة، 
يف  الفلســطيني  املؤسســايت  والعمــل 
وانتهــاكات  وآفــاق،  منــاذج  أوروبــا.. 
االحتال اإلرسائيي يف القدس ومخاطر 
التهجــر والتهويــد، يشــارك فيها عدد من 

األكادمييني والباحثني واإلعاميني.
والشــتات  أوروبــا  يف  شــعبنا  أبنــاء  ودعــا 
املؤمتــر  فعاليــات  متابعــة  إىل  والداخــل 
عــر املنصــات الرقميــة املختلفــة، مؤكًدا 

بدورهــم  والذيــن  الخــارج،  لفلســطينيي 
ســينتخبون األمــني العــام وأعضــاء األمانــة 

العامة املكونة من 27 إىل 35 عضوا.
املؤمتــر  انعقــاد  أن  إىل  الزيــر  ولفــت 
العــام يــأيت اســتحقاقا للنظــام األســايس 
الهيئــة  لقــاء  يف  اعتمــد  الــذي  للمؤمتــر 
العامــة الثــاين، حزيران/ يونيو 2018 يف 

إسطنبول.
وبــنّي أنــه سيســبق اجتــاع املؤمتــر العــام 
العامــة  للهيئــة  أخــر  اجتــاع  الثــاين، 

عــى أهميــة مــا ســيتم طرحــه يف املؤمتــر 
الوطنــي  الصعيــد  عــى  عناويــن  مــن 
الفلســطيني يف ظل الحالة التي تعيشــها 
القضيــة الفلســطينية مــن اســتهداف مــن 

االحتال وأعوانه.
الوجــود  أن  عــى  راشــد  أبــو  وشــدد 
شــكل  بوعيــه،  أوروبــا  يف  الفلســطيني 
القضيــة  عــن  للدفــاع  حقيقيــة  رافعــة 
وتبّنيهــا  اســتثارها  يجــب  الفلســطينية، 

والبناء عليها.
وكان مؤمتــر فلســطينيي أوروبــا األول قــد 
تنقــل  ثــم   ،2003 عــام  لنــدن  انعقــد يف 
بعــد ذلــك عــر عدد من العواصم واملدن 
األوروبية بشكل سنوي دون انقطاع، وكان 
آخرهــا يف العاصمــة الفرنســية باريس يف 
نيســان/أبريل 2020، وتم إلغاؤه بســبب 

جائحة كورونا.

الحالية يوم الجمعة 19 نوفمر؛ ملناقشة 
تقريــر وســر أعــال املؤمتــر يف املرحلــة 
شــباط/   25 تأسيســه يف  منــذ  املاضيــة 
 6 قرابــة  حــرضه  والــذي   ،2017 فرايــر 

آالف فلسطيني من أنحاء العامل.
اإلســرتاتيجية  األهميــة  عــى  الزيــر  وأكــد 
لتوقيــت املؤمتــر العام الثاين الذي يأيت 
بعــد انتصــار معركة "ســيف القدس" ويف 
الشــعب  لتوحيــد  امللحــة  الحاجــة  ظــل 

الفلسطيني حول مروع التحرر.

ا اليوم .. انطالق أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19 إلكترونيًّ

بمشاركة ألف شخصية وطنية
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يعقد مؤتمره العام في نوفمبر المقبل

وصول 1285 عائًدا
مغادرة 2647 مسافًرا عبر معبر 

رفح األسبوع الماضي

جانب من مغادرة املسافرين عر معر رفح الري            )أرشيف(

خبير إعالمي: المحتوى الفلسطيني على 
منصات التواصل يتعرض لـ"إعدام رقمي"

مه وتحاسب مرتكبيه دَعَوا لسنِّ قوانين ُتجرِّ

ناشطان عربيان: اتفاقيات التطبيع مع 
االحتالل خيانة عظمى للقضية الفلسطينية

غزة/ جمال غيث:
عّد ناشطان عربيان اتفاقيات التطبيع بين االحتالل اإلسرائيلي وبعض الدول العربية "خيانة عظمى 

للقضية الفلسطينية"، داعَيْين إلى سن قوانين ُتجّرم كل أشكال التطبيع وتحاسب مرتكبيه.
وأكد الناشــطان في حديثين منفصلين مع صحيفة "فلســطين" أن االحتالل هو المســتفيد الوحيد 

من اتفاقيات التطبيع، فقد تجرأ على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يلقيها عباس كل عام بعرض الحائط.
وهذا ما أكده آخر استطالع للرأي أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملســحية ومقــره رام اللــه الــذي أظهــر أن غالبيــة املســتطلعة آراؤهــم 80%، 
يرغبــون بإزاحــة محمــود عبــاس عن رئاســة الســلطة الفلســطينية، يف حني أظهر 
أن حــاس هــي األجــدر بقيــادة الشــعب الفلســطيني بنســبة تصــل إىل 45%، 
وقبله بـ 3 أشهر أظهر استطالع للرأي العام أجراه مركز أطلس للدراسات أظهر 
الســلطة  الفلســطينيني، أن  %73 مــن املســتطلعة آراؤهــم مــن  مــا نســبته  أن 
الفلســطينية أصبحــت عبًئــا عــى القضيــة والشــعب الفلســطيني، وأن غالبيــة 
بدورهــا بصفتهــا ممثــاًل  تقــم  التحريــر مل  أن منظمــة  رأوا   )76.4%( الجمهــور 

رشعًيا ووحيًدا للشعب الفلسطيني.
وبعد إلغاء عباس االنتخابات التي ُهزم فيها قبل أن ُتجرى، حاول أن يخرج أمام 
األمــم املتحــدة بــيء مــن بيــاض الوجه، فأعلن عن "شــقفة" انتخابات مفّصلة 
عى مقاسه ليضلل العامل بوجود أجواء دميقراطية يف األرايض الفلسطينية، 
وهي يف الحقيقة إقرار منه بأنه وفريقه فاقدون للرشعية ويبحثون عن "رائحة" 

رشعية حتى وإن كانت من خالل انتخابات ال معنى لها.
قــد تــأيت هــذه الخطــوة اســتباقية للخطــوة التــي أعلنهــا عضــو التجمــع الوطنــي 
الدميقراطــي الفلســطيني عمــر عســاف بالتعــاون مــع أعضــاء يف فصائــل وطنية 
فلسطينية وقوائم انتخابية بإطالق عريضة للتوقيع للمطالبة بـ"إجراء انتخابات 
عامــة، واحــرام الحــق يف التعبــر عــن الــرأي وضــان الحريــات"، إال أن خطــوة 
حقــوق  عــى  التفــاف  مضمونهــا  ويف  انتخابــات  شــكلها  يف  تبــدو  الســلطة 

الشعب.
ضــوء  ويف  التوقيــت  هــذا  يف  الفلســطينية  الحالــة  واقــع  إىل  جئنــا  لــو  لكــن 

لذلــك جــاء هــذا الهجــوم؛ بســبب الخشــية مــن تقــدم حركــة حــاس وســيطرتها 
عى املشهد السيايس خصوصا بعد ما حققته من نرص عسكري يف املعركة 
األخرة "سيف القدس"، وظهرت أهدافه يف أنه؛ محاولة إلشغال الرأي العام، 
ورفع مستوى التحريض ضد حركة حاس، والتأثر يف حاضنتها بعد تقدمها 
يف االســتطالعات األخــرة، ومارســة مزيــد مــن االبتزاز إلجبارهــا عى الرضوخ 

النتخابات مجتزئة ال تلبي الحد األدىن من املتطلبات الوطنية.
ويأيت ذلك أيضا يف سياق التضييق عى الحركة، ومنع تقدمها باتجاه عمقها 
العــريب واإلســالمي، وإفقادهــا أي فرصــة للنهــوض باملــرشوع الوطني وقيادته، 
ويف إطــار )تأبيــد حاكميــة الحــزب( الواحــد للســلطة، وهذا بــدوره يعكس مدى 
منافــس  أي  بوجــود  الســاح  وعــدم  الوطنــي،  بالقــرار  االســتفراد  يف  الرغبــة 
سيايس قوي ميكن أن يشكل مصدر قلق لهؤالء الحاملني بالبقاء عى صدور 

الشعب الفلسطيني إىل عقود قادمة.
كل ذلك يجري مصحوبا "بحزمة غر بريئة" من الرسائل الحزبية التي ال تراعي 
أي قدر من املسؤولية الوطنية، فهؤالء السادة ميارسون "فوقية مقززة" مع كل 
املكونــات الوطنيــة وال يحرفــون ســوى لغــة املراوغــة والتالعــب بالترصيحــات، 
وتســخيف أي جهــد للمجمــوع الوطنــي برمتــه، فــال يؤمنــون برشاكــة أو مــرشوع 
وحدة، إمنا تثبيت )دعائم االستبداد( وتقديس مرشوع التسوية، وتجريم أي 
فعــل خــارج هــذا اإلطــار، والخــوض يف مغامــرات يعتقــدون أنهــا إنجــازات عــى 

مــع فصائــل املقاومة بشــكل خاص مســتخدًما وســائل اإلعــالم العاملية 
عــر اإليهــام بأنــه بــدأ باجتيــاح القطــاع، لكن هذه الخدعــة مل تنطِل عى 
يف  املقاومــة،  لصالــح  نقطــة  وســجل  مخططاتــه  أفشــل  مــا  املقاومــة؛ 
محاولــة الستنســاخ تجربــة خاضهــا مــع حزب الله، ففي عام 2019 شــن 
حــزب اللــه هجوًمــا صاروخًيــا عــى قاعدة يف أفيفيم العســكرية، جيش 
الــذي  إنــه وضــع دمــى ودمــاء مزيفــة يف املــكان  االحتــالل حينهــا قــال 
اســتهدفه الحزب ومارس التضليل والخداع، وعليه فإذا صح ذلك فإن 
"إرسائيل" تحملت قيام حزب الله بشن عملية عسكرية قتالية روتينية 
وردت عليــه بهجــوم كبــر عــى مســتوى عمليــات الوعي، حتى إن حزب 

الله مل يدرك ذلك إال متأخرا.
أمــا عنــد الحديــث عــن املبالــغ يف الوقائع فيمكننا العودة 20 عاًما إىل 
الــوراء تحديــًدا يف عــام 2002 عندمــا روج اإلعــالم اإلرسائيــي صــورة 
من وجهني متهيًدا الجتياح الضفة الغربية يف عملية "السور الواقي"، 
األوىل كانت موجهة للمجتمع اإلرسائيي، ومفادها بأن هنالك رضورة 
قصــوى لتنفيــذ هكــذا عمليــة وتحمــل درجــة مخاطــرة عاليــة، وأنهــا أشــبه 
بحــرب التحريــر، أمــا الوجــه الثانيــة فكانــت إىل املجتمــع الفلســطيني، 
الضفــة  املقاومــة يف  ترســانة عســكرية متتلكهــا  هنالــك  أن  وحملــت 
لــن  وبذلــك  التحصينــات،  إىل  إضافــة  عملياتيــة،  خطــط  وفــق  تعمــل 
يســتطيع الجيــش اقتحــام املــدن خوًفــا عــى حيــاة جنــوده، مــا أدى إىل 
توزيــع عنــارص املقاومــة يف مناطــق متباعــدة أو اجتاعهــم يف مناطــق 
محــددة ومحصــورة كالبلــدة القدميــة يف نابلــس ومخيم جنــني مثاًل؛ ما 

جعل السيطرة عى املدن وحسم املعركة سهاًل جًدا.
الصــورة تكــررت مــع مدينتــي النــارصة وجنــني أيًضــا، ففــي حالــة النــارصة 
اإلعــالم  ســارع  قــادري،  ويعقــوب  العارضــة  محمــود  اعتقــال  وُبعيــد 
اإلرسائيي إىل نرش ما وصفه بتفاصيل عملية االعتقال والتي تضمنت 
أن عربًيا من سكان املدينة قد بلغ عن األسرين؛ ما أثار موجة غضب 
عارمــة يف وســائل التواصــل االجتاعــي عــى أهــل النارصة وصلت حد 
الشــتم والتخوين واإلهانة، أما مع جنني فانتهج تضخيم صورة املدينة 

الجمعيــة  أمــام  عبــاس  محمــود  خطــاب  متابعــة  بهــا  توصــف  كلمــة  توجــد  ال 
العامــة لألمــم املتحــدة، ســوى أنهــا مضيعــة للوقــت، هــو نفســه يعلــم أال قيمــة 
لكالمــه عنــد القــوى العامليــة العظمــى وال عنــد االحتــالل اإلرسائيــي وال عنــد 
الفلســطينيني، الذيــن يدعــي أنــه املمثــل الرشعــي لهــم، ولذلــك اختــرص عــى 
نفســه وألقــى كلمتــه عــن ُبعــد لعلمــه املســبق أنــه لــن ينصــت لحديثــه أحــد كا 

أظهرت الكامرات العام املايض يف قاعة االجتاعات.
هــذه الكلمــة التــي ألقاهــا باألمــس مكــرورة ومكــررة وال تحمــل أي يشء جديــد، 
اللهــم إال ترديــد كلمــة الرباعيــة الدوليــة يف أكــر مــن مــرة يف خطابــه، وكأنهــا 
رســالة مبطنــة للمجتمــع الــدويل أننــي أقــر بــكل مــا قالتــه لجنــة مدريــد الرباعيــة 
الدوليــة، وأن حركــة حــاس التــي تحاولــون أن تخففــوا عنهــا الحصــار يف غــزة ال 
تعــرف بهــا، وكذلــك تبــدو أنهــا اســتجداء بــأن حافظوا عى ســلطتي التي تقوم 

بواجبها عى أحسن وجه تجاه )إرسائيل(.
يف األثنــاء تجــري لقــاءات تطبيعيــة بــني قيــادات مــن الســلطة يف رام اللــه –مــن 
املؤكد أنها بعلم عباس- مع وزراء وأعضاء كنيست من االحتالل اإلرسائيي، 
كمــن يســب الشــيطان يف العلــن ويطيعــه يف الــر، غــر أنــه وصــل إىل درجــة 
االنفصــام، فهــو يســب )إرسائيــل( يف العلــن ويطيعهــا كذلــك يف العلــن، مــا 

يعكس إرصاره التغريد خارج الرب الوطني.
املمــل،  خطابــه  عبــاس  فيــه  يلقــي  كان  الــذي  نفســه  التوقيــت  يف  وكذلــك 
كان األبطــال يدافعــون عــن جبــل صبيــح،  فارتقــى منهــم الشــهيد محمــد عــي 
خبيصة، وقبله العرشات من الشــهداء والجرحى، وهذا يدل عى أن الشــعب 
جــوع،  مــن  تغنــي  وال  تســمن  ال  التــي  الخطابــات  بهــذه  يبــايل  ال  الفلســطيني 
ويواصل كفاحه وجهاده ضد املحتل اإلرسائيي، ويرضب هذه الرهات التي 

تتعــرض حركــة حــاس )لهجــوم ســيايس وإعالمي( ممنهــج وغر أخالقي، تقف 
خلفــه قيــادات مــن الســلطة وحركــة فتــح يف رام اللــه، الهجــوم يــأيت يف ظــروف 
بالغــة التعقيــد والخطــورة، ويف ظــل تنامــي مســتوى التهديــدات التــي ميكن أن 
تنــال مــن املــرشوع الوطنــي برمتــه، ومتثــل ذلــك يف: ســيل مــن "الترصيحــات، 
واملواقــف العدائيــة، والحمــالت املمولــة عــر وســائل التواصــل" والتــي ُتضــخ 
بزخــم كبــر ومنظــم؛ لتحقيــق أكــر قــدر مــن االنتشــار يف املنصــات واملواقــع 
املختلفــة، األمــر الــذي يثــر تســاؤالت عــدة حــول توقيــت الهجــوم، وأهدافــه، 
وســياقاته، والرســائل التي تريد الســلطة وفتح إيصالها لحاس بشــكل خاص، 

وللكل الوطني بشكل عام، ولألطراف العربية كذلك.
فاختيــار التوقيــت مل يكــن عبثيــا مــن هــؤالء؛ ألن الســلطة وحركــة فتــح تعيــش 
واقعــا صعبــا للغايــة خصوصــا بعــد التــورط يف عــدة انتكاســات متتاليــة منهــا: 
"تأجيــل االنتخابــات، وقتــل املعــارض الســيايس نــزار بنــات، واحتــدام الخــالف 
بــني ورثــة عبــاس، ومؤخــرا التــورط يف تعاون أمني لتســليم أرسى نفق الحرية"، 
بســخط  عــر  الــذي  الفلســطيني"  "الجمهــور  أمــام  شــعبيتها  تــآكل  عــن  فضــال 
اللــه،  رام  يف  السياســات  ألبحــاث  الفلســطيني  "املركــز  أجــراه  اســتطالع  يف 
تجــاه أداء الســلطة وحركــة فتــح، حيــث رأى %53 بــأن حــاس لهــا األحقيــة يف 
متثيــل الشــعب الفلســطيني، يف حــني طالــب %80 مــن الفلســطينيني عباس 

باالستقالة من منصبه.

ال ميكننــا يف عــرص الثــورات التكنولوجيــة أن ننكــر أن فضــاء اإلعالم بات 
ا يف إدارة الرصاعــات واملناكفــات الداخليــة والخارجيــة،  محــوًرا أساســيًّ
والحســم  التقليــدي  النــرص  مفهــوم  فيــه  تــالىش  الــذي  الوقــت  يف 
العســكري، واســتبدل القتــال يف امليــدان والجلــوس داخــل الدبابــات 
بســاحة القتــال عــى الفكــر والوعــي واملكــوث خلــف الشاشــات، وهــذا 
مقاصدهــا  عــن  وانحــراف  الصحافــة،  ألخالقيــات  انتهــاك  أنــه  شــك  ال 

وأهدافها.
مــع انتشــار وســائل التواصــل االجتاعــي أصبح من غــر الصعب معرفة 
األســاليب واملفــردات التــي ينتهجهــا اإلعالمــي اإلرسائيــي يف خطابــه 
الزمانيــة  الواقــع  ملتغــرات  تبًعــا  الفلســطيني  املجتمــع  نحــو  املرمــج 
واملكانيــة، التــي تتقاطــع مــع األهــداف القوميــة اإلرسائيليــة العامــة يف 
حالــة مــن التــالزم الكامــل عــى املســتويني الحكومــي والخــاص مع بقية 
مؤسســات الكيــان ال ســيا املؤسســة العســكرية ســعًيا لتحليــل صــورة 

الفلسطيني والتأثر يف فكره ومن ثم سلوكه.
يتخــذ القتــال اإلرسائيــي يف ســاحة الوعــي مــع املجتمــع الفلســطيني 
ســواء يف الضفــة وغــزة أم الداخــل املحتــل عــام 1948، أم خارجهــا، 
طرًقا ووســائل عدة منها إثارة اإلشــاعات والبالغات الكاذبة والدعايات 
والتعتيــم اإلعالمــي، وهــذا مــا شــاهدناه عالنيــة خــالل الفــرة الســابقة 
بالتحديد يف أثناء مطاردة واعتقال األرسى املحررين من نفق الحرية.

من الجدير بالذكر أن املؤسســة العســكرية لـ)إرسائيل( حولت الوحدة 
لوحــدة  اســتخبارات  وحــدة  مــن  امللفقــة  األخبــار  بنــرش  املتخصصــة 
العســكرية  العمليــات  شــعبة  مــن  جــزًءا  أصبحــت  إنهــا  أي  عملياتيــة، 
بعدما كانت جزًءا من االســتخبارات العســكرية، مبعنى آخر أنها تقوم 
بتنفيــذ مــا يســمى عمليــات يف ســاحة القتــال عــى الوعــي عــى غــرار 
تنفيذ عمليات عســكرية ملموســة، وهذا يعكس مدى أهمية الشــائعة 
متخصصــة  طواقــم  ضمــن  بالتأكيــد  املواجهــة،  يف  امللفقــة  واألخبــار 

بإدارة املحتوى عى منصات التواصل االجتاعي.
يف معركــة ســيف القــدس حــاول االحتــالل مارســة التضليــل والخــداع 

اســتطالعات الــرأي آنفــة الذكــر، بــأن عبــاس فاقــد للرشعيــة وعليــه الرحيــل، وأن 
التــي امتلكتهــا  فــا الرشعيــة  حــاس هــي األجــدر بقيــادة الشــعب ومتثيلــه، 

حاس وفصائل املقاومة وفقدتها فتح والسلطة ورئيسها؟ 
الرشعيــة االنتخابيــة التــي تؤخــذ مــن االنتخابــات العامــة والتــي عطلهــا محمــود 
عباس بعدما خي الخســارة فيها، غر معروف ملن ســتؤول، ولكن املعروف 
تعطيلــه  مبجــرد  بخســارته  اعــرف  ألنــه  وفريقــه،  لعبــاس  تكــون  لــن  أنهــا  هــو 
االنتخابات بأي حجة كانت، وبالعودة الستطالعات الرأي فإن حاس سيكون 

لها النصيب األكر من هذه الرشعية إن جرت االنتخابات.
ومبــا أننــا تحــت االحتــالل فــإن الرشعيــة األخــرى التــي مــن املمكــن أن تعطــي 
األحقية لقيادة الشــعب، هي الرشعية الثورية التي ال تقترص بكل تأكيد عى 
أداء حــركات التحــرر يف املــايض فقــط، بــل عــى اســتمرارية العمــل الثــوري مــا 
دامــت أهــداف الثــورة مل تتحقــق بدحــر االحتالل وإقامة الدولة، وعليه فالناظر 
إىل حــاس ومعهــا فصائــل املقاومــة مــن جهــة وإىل فتــح، يجــد الفــرق الواضــح 
يف األداء الثــوري، خاصــة يف العقديــن األخريــن، اللذيــن تزينــا مبحطــات عــز 
ســطرتها املقاومــة بقيــادة حــاس؛ كإجبــار االحتــالل عــى االنســحاب من غزة، 
وتحريــر أكــر مــن ألــف أســر يف صفقــة تبــادل، والتصــدي لحــروب االحتــالل 

األربع، والخروج منها بنرص مراكم، والحفاظ عى سالح املقاومة مرشعا.
وعليه فإن عى حاس ومن معها من فصائل املقاومة أن تســعى ألن تتصدر 
املشــهد الســيايس بــأي طريقــة كانــت، بنــاًء عــى رشعيتها الثوريــة، وأال تلهث 
وراء الدخول إىل منظمة التحرير التي عفا عليها الزمن، وال بأس أن تبحث يف 
ــا بديــال عنهــا، مــع التأكيــد أن تبقــى ضاغطــة عى  أن تشــكل جســا سياســيا حيًّ

الزناد الذي منحها رشعية صادقة وحقيقية.

طريق التحرر لكنها يف الحقيقة مجرد قفزات يف الهواء.
فرســالتهم لحــاس أنــه ال ميكــن الســاح لــك بالتقــدم أكــر مــن ذلــك، فهــذه 
الساحة لنا وميكننا اللعب فيها كيفا نشاء، وما عليك سوى الطاعة العمياء 
وإال ســتدفعني الثمــن بصــور مختلفــة، ويقولــون يف ذات الوقــت للــكل الوطني 
إن طريقكــم مــع حــاس شــائكة ومؤذيــة ولــن تــؤدي إىل أي نتائــج سياســية ومــا 
يحــدث اليــوم هــو خطــوة مصغــرة عــا ميكــن أن يحــدث لكــم ولقياداتكــم التــي 
باتــت تقــرب مــن حــاس أكــر مــن أي وقــت مــى، وللعــرب أفيقــوا فهــؤالء 
خرجــوا مــن مــرشوع مناهــض لكــم يف املنطقــة وأي حــوار أو اتصــال معهــم لــن 
يجلــب لكــم الخــر، وال ميكنكــم تجاهــل الســلطة وحركــة فتــح التــي ميكنهــا أن 
تقــدم لكــم مــا يتناســب مــع مشــاريعكم يف املنطقــة بعيــدا عــن حركــة حــاس 

اإلخوانية.
لكــن مصارعــة الثــران التــي ميارســونها لن تحقق أًيا من أهدافهم التي يســعون 
لتحقيقهــا، فالقطــار غــادر محطتــه مرعــا يف حــني أن هؤالء جــاؤوا يف املوعد 
علهــم  الفلســطيني  للشــعب  طويــال  التــودد  عليهــم  لذلــك  الخطــأ،  واملحطــة 
وآخرهــا  املحطــات  كل  يف  لهــم  ارتســمت  التــي  املشــوهة  الصــورة  يرممــون 
املعركة األخرة حينا بقوا كشاهد الزور دون يضطلعوا بأي دور وطني كانت 
تفرضه عليهم املعركة، سواء كان ذلك سياسًيا أو دبلوماسًيا أو ميدانًيا ميكن 

أن يعزز الدور البطويل الذي رسمه شعبنا ومقاومته الباسلة.

تواجــه  عســكرية  ترســانة  متتلــك  بأنهــا  وصورهــا  جــًدا  هائــل  بشــكل 
ترســانته، مضاًفــا إىل ذلــك أن حرًبــا ســتندلع إذا أقــدم عــى اجتياحهــا، 
وسيســقط قتــى وجرحــى، وهكــذا حتــى طبعت هذه الصــورة يف عقل 

املجتمع الفلسطيني.
وأيهــم  انفيعــات  مناضــل  املتحرريــن  األســرين  اعتقــال  أعيــد  حينــا 
كممجي، ســعى االحتالل إىل إبراز صورتني: األوىل عرضت للمجتمع 
اإلرسائيي بأن الجيش خطط وخاطر وخاض مغامرات من أجل اعتقال 
حيــث  الفلســطيني،  املجتمــع  إىل  الثانيــة  أمــا  املتحرريــن،  األرسى 
ســعى االحتــالل إىل أن يكــر صــورة جنــني يف أذهــان النــاس، ويبــدد 
هــذا النمــوذج الــذي أصبــح ملهــًا للشــباب يف الضفــة الغربيــة، ويــزرع 
اليــأس بعــد أن بثــت عمليــة نفــق الحريــة روح األمــل يف نفوس الشــعب 
املقهــور، ويبقــي عــى فكــرة تفوقــه يف أذهاننــا عــى الرغــم مــن الهزائــم 

التي حظي بها يف جوالته مع غزة.
الصورة الحقيقة هي أنه ال شك بأن عملية التحرر رضبة يف قوة الردع، 
كــا أن مــا متتلكــه جنــني ال يقــارن بحجــم مــا ميتلكــه االحتـــالل، وهــي 
مدينــة كبقيــة مــدن الضفــة، ميتلــك أهلهــا الوطنيــة والشــجاعة واإلرادة 
والنخوة، وما حدث فيها قد يحدث بأي مدينة أخرى، كا ال ننىس أن 
اشــتباًكا قــد وقــع يف منطقــة التمويــه، وأن أيهــم ومناضــل كانــا يف بيــت 

عائلة احتضنتهم وحفظتهم.
إذن، ســخرت اإلمكانــات الهائلــة املتاحــة لوســائل اإلعــالم اإلرسائيليــة 
الواقــع خــالل  الشــائعات وتضخيــم  بــث األخبــار املضللــة وتدفــق  يف 
املواجهة واألحداث الساخنة بهدف تدمر النسيج الداخي وتفكيك 
العقــد االجتاعــي، وبنــاء أســوار داخــل املجتمــع الواحــد لــي يصبــح 
أفــراده أرسى لتلــك األخبــار، وعليــه يكــون من الســهل تقويــض الثوابت 
واملســلات التــي يتفــق عليهــا يف مواجهــة العــدو، ولذلــك نحــن يف 
أمــس الحاجــة إىل جهــاز منظــم يتمتــع بالخــرة يك يفند األخبــار الكاذبة 
الوطنيــة  الوحــدة  مــن  األدىن  الحــد  عــى  الحفــاظ  مــن  نتمكــن  حتــى 

واالجتاعية داخل املجتمع الفلسطيني والعريب.

خطاب لك عام وأزمة الرشعية

خالف سيايس أم مصارعة ثريان!

سعًيا يف تفكيك العقد االجتماعي الفلسطيين

عبد الرحمن يونس

يارس مناع

الشرعية االنتخابية التي تؤخذ من االنتخابات 
العامة والتي عطلها محمود عباس بعدما 

خشي الخسارة فيها، غير معروف لمن 
ستؤول، ولكن المعروف هو أنها لن تكون 

لعباس وفريقه، ألنه اعترف بخسارته بمجرد 
تعطيله االنتخابات بأي حجة كانت، وبالعودة 
الستطالعات الرأي فإن حماس سيكون لها 

النصيب األكبر من هذه الشرعية إن جرت 
االنتخابات.

سخرت اإلمكانات الهائلة المتاحة لوسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية في بث األخبار المضللة 

وتدفق الشائعات وتضخيم الواقع خالل 
المواجهة واألحداث الساخنة بهدف تدمير 

النسيج الداخلي وتفكيك العقد االجتماعي، 
وبناء أسوار داخل المجتمع الواحد لكي يصبح 

أفراده أسرى لتلك األخبار، وعليه يكون من 
السهل تقويض الثوابت والمسلمات التي 

يتفق عليها في مواجهة العدو، ولذلك نحن 
في أمس الحاجة إلى جهاز منظم يتمتع بالخبرة 

كي يفند األخبار الكاذبة حتى نتمكن من 
الحفاظ على الحد األدنى من الوحدة الوطنية 

واالجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني 
والعربي.

أحمد أبو زهري

لذلك جاء هذا الهجوم؛ بسبب الخشية من تقدم 
حركة حماس وسيطرتها على المشهد السياسي 

خصوصا بعد ما حققته من نصر عسكري في المعركة 
األخيرة »سيف القدس«، وظهرت أهدافه في أنه؛ 

محاولة إلشغال الرأي العام، ورفع مستوى التحريض 
ضد حركة حماس، والتأثير في حاضنتها بعد تقدمها 

في االستطالعات األخيرة، وممارسة مزيد من االبتزاز 
إلجبارها على الرضوخ النتخابات مجتزئة ال تلبي الحد 

األدنى من المتطلبات الوطنية.
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غزة/ رامي رمانة:
أخــًرا،  غــزة،  تجــارة وصناعــة وزراعــة  احتفــت غرفــة 
يف  للفصــل  التجــاري"،  التحكيــم  "مركــز  بإطالقهــا 
املنازعــات بــن التجــار ورجــال األعــال وفًقــا إلرادة 

أطراف الخصوص، وذلك يف مقرها مبدينة غزة.
وحرض الحفل مستشار وزارة العدل عبد النارص أبو 
هــويل، وممثــل عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي يعقــوب 
الغنــدور ولفيــف مــن ممثيل الغــرف التجارية األخرى 

واملؤسسات االقتصادية.
العدالــة،  مبــادئ  إرســاء  أهميــة  هــويل،  أبــو  وأكــد 
كافــة  يف  العدليــة  الثقافــة  ونــر  املجتمــع،  يف 

املؤسسات مبا يف ذلك القضاء.
وأضــاف أبــو هــويل يف كلمتــه أن وزارة العــدل تــويل 
قانــون  تطبيــق  خــالل  مــن  للتحكيــم  كبــًرا  اهتاًمــا 
التحكيــم والالئحــة التنفيذيــة لــه، واعتــاد محكمــن 

ذي كفاءة للفصل يف املنازعات. 
مــن جهتــه، أكــد الغنــدور أن إنشــاء مركــز التحكيــم، 
يعد إضافة نوعية جديرة بالتقدير، وســيكون املركز 
من أهم أعال غرفة تجارة وصناعة غزة يف املرحلة 

املقبلة.
وشــدد الغنــدور عــى أن نجــاح املركــز يعــزز التنميــة 
االقتصادية ويوســع االســتثار يف املجال التجاري، 
مؤكــًدا أن وزارة االقتصــاد ســتبقى داعمــة ومســاندة 
للغــرف التجاريــة وعــى وجــه الخصــوص يف مراكــز 

التحكيم.
من جانبه، أوضح أمن رس غرفة تجارة وصناعة غزة، 
هاين عطا الله، أن قرار إنشاء مركز التحكيم التجاري 
يأيت انطالًقا من مســؤولية اجتاعية واستشــعار يف 
حــل النزاعــات التجاريــة التــي تزيــد بشــكل كبــر يف 

اآلونة األخرة نظًرا للظروف االقتصادية الصعبة.
مــن  نخبــة  يضــم  املركــز  أن  إىل  اللــه  عطــا  وأشــار 
املحكمــن والخــراء، ويعمــل وفق رؤيــة وزارة العدل 

.

 وبــّن أن الغرفــة التجاريــة تســعى ألن تكــون رياديــة 
ومواكبــة  الفلســطيني  الوطنــي  لالقتصــاد  وفعالــة 
التطــور املســتمر يف كافــة املجــاالت لتقديــم أفضــل 

الخدمات ألعضاء الهيئة العامة.

 مــن جهتــه أوضــح رئيس اللجنــة االقتصادية يف غرفة 
تجــارة وصناعــة غــزة وائــل العــاوور، أن مركــز التحكيــم 
العــدل  وزارة  لرخصــة  وفًقــا  انشــاؤه  تــم  التجــاري 
ملبــارشة  متخصــص  مركــز  وهــو  رقــم)13/2020( 
املنازعــات  يف  للفصــل  كوســيلة  التحكيــم  نشــاط 

التجارية وفًقا إلرادة أطراف الخصوص.
عــى  "فلســطن"  لصحيفــة  العــاوور  وأضــاف 
الخــراء  مــن  نخبــة  أن املركــز يضــم  الحفــل،  هامــش 
املتخصصــن يف مجــاالت التحكيــم املتعــددة، وأنه 
نشأ لتلبية رضوريات حيوية وهامة تقتضيها مواكبة 
التجاريــة  املنازعــات  فــض  يف  الحديثــة  التطــورات 
بالطرق البديلة لغرض املساهمة يف تحقيق السلم 

املجتمعي.
وأشــار إىل أن املركــز يســعى لتقديــم خدمــات مهنية 
وشــفافة يف تســوية املنازعات التجارية وفق أفضل 

ا. ا ودوليًّ املارسات والقوانن املعتمدة محليًّ
وأضــاف العــاوور أن املركــز ســيقدم خدمــة، التحكيم 
يتــم  أخــرى  أنظمــة  أي  أو  ألنظمتــه  وفًقــا  املؤســي 
االتفــاق عليهــا بــن أطــراف الخصــوم، وخدمــة إدارة 
باإلضافــة  والدوليــة  املحليــة  التحكيميــة  العمليــات 
إىل اســتخدام الوســاطة والتوفيــق لفــض املنازعــات 
يف  الفنيــة  االستشــارات  وكذلــك  رعايتــه،  تحــت 
أطــراف  طلــب  عــى  بنــاء  الخــاص  التحكــم  دعــاوى 
واملؤمتــرات  التدريبيــة  الــدورات  وتنظيــم  النــزاع، 

وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات املجتمع .
عــى  النزاعــات  فــض  يف  يعتمــد  املركــز  أن  وبــّن 
الخاصــة  اإلجرائيــة  والالئحــة  الداخليــة  األنظمــة 
باملركز، وقانون التحكيم الفلســطيني رقم )3( لســنة 
2000 والئحتــه التنفيذيــة رقــم )39( لســنة 2004، 
النموذجــي للتحكيــم  وقانــون األونســيرتال وقواعــده 
بقــرارات  االعــرتاف  واتفاقيــة  الــدويل  التجــاري 

التحكيم األجنبية تنفيذها.
وأشــار إىل أن املركــز يحتفــظ بقامئــة مــن املحكمــن 
املعتمديــن مــن وزارة العمــل، مــن مختلــف الفئــات 
ومجــاالت التحكيــم، األمــر الــذي أتــاح الفرصــة أمــام 
طبًقــا  والخبــر  املحكــم  اختيــار  يف  النــزاع  أطــراف 

لطبيعة النزاع.

غزة/ رامي رمانة:
يف  الخشــبية  الصناعــات  اتحــاد  قــّدر 
قطــاع غــزة، حجــم الخســائر التــي تعــرّض 
لهــا املنتجــون جــراء وقــف التصديــر عــر 
معــر كــرم أبــو ســامل جنــوب رشق القطاع 
مــدار  عــى  دوالر  ألــف   )600( بحــوايل 
ثالثــة أشــهر ماضيــة، مشــًرا إىل تقلــص 
يف  الخشــبية  الصناعــات  مســاهمة 
الناتــج املحــيل إىل )%3( بســبب تــردي 

األوضاع االقتصادية.
وقــال رئيــس االتحــاد وضــاح بسيســو: إن 
تصديــر  وقــف  عــى  املرتتبــة  الخســائر 
مــن  غــزة  وورش  مصانــع  منتجــات 
الصناعات الخشبية عن ثالثة أشهر نحو 
يف  تســبب  مــا  وهــو  دوالر،  ألــف   600

أزمة مالية لدى املنتجن.
"فلســطن"  لصحيفــة  بسيســو  وأضــاف 
أمس، أن السوق املحيل ترضر من جراء 
املــواد  إدخــال  االحتــالل  ســلطات  منــع 
الخام الالزمة للصناعات الخشبية خالل 
عليــه  ترتــب  مــا  وهــو  املذكــورة  الفــرتة 

انخفاض الناتج املحيل إىل )6%(. 
وكانــت ســلطات االحتــالل أغلقــت قبــل 
فــرتة قصــرة من شــن عدوانها عى قطاع 
غــزة يف العــارش مــن أيار/ مايو املايض، 
الصــادرات  حركــة  ومنعــت  املعابــر 
والواردات الغزية، واســتمرت عى ذلك 

لنحو ثالثة أشهر.
أن  بسيســو  أوضــح  الســياق  ويف 
الصناعــات الخشــبية صــدرت بعــد إعادة 
فتــح املعابــر قبــل نحــو ثالثــة أســابيع )5( 
إىل  الخشــبية  املنتجــات  مــن  شــاحنات 
واإلرسائيليــة  الغربيــة  الضفــة  أســواق 

بقيمة مالية تقدر بـ )100( ألف دوالر.
ونبه إىل أن مبيعات غزة الخشــبية توجه 
للســوق اإلرسائييل بنســبة )%80( وإىل 

سوق الضفة الغربية بنسبة. )%20( 

غزة/ فلسطن: 
اإلغاثــة   – الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  نظمــت 
تعزيــز  ملــروع  ختاًمــا  حفــال  الزراعيــة- 
-أريض،  الريفيــة  التنميــة  يف  االســتثار 
تدريــب  برنامــج  مــن   25 ال  الفــوج  وتخريــج 
التخــرج  حديثــي  الزراعيــن  املهندســن 

املمول من حكومة لوكسمبورغ.
وشارك يف الحفل الذي أقيم أخًرا، يف قاعة 
فنــدق فينيكــس مديــر اإلغاثــة بغــزة م.تيســر 
محيســن، وم.ســامى ضاهر منســق املروع، 
ومجلس االدارة واللجنة االستشارية للمروع 
ذات  املؤسســات  وممثــيل  اإلغاثــة،  وطاقــم 
الزراعــن  العالقــة وعــرات مــن املهندســن 

والنساء صاحبات املشاريع الريادية  .
ان  للخريجــن  أمتنــى  م.محيســن:"  وقــال 
الحصــول  يف  وطموحاتهــم  امالهــم  يحققــوا 
عــى فرصــة عمــل باعتبــاره حــق وســبيل كريــم 
للرزق ومسار لتنمية القدرة وتوسيع املدارك 

والخرات".
وأضــاف أن العــام األخــر ورغــم التحديــات اال 
انــه شــكل محطــة انجــاز مــن محطــات اإلغاثــة 
قــرن  ربــع  مــن  أكــر  منــذ  املتواصلــة  الزراعيــة 
الفتا اىل انها األبرز عى االطالق حيث تطوير 
وتطبيــق ومقاربــة تجمــع بن التنميــة والصمود 
بــن  البيئــة  عــى  واملحافظــة  النمــو  بــن 
االســتدامات الثالث االقتصادية واالجتاعية 
والبيئيــة يف ســياق توســع للــراكات وتنوعها 

عى ثالث مستويات.  
تدريــب  برنامــج  أن  عــى  محيســن  وشــدد 
التخــرج  حديثــي  الزراعيــن  املهندســن 
منوذجــا عمليــا الســتدامة التدخالت التنموية 
وملكيتها املجتمعية إذا ما توفرت لها عنارص 

النجاح األساسية.
عمليــة  أرضيــة  وّفــر  الرنامــج  أن  إىل  وأشــار 
الســوق  بــن  العالقــة  لجــدل  ثريــة  ونظريــة 

وبــّن بسيســو أن عــدد املصانــع العاملــة 
يف الوقت الراهن )250( ورشة ومصنع 

من أصل) 650(.
الصناعــات  مســاهمة  أن  بسيســو  وذكــر 
اإلجــايل  الناتــج املحــيل  الخشــبية يف 
العــرة  الســنوات  مــدار  عــى  تضــاءل 

األخرة من)%15( إىل) 3%(.
التــي  الخســائر  حجــم  بسيســو،  وقــّدر 
يف  الخشــبية  الصناعــات  لهــا  تعرضــت 
عــدوان مايــو املنــرم، نحــو )6( ماليــن 
مل  املترضريــن  أن  إىل  مشــرًا  دوالر، 

يتسلموا تعويضاتهم.
الصناعــات  أن أرضار  بسيســيو  وأضــاف 
الخشــبية يف حــرب  2014 تجــاوزت)9( 

مــدى  الرنامــج  أثبــت  حيــث  واألكادمييــة 
الحاجــة لتعميــق الحــوار بــن الجانبن وكشــف 
التــي تعــرتي كل منهــا  بامللمــوس الثغــرات 
تدخــل  الرحــب ألهميــة  املجــال  بقــوة  واظهــر 
اإلغاثة ومساهمتها بوصفها حاضنة لألبداع.

وقــال: إن اإلغاثــة بصــدد إطــالق عمليــة كــرى 
تشــتمل عــى تشــجيع ريــادة األعــال الزراعية 
ومنها تعميم خرات، وقد تحول هذا الرنامج 
لفكــرة  إرشــادي ومعيــاري  تربــوي  إىل منــوذج 
الحاضنــة واملرسعــة مــن أجــل الريــادة والتميــز 

من حيث الدعم واملوافقة والتشجيع.
مــن جانبــه، تــال د.عبــد الــرازق ســالمة  كلمــة 
قــال: إن الرنامــج  اللجنــة االستشــارية حيــث 
اســتهداف  يف  ســاهم  عاًمــا   25 مــدار  عــى 
زودهــم  حيــث  زراعيــا  مهندســا   1300
مــن  ومكنهــم  والعمليــة  العلميــة  باملهــارات 
متســلحن  وهــم  العمــل  ســوق  اىل  الدخــول 
مســتوى  عــى  والخــرات  باملهــارات 

التخصصات املختلفة.
املهندســن  عــرض  االحتفــال،  وشــهد 
املتدربــن ضمــن الرنامــج بعــض االنجــازات 
خــالل فــرتة الرنامــج التدريبــي والــذي امتــد 

نســبة  أن  حــن  يف  دوالر،  ماليــن 
.)8% ( التعويض مل تتخطَّ

الصناعــات  متــرضري  أن  إىل  وأشــار 
الخشــبية يف حــرب 2012 مل يتســلموا 
فاقــت  حيــث  تعويضيــة  مبالــغ  أي 

خسائرهم)10( مالين دوالر.
وبلغــت قيمــة الخســائر يف حرب 2008 
قرابة )3( مالين دوالر، وســجلت نســبة 

تعويض )80%(.
ترفــع  أن  رضورة  عــى  بسيســو  وأكــد 
ســلطات االحتــالل قيودهــا عــى إدخــال 
منشفات الطالء، مشًرا إىل أن توريدها 
يتطلــب تنســيقًا مســبقًا وهــو مــا يعرقــل 

عملية اإلنتاج.

النظريــة  الفنيــة  التدريبــات  مــن  اشــهر  لســتة 
قصــص   3 اســتعراض  تــم  وايضــا  والعمليــة، 
والتــي  النســوية  املشــاريع  حــول  نجــاح 

استفادت منها الوحدات اإلنتاجية. 
بدوره، قال منسق املروع م.سامي ضاهر: 
إن جمعية اإلغاثة تختتم اليوم مروع تعزيز 
االســتثار يف التنميــة الريفيــة واملمــول مــن 
حكومــة لوكســمبورغ الــذي نفذتــه اإلغاثة يف 
الضفة والقطاع عى مدار اربع ســنوات الفتا 
اىل ان املــروع هــدف اىل املســاهمة يف 
تطبيــق  خــالل  مــن  الريفــي  الفقــر  مــن  الحــد 
برنامــج التنميــة الريفيــة التــي تركــز عى ريادة 
الخــاص  القطــاع  ومشــاركة  الريفيــة  االعــال 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  البيئــة  وتعزيــز 

والقانونية املواتية للمجتمعات الريفية.
التدخــالت  أبــرز  أن  إىل  ضاهــر  ولفــت 
واألنشــطة التــي تــم تنفيذهــا يف غــزة متثلــت 
يف بنــاء القــدرات الفنيــة الفرديــة والجاعيــة 
تــم  والرياديــة يف املشــاريع الزراعيــة حيــث 
بنــاء قــدرات وتخريــج   75 مــن املهندســن 
تخصصــات  مــن  التخــرج  حديثــى  الزراعيــن 
الحيــواين  واإلنتــاج  والوقايــة  النبــاىت  اإلنتــاج 

الدوليــة  املؤسســات  بسيســو  ودعــا 
الخشــبية  الصناعــات  رفــد  إىل  املانحــة 
خطــوط  لتجديــد  متويليــة  مبشــاريع 
املصانــع  عمــل  وتطويــر  اإلنتــاج، 
أســواق جيــدة،  فتــح  ومســاعدتهم عــى 

وتنفيذ برامج تشغيلية.
عــى  اللــه  رام  حكومــة  بسيســو  وحــث 
منتجــات  وصــول  أمــام  العقبــات  تذليــل 
الضفــة،  أســواق  إىل  الخشــبية  غــزة 
وتقديم إعفاءات من الرسوم والرضائب 
للمــواد املســتوردة الداخلــة يف العمليــة 
والطــالء،  "كاألخشــاب،  التصنيعيــة 
عــام  ملــدة  األقــل  عــى  واإلكسســوار" 

كفرتة تجريبية.

يف  االغذيــة  وتكنولوجيــا  وعلــوم  والدواجــن 
غزة.

وأشــار إىل أن فــرتة التدريــب مــن -6 8اشــهر 
التدريبــات  عــى  الخريجــن  خاللهــا  تلقــى 
بهــدف  وذلــك  والعمليــة  النظريــة  الفنيــة 
تنميــة معارفهــم ومهاراتهــم املختلفــة وتعزيز 

القدرات لديهم عى اكتساب الخرات.
قــدرات املزارعــن  بنــاء  تــم  أنــه  وبــن ضاهــر 
ومهنيــة  فنيــة  تدريبــات  تنفيــذ  خــالل  مــن 
وتســويق  واالمنــة  العضويــة  الزراعــات  يف 
الزراعيــة  والتقنيــات  الزراعيــة  املنتجــات 
اإلنتــاج  مدخــالت  توزيــع  تــم  كــا  الحديثــة 
منوذجيــة  مزرعــة  وانشــاء  لهــم  الزراعيــة 
املــروع  اشــتمل  االفوكادو.كــا  ألصنــاف 
االقتصــادي  التمكــن  عــى  ضاهــر  بحســب 
واالجتاعــي للنســاء مــن خالل بنــاء القدرات 
واملهارات عى املستوى الفردي والجاعي 
واملجتمعي للنساء وتعزيز دور وتأثر املرأة 
السياســية  املشــاركة  وزيــادة  االرسة،  يف 
والوصــول لألســواق والعمــل وذلك من خالل 
دعــم وحــدات إنتاجيــة وبنــاء قدرات ســيدات 

وغرها الكثر.

وقــال الغريــز لصحيفــة "فلســطن" أمــس:" إن 
محطــة املعالجــة املركزيــة رشق الريــج وســط 
القطــاع، انتهــى العمــل التجريبــي فيهــا، واآلن 
تستوعب 60 ألف مرت مكعب يومًيا من مياه 

املحافظة الوسطى ومدينة غزة".
وأضــاف الغريــز أن ميــاه الــرف املوجهــة إىل 
ــا،  وادي غــزة معالجــة وال تشــكل أي خطــًرا بيئيًّ
وأن مروًعــا ســيتم تنفيــذه قريًبا مع مؤسســة 
لتحويــل  دوالر  ماليــن   )  6 بقيمــة)   UNDP

وادي غزة محمية طبيعية.
الســاحل  بلديــات  وأشــار إىل رشوع مصلحــة 
التــي  العميقــة  واملســاحات  الحفــر  ردم  يف 
ســابقًا  البحــر  شــاطئ  مــن  بالقــرب  أقيمــت 
أن  بعــد  الصحــي،  الــرف  ميــاه  الســتيعاب 

بدأت محطة املعالجة املركزية يف عملها.
الريــج،  رشق  املركزيــة  املعالجــة  ومحطــة 
بنــك االئتــان األملــاين  أنشــئت بتمويــل مــن 
إلعادة التنمية" KfW"  بتكلفة أكر من 100 
مليــون دوالر، بتنفيــذ وإرشاف مصلحــة ميــاه 

بلديات الساحل.
تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف عــام 2025 ســيتم 
املــروع  مــن  الثانيــة  املرحلــة  يف  البــدء 
بتوســعة املحطــة لتصــل إىل )120( ألــف مــرت 

مكعب يف اليوم.

ويف سياق آخر رّجح الغريز االنتهاء من تنفيذ 
غضــون  يف  الحيــوي  الحريــة  شــارع  مــروع 
األســبوعن املقبلــن بعــد توقــف قــرسي عــن 

العمل به.
 وقــال الغريــز إنهــم ســينتهون قريًبــا مــن تنفيــذ 
مــروع شــارع الحريــة الــذي يربــط بن مفرتق 
شــارع الرشــيد غرًبــا مــع مفــرتق شــارع صــالح 
توقــف  بعــد  ســابًقا"  "نتســاريم  رشًقــا  الديــن 
قرسي اســتمر ثالثة أشــهر بعد وقف االحتالل 

إدخال املواد اإلنشائية إىل قطاع غزة.
البنــك  مــن  ممــول  املــروع  أن  الغريــز  وبــن 
اإلســالمي للتنمية بقيمة )4.5( مالين دوالر 
يف  لإلعــار  الدوليــة  العربيــة  الهيئــة  وتنفيــذ 

فلسطن.
الشــارع  أن  إىل  حديثــه  يف  الغريــز  وأشــار 
يخــدم مؤسســات تعليميــة وطبيــة كالجامعــة 
وجامعــة  فلســطن  وجامعــة  اإلســالمية، 
وأيًضــا  الــرتيك،  واملستشــفى  اإلرساء، 
العــدل، يف حــن يربــط املزارعــن مــع  قــر 

أراضيهم. 
أيًضــا عــى  ولفــت إىل أن املــروع يشــتمل 
إنشــاء بنيــة تحتيــة وشــبكات تريــف للميــاه 
وإنشاء أعمدة إنارة. ويبلغ طول شارع الحرية 

حال اكتاله )3.5( كم وعرض )34( مرًتا. 

غرفة تجارة غزة ُتطِلق مركًزا 
للفصل في المنازعات التجارية

خالل ثالثة أشهر

)600(  ألف دوالر خسائر وقف تصدير منتجات غزة الخشبية

اختتمت مشروع تعزيز االستثمار في التنمية الريفية - أرضي

اإلغاثة الزراعية تخّرج الفوج الـ25 من برنامج تدريب 
المهندسين الزراعيين حديثي التخرج

االنتهاء من "شارع الحرية" خالل أسبوعين 
الغريز لـ"فلسطين": محطة 

المعالجة المركزية تعمل بكامل 
طاقتها ومشروع لتطوير وادي غزة

غزة/ رامي رمانة:
 أعلــن المديــر العــام للمشــاريع فــي وزارة الحكــم المحلــي، 
م.زهــدي الغريــز، زيادة كميــة مياه الصرف الصحــي المعالجة 
فــي محطة شــرق البريــج المركزية إلــى )60( ألف متر مكعب 
يومًيــا بعــد االنتهــاء من الفتــرة التجريبية، مرجحــًا في الوقت 
ذاتــه االنتهاء من تنفيذ مشــروع تأهيل شــارع الحرية الحيوي 

خالل األسبوعين المقبلين.
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باريس/ األناضول:
نجيــب  اللبنانيــة،  الحكومــة  رئيــس  أعلــن 
ميقــايت، أمــس، أن بــاده تعــول عــى الدعــم 
العــريب والغــريب، مؤكــدا عــزم حكومتــه إجــراء 

االنتخابات الترشيعية، العام املقبل.
مــع  صحفــي  مؤمتــر  خــال  ميقــايت  وقــال 
عــى  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس 
"ســتكون  باريــس:  إىل  رســمية  زيــارة  هامــش 
هناك إجراءات حاسمة يف إنعاش االقتصاد، 
مــع  الواعــدة  املفاوضــات  متابعــة  ويف 
صنــدوق النقــد الــدويل، والبــدء بإنهــاء األزمــة 

)االقتصادية(".
االنتخابــات  إجــراء  حكومتــه  عــزم  وجــدد 
مردفــا  املقبــل،  مايو/أيــار  يف  الترشيعيــة 

بالقــول: "نعــول عــى الدعــم العــريب والغــريب 
للبنان".

أن  املؤمتــر،  خــال  ماكــرون  ذكــر  جانبــه،  مــن 
"املجتمــع الــدويل لــن يقــدم مســاعدات إىل 

لبنان دون القيام باإلصاحات".
مــا  أفضــل  وضعــا  يســتحق  "لبنــان  وأضــاف: 
هــو عليــه اآلن وســنواصل العمــل مــع الحكومــة 

الجديدة عى أجندة محددة".
للحكومــة  دعمهــا  ســتواصل  "فرنســا  وأردف: 
والشــعب اللبنانيني والجميع يف لبنان يعرف 
أيــة  تســمية  دون  الحكومــة"،  يعرقــل  كان  مــن 

جهة.
وتابــع: "عــى الحكومــة اللبنانيــة العمــل عــى 
املــايل  النظــام  أن  كــا  الفســاد،  مكافحــة 

واملرصيف اللبناين يحتاج إلصاحات كبرية".
الحكومــة  "رئيــس  أن  إىل  ماكــرون  ولفــت 
اللبنانيــة تعهــد بااللتــزام بالقيــام باإلصاحــات 

الرضورية".
تشــكلت  الجــاري،  ســبتمرب/أيلول   10 ويف 
13 شــهرا مــن التعــر  حكومــة ميقــايت عقــب 
بسبب خافات سياسية، وذلك منذ استقالة 
حكومة حســان دياب، يف 10 أغســطس/ آب 

.2020

ومنــذ أكــر مــن عــام ونصــف، يعاين لبنــان أزمة 
اقتصادية حادة تســببت بتدهور قيمة العملة 
الــدوالر، وانخفــاض حــاد يف  املحليــة مقابــل 
املــرصف  لــدى  األجنبيــة  العمــات  احتياطــي 

املركزي. 

ميقاتي: نعّول على الدعم العربي والغربي للبنان

تونس/ األناضول:
أعلــن األمــني العــام لحــزب "العــال" يف 
مشــاورات  بــدء  الهامــي،  حّمــة  تونــس 
وطنيــة،  وقــوى  أحــزاب  مــع  واتصــاالت 
التصــدي  أجــل  مــن  جبهــة  لتشــكيل 

إلجراءات الرئيس قيس سعّيد.
نظمهــا  صحفيــة  نــدوة  يف  ذلــك  جــاء 
الحــزب )يســاري( يف العاصمــة تونــس، 
أمس، تحت شــعار: "يســقط االنقاب، 

ال لدكتاتور جديد".
بــدأ  العــال  وقــال الهامــي، إن "حــزب 
مشــاورات واتصــاالت مــع أحــزاب وقــوى 
وطنيــة لتكويــن معارضــة واســعة لتدابــري 
الثــورة  بشــعارات  تتمســك  ســعّيد، 
وترفض أي شــكل من أشــكال االســتبداد 
سيؤســس  مــا  الســلطات،  بــني  والجمــع 

لحكم فردي مطلق استبدادي".
"العــال"  انطلــق  التــي  األحــزاب  وعــن 
الهامــي  ذكــر  معهــا،  اتصــاالت  يف 

كابول/ وكاالت: 
واإلعــام  الثقافــة  وزارة  وكيــل  أوضــح 
األفغانيــة ذبيــح اللــه مجاهــد أن حكومــة 
املطالبــة  تنــوي  ال  األعــال  ترصيــف 
غنــي،  الســابق أرشف  الرئيــس  بتســليم 
البــاد  أمــوال  بإعــادة  تطالــب  وإمنــا 

املنهوبة.
وأضــاف مجاهــد -خــال لقــاء مــع وكالــة 
الرئيــس  أن  الروســية-  "ســبوتنيك" 
أفغانســتان،  أمــوال  نهــب  الســابق 
حــق  مــن  ألنهــا  رّدهــا  تريــد  والحكومــة 

الشعب األفغاين، حسب قوله.
إذا كانــت كابــل  وردا عــى ســؤال عــا 
قــال  العقوبــات،  لرفــع  وســاطة  طلبــت 
إن  األفغانيــة  واإلعــام  الثقافــة  وكيــل 
روســيا ميكــن أن تقــوم بخطــوة مهمة يف 

هذا األمر.
ونوه مجاهد بأن املساعدات تصل إىل 
أفغانســتان مــن روســيا وقطــر وباكســتان 

أنهــا "مبدئيــا حــزب التيــار الدميقراطــي 
)اجتاعــي ـ 22 نائبــا (، وحــزب القطــب 
)يساري( والحزب الجمهوري )وسطي(، 
ومدنيــة  وشــبابية  وطنيــة  قــوى  وكذلــك 

)مل يوضحها(".
بــه ســعّيد، األربعــاء،  واعتــرب أن مــا قــام 
"اســتكال للعمليــة االنقابيــة، وخطــوة 
كبرية باتجاه االستبداد والديكتاتورية".
وأضــاف: "مــا حصــل هــو انقــاب وليــس 
مجــرد تفعيــل للفصــل 80 مــن الدســتور 
مــن  الفصــل  أخــرج  وســعّيد  التونــي، 
مضامينــه لاســتياء عــى الســلطة التي 
باتــت جميعهــا )الترشيعيــة والتنفيذيــة 

والقضائية( بيده".
التونســية  الرئاســة  أعلنــت  واألربعــاء، 
تدابــري جديــدة، منهــا إلغاء هيئــة مراقبة 
دســتورية القوانــني، وإصــدار ترشيعات 
الرئيــس  يتــوىل  وأن  رئاســية،  مبراســيم 
مبعاونــة  التنفيذيــة  الســلطة  ســعّيد 

واألمــم املتحــدة، مشــددا عى أن كابل 
تنتظر املزيد منها.

الدولــة  أفــراد تنظيــم  إن عــدد  قــال  كــا 
عــى  "ونعمــل  جــدا  ضئيــل  البــاد  يف 
كشف أماكن وجودهم" كاشفا أيضا أن 
واشــنطن تعهدت بعدم شــن أي غارات 

مستقبا عى األرايض األفغانية.
وفيــا يخــص العاقــات مع روســيا، قال 
مجاهــد إن حكومتــه ترغب يف عاقات 
جيدة معها، وإنهم منفتحون عى زيارة 

موسكو.
ويف الســياق ذاتــه، قالــت "ســبوتنيك" 
إن  الروســية-  الخارجيــة  عــن  -نقــا 
موســكو وكابــل تناقشــان احتــال زيــارة 

وفد من الحكومة األفغانية املؤقتة.
كا أوضح مجاهد أن طالبان ال خافات 
لديهــا مــع طهــران حاليا، وتســعى إلقامة 

عاقات قوية معها.
مــن جهتــه، دعــا أمــري خــان متقــي وزيــر 

حكومة.
ســعّيد  الرئيــس  الهامــي،  ووصــف 
و)بينيتــو(  هتلــر  )أدولــف(  "ســليل  بأنــه 
الزعيمــني  إىل  إشــارة  )يف  موســوليني 
واإليطــايل  النازيــة  مؤســس  األملــاين 

مؤسس الفاشية(".
وأردف أن "املراســيم التــي أقــر )ســعّيد( 
قانــون  كل  تجــاوز  لــه  تتيــح  بهــا  العمــل 
موجــود يف البــاد، مــا ســيحدث طغيانــا 
يف  يحدثــا  مل  واســتبدادا،  وجربوتــا 
منظومتــي الرئيســني )الحبيــب( بورقيبــة 
)1956 ـ 1987(، و)زيــن العابديــن( بــن 

عيل )1987 ـ 2011(".
ولفــت إىل أن "الوضــع االســتثنايئ قــد 
قانونــا  تجهيــز ســعّيد  انتظــار  يطــول يف 
انتقاليــا وآخــر انتخابيــا يف ظــل صمــت 
حــوار  أو  مناقشــة  أي  وغيــاب  ســيايس 

يخرج البلد من أزمته".
وجــدد الهامــي تحميلــه "حركــة النهضة 

الخارجيــة بالوكالة، يف حكومة ترصيف 
الــدويل  املجتمــَع  األفغانيــة،  األعــال 

إىل بناء عاقات طيبة مع باده.
حفــل  يف  كلمــة  -خــال  متقــي  وجــدد 
تنصيــب وزيــر التجارة الجديد بالوكالة- 
التأكيــد عــى أن الحكومــة الحاليــة تريــد 

روابط وعاقات جيدة مع الجميع.
عاقــات  نريــد  "نحــن  متقــي  وقــال 
دول  وجميــع  الجــوار  دول  مــع  حســنة 
العــامل، ونطالــب الــدول بعــدم التدخــل 
سياســة  ألن  الداخليــة  شــؤوننا  يف 
لــن تنفــع، ومل تنفــع هــذه  الضغوطــات 
السياســة طيلة 20 ســنة املاضية خال 

االحتال األمرييك للباد".
الخارجيــة  وزيــر  دعــا  مــواز،  ســياق  يف 
املجتمــع  بلينكــن  أنتــوين  األمــرييك 
الدويل إىل انتهاج مقاربة موحدة تجاه 

حركة طالبان.
 76 الـــ  بالــدورة  مشــاركته  ختــام  ويف 

)صاحبــة أكــرب كتلــة برملانيــة( وحلفاءها 
املــايض،  العقــد  طــوال  الحكــم  يف 

مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الباد".
ودعا كل "القوى السياسية واالجتاعية 
إىل  والدميقراطيــة  التقدميــة  واملدنيــة 
العمل املشرتك ملواجهة هذا املسار، 
ووضــع حــد للتاعــب الجنــوين والخطري 

مبصري الشعب وبالباد".
ونبــه إىل "إمكانيــة أن يكــون مــا يحــدث 
يف  عســكري  نظــام  لوضــع  اليــوم 

السلطة".
ومنــذ 25 يوليــو/ متوز املايض، تعيش 
تونــس أزمــة سياســية حــادة، حيــث قــرر 
اختصاصــات  تجميــد  حينهــا  ســعّيد 
النــواب،  عــن  الحصانــة  ورفــع  الربملــان، 
وإقالــة رئيــس الحكومــة، عــى أن يتــوىل 
هــو الســلطة التنفيذيــة مبعاونــة حكومــة 
بإقالــة  أوامــر  أصــدر  ثــم  رئيســها،  يعــني 

مسؤولني وتعيني آخرين. 

املتحــدة،  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
شــدد بلينكــن عــى أن الرشعيــة الدوليــة 
التــي تســعى لهــا طالبــان مرتبطــة مبــدى 
التزامهــا بالتعهــدات التي قطعتها، مثل 
الســاح بحريــة الســفر ومنــع الجاعات 

"اإلرهابية" من استخدام أفغانستان.
األرسة  إىل  "رســالتنا  بلينكــن  وقــال 
الدوليــة أن أي رشعيــة أو دعــم قــد يقدم 
إىل طالبــان يرتبــط بوفائهــا بااللتزامــات 
التــي قطعتهــا يف املجــاالت الرئيســية، 
واألفغــان  لألجانــب  الســاح  وهــي 
يف  رغبــوا  إذا  البــاد  خــارج  بالســفر 
مــن  اإلرهابيــة  الجاعــات  ومنــع  ذلــك، 
اســتخدام أفغانســتان قاعــدة لعمليــات 
واحــرتام  أخــرى،  دوال  تهــدد  خارجيــة 
خاصــة  األساســية،  اإلنســان  حقــوق 
واألقليــات،  واألطفــال  للنســاء  بالنســبة 
واالمتنــاع عــن القيــام بأعــال انتقاميــة، 

وغريها".

نيويورك/ األناضول:
قالــت مفوضــة األمم املتحدة الســامية لحقوق 
قتــى  عــدد  إن  باشــيليت،  ميشــيل  اإلنســان 
سوريا املؤكد بلغ نحو 350 ألف شخص، وإن 

الرقم الحقيقي أعى بكثري.
خــال  أمــس،  ألقتهــا،  كلمــة  يف  ذلــك  جــاء 
الجلســة الـــ 48 ملجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة، ذكرت خالها معلومات حول 
ضحايــا الحــرب املســتمرة يف ســوريا ألكــر مــن 

10 أعوام.
األشــخاص  بعــض  عــى  باشــيليت  وأثنــت 
يف  الــرصاع  قتــى  توثــق  التــي  واملنظــات 

نيويورك/ وكاالت: 
أعلــن مســؤول حكومــي مينــي، أمــس، مقتــل 
بصفــوف  مشــاركتهم  خــال  طفــل  ألفــي 
الحوثيــني يف معــارك محافظــة مــأرب وســط 

الباد، منذ فرباير/ شباط املايض.
جــاء ذلــك عــى لســان مــروان نعــان، نائــب 
منــدوب اليمــن الدائــم لــدى األمــم املتحدة، 
املعنــي  املســتوى  الرفيــع  االجتــاع  يف 
خــال  املســلح  النــزاع  األطفــال يف  بحايــة 
الـــ  الــدورة  هامــش  عــى  كورونــا،  جائحــة 
يف  املتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة   76
نيويورك، وفق وكالة األنباء اليمنية الرسمية 

"سبأ".
)منــذ  األخــري  "الهجــوم  أن  نعــان  وأوضــح 

ســوريا، مشــريًة إىل أهميــة اإلحصائيــات التــي 
شــاركتها مــن أجــل ضــان املســاءلة وإثبــات أن 

ضحايا الحرب مل ينسوا.
ألًفــا   350 تضــم  قامئــة  بجمــع  "قمنــا  وقالــت: 
الــرصاع يف ســوريا  و209 أشــخاص قتلــوا يف 
بني مارس/ آذار عام 2011 ومارس 2021 ".

أولئــك  فقــط  أرقامنــا  "تشــمل  وأضافــت: 
الوفــاة  وتاريــخ  الكاملــة  بأســائهم  املعروفــون 

والذين ماتوا يف كل محافظة معينة".
ولفتــت إىل وجــود امــرأة بــني كل 13 قتيــًا، ) 
26 ألًفا و727 امرأة(، ووجود طفل تقريًبا بني 

كل 13 قتيًا )27 ألًفا و126(.

مطلــع فربايــر( عــى مدينــة مــأرب أدى إىل 
جاعــة  جندتهــم  طفــل  ألفــي  قرابــة  مقتــل 

الحويث يف صفوفها".
أكــر  الحــويث  عــن "تجنيــد جاعــة  وكشــف 
مــن 35 ألــف طفــل منــذ عــام 2014، منهــم 
17 باملئــة دون ســن 11 عامــا، بينــا يقاتــل 
6729 طفا بنشاط يف جبهات الجاعة".

وأضــاف: "جاعــة الحــويث الطائفيــة ال تــرى 
ســوى  األطفــال،  فيهــم  مبــن  اليمنيــني،  يف 

وقود لحربها".
وحذر من "خطورة استخدام جاعة الحويث 
للمــدارس واملســاجد واملخيــات الصيفية 
ألــف   60 عــن  يقــل  ال  مــا  أدمغــة  يف غســل 
طفل، وتدريبهم وإرسالهم إىل الجبهات".

وأشارت إىل أنه تم توثيق مقتل 51 ألًفا و731 
شــخًصا يف حلــب، و47 ألًفــا و483 مبحافظــة 
حمــص،  يف  و986  ألًفــا  و40  دمشــق،  ريــف 
و33 ألًفــا و271 يف إدلــب، و31 ألًفــا و993 

يف حاة، و31 ألًفا و369 يف طرطوس.
ليســت جميــع  األرقــام  هــذه  "ولكــن  وأردفــت: 
يف  الفــرتة  هــذه  خــال  وقعــت  التــي  الجرائــم 
ميكــن  الــذي  األصغــر  الرقــم  وتظهــر  ســوريا، 
العــدد  مــن  أقــل  إنــه  وبالتأكيــد  منــه،  التحقــق 

الفعيل للجرائم يف سوريا".
وأكــدت املفوضــة األمميــة وجــود حــاالت قتــل 

كبرية غري موثقة يف سوريا حتى اآلن. 

وشــدد نعــان عى "أهمية تحــرك املجتمع 
الحوثيــني  جرائــم  لوقــف  الفــوري  الــدويل 
الشــنيعة بحــق األطفــال والشــعب اليمنــي"، 

بحسب املصدر نفسه.
ومل يصدر تعليق فوري من جانب الحوثيني 
عــى األمــر، لكــن الجاعــة ســبق أن اتهمــت 

القوات الحكومية بتجنيد أطفال.
ومنــذ بدايــة فربايــر 2021، كثــف الحوثيــون 
هجاتهــم يف مــأرب للســيطرة عليهــا، كونها 
أهــم معاقــل الحكومة، واملقر الرئيس لوزارة 
الدفــاع، إضافــة إىل متتعهــا بــروات النفــط 
الغازيــة  مــأرب  محطــة  واحتوائهــا  والغــاز، 
معظــم  تغــذي  الحــرب  قبــل  كانــت  التــي 

املحافظات بالتيار الكهربايئ.

األمم المتحدة: عدد قتلى سوريا الموثق 
350 ألًفا والرقم الحقيقي أكبر

مسؤول يمني: مقتل ألفي طفل شاركوا 
مع الحوثيين في معارك مأرب

الرباط/ األناضول:
حــزب  عــام  أمــني  أخنــوش،  عزيــز  انتخــب 
"التجمــع الوطنــي لألحــرار" املغــريب، عمــدًة 
مــن  أول  ليصبــح  )وســط(،  أغاديــر  ملدينــة 

يجمع بني رئاسة الحكومة وعمدة مدينة.
ووفق وكالة "األناضول"، فقد حصل أخنوش 
منهــا  يتألــف   61 أصــل  مــن  صوتــا   51 عــى 
املجلــس الجاعــي )بلديــة( ملدينــة أغاديــر، 

خال جلسة اقرتاع، اليوم الجمعة.
الوطنــي لألحــرار" )وســط(  "التجمــع  وتصــدر 
التــي  واملحليــة،  الترشيعيــة  االنتخابــات 
أجريت يف 8 سبتمرب/ أيلول الجاري، متبوعا 
)وســط/86  واملعــارصة"  "األصالــة  بحــزب 

مقعدا( و"االستقال" )محافظ/81(.
ويف العــارش مــن الشــهر ذاتــه، عــني العاهــل 
الســادس، أخنــوش  املغــريب امللــك محمــد 

رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها.
أن  أخنــوش،  أعلــن  املــايض،  واألربعــاء 
أحــزاب  مــن  سيتشــكل  الحكومــي  االئتــاف 
و"األصالــة  لألحــرار"  الوطنــي  "التجمــع 

واملعارصة" و"االستقال".
وســط   1961 عــام  مواليــد  مــن  وأخنــوش 
املغــرب، وهــو رجــل أعال وســيايس، شــغل 
 14 عــدة مناصــب بينهــا وزيــر الفاحــة ملــد 
عامــا يف ثــاث حكومــات، ويصنــف مــن أكــر 

األثرياء املغاربة، وفق مجلة "فوربس".
وهــذه املــرة األوىل يف تاريــخ اململكــة، التــي 
عمــدة  منصــب  حكومــة  رئيــس  فيهــا  يتــوىل 

مدينة، يف آن معا. 
غالــو،  أســاء  املغربيــة  فــازت  ذلــك،  إىل 
أمــس،  لألحــرار،  الوطنــي  التجمــع  حــزب  عــن 
لريتفــع  الربــاط،  العاصمــة  عمــدة  مبنصــب 
عــدد النســاء اللــوايت يشــغلن منصــب عمــدة 
للمــرة األوىل  الكــربى إىل ثاثــة،  يف املــدن 

يف تاريخ اململكة.
عــن  الرميــيل،  نبيلــة  انتخبــت  واإلثنــني، 
"التجمــع الوطنــي لألحرار" )أول قوة برملانية( 
عمــدة ملدينــة الدار البيضــاء )كربى املدن(، 
فــازت  كــا  االنتخابــات،  يف  فــازت  بعدمــا 
حــزب  عــن  املنصــوري،  الزهــراء  فاطمــة 
برملانيــة(  قــوة  )ثــاين  واملعــارصة"  "األصالــة 

عمدة ملدينة مراكش، الجمعة املاضية.
وكانــت امــرأة واحــدة هــي التــي تشــغل هــذا 
 2009 عامــي  بــني  مراكــش  يف  املنصــب 

و2015، وهي فاطمة الزهراء املنصوري.
الوطنــي لألحــرار" )وســط(  "التجمــع  وتصــدر 
االنتخابات الترشيعية والبلدية التي أجريت 
بـــ  متبوعــا  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/   8 يف 
"األصالة واملعارصة" )وســط( و"االســتقال" 

)محافظ(.

حزب العمال في تونس يبدأ مشاورات لتشكيل جبهة ضد "استبداد" سعيد

نريد عالقات قوية مع موسكو وطهران
ذبيح الله مجاهد: نسعى الستعادة األموال المنهوبة من أفغانستان 

نساء يظفرن بمنصب عمدة ثالث مدن كبرى
في سابقة.. أخنوش يجمع بين رئاسة 

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

في اليوم العالمي للزعتر.. ما قصة "ذهب فلسطين األخضر"؟
لندن/ وكاالت:

هــل ســمعت يومــًا أن أجنــدة المناســبات العالميــة تتضمــن يومًا 
عالميــًا للزعتــر؟ تبــدو المعلومة للوهلة األولى غريبــة، لكن واقع 
الحــال يؤكــد أنهــا حقيقــة، إذ ارتبطت هــذه العشــبة ذات الفوائد 
الكبيرة، بموروثات ثقافية ووطنية لدى العديد من الشعوب التي 

تضعــه موضــع االهتمــام والتباهــي، كلما ســنحت الفرصة، مثلما 
يفعل الفلسطيني الذي يضعه في حقائبه أينما حل وارتحل.

يصــادف 23 مــن ســبتمبر/أيلول مــن كل عــام »اليــوم العالمــي 
للزعتر«، أو »الذهب األخضر« كما يســميه الفلســطينيون، الذين 

يعدونــه أحــد أهــم الرمــوز الوطنيــة التــي ارتبطــت بصراعهــم مــع 
االحتالل، إذ حاول في مرات عديدة منعهم من اإلعالن عنه كرمز 
وطنــي، أو حتــى قطفــه وبيعه، فضــاًل عن ســرقته واإلعالن عنه 

كمنتج إسرائيلي.

وال يخلــو بيــت يف فلســطني مــن هــذه العشــبة، التــي تتميــز مبذاقهــا 
االستثنايئ، سواء كانت منفردة أو ممزوجة بزيت الزيتون فيام يعرف 

فلسطينيًا بـ"املنقوشة"، أو حتى إن كان منقوعًا أو غري ذلك.
وليســت بيوت الفلســطينيني وحدها عامرة بالزعرت، الذي اســتطاع أن 

يحجز مكان لنفسه يف عقولهم ووجدانهم، بل وذاكرتهم، أيًضا.
قصص عن أصالته

وعــن هــذا تقــول الحاجــة فتحيــة أحمد )63 عامــا(، لـ"القدس العريب"، 
وهــي فلســطينية تقيــم يف قطــاع غــزة، عاشــت يف عــدٍد مــن البلــدان 
األوىل  الوجبــة  زال  "الزعــرت كان وال  إن  مــع عائلتهــا،  متنقلــه  العربيــة 
والرئيســية عــى موائدهــا، مرجعــة ذلــك للفوائــد الكبــرية التــي تختبــئ 

يف ثنايا هذه العشبة".
تؤكد الحاجة فتحية أن الجزء األهم من ارتباطها عاطفيًا بهذه العشبة 
مقرون مبا نشأت عليه وتعلمته من جدتها، منذ أن كانت طفلة، وعن 
كــم القصــص والحكايــا التــي رويــت لهــا عــن أصالــة الزعــرت يف التاريــخ 

الفلسطيني، وكيف تحول لجزء من الرصاع مع االحتالل.
وتعمــل فتحيــة عــى إعــداد الزعــرت بشــكل كامــل يف منزلهــا، الفتــًة إىل 
أنهــا يف فــرتات ســابقة كانــت تحــرص عــى زراعتــه بشــكل دوري يف 
لــه،  ثــم تقــوم بإعــداد وإضافــة الحوائــج الالزمــة  حديقــة منزلهــا، ومــن 

لتقوم الحقًا بتوزيعه عى أبنائها وعائالتهم، وحتى الجريان.
معــه  يحمــل  املنــزل،  يف  وتحضــريه  الزعــرت  إعــداد  أن  إىل  وأشــارت 
طقوســًا مبهجــة، إذ تجتمــع نســاء العائلــة بعــد أن يقمــن بتنقيــة الزعــرت 
وتنظيفــه مــن الشــوائب، ومــن ثــم يبــارشن بوضــع الحوائــج التــي تضفــي 

مذاقًا خاصًا للزعرت.
رمز وطني

وال يكتفــى الفلســطينيون بوضــع الزعــرت عــى موائدهــم فحســب، بــل 
إن كثريين منهم اســتخدموه كأداة للتعبري عن حق العودة والتمســك 
بــاألرض التــي هجــروا منهــا عــام 1948، ســواء بإعالنهــم رصاحــة أنهــا 
متثــل جــزءا مــن ثقافتهــم، أو تحويلهــا لشــعارات نضاليــة، كأن يربطــوا 
بــني بقائهــم عــى أرضهــم ببقــاء الزعــرت، قائلــني "باقــون مــا بقــي الزعــرت 
والزيتــون"، حيــث تحمــل هــذه العبــارة معنــى أصيــال للتجــذر بــاألرض، 

يوفــر  الفلســطيني، حيــث  لالقتصــاد املحــي  رافعــة  الزعــرت  ويشــكل 
العمل فيه زراعته وإعداده وتعبئته وتصديره مئات من فرص العمل.

الجبــي  الزعــرت  عــى  األوىل  بالدرجــة  الفلســطينيني  اعتــامد  ورغــم 
)الربي(، فإن زراعته البعلية ظهرت مطلع تســعينيات القرن املايض، 
ولكــن بكميــات قليلــة قبــل أن تتحــول إىل زراعــة مرويــة خــالل العقــد 

األخري وبكميات كبرية.
الحرب على الزعتر

ويف حربــه عــى الزعــرت، أقــر االحتــالل اإلرسائيــي عــام 1977 قانونــًا 
يقــى مبنــع قطــف "الزعــرت" و"العكــوب" يف األرايض املحتلــة عــام 
1948، فيــام عــده الفلســطينيون شــكاًل أخــر مــن أشــكال االســتعامر 

ومحاولــة اجتثــاث الفلســطيني مــن أرضــه وهويتــه، ومحاولــة للســيطرة 
عــى  فقــط  واحــد  عــام  وبعــد  واســتغاللها.  األرض  عــى  اإلرسائيليــة 
مجــزرة "تــّل الزعــرت" يف بــريوت، وبينــام بــات الزعــرت، رمّبــا أكــر مــن أّي 
وقت مى، رمًزا للهوّية الفلســطينّية ولعالقة الفلســطينّي مع أرضه، 

ورسدية وجود الزعرت.
ويكتســب الزعــرت الفلســطيني، املــزروع عــى ســفوح الجبــال، أهميــة 
إن  املتداولــة  الروايــة  تقــول  إذ  الفلســطينيني،  غــري  لــدى  خاصــة، 
حكايــات الزعــرت اكتســبت شــهرًة واســعة النطــاق يف عــدٍد مــن البلــدان 
العربيــة التــي وصلها الفلســطينيون املهجرون مــن أرضهم، كالكويت، 

والسعودية وغريها.
ووفقــًا إلحصــاءات وزارة الزراعــة الفلســطينية، يــزرع أكــر مــن 5500 
 11 بــني املرويــة والبعليــة، كــام تنتــج ســنويًا أكــر مــن  دونــم بالزعــرت 
ألــف طــن مــن الزعــرت األخــر الــذي يصــدر قســم منــه لألســواق العربية 

والدولية.
ويبــاع الكيلــو غــرام الواحــد مــن الزعــرت األخــر يف األســواق املحليــة 
مبــا يعــادل 4 دوالرات تقريًبــا وهــو ســعر يعــادل أكر مــن ضعف تكلفة 
اإلنتاج، إذ يرتاوح بني االرتفاع واالنخفاض تبعًا لكمية الطلب واإلقبال 

عليه.

ُعّدل القانون اإلرسائيّي وُفرض منع قطف الزعرت البلدّي أو الرّبّي.
ويف الثاين من نوفمرب/ ترشين ثان 1977 تحديدا، وّقع وزير الزراعة 
بحكومــة االحتــالل حينهــا أريئيــل شــارون، قــرارا يعــّدل الئحــة "النبــات 
نبتــة الزعــرت إىل الالئحــة، بحّجــة أّن قطفــه  املحمــّي"، ُضّمــت خاللــه 
يســّبب أرضارا للطبيعــة، وُفرضــت مبوجــب ذلــك عى كّل من يقطف 
أو يحــوز أّي كّمّيــة كانــت مــن الزعــرت، عقوبــات وغرامــات كبــرية. حّتــى 
ذلك الوقت، كانت الرباري املصدر الوحيد للزعرت يف فلسطني، إذ 

مل تكن زراعته منترشة يف ذلك الوقت.
لكــن رسعــان مــا بــدأ ضابــط الزراعــة يف األرايض الفلســطينّية املحتّلــة 
عــام 1967، زئيــف بــن حــريوت، زراعــة وتســويق الزعرت مبســاعدة ابنه 
بــن حــريوت، عــى قســم مــن أرايض قريــة صّفوريــة املهّجــرة.  يــورام 
وقــد رّصح يف مقابلــة تلفزيونيــة ُبّثــت أوائــل الثامنينــات عــى شاشــة 
التلفزيون اإلرسائيّي، قائاًل: "الزعرت لدّي فخر قومّي، أريد أن يقولوا 

إّن الزعرت إرسائيي، وهذا اليشء بدأ يتحّقق".
يف ظّل مصادرة واسعة لألرايض الفلسطينّية يف الجليل، واستشهاد 
الزعــرت  أصبــح   ،1976 عــام  األرض  يــوم  هّبــة  يف  فلســطينّيني  ســّتة 
ُيــزرع يف  وبــات  قبــل،  مــن  عهــدوه  كــام  الفلســطينّيني  عــى  ممنوعــا 
الجليــل عــى مســاحة بلغــت أكــر مــن 550 دونم، وُيســّوق تحت راية 

الطعام اإلرسائيّي!
ومل يكــن إدراج الزعــرت والعّكــوب ضمــن الئحــة النبــات املحمــّي، خطوة 
ترصيحّية من سلطات االحتالل فحسب، إّنا وسيلة قانونّية ملخالفة 
الفلســطينّيني الذيــن يقطفــون أّي كّمّيــة كانــت مــن الزعــرت أو العّكــوب 

املمنوعني.
ومــن الالفــت أنــه بــني 2004 و2016، بّتــت املحاكــم يف 61 قضّيــة 
حيــازة  أو  قطــف  تتــداول  40 قضّيــة  منهــا  والزعــرت،  العّكــوب  تتــداول 

الزعرت، ويف هذه الحاالت جميعها، كان 
فلســطينّيني،  واملّتهــامت  املّتهمــون 
وفًقــا لدراســة أعدهــا ربيــع اغباريــة عــن 
القانــون  يف  والعكــوب  الزعــرت  قطــف 

اإلرسائيي.

شابة تبدع بإنتاج تحف يدوية فنية من مادة "األيبوكسي ريزن"
غزة/ هدى الدلو:

بتركيــز عــاٍل يصاحبــه دقة مــع ذوق في اختيار األشــكال واأللوان، وفي إصبعي الســبابة 
واإلبهام فقط تبدأ في تصفيف أزهاٍر جففتها لتسكب عليها فيما بعد مادة »األيبوكسي 

ريزن«، لتبدع في إنتاج شكل جديد من التحف اليدوية الفنية. 

أميرة يحيى الخضور )25 عاًما( من قرى الخليل بني نعيم، درســت تخصص تصميم األزياء لتشــبع 
شــغفها فــي الفــن واإلبــداع، ولــم تكتــِف بذلــك، بــل توجهت لدراســة تخصــص التطريــز البرازيلي 
والسيراميك واإليبوكسي ريزن، حتى باتت مدربة في المجاالت األربعة السابقة منذ ستة أعوام. 

يف الثانية عرشة من عمرها بدأت يف اكتشاف 
أعــراض تــدل عــى موهبــة كامنــة يف صدرهــا، 
أعشــق  "كنــت  "فلســطني":  لصحيفــة  وتقــول 
األعــامل اليدويــة واألشــكال الفنيــة مثل الرباويز 
وتوجهــت  املرايــا،  عــى  والرســم  الخشــبية، 
للتطريــز دون إتقــان أي مجــال فيهــم، لكــن لــدي 

شغف أحاول إشباعه".
واملوهبــة  أكــرب  "بــدأت  الخضــور:  تضيــف 
وإضافــة  تطويرهــا،  عــى  وأعمــل  ترافقنــي 
عــامل  ألقتحــم  التطريــز،  يف  الخاصــة  ملســايت 
شــكل  عــى  موديــالت  وعمــل  األزيــاء  تصميــم 
يف  تطــوًرا  أحــدث  فــرتة  كل  صغــرية،  نــاذج 
الفضــل  ويعــود  موهبتــي،  مــن جوانــب  جانــب 

لوالدّي عى دعمهم يل".
أحدثــت  ريــزن  األيبوكــي  تخصــص  يف 
التحــف  تصمــم  باتــت  حتــى  كثــرية  تطــورات 
واإلكسسوارات وصواين الضيافة، واملضايف، 
والكوسرتات الخاصة بطاوالت السفرة، وتدخل 
املجفــف  الطبيعــي  الــورد  تصميامتهــا  يف 

و"اإليبوكي ريزن" نظام كيميايئ سائل ُمكّون 
الريــزن،  وهــو   A امُلركــب  هــام:  ُجزئــني،  مــن 
ُتخَلــط  فعندمــا  امُلنشــف،  وهــو   B وامُلركــب 
امُلنشــف   +  A )الريــزن  الســائلة  امُلكّونــات 
النهائيــة  النتيجــة  تكــون  ُمعّينــة،  ِبنســب   ،)B

وشــفاف  اللمعــان  عــايل  صلــب  ســطح  هــي 
أن  إىل  الخضــور  وتنبــه  الُزجــاج،  مثــل  وواضــح 
املــادة مســتخلصة مــن صمــغ الصنوبــر مــع مواد 

كياموية، ُتصَنع خارج فلسطني.
تلــك  اســتخدامها  عنــد  أن  الخضــور  وتبــني 
الســالمة  إجــراءات  اتبــاع  مــن  بــد  ال  املــادة 
والوقايــة بارتــداء قفازين لتســببها يف حساســية 
بالجلد، والعمل يف املادة بدرجة حرارة الغرفة 
املناسبة واملعتدلة، وتتأثر بالهواء والشمس.

وتلفت إىل أن الجديد يف مرشوعها هو ابتكار 
مــواد  عــدة  فنيــة جديــدة ومميــزة، ودمــج  طــرق 
بــأال يقــف مرشوعهــا  مــع مــادة الريــزن، وتطمــح 
عنــد هــذا الحــد، وتســتمر يف تطويــر موهبتهــا، 

وتتمكن من إضافة كل ما هو جديد لطلباتها.

وخشــب الزيتــون أو نــوع مــن الحــرب، أو الفواكــه 
املجففــة، أو صــدف البحــر، حيث إنها تســتثمر 

الطبيعة يف عمل التحف اليدوية.
وتشــري إىل أن تطــور موهبتهــا مل يــأِت مــن فراغ، 
التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  تلقــت  إذ 
مؤسســات  مــع  اإلنرتنــت  عــرب  أو  الوجاهيــة 

أجنبية تعنى بالفن.
مرشوعهــا  افتتــاح  عــى  الخضــور  وعملــت 
الخــاص الــذي ســيكون حاضًنــا لجميــع مواهبهــا 
والســرياميك  والريــزن  لألزيــاء  تصميــم  مــن 
والتطريز الربازيي والتحف واألعامل اليدوية.

وعنــد البــدء يف عمــل تحفــة مــن مــادة الريــزن، 
تــرشع الخضــور يف البدايــة عــى خلــط املــادة 
لترتكهــا ترتــاح مــدة 20 دقيقــة، ومــن ثــم تعمــل 
طلــب  أو  ذوقهــا  وفــق  التحفــة  تصميــم  عــى 
الزبونــة، لتســكب بعدهــا املــادة فوقهــا وترتكهــا 
مــن 24 ســاعة إىل 48 ســاعة لتجــف، الفتــة إىل 
العمــل يف هــذه املــادة واســع وفيــه  أن مجــال 

جانب من اإلبداع وإنتاج األفكار املميزة.

م قطفه في أراضي الـ 48  االحتالل ُيجرِّ
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يضعــن  فتيــاٌت  فيــه  يعمــل  مــن  غالبيــة 
للحــب  جعلــن  وملســاتهن،  أفكارهــن 
وأثبــن  إلبداعهــن،  وانعكاًســا  رونًقــا 
ووضعيــة  التصويــر  زاويــة  اختيــار  أن 
يكشــف  املــكان،  وجــال  الجلــوس، 
الكامــرا"،  "عدســة  صاحبــة  موهبــة 
مــن هنــا وّفــر هــذا العمــل دخــًا وشــهرًة 
ووثقــن  "الكامــرا"  أحبــن  لفتيــات 

لحظات ساحرة.
تحــت ضــوء القمــر، ســتار الليــل الحالك 
خطيبتــه  يــد  ميســُك  املــكان،  يفــرش 
فوق طاولة تحفها نفحات هواء البحر، 
يلتف حولها قلب ناري مشتعل، هذه 
تجثــو  تراثًيــا  ثوًبــا  ترتــدي  التــي  الســيدة 
وكأنهــا  يــد طفلهــا  لتقبــل  عــى قدميهــا 
متســُك العــامل بــن يديهــا، وهــو يجلس 
املتاطــم  البحــر  ميــاه  قــرب  النهــار  يف 
وورد  صخــور  حولــه  تلتــف  األســفل  يف 
فوانيــُس  تتــدىل  األعــى  ومــن  صناعــي، 

ذهبية لربط عمود البالونات باألزهار.
التقطتهــا  لصــور  مشــاهد  كانــت  تلــك 
مصــورة الجلســات دينــا كاب املعروفــة 
باسم دينا أمين )29 ربيًعا(، التي بدأت 
العمــل يف حقــل التصويــر منــذ تخرجهــا 
درســت  بعدمــا  ســنوات  تســع  قبــل 
تخصص الوســائط املتعددة، وحصلت 
عــى تقديــر امتيــاز، وافتتحــت اســتديو 

"مرال". 
إسعاد الناس

مــن  أبعــد  الجلســات  لدينــا،  بالنســبة 
عمــي  "أعتــر  صــور،  مجموعــة  كونهــا 
إنسانًيا أكرث، حينا أكون جزًءا –ولو من 

خلف الكواليس– يف سعادة الناس".
تتحــدث  يــرون صورهــم  تقــول: "عندمــا 
فيهــا املشــاعر، وعندمــا أجلــس لرتيــب 

أشــاهد  أننــي  أشــعر  وتصميمهــا  الصــور 
الصــور  أبطــال  كان  ولــو  ســيا  ال  قصــة، 
زبائــن منذ ســنوات، أتذكــر كيف صورت 
ثــم  العــرس،  يــوم  يف  الحلــوة  لحظاتهــم 
اســتمررت برفقتهم حتى أنجب بعضهم 

طفله الثالث".
ال تخفــي دينــا أن مجــال الجلســات فتــح 
باًبــا جيــًدا للدخــل والــرزق، ناهيــك  لهــا 
بأنــه ســاهم يف تطويــر قدراتهــا األدائيــة 
حــن بــدأت بإعطاء الدورات للمهتمن، 
الــايت  القليــات  الفتيــات  مــن  فهــي 
)جهــاز  "رنــون"  جهــاز  اســتعال  يجــدن 

منع اهتزاز الكامرا(.
ورغــم قلــة األماكــن العامــة واملتنزهــات 
مــن  وغرهــا  دينــا  فــإن  غــزة،  قطــاع  يف 
املجــال،  هــذا  يف  العامــات  الفتيــات 
التــي  الشــاليهات  بعــض  مــن  يســتفدن 
أنشــئت الســتقبال "جلسات التصوير". 
مضــت تقــول: "بحــر غــزة يوفــر مســاحًة 
لأللــوان الجاليــة خاصــة وقــت الغــروب 
حينا تتوشح الساء باللون الوردي، ما 
يسمح باإلبداع، وتوسيع مشاهد وزوايا 

التصوير".
يف  الفتيــات  عمــل  أن  الشــابة  وتذكــر 
مجال التصوير صار متســًعا عى عكس 
الســابق، "حيــث كان صعًبــا  الحــال يف 
يف  عمــل  فــرص  إيجــاد  الفتيــات  عــى 
استديوهات التصوير، وهذا ما اختلف 
ونصمــم  مننتــج  أصبحنــا  حــن  حالًيــا، 

ونطبع الصور".
الطرائــف،  مــن  العمــل  هــذا  يخلــو  وال 
فذاكــرة دينــا تعــج بالكثــر منهــا، تقــول: 
"تخرجــت فتــاة من املاجســتر، وأعدت 
معــي،  باالتفــاق  لهــا  مقلًبــا  عائلتهــا 
ومــن  لصديقتهــا،  الحفلــة  أن  أوهمتهــا 

جميلــة  صــورة  التقــاط  منــي  طلبــت  ثــم 
لهــا، وأنهــا ســعيدة مبشــاركة صديقتهــا 
االحتفال، وعندما جاءت ملكان الحفل، 
لهــا،  كبــر  باحتفــال  املفاجــأة  كانــت 

فدخلت بصدمة ممزوجة بالضحك".
بــن الفينــة واألخــرى تطلــق دينــا عروًضــا 
زهيــدة،  بأســعار  جلســات  لتصويــر 
مثــًا: 20 صــورة إلكرونيــة وكــرت واحــد 
"أن  والســبب  فقــط،  شــيقًا  بعرشيــن 
مبــكان خارجــي،  يتصــوروا  نفســهم  ُكــرث 
مبتنــاول  جلســات  أعمــل  فبحــاول 
نتائــج  إعــان  وقــت  خاصــة  الجميــع، 

توجيهي".
التنمر إلى عالم الشهرة

منــى حســن التــي وصــل عــدد متابعيهــا 
يف "انســتغرام" حالًيــا إىل 52 ألًفــا يف 
أقــل مــن عــام، بعــد أن اقتحمــت مجــال 
"تصويــر الجلســات" وبــدأ ســيط اســمها 
يلمــع يف هــذا الحقــل رغــم أنهــا كانــت 

متتلك هاتًفا نقااًل فقط.
آنــذاك؛ مل ينظــر بعــض املتابعــن إىل 
تركيزهــم  كان  مــا  بقــدر  الصــورة  جــال 
عــى أداة التوثيــق "الجــوال"، كان هــذا 

يزعجهــا، ويف املقابــل كان هنــاك كام 
تشــجيعي يخرهــا "أن تصويــرك جميل، 

وأن جال العن هو املهمة هنا".
التصويــر،  منــى  بــدأت  ورهبــة  بخــوف 
ومشــاركة  الصديقــات  عــى  بالتجربــة 
ذلك عى صفحتها يف مواقع التواصل.

اللحظــة  "منــذ  البدايــات:  إىل  ترحــل 
جلبــت  أين  فيهــا  أعلنــُت  التــي  األوىل 
تتوافــد،  الحجــوزات  بــدأت  كامــرا، 
 )...( حيــايت  عــى  كثــًرا  أثــرت  والحًقــا 
مــن الجميــل أن يعاملك أحدهم بتقدير 

واحرام للمهنة".
الجلســات"،  "تصويــر  مجــال  يخلــو  ال 
والكام ملنى، من املنافســة، "فالعديد 
مــن الفتيــات أصبحــن يقتحمــن الحقــل، 
لكــن املهــم هو االســتمرار بنفس الجودة 
والشــغف، وإثبات الســمعة كأهم معيار 
املاديــة  عــدم  إىل  باإلضافــة  للنجــاح، 
جعــل  مــا  وهــذا  باملعقــول"،  والرضــا 
حجــزت  التــي  العائــات  مــن  العديــد 
لديها تعيد تكرار الحجز، بل إن بعضهم 

أطلقوا عليها اسم "مصورة العائلة".
مــن  طريــف  مبوقــف  ذاكرتهــا  تحتفــظ 

جلســة  "بــأول  تكمــل:  إذ  البدايــات 
مــع  لكــن  عروســن،  صــورت  تصويــر، 
الرهبــة غــرت إعــداد التصوير عى منط

Auto  )النمط التلقــايئ("، أفلتــت منها 

ضحكة عفوية وهي ترسم بقية الحدث: 
"يومها خشيت أن تكون النتائج كارثية، 
املصــورة،  لصديقتــي  أبــي  وذهبــت 
فوجئــت  الصــور  شــاهدت  وعندمــا 
لجــال الصــور، وهــذا مــا أعطــاين دافًعــا 

لاستمرار".
لكــن أجمل مشــهد صورتــه، كان لخريجة 
يــوم  يف  طفولتهــا،  منــذ  والدهــا  تــويف 
لهــا  تخرجهــا رســمت صديقاتهــا صــورة 
كأنهــا  وصوروهــا  الخيــال،  وحــي  مــن 
تحتضــن والدهــا، "أحدثت الصورة نقلة 

نوعية يف عمي". 
عى رأسها تتألأل خرزات التاج الفيض، 
وتلمع كشعاع الشمس، متسكُه عروس 
ثوبهــا  يلمــع  اإلطــار  ويف  يديهــا،  براحــة 
األبيــض، صــورة حصــدت بها منى مليون 
معجــب عــى موقــع "فيســبوك"، لتؤكد 
ورؤيــة  وإحســاس  ذوق  للتصويــر  أن 

وملسة جالية خاصة.

حيــث تعرضنــا لنــران رشاشــات أجرتنــا عــى قصــد مخيــم باطــة. 
بقينا هناك أســبوعًا، وســكنا يف شــوادر كانت أصًا لجيش اإلنقاذ 
العريب، وحصلنا عى خبز ومتر، ثم نقلتنا باصات ُغطيت بشوادر 
إىل مــكان نجهلــه، علمنــا بعدهــا أنــه ســوريا. بقــي كثــرون هنــاك، 
لكننــا انتقلنــا الحقــًا إىل مدينــة صــور يف جنــوب لبنــان، ومنهــا إىل 

مدينة عنجر يف محافظة البقاع، ثم مخيم نهر البارد.
ويذكر الحاج مصطفى  قاسم أن منطقة وجود عائلته يف مخيم نهر 
البــارد كانــت مليئــة بالشــوك، وأن وكالــة أونــروا قدمــت شــادرًا لهــم، 
ثم اقرحت بناء بيت مكان الشادر، "لكننا رفضنا ألننا اعتقدنا بأن 
بنــاء منــزل يعنــي عــدم العــودة إىل عمقنــا. والحقــًا بنينــا هــذا البيــت 

بأنفسنا".
وعن علمه وعمله، يقول الحاج مصطفى قاســم: "مل أتابع الدراســة 
يف لبنــان بســبب تنقلنــا الدائــم مــن منطقــة إىل أخــرى، وعملــت مع 
والــدي يف قطــاف امللوخيــة. ثــم قدمــت لنــا أونــروا إعانــات بينهــا 
حليب جاف، علمني والدي كيف أصنع منه اللن واللبنة لبيعها. 
وحــن تــويف والــدي تابعــت عمله، وتزوجت يف ســن الـــ15 من ابنة 
عمــي التــي كانــت يف الـــ13، وبقينــا معًا ثاثة أشــهر ثم انفصلنا ألن 

أهلها أرادوا تزويجها من رجل ثري مقيم يف السويد".
أربعــة  وأنجبــت  الـــ16،  ســن  يف  الثانيــة  للمــرة  "تزوجــت  يضيــف: 
صبيــان وثــاث بنــات. واليــوم، بعدمــا تــزوج جميــع أوالدي وتوفيــت 
زوجتــي، بــت أعيــش وحــدي، فقررت أن أتزوج للمرة الثالثة، وهو ما 

حصل بعدما ربحت نصف ورقة يانصيب".
يختــم:" أمتنــى العــودة إىل فلســطن، حتــى أشــم رائحتهــا؛ ففيهــا 

الخر كله".

يروي الحاج محمد مصطفى قاسم، املنحدر من قرية عمقا بقضاء 
عــكا واملقيــم حاليــًا يف مخيــم نهــر البــارد شــال لبنــان: "عشــت يف 
بلديت مثل بقية األطفال. دخلت املدرسة يف السابعة من العمر، 
وكنــت ألعــب وأســاعد والــدي يف العمــل. يف ســن العــارشة تغّرت 
الصور أمامي. خرست عائلتي كل يشء وكل أحامها، حن قصف 

طران العدو بلدتنا".
أن  منــه صديقــه  بالبقــر، فطلــب  يتاجــر  يتابــع: "حينهــا كان جــدي 
يخــرج مــع عائلتــه والبقــرات، ويتوجــه إىل بلــدة يــركا، وهــو مــا فعلــه 
الطابــو الخاصــة باملمتلــكات.  الــذي أخــذ معــه أيضــًا أوراق  جــدي 
يف طريقنــا إىل يــركا أطلــق الصهاينــة النــار علينــا، فمكثنا أســبوعن 
تحــت أشــجار الزيتــون، ثــم حن وصلنــا إىل يركا علمنا أن رجًا قتل 
زوجتــه، فارتعبــت أمــي مــن الخــر، ورفضــت البقــاء، فتوجهنــا إىل 
بلدة جت حيث مكثنا أيضًا تحت أشجار الزيتون ملدة خمسة 

أيام".
والــدي  وأخــروا  عمقــا،  مــن  شــبان  جــاء  "وهنــاك  ويضيــف: 
البلــدة، فذهــب  مــن  وعــدس  بيــض  إحضــار  يريــدون  أنهــم 
والــدي معهــم. ويف الطريــق أوقفهــم الصهاينــة وطالبوهــم 
بالعودة، وهو ما رفضه والدي؛ فاعتقل واستجوب قبل 
أن يطلــق رساحــه، فعــاد خائبــًا، وقــرر تــرك املــكان إىل 

بلدة يانوح ثم بلدة كفرياسيف".
ويخــر الحــاج مصطفــى قاســم أيضــًا أنه 
اليهــود  أجرنــا  كفرياســيف،  "مــن 
أوصلتنــا  باصــات  ركــوب  عــى 
عامــر،  ابــن  مــرج  ســهل  إىل 

د. هاني رمزي عوض
استشاري طب األطفال

تحديات التعامل 
مع "فرط النشاط 

ونقص االنتباه"

نتيجــة لاهتــام املتزايــد مــن اآلبــاء ومقدمــي الخدمــة الطبيــة مبــرض نقــص 
االنتباه وفرط النشــاط، وكل ما يتعلق بطبيعته، وطرق التعامل مع األطفال 
والــدوايئ، أصبحــت  الســلويك  بــه، وكيفيــة تشــخيصه وعاجــه  املصابــن 

الدراسة الطبية املتتالية عنه متوفرة بسهولة وبأسلوب مبسط للجميع.
أحــدث هــذه الدراســات التــي نــرشت يف مطلــع شــهر ســبتمر/ أيلــول مــن 
العــام الحــايل، أشــارت إىل تحديــات رئيســة تواجــه أرس األطفــال املصابــن 
باملــرض، وذلــك يف محاولــة للوصــول ألفضــل النتائــج يف رحلــة العــاج التي 
إن  البلــوغ، حيــث  بعــد مرحلــة  الطفــل حتــى  تــازم  أن  األغلــب ميكــن  يف 

املرض يعد مزمنًا.
أجــرى الدراســة باحثــون مــن املركــز الطبي بوالية بوســطن األمركية، ونرشت 
يف النسخة اإللكرونية من مجلة طب األطفال، وشملت آباء من األقليات 
اإلثنيــة والعرقيــة لديهــم جميعًا أطفال مصابون باملرض. وتم عمل اســتبيان 
حول تجارب الوالدين عر املراحل املختلفة التي تنتقل فيها العائات من 
رصــد أعــراض املــرض، وطلــب املعونة الطبية، ثم التشــخيص، نهاية بتلقي 
الطفــل  مــع  التفاعــل  ســواء يف  الحــاالت،  مــع  والتعامــل  العــاج  تعليــات 
ومحاولة تفهمه، أو بن أفراد العائلة أنفسهم واملجتمع األكر الذي ينتمي 

له الطفل فيا يتعلق بالتعليم واألقران يف الجوار وأيضًا الرعاية الصحية.
مــن  الدخــل املــادي، وبعضهــم  41 عائلــة مختلفــة يف  الدراســة  وشــملت 
املناطــق الحرضيــة، وبعضهــم مــن األريــاف، ومــن أصــول مختلفــة ال تتحدث 
اإلنجليزيــة بطاقــة مــا يجعلهــم أكــرث عرضــة للتنمــر والتمييــز. ويف هــذه 
األرس كانــت أعــار األطفــال تــراوح بــن الثالثــة والســابعة عــرشة، وجميعهم 
خضعوا للعاج يف الفرة من يونيو/ حزيران 2018 وحتى أكتوبر/ ترشين 
األول 2019، وأجــاب اآلبــاء عــى أســئلة تتعلــق بحالــة أطفالهــم، كــا أجابــوا 

عن انطباعاتهم عن التعامل الصحي، وأيضًا حالتهم النفسية.
مــن املعــروف أن مجتمعــات األقليــات أو املجتمعــات األقــل تقدمــًا التــي 
فــروق عرقيــة، تواجــه بوجــه عــام ضغوطــًا نفســية فيــا يتعلــق  توجــد فيهــا 
بعمليــة العــاج ألمــراض النمــو العصبــي )neurodevelopmental(، مــا 
مــن  األوىل  الدراســة  هــذه  وتعــد  املعالجــن.  أمــام  عقبــة حقيقيــة  يشــكل 
نوعهــا التــي تقــدم إطــارًا شــامًا للتعــاون بــن اآلبــاء ومقدمــي الرعايــة الطبية 
معــًا، حيــث نصــح الباحثــون األطبــاء بالتحــي باملرونــة الكافيــة لتفهم موقف 
هــذه األرس )مبعنــى تجــاوز األخطــاء التــي يتم اقرافهــا بداية من التهاون يف 
االلتزام بالعاج بعض املرات سواء الدوايئ أو السلويك، أو عدم الذهاب 
للمتابعــة، والحكــم عــى تجربــة العــاج مــن خــال تقييــم شــامل وليس مجرد 
عــى  بالركيــز  الدراســة  هــذه  الباحثــون يف  ويقــوم  بالتعليــات(.  االلتــزام 
العائلــة كمكــون أســايس للعــاج، وتهــدف إىل كــرس الحواجــز التــي تواجهها 
األطفــال  أعــداد  إىل  وصــواًل  التشــخيص  قبــل  مــا  مرحلــة  منــذ  العائــات 
املصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص االنتبــاه للمســتقبل، وأيضــًا ميكن 

للطفل أن يساعد هذه التجربة.
تحديات العالج

حددت الدراسة تحديات معينة تواجه األرس للمشاركة يف العاج، وهي:
- مرحلــة التعامــل طبيعًيــا مــع الطفــل: إذ يجــب عــدم التعامــل بقســوة أو 
نقــص  أطفــال  إن  املــرض حيــث  لطبيعــة  بتفهــم  ولكــن  فيــه،  مبالــغ  بتهــاون 
االنتبــاه يتمتعــون بقــدر عــادي مــن الــذكاء، ولكــن ال ميكنهــم الركيــز لفــرات 
طويلــة، ولذلــك كلــا كانــت املهمــة محــددة ويف فــرة قصــرة كلــا أمكــن 

إنجازها بشكل طبيعي.
- مرحلة التعامل مع الوصم: إذ تعاين املجتمعات األقل تقدمًا تكنولوجيًا 
من دونية النظرة إىل املرض النفيس أو العصبي، والتعامل مع الطفل كا 
لــو كان يعــاين مــن إعاقــة عقليــة أو نفســية. وهــذه النظــرة تعــاين منهــا األرسة 
بالقدر نفســه الذي يعاين منها الصغر، ورمبا بشــكل أكر تبعًا لطبيعة كل 

مجتمع.
- مرحلــة العمــل: وهــي املرحلــة التــي يــدرك فيهــا اآلبــاء أنهــم يف حاجــة إىل 
مســاعدة متخصصــة، وأن األمــر ليــس مجــرد ســلوك غــر منضبــط وال رعونــة 

أطفال، بل يجب التعامل معه كا لو كان مرضًا عضويًا.
- مرحلــة التواصــل مــع مقــدم الخدمــة: خافــًا لألمــراض العاديــة ال يحتــاج 
مــرض نقــص االنتبــاه وفــرط النشــاط إىل مجــرد تشــخيص الطبيــب وعاجــه، 
لكن يحتاج إىل مراكز متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الطفل ملحاولة تنمية 
مهارته ومســاعدته يف اكتســاب مهارة جديدة تناســب طبيعة مرضه، وهو 
األمــر الــذي ميكــن أن يكــون غــر متوفر يف مجتمعــات معينة، خصوصًا دول 

العامل الثالث، ومن ثم تقديم الرعاية واالهتام للطفل.
وتعــد مراحــل مشــاركة هــذه العائــات يف العــاج أشــبه مــا يكــون بعمليــة 
التنميــة النموذجيــة التــي تقــدم يف القــرى. وهنــاك بعض األمــور التي تعوق 
هذا النجاح يف العاج مثل عدم التناغم بن مقدمي الخدمة وأولياء األمور 
يف مراحــل مختلفــة، حيــث تكــون هناك رؤية معينــة لألطباء أو املعالجن، 
وال تطابــق هــذه الرؤيــة التصــور العــام عــن شــكل التقــدم الــذي ينتظــره اآلبــاء 
ألبنائهــم مــا يجعلهــم يحجمــون عــن تكملــة العــاج يف مراحــل مبكــرة مــا 

يؤدي إىل عدم االستفادة.
وأخــرًا أوصــت الدراســة بــرضورة حــل املشــكات التــي تواجــه اآلبــاء واألبنــاء 
عــى حــد ســواء تبعــًا لخصوصيــة كل مجتمــع. ويف الواليــات املتحــدة، ذكــر 
اآلبــاء الذيــن شــملتهم الدراســة أنهــم يعانــون مــن التمييــز العرقــي، ســواء مــن 
املحيطــن أو حتــى بعــض مقدمــي الخدمــة، بجانــب وصمة املــرض ألبنائهم 
مــا يجعلهــم يتأخــرون يف معالجــة أوالدهــم، فضــًا عــن املفاهيــم الخاطئــة 
املتعلقــة باملــرض خاصــة، ومعاملــة الطفــل كــا لــو كان يعــاين مــن تأخــر 
عقــي، وذلــك لعــدم متكنــه مــن الركيــز يف يشء معــن. وكلــا تــم تقديــم 
الخدمة بشكل مناسب لألطفال كلا كان إقبال اآلباء عى املشاركة أكر.

بيروت/ فلسطين:
ترك فلسطين الجئًا إلى لبنان حين كان في العاشرة من عمره، لكن 

صور اللجوء ما زالت ماثلة أمام عينيه كأنها حصلت اليوم.

"جلسات التصوير".."جلسات التصوير".. فتيات 
جعلن للحظات الفرح رونًقا خاًصا

الالجئ محمد مصطفى قاسم..الالجئ محمد مصطفى قاسم..
 الخري كله يف فلسطني الخري كله يف فلسطني

غزة/ يحيى اليعقوبي:
كثيرة هي لحظات الفرح والسعادة والمناسبات 
الجميلة في حياتنا، الكثيرون يحتاجون إلى صورة 
توثق الحدث، ليسترجعوها يوًما ما، هنا ينشط 

حقل "تصوير الجلسات"، 
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كتب/خالد أبو زاهر:
شــهد نادي غزة الريايض أمس، واحدة من أهم وأقوى وأبرز انتخابات 
أجــرى  عندمــا  وذلــك  اإلطــاق،  عــى  فلســطني  يف  األنديــة  إدارات 
العملية االنتخابية الختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2024.
وأرشفت عى االنتخابات لجنة مكونة من املستشــار القانوين ســامة 
بسيســو، واملحامي فرج جندية واملحامي غســان القيشــاوي، وحســن 

الصباح وأكرم وادي ممثلني عن املجلس األعى للشباب والرياضة.
وجرت االنتخابات إرشاف املجلس األعى للرياضة يف غزة الذي مثله 
يف العمليــة االنتخابيــة، بــال الشــاعر مديــر دائــرة األنديــة واالتحــادات 
الرياضيــة باملجلــس األعــى للرياضــة، زيــاد إلطيــف املســؤول املــايل 
بدائرة األندية واالتحادات الرياضية، إحسان أبو دان مندوب املجلس 
غــزة  كــوادر  أبــرز  أحــد  مهنــا  الحميــد  وعبــد  غــزة،  شــال  يف  األعــى 

الريايض والذي سبق وأن كان أمينًا للرس يف التسعينات.
الجمعيــة  أعضــاء  مــن  عضــوًا   )238( بحضــور  االنتخابــات  وجــرت 
العموميــة البالــغ عددهــا )265( عضــوًا، حيــث تبــني صاحيــة )231( 
ورقــة انتخابيــة، و)7( أوراق باطلــة، وذلــك وفــق القانــون الــذي يفــرض 
عــى الناخــب انتخــاب )9( مــن قامئــة املرشــحني البالــغ عددهــم )16( 

مرشحًا.
غــزة  نــادي  كادر  مــن  واســعة  مشــاركة  االنتخابيــة  العمليــة  وشــهدت 
الرياضيــني  عميــد  الرشفــا  ســامل  الحــاج  مقدمتهــم  ويف  الريــايض 
الفلســطينيني، وأحمــد حلــس "أبــو ماهر" عضــو اللجنة املركزية لحركة 
فتــح، وعــدد مــن الرؤســاء الســابقني للنــادي ويف مقدمتهــم الريــايض 
فــاروق اإلفرنجــي ومــوىس الوزيــر، إىل  الكبــر معمــر بسيســو والوزيــر 

جانب كوادر ذات قيمة وقامة. 

وجــرت االنتخابــات يف أجــواء أرسيــة غلفهــا التعــاون يف إنجاح العملية 
 )9( تضــم  ُمعلنــة  رســمية  قامئــة  وجــود  ظــل  يف  ســيا  ال  االنتخابيــة، 
مرشــحني، فيــا بــذل املرشــحني الســبعة مــن خــارج القامئــة مجهــودًا 

كبرًا من أجل املنافسة برشف عى مقاعد املجلس.
وأسفرت نتائج العملية االنتخابية عن فوز قامئة الراحل "رشاد الشوا" 

مؤسس النادي بجميع مقاعد املجلس وعددها "9".
وقد جاءت النتائج عى النحو اآليت:

األول: الدكتور خالد الودية )204( صوتًا.
الثاين: سعيد خيال )194( صوتًا

الثالث: أحمد حازم الشوا )177( صوتًا
الرابع: كال صقر )172( صوتًا

الخامس: إبراهيم العيش )168( صوتًا

السادس: عطالله أبو عايص )167( صوتًا
السابع: سهيل السقا )166( صوتًا 
الثامن: ماجد طرزي )158( صوتًا  

التاسع: باسل نارص )144( صوتًا
ومل ُيحالف التوفيق املرشحني السبعة الباقني وهم:

أسامة فلفل: )132( صوتًا
مأمون ساق الله )106( صوتًا
منترص الحسيني )95( صوتًا

محمد عاشور )55( صوتًا
املستشار محمد أبو دف )54( صوتًا

الدكتور مروان عجور )48( صوتًا
يوسف فضل موىس )45( صوتًا

غزة الرياضي ينتخب مجلس إدارته الجديد لدورة 2021-2024
الدكتور خالد الوادية حصل على أعلى األصوات

شباب الخليل يحسم القمة الثاني وينفرد بالصدارة
غزة/ وائل الحلبي:

حســم شــباب الخليــل قمــة الجولــة الثانية مــن دوري "ooredoo" للمحرتفــني ألندية الضفة 
الغربية ملوسم 2022-2021، بفوزه الثمني عى مركز باطة، وقلب هال القدس تأخره 
أمــام طوبــاس إىل فــوز مثــني، يف اطــار نفــس الجولــة التــي تختتــم اليــوم مبباراتــني تجمعــان 

األمعري وجبل املكرب، السموع والظاهرية.
تربع شباب الخليل عى صدارة دوري املحرتفني بعدما عاد بالفوز من أمام باطة بهدفني 
دون رد، يف قمة منافســات الجولة الثانية، التي جمعتها مســاء أمس عى ســتاد الجامعة 

األمريكية.
شباب الخليل نجح يف الحفاظ عى بدايته القوية بتحقيقه للفوز الثاين عى التوايل عى 
فريقني من املرشحني للمنافسة عى اللقب، لرفع رصيده إىل 6 نقاط يف املركز األول، 

وتوقف رصيد باطة عند 3 نقاط.
نجح تامر صيام يف تسجيل هدف التقدم للضيوف من تسديدة لكرة ثابتة وضعها بطريقة 
رائعــة يف الشــباك دون أن يتمكــن الحــارس ورد كبهــا مــن التعامــل معهــا )33(، وعــى الرغــم 
مــن محــاوالت الجدعــان املتكــررة للتعديــل إال أن الفريــق واجــه صعوبــة يف اخرتاق دفاعات 

العميد.
حافــظ باطــة عــى أفضليتــه برغــم تأخــره بالنتيجــة يف الشــوط الثــاين والحــت العديــد مــن 
الــذي  الفــرص للتســجيل، إال أن الفريــق مل يفلــح يف اســتغالها، بعكــس شــباب الخليــل 
اقتنص الهدف الثاين عرب هال موىس بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس ليودعها شباك 

باطة )82(.
أمــام طوبــاس إىل فــوز صعــب بهدفــني مقابــل  القــدس تأخــره بهــدف  بــدوره قلــب هــال 

هدف، يف املباراة التي جرت بينها عى ستاد الجامعة األمريكية، ليعوض الهال بدايته 
املتعرثة يف الجولة األوىل، فيا تلقى طوباس الخسارة الثانية تواليًا.

طوبــاس تقــدم بهــدف مبكــر عــرب العبــه عبــد اللــه أبــو محســن )10(، قبــل أن يعــدل رئبــال 
دهامشــة النتيجــة للهــال )43(، ومتكــن محمــد عبــد الكريــم مــن خطــف هــدف الفــوز لهال 

القدس يف اللحظات األخرة من عمر املباراة )86(.
وتختتم اليوم الجولة الثانية مبباراتني ستكون أبرزها مواجهة األمعري وجبل املكرب والتي 
ســتقام عــى ســتاد دورا، والتــي يســعى فيهــا األمعــري لتعويــض خســارته يف الجولــة األوىل 

عى عكس املكرب الباحث عن تحقيق الفوز الثاين وتقاسم الصدارة مع شباب الخليل.
الظاهريــة والســموع ســيكونان أمــام فرصــة لتحقيــق الفــوز الثــاين ألحدهــا، عندمــا يلتقيــان 

عى ستاد دورا.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن الاعب الدويل السابق محمد بركات مغادرته نادي شباب خانيونس 

للمرة الثالثة، بعد توصله التفاق مع إدارة النادي.
الدرجتــني  يف  أنديــة  عــدة  مــن  عروضــًا  تلقيــه  عامــًا،   "٣٧" بــركات  وأكــد 

املمتازة واألويل، وأنه سيقرر مصره خال األيام القادمة.
الدرجــة  بــدوري  اللعــب  يف  باالســتمرار  يرغــب  أنــه  إيل  بــركات  وأشــار 
املمتــازة، موجهــًا الشــكر لــإدارة واألجهــزة الفنيــة والجاهــر بنــادي شــباب 

خانيونس، متمنيًا لهم التوفيق يف البطوالت القادمة.
يذكــر أن محمــد بــركات ســجل أكــرث مــن ١٠٠ هــدف يف الــدوري املمتــاز، 
لعــب  لــه وأن  الــدوري يف موســمني، وســبق  لقــب هــداف  وحصــل عــى 
لناديــي الصداقــة واتحــاد خانيونــس، كــا خــاض فــرتة احــرتاف قصــرة يف 

الدوري السعودي.

غزة /عاء شايل:
 أعلــن نــادي الصداقــة تعاقــده مــع موهبــة النــادي األهيل الفلســطيني حادة صالح 
نوفمــرب  بدايــة  انطاقــه يف  املتوقــع  القــادم  املوســم  الفريــق  للعــب يف صفــوف 

القادم. 
ويبــدو أن صالــح، انضــم للصداقــة ملــدة موســم واحــد مقابــل إعــارة العبــني آخريــن 

لألهيل العائد مجددًا للدرجة املمتازة  
ويعترب انضام صالح إضافة قوية للصداقة لتعزيز هجوم الفريق الساعي للظهور 

بشكل قوي يف منافسات املوسم املقبل. 
ويعترب صالح ثالث صفقات الصداقة بعدما سبق له التعاقد مع جال أبو يوسف 

وخليل مطر. 
ويحاول مدرب الصداقة الجديد استغال فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية لتقوية 
خطوط الفريق لضان استعادة املنافسة بقوة عى لقب الدوري املوسم القادم.

بركات يغادر نادي 
شباب خانيونس 

للمرة الثالثة

حمادة صالح
ُيغادر األهلي 
باتجاه الصداقة

هالل القدس يتفوق على طوباس بدوري المحترفين

اختتام دورة "c" لمدربي كرة القدم للمستوى الثالث 
غزة/ عاء شايل: 

اختتم اتحاد كرة القدم فعاليات دورة املدربني للمستوى 
الثالــث )C(, التــي أقيمــت بالتعــاون مــع االتحــاد اآلســيوي 

يف مجمع فلسطني الريايض، مبشاركة 24 مدربًا.
وأكــد يــارس رضــوان رئيــس اللجنة الفنية يف اتحاد الكرة أن 
االتحــاد يعمــل عــى إقامة الــدورات التدريبية يف مختلف 

الفئــات مــن أجــل تطويــر املدربــني مبــا يســاهم يف تطويــر 
الكرة الفلسطينية.

وأشــاد رضــوان مبــا يقدمــه املجلــس األعــى مــن خدمــات 
فلســطني  مجمــع  يف  التدريــب  مرافــق  وتطويــر  مميــزة 

الريايض.
مــن جهتــه شــكر املحــارض عــاد هاشــم اتحــاد الكــرة عــى 

دوره الكبــر يف إقامــة الــدورات التدريبيــة وحرصــه الدائــم 
الــدورات  تنفيــذ  أجــل  مــن  العقبــات  كافــة  تذليــل  عــى 

اآلسيوية.
وشــدد هاشــم عــى أهميــة تلــك الــدورات التــي تنعكــس 
باإليجــاب عــى تطويــر قدرات املدربني ورضورة االهتام 

بالفئات العمرية.
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القاهرة/ )أ ف ب(:
أعلــن الزمالــك بطــل الــدوري املــري لكــرة القــدم أمس متديد عقــد مدربه الفرنيس 

باتريس كارتريون ملدة ثالثة مواسم.
وقــال النــادي يف بيــان رســمي "نجحــت اللجنــة املكلفــة بــإدارة النادي برئاســة حســن 
لبيــب يف تجديــد التعاقــد مــع باتريــس كارتريون املدير الفني للفريق لثالثة مواســم 

قادمة بعد حصول الفرنيس مع الفريق عىل بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم".
وتــوىل كارتــريون )51 عامــًا( مهمــة تدريــب الزمالــك يف بداية موســم 2019-2020 
خلفــا للــريب ميلوتــن رسيدوفيتــش "ميتشــو"، وقــاده اىل الفــوز بالــكأس الســوبر 
اإلفريقيــة عــىل حســاب الرتجــي التونــيس بطــل دوري ابطــال إفريقيــا يف العاصمــة 
القطريــة الدوحــة بنتيجــة 1-3، والــكأس الســوبر املحلية ملوســم 2019-2018 عىل 
حســاب االهــي بطــل الــدوري بــركالت الرتجيــح يف العاصمــة االماراتيــة ابــو ظبــي يف 
أن  قبــل  إفريقيــا  أبطــال  نهــايئ دوري  نصــف  قيادتــه اىل  2020، إضافــة اىل  فربايــر 

يستقيل من منصبه لإلرشاف عىل تدريب التعاون السعودي.
وعــاد كارتــريون لقيــادة الزمالــك يف مــارس املــايض وقــاده اىل لقــب الــدوري للمــرة 

الثالثة عرشة يف تاريخه واالوىل منذ عام 2014.

الزمالك يمدد عقد مدربه 
الفرنسي كارتيرون

مدريد/ وكاالت:
دعــم مــدرب ريــال مدريــد، كارلــو أنشــيلويت، العبــه كريــم بنزميــة للفــوز بجائــزة الكــرة 

الذهبية.
ميــيس،  ليونيــل  عليهــا  هيمــن  التــي  الذهبيــة،  الكــرة  عــىل  مفتوحــًا  الــراع  أصبــح 
وكريســتيانو رونالــدو، يف األعــوام األخــرية، مــع تقدمهــا يف العمــر، وتألــق بنزميــة يف 

2021، ما دفع وسائل إعالم محلية للمطالبة مبنحه الجائزة.
وبدأ مهاجم فرنســا )33 عامًا( املوســم بأفضل أداء ممكن، وســجل 8 أهداف، وقدم 

7 متريرات حاسمة ليقود ريال لصدارة دوري الدرجة األوىل اإلسباين.
وســيتطلع ملواصلــة تألقــه وإبقــاء فريقــه يف القمــة عند اســتضافة فياريــال يف برنابيو، 

اليوم.
ويتصدر ريال املسابقة بفارق نقطتن عن أتلتيكو مدريد بعد ست مباريات.

وقــال أنشــيلويت عــن بنزميــة: "نظــرًا ملــا يفعلــه ومــا فعلــه يجــب أن يكــون يف قامئــة 
محتملة للفائزين".

وأضاف: "كريم لديه الوقت للفوز بها، وأشك يف أن هذا املوسم هو األخري له".
وأشــار املــدرب اإليطــايل إىل أنــه ســيجري تغيــريات عــىل التشــكيلة، يف ظــل تعاقــب 

املباريات إذ يستضيف رشيف يف دوري أبطال أوروبا.

برلن/ )أ ف ب(:
أّكــد نــادي اليبزيــغ األملــاين أمــس أّن العــب وســطه االســباين داين أوملو تعرّض 
إلصابــة يف الفخــذ ســتبعده عــن مبــاراة بــالده ضمن الدور نصــف النهايئ لدوري 

األمم األوروبية أمام إيطاليا مطلع أكتوبر املقبل. 
وذكر مدرب اليبزيغ جييس مارش أّن أوملو البالغ 23 عاًما واجه "متزّقًا طفيفًا 
يف األليــاف العضليــة"، مــا ســيبعده عــن مالعــب كرة القدم لبضعة أســابيع، مبا 
فيهــا املبــاراة أمــام هرتــا برلن ضمن الــدوري األملاين اليوم، إضافة اىل مواجهة 

كلوب بروج البلجييك يف دوري أبطال أوروبا الثالثاء املقبل.
وقــال املــدرب االمــرييك عــن إصابــة اوملــو "ليســت جيــدة، لكنهــا ليســت ســيئة 

كثريا ايضا".
وســيغيب العــب الوســط املهاجــم عــن مبــاراة منتخــب بــالده أمــام إيطاليــا يف 

الدور قبل النهايئ لدوري األمم االوروبية يف 6 نوفمرب املقبل.
ويواجــه مــارش ضغطــا متصاعــدا بعدمــا منــي فريقــه بثــالث هزائــم مقابل تعادل 
واحــد يف املراحــل الخمــس االوىل مــن البوندســليغا هــذا املوســم، إضافــة اىل 
خسارته الكبرية أمام مانشسرت سيتي اإلنكليزي 6-3 يف املسابقة القارية االم.

أنشيلوتي يدعم بنزيمة 
للفوز بالكرة الذهبية

غوارديوال غير قلق من 
تفوق تشيلسي على السيتي

األندية األوروبية تطالب فيفا 
بـ"اتفاق" بشأن إقامة كأس 

العالم كل سنتين

لندن/ وكاالت:
مانشســرت  لفريــق  الفنــي  املديــر  أكــد 
اإلســباين جوســيب غوارديــوال،  ســيتي، 
حققهــا  التــي  االنتصــارات  سلســلة  أن 
تشــيليس عــىل فريقــه، مبــا فيهــا نهــايئ 
مــن  أصبحــت  أوروبــا  أبطــال  دوري 
املــايض، وذلــك قبــل مواجهــة الفريقــن 

اليوم يف بطولة الدوري اإلنجليزي.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الربيطانيــة يب ايــه 
األملــاين  تشــيليس،  مــدرب  أن  ميديــا، 
غوارديــوال  عــىل  فــاز  توخيــل،  تومــاس 
يف ثــالث مباريــات يف فــرتة قصــرية يف 
املوسم املايض، بدأت بالفوز 0-1 يف 
اإلنجليــزي،  االتحــاد  نهــايئ كأس  نصــف 
الــدوري اإلنجليــزي،  1-2 يف بطولــة  ثــم 
قبــل الفــوز 0-1 يف نهــايئ دوري أبطــال 

أوروبا يف مدينة بورتو الربتغالية.
لتلــك  "سنســتعد  غوارديــوال:  وأوضــح 
ملواجهــة  اســتعددنا  مثلــا  املبــاراة 
املباريــات  وكذلــك  ســاوثهامبتون، 
املاضيــة، كل مبــاراة تكــون مبثابــة تحــد 
جديــد، وفرصة للتطور، والتعلم والعمل 

بشكل جيد".
عــن  متامــًا  مختلفــة  "مبــاراة  وتابــع: 
االتحــاد  كأس  املاضيــة، يف  املباريــات 
النهــايئ،  نصــف  الــدور  مبــاراة  كانــت 
وخرسناهــا، ويف بطولــة الــدوري حســمنا 

لنهــايئ  بالنســبة  أمــا  بالفعــل،  اللقــب 
دوري أبطــال أوروبــا، فقــد كانــت مبــاراة 

كبرية جدًا".
وأوضــح املــدرب اإلســباين: "نحن نحاول 

التعلم، إنها منافسة جديدة اآلن".
عديــدة  النتقــادات  غوارديــوال  وتعــرض 
بســبب أخطائــه الفنيــة يف نهــايئ دوري 
دون  املبــاراة  بــدأ  بعدمــا  أوروبــا،  أبطــال 
العــب وســط دفاعــي، بعدمــا تواجــد كل 
مــن الثنــايئ رودري، وفريناندينهــو، عــىل 
ينــدم  أنــه مل  أكــد  لكنــه  البــدالء،  مقاعــد 
عىل ذلك، وأرجع سبب الهزمية للعمل 
تشــيليس،  فريــق  مــن  الكبــري  الدفاعــي 
املبــاراة  دفــة  تحويــل  عــىل  وقدرتهــم 

لصالحهم.
كبــرية،  مبــاراة  "لعبنــا  غوارديــوال:  وقــال 

خرسنا لكننا لعبنا مباراة كبرية".
وأضــاف: "ســيطروا عــىل كل الجزئيــات، 
ولهــذا كان مــن الصعــب أن نحقــق شــيئًا 
دوري  نهــايئ  يف  اســتثنايئ  فريــق  أمــام 

أبطال أوروبا".
وتابــع: "انطباعــي هــو أننــا لعبنا بشــجاعة 
وشخصية كبرية، لكننا لألسف ال ميكننا 
فعــل ذلــك دون هجــات مرتــدة وكــرات 
جيــدة  تكــن  مل  الثانيــة  الكــرات  طويلــة، 
الفــوز  يف  نجحــوا  وهــم  كاف،  بشــكل 

علينا".

لوزان/ )أ ف ب(:
االتحــاد  أمــس  األوروبيــة  األنديــة  رابطــة  طالبــت 
الــدويل لكــرة القــدم بـ"اتفــاق" عــىل االصالحــات 
العــازم إدخالهــا عــىل الروزنامــة الدوليــة، مذكــرة 
"فيفا" بالتزاماته مع اإلعراب عن أسفها "لغياب 
كأس  إقامــة  خطــة  بشــأن  الحقيقــي"  التشــاور 

العامل كل سنتن عوضًا عن كل أربع سنوات.
املصلحــة  أصحــاب  مــن  العديــد  غــرار  وعــىل 
يف كــرة القــدم العامليــة، وعــىل رأســهم االتحــاد 
األورويب "ويفا"، تابعت رابطة األندية األوروبية 
"بقلــق شــديد" إطــالق فيفــا "حملة إعالمية" من 
ســنتن،  كل  العــامل  كأس  إقامــة  محاولــة  أجــل 

بحسب ما أفادت الجمعة يف بيانها.
يف األساس، تحبذ رابطة األندية األوروبية التي 
متثل 247 ناديًا تضم معظم الالعبن الدولين 
الحارضين يف النهائيات العاملية، تقليص عدد 
النوافــذ الدوليــة لتخفيف الضغط عىل الالعبن 
لكنها ليست مع إقامة كأس العامل كل سنتن.

ورأى املديــر القانــوين لرابطــة األنديــة األوروبيــة 
مايــكل غريلينغــر يف أوائــل الشــهر الحــايل أن "ال 

يوجــد مــكان" يف الروزنامــة الحاليــة إلقامــة كأس 
العامل كل سنتن.

األنديــة  رابطــة  رأت  أمــس،  الصــادر  البيــان  ويف 
تأثــري  لــه  يكــون  "أن  فيفــا  مــرشوع  شــأن  مــن  أن 
و"يعــرّض  األنديــة،  كــرة  عــىل  ومدمــر"  مبــارش 
صحــة ورفاهيــة الالعبــن للخطــر" و"يخفــف مــن 
واملنتخبــات"  األنديــة  بطــوالت  ومغــزى  قيمــة 
و"سيتعارض" مع بطوالت السيدات والشباب.

نــارص  القطــري  يرأســها  التــي  الرابطــة  وأدانــت 
الخليفــي، رئيــس باريــس ســان جرمــان الفرنيس، 
أيضًا "غياب التشاور الحقيقي، أو حتى التشاور 
انتهــاك  "يف  فيفــا  جانــب  مــن  اإلطــالق"  عــىل 

مبارش وأحادي لبعض االلتزامات القانونية".
وتشري الرابطة بذلك اىل االتفاقية التي تحكم 
والتــي  العامليــة  الكرويــة  الهيئــة  مــع  عالقاتهــا 
 2024 عــام  حتــى  الحاليــة  مبفاعيلهــا  متتــد 
ويجــب مناقشــتها مــرة أخــرى يف املســتقبل، 
مــا يعنــي يف نظرهــا رضورة إجــراء "مفاوضــات 
الروزنامــة  عــىل  مشــرتكة  وموافقــة  مفصلــة 

الدولية".

مدريد/ )أ ف ب(:
ُأوقف املدرب الهولندي لنادي برشــلونة رونالد كومان ملباراتن 
أمــس بســبب طــرده يف مبــاراة فريقــه ضــد مضيفــه قــادش )صفر-
صفــر( مســاء الخميــس يف ختــام املرحلــة السادســة مــن الــدوري 

اإلسباين لكرة القدم.
لالتحــاد  التابعــة  التأديبيــة  الهيئــة  املســابقات،  لجنــة  وفرضــت 
اإلســباين للعبــة، أدىن عقوبــة متوقعــة لالحتجــاج، عقــب تقريــر 

الحكم.
وأوضــح حكــم املبــاراة كارلــوس ديــل ســريو غرانــدي أنــه تــم طــرد 

الرابع بوجود كرة ثانية عىل أرض امللعب، وعليه أن يوقف اللعب".
وســيغيب كومــان الــذي يواجــه ضغوطــات كبــرية بســبب النتائــج 
املخيبــة لفريقــه واالداء املتواضــع لالعبيــه، عن مبارايت برشــلونة 
ومضيفــه  الســابعة،  املرحلــة  ضمــن  غــدًا  ليفانتــي  ضيفــه  ضــد 
أتلتيكو مدريد حامل اللقب يف الثاين من أكتوبر املقبل ضمن 

املرحلة الثامنة.
كــا عاقبــت لجنــة املســابقات العــب الوســط الــدويل الهولنــدي 
بطاقتــن  لتلقيــه  واحــدة  ملبــاراة  باإليقــاف  يونــغ  دي  فرينــيك 

صفراوين يف نفس املباراة.

كومــان بســبب "االحتجــاج عــىل الحكــم الرابــع، برفــع ذراعيــه يف 
الهواء، ورفع صوته قبل مغادرة املنطقة الفنية وهو يقول: + إيه، 
ــر، يجــب  ــر، يجــب عــىل الحكــم يصفِّ يجــب عــىل الحكــم أن يصفِّ
منــه  أن طلــب  الرابــع  للحكــم  وقــت ســبق  ــر!+ يف  أن يصفِّ عليــه 

التوقف عن االحتجاج عىل قرارات الحكام ".
وُطــرد املــدرب الكاتالــوين يف الدقيقــة األخــرية مــن املبــاراة بعــد 

احتجاجه عىل تواجد كرة ثانية عىل أرض امللعب.
وقال كومان يف املؤمتر الصحايف عقب املباراة "يف هذا البلد، يتم 
طردنــا دون أن نقــوم بــأي يشء"، موضًحــا أنــه كان يريــد "إخبــار الحكــم 

إيقاف كومان
في مباراتين 
بسبب طرده

ضد قادش

اليبزيغ
الجريح يخسر العب وسطه 

أولمو لعّدة أسابيع
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- ثرى – حيز ومكان 

2- أبدي – ارتفع معكوسة 
3- مختلفان – انت 

باإلنجليزية + طويل 
مبعثرة 

4- ضمير للمتكلم + إله + 
نصف ادخر

5- من الحواس معكوسة 
– أهان وقلل من شأن 

األخر معكوسة 
6- الحروف العربية حروف 
..... + ثالثة أرباع نووي 

معكوسة 
7- نصف قائد + ظلم 

+ عشرة باإلنجليزية 
معكوسة 

8- اذبح معكوسة + سها
9-صخب – بخيل 

العمودي:
1- مخالفة في 

كرة القدم - داين
2- احرف متشابهة 

– حالل + ج 
3- أحد الوالدين – 

أحزان + حرف 
4- سمبن – من 

الطيور 
5- يخفي + اشتاق 
6- رقية مبعثرة + 
يحمله كل شخص 

7- تلميذ + نجاح 
8-  الرحى

9- جلوس + 
عكس انهزم 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

النهر الذي ينبع من جبال اإلنديز 
يتكون من 8 أحرف 

المسيسبي- الكاريبي – األطلنطي – التايمز – 
دجلة – اليانجستي – البلطيق – العاصي – بردى – 
النيل – الفرات – آرال- إيجه – نهر – يم – بحر – جب 

-س - ن

حل الكلمة الضائعة

األمازون

 

)أ ف ب( مدرب خيول فلسطيين يستعرض حصانه العريب خالل مسابقة جمال للخيول العربية األصيلة يف مدينة الخليل  

بكني/ وكاالت:
أكــدت دراســة صينيــة أن النــوم لســاعات طويلــة يف 
أثناء النهار ميكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالسكتة 

الدماغية.
مــن  مفاجــئ  بهجــوم  الدماغيــة  الســكتة  وتتســم 
الجســم.  مــن  واحــد  جانــب  يف  والتخديــر  التنميــل 
يتبــع  الــذي  املعــريف،  التدهــور  يــؤدي  أن  وميكــن 

السكتة الدماغية، إىل الوفاة املبكرة أو اإلعاقة.
ويتعــاىف البعــض من هذه الحالة مبســاعدة العالج، 
إعاقــة  مــن  يعانــون  أو  لهــا  آخــرون  يستســلم  بينــا 

شديدة.
ووجــدت الدراســة أنــه عــى عكــس االعتقاد الشــائع، 
فــإن القيلولــة لســاعات طويلــة قــد تــر بصحــة الفرد 

أكرث ما تنفعه.
واقــرح التحليــل، الــذي أجــري يف الصــني يف عــام 
قــد  النهــار  أثنــاء  أطــول  لســاعات  النــوم  أن   ،2019

يكــون أكــرث رضرا عــى صحــة الفــرد مــن النــوم أكــرث 

أثناء الليل.
تشــانغ  شــياومني  للدراســة  الرئيــي  املؤلــف  وقــام 
يف  والتكنولوجيــا  للعلــوم  "هيازهونــغ"  جامعــة  مــن 
فيــا  القيلولــة  آثــار  يف  بالتحقيــق  وفريقــه  الصــني، 

يتعلق بالسكتة الدماغية.
أهميــة  عــى  الضــوء  تســلط  النتائــج  "هــذه  وقــال: 
القيلولــة املعتدلــة ومــدة النــوم والحفاظ عى نوعية 
نــوم جيــدة، خاصــة عند البالغــني يف منتصف العمر 

وكبار السن".
حــدوث  بتقييــم  الباحثــون  قــام  للدراســة،  وبالنســبة 
بالــغ،  ألــف   30 مــن  أكــرث  لــدى  الدماغيــة  الســكتة 

مبتوسط عمر 61.7 سنة.
ووقع جمع معلومات حول أمناط قيلولة املشاركني 
الســكتة  حــدوث  مراقبــة  قبــل  الدراســة،  بدايــة  يف 
الدماغيــة. والحــظ الفريــق أنــه مــن بــني املشــاركني، 
يف  ســاعات   9 مــن  أكــرث  نامــوا  الذيــن  أولئــك  كان 
الدماغيــة،  بالســكتة  لإلصابــة  عرضــة  أكــرث  الليلــة 

مقارنة مبن ينامون 7 إىل 8 ساعات.
ســاعة  ملــدة  القيلولــة  أن  إىل  الباحثــون  وخلــص 
ونصف الساعة أثناء النهار كانت مرتبطة بخطر أكرب 

لإلصابة بالسكتة الدماغية.
ووجدوا أن نوعية النوم الســيئة كانت مرتبطة بخطر 
ارتفــاع  مــع   ،29% بنســبة  دماغيــة  بســكتة  اإلصابــة 
خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة %28، وخطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية النزفية بنسبة 56%.
بالســكتة  اإلصابــة  خطــر  كان  ذلــك،  إىل  وإضافــة 
الدماغية أعى عندما أبلغ املشاركون عن استغراق 
مــدة نومهــم 9 ســاعات أو أكــرث وأخــذ قيلولــة ملــدة 
بأولئــك  مقارنــة  النهــار،  خــالل  أكــرث  أو  دقيقــة   90

الذيــن أخــذوا قيلولــة أطــول أثنــاء النهــار ونامــوا أقــل 

يف الليل.
وأضاف تشانغ: هناك حاجة إىل املزيد من البحث 
لفهــم كيــف أن أخــذ قيلولــة طويلــة والنــوم لســاعات 
أطــول يف الليــل قــد يكونــان مرتبطــني بزيــادة خطــر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية".
وأظهــرت دراســات ســابقة أن الذيــن يقضــون فــرات 
يف  إيجابيــة  تغــرات  لديهــم  النــوم  يف  طويلــة 
الخــر،  محيــط  وزيــادة  الكوليســرول  مســتويات 
بالســكتة  اإلصابــة  خطــر  عوامــل  مــن  وكالهــا 

الدماغية.
النتائــج مــع عــدد مــن الدراســات األخــرى  وتتناقــض 
ضــد  للقيلولــة  الوقائيــة  الفوائــد  إىل  تدعــو  التــي 

السكتة الدماغية.

طول مدة القيلولة يزيد من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية

نجاح الذكاء الصناعي يف 
استحداث نظام دوايئ لعالج 
رسطان الدماغ عند األطفال

لندن/ وكاالت: 
نجح العلاء يف اســتخدام الذكاء الصناعي الســتحداث نظام دوايئ جديد لألطفال املصابني بنوع 
مميت من رسطان الدماغ مل يشهد تحسنًا يف معدالت البقاء عى قيد الحياة ألكرث من نصف قرن، 

حسب صحيفة "الغارديان" الربيطانية.
وأفــاد الخــرباء بــأن هــذا االكتشــاف الــذي تــم الكشــف عنه يف مجلــة )Cancer Discovery( يســتهل 
حقبة جديدة "مثرة"، حيث ميكن تسخر الذكاء الصناعي البتكار وتطوير عالجات جديدة لجميع 
أنواع الرسطان. وقال الربوفســور كريســتيان هيلني، الرئيس التنفيذي لـ"معهد أبحاث الرسطان" يف 
لنــدن، حيــث متكــن فريــق مــن العلــاء واألطبــاء ومحلــي البيانــات مــن الوصــول إىل هــذا االكتشــاف، 

"يعد استخدام الذكاء الصناعي بأن يكون له تأثر تحويي عى اكتشاف األدوية".
واســتطرد هيلني قائاًل: "يف هذه الدراســة، حدد اســتخدام الذكاء الصناعي تركيبة دوائية يبدو أنها 
واعــدة كعــالج مســتقبي لبعــض األطفــال املصابــني برسطــان الدمــاغ غر القابل للشــفاء. ومن املثر 
أنه من الوارد أن يصبح أحد األمثلة األوىل عى العالج الذي يقرحه الذكاء الصناعي ويســتفيد منه 
املــرىض". واســتخدم علــاء الكومبيوتــر واختصاصيــو الرسطــان الــذكاء الصناعــي للعمــل عى إثبات 
أن الجمــع بــني عقــار "إيفروليمــوس" وعقــار آخــر يســمى "فاندتانيــب" ميكن أن يعالــج "الورم الدبقي 

الجسيمي" املنترش )DIPG(، وهو نوع نادر ورسيع النمو من أورام املخ يف األطفال.
يف الوقــت الحــايل، مــن الصعــب للغايــة إزالــة "الــورم الدبقــي الجســيمي" وأنــواع أخــرى ماثلــة مــن 
األورام جراحيــًا مــن األطفــال ألنهــا منتــرشة؛ مــا يعنــي أنــه ليــس لديهــم حــدود محــددة جيدًا ومناســبة 

للعمليات.
ولكــن بعــد تحليــل البيانــات املتعلقــة بالعقاقر املوجودة، وجــد الفريق أن "إيفروليموس" ميكن أن 

يعزز قدرة عقال "فاندتانيب" عى التسلل عرب الحاجز الدموي الدماغي وعالج الرسطان.
وأثبت هذا املزيج فاعليته يف الفرئان وتم اختباره اآلن عى األطفال، ويأمل الخرباء اآلن يف اختباره 

عى مجموعة أكرب من األطفال يف تجارب رسيرية كربى.
وتوصــل البحــث إىل أن الجمــع بــني العقاريــن أدى إىل زيــادة بقــاء الفــرئان بنســبة %14 مقارنــة مــع 

أولئك الذين يتلقون عالجًا قياسيًا للتحكم.

بوت تشيليس يرتبع 
عىل عرش األحذية الرجالية

برلني/ وكاالت:
يربع بوت تشيلي )Chelsea Boots( عى عرش األحذية الرجايل يف خريف/شتاء 2021 
– 2022 ليمنح الرجل إطاللة أنيقة ودافئة، إضافة إىل اإلحســاس بالثبات واالســتقرار يف أثناء 

امليش.
وأوضحــت مجلــة )Esquire( أن بــوت تشــيلي الــذي يصــل طولــه إىل الكاحــل يطل مبوديلني، 
األول مصنــوع مــن الشــمواه، وميتــاز بطابــع كاجــوال؛ حيــث ميكــن تنســيقه مــع رسوال جينــز أو 

رسوال شينو. وغالبا ما يكون هذا املوديل باللون البني أو البيج.
وأضافت املجلة املعنية باملوضة الرجالية أن املوديل الثاين من بوت تشيلي يأيت مصنوعا 
مــن الجلــد األملــس، وميتــاز بطابــع كالســييك أنيــق، وغالبــا مــا يكــون لونه أســود أو بنّيــا. وبطبيعة 

الحال يتناغم هذا املوديل مع أي بدلة.
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17 وفاة  ... 

خطاب عباس  ...  االحتالل ُيعِدم  ... 

العاروري: تجزئة ... 

لقاء تطبيعي... 

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفة فلســطني 
والعاملــون كافــة بأحر التعازي واملواســاة مــن الزميل 

رامي فايز حبيب بوفاة عمه 
الحاج/ عبد الحافظ حبيب )أبو طارق(

ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

للرعاية الطبية يف املستشفيات، منهم 246 حالة خطرة وحرجة.
الجرعــات  إجــايل  بــأن  الــوزارة  أفــادت  التطعيــات،  يخــص  وفيــا 
التــي وصلــت قطــاع غــزة بلــغ 768590 جرعــة، يف حــن تلقــى اللقــاح 
402250 مواطنــا. ونوهــت وزارة الصحــة بغــزة إىل أن األشــخاص ذوي 

املناعــة الضعيفــة، ومنهــم مــرىض اللوكيميــا واألورام والفشــل الكلــوي 
وزراعــة األعضــاء، أكــر عرضــة عنــد إصابتهــم بفــروس كورونــا لحــدوث 
مضاعفات خطرة قد تنتهي بالوفاة، حتى مع تطبيق كل بروتوكوالت 

العالج املعتمدة.
وأضافــت الــوزارة يف بيــان رســمي أمــس، أن األشــخاص ذوي املناعــة 
الضعيفــة هــم مــن أكــر الفئــات احتياجــا لتلقــي اللقــاح، وينصــح لهــم 
بلقاح من نوع )mRNA( وهو متحقق يف لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، 
مشــرة إىل أنــه حســب توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة، ال ينصــح 

بإجراء فحص كورونا أو فحص األجسام املضادة قبل تلقي اللقاح.
يف  كورونــا  بفــروس  املصــاب  للشــخص  اللقــاح  إعطــاء  أن  وتابعــت 
فــره الحضانــة ليــس لــه عالقــة بظهــور أعــراض املــرض أو التســبب يف 
مضاعفــات أو زيــادة شــدة املــرض، موضحــة أن متلقــي اللقــاح بحاجــة 
إىل أســبوعن بعــد الجرعــة الثانيــة لتكويــن أجســام مضــادة تقــي مــن 
العــدوى، إذ ميكــن لإلنســان املطعــم إذا تعــرض للعــدوى خــالل هــذه 

الفرة اإلصابة باملرض وما يسببه من مضاعفات.
وأكدت أهمية املسارعة لتلقي اللقاح وعدم التأخر عن ذلك، خاصة 
لــذوي املناعــة الضعيفــة، منبهــة إىل أن كل تأخــر هــو تعريــض ذوي 
هــذه الفئــة ملخاطــر الفــروس الفتــاك، وأن كل مــن يــروج لعــدم تلقــي 
اللقــاح إمنــا يســهم يف تضليــل الــرأي العــام وزيــادة الوفيــات يف أمــر 

أصبح محل إجاع عند كل املنصات العلمية املوثوقة.
كورونا الضفة

ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة 
5 وفيــات و486 إصابــة بفــروس كورونــا، عقــب إجــراء 8976 فحصــا 

مخربيا، وتعايف 989 مصاًبا. 
تســجيل  تــم  أنــه  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وذكــرت 
الوفيــات يف ســلفيت )1(، طولكــرم )2(، نابلــس )2(، واإلصابــات يف 
طولكــرم )93(، أريحــا واألغــوار )40(، ضواحــي القــدس )26(، قلقيلية 
والبــرة  اللــه  رام   ،)54( جنــن   ،)87( نابلــس   ،)21( ســلفيت   ،)26(

)90(، بيت لحم )18(، طوباس )6(، الخليل )25(.

وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونــا يف فلســطن بلغــت 
مجمــل  مــن   1% والوفيــات   ،7% النشــطة  اإلصابــات  ونســبة   ،92%

اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 72 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف 
حن يعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات 205 مصابن، 

منهم 14 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

وفق إرادة شعبنا".
 وشــدد عــى أن حــاس وكل القــوى مــع االنتخابــات 
املحليــة بصفتهــا جــزًءا مــن منظومــة متكاملــة تشــمل 

جميع املؤسسات، وتعرب عن إرادة شعبنا.
املواطنــن  متنــع  لــن  الحركــة  أن  العــاروري  وأوضــح 
مــن املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة، لكــن موقفها 

السيايس بأنها عملية عبثية وملهاة لشعبنا.
أرسى  تحــرر  عمليــة  الحركــة  رئيــس  نائــب  واعتــرب   
وهــي  لالحتــالل،  وهزميــة  عظيــًا  "انتصــاًرا  جلبــوع 
أنــف الســجان  كــر للقيــد باملعنــى الحقيقــي رغــم 
وأثــرت  األمنيــة،  وأجهزتــه  احتياطاتــه  وكل  وإرادتــه 
يف املجتمــع الصهيــوين عميًقــا كــا وجهــت صفعــة 

لالحتالل".
 وقــال العــاروري: "أبطــال نفــق الحريــة أعــادوا تذكــر 
أرسى  هنــاك  بــأن  قــواه  بــكل  الفلســطيني  الشــعب 
أبطــال يجــب أن يتحــرروا، وواجبنــا أن نخرجهــم مــن 
الســجون رغــًا عــن االحتــالل كــا جــرى يف  أبــواب 

صفقات التبادل".
الســتة  األرسى  اعتقــال  إعــادة  أن  إىل  ولفــت   
ليســت قضيــة كارثيــة، وال يفــت يف عزميــة األرسى 
واملقاومن يف السجون الذين سيعيدون الكرة مرة 

أخرى.
روايــات  قبــول  أو  تبنــي  عــدم  إىل  العــاروري  ودعــا   
االحتالل الذي يريد إثارة الفتنة، مؤكدًا أن الشعب 
الفلســطيني يف يافــا والنــارصة والنقــب وجنن وغزة 
والقــدس وكل مــكان منتــٍم لقضيتــه، وأظهــر ذلــك يف 
معركــة ســيف القــدس التــي نهض فيهــا نهضة واحدة 

يف كل واحدة.
 وأكــد العــاروري أن اعتــداء قــوات القمــع عــى أرسى 
رضبــوا  الذيــن  الضبــاط  وســُيالَحق  ميــر،  لــن  رامــون 
إىل  نقلهــم  بعــد  قيــادات  وبينهــم  بــاألرسى  ونكلــوا 
حــال  يف  األرسى  إســناد  أن  وأوضــح  شــطة.   ســجن 
رشعــوا بــإرضاب جاعــي عــن الطعــام، كان ســيتطور 
إىل مســتويات ال يتوقعهــا االحتــالل، وهــو مــا أجــربه 

عى الراجع ألول مرة قبل أن يبدأ اإلرضاب.
 وشدد عى أن األرسى كافة يقفون بجانب إخوتهم 
من أرسى الجهاد حتى يرجعوا إىل بنيتهم التنظيمية 

يف السجون بعد أن تعرضوا لعقوبات قاسية.
 كــا أكــد أن صفقــات التبادل هي "البوابة" الوحيدة 
عــن  اإلفــراج  عــى  االحتــالل  وإرغــام  األرسى  لتحــرر 

أرسى املؤبدات.
 وجــدد تأكيــد التــزام حــاس القــول والفعــل باإلفــراج 
أبــو  ترصيحــات  أن  إىل  مشــرًا  الســتة،  األرسى  عــن 
عبيــدة تعــد "طابــو" لــدى النــاس الذيــن يثقــون بوعد 
القســام.  وحــول صفقــة تبــادل جديــدة مــع االحتــالل 
أنــه ال يوجــد يشء جوهــري حتــى  العــاروري  أوضــح 
طريــق  خارطــة  تســليم  هــو  جــرى  مــا  وأن  اللحظــة، 

للوسطاء فقط.
وأكــد أن حــاس لــن تعطــي االحتــالل أي يشء دون 
مقابل، الفتًا إىل أن االحتالل يطلب من مرص وتركيا 

وأملانيا وقطر أن يتدخلوا يف الصفقة.

وحول ما يجري يف املدينة املقدسة قال العاروري 
إن االحتالل بات أكر إدراكا بالذي ميكن أن يحدث 
إن تجــاوز الخطــوط الحمــراء يف املســجد األقــى، 
الكــربى  لهزميتــه  ســيتعرض  بأنــه  ثقتــه  عــن  معــربًا 
بســبب مساســه باملســجد الــذي لــن يســمح شــعبنا 

وخاصة يف القدس بإحداث أي تغير فيه.
ويف قضيــة أخــرى أوضــح العــاروري أن حركــة حــاس 
ليــس لديهــا أي ممتلــكات يف الســودان، وقــد يكــون 

هناك ممتلكات شخصية أو خاصة.
ونبــه إىل أن مــا جــرى يف الســودان جــزء مــن حملــة 
عالقات عامة إلرضاء أمريكا واالحتالل اإلرسائييل.

أفغانســتان  يف  أمريــكا  هزميــة  أن  إىل  نبــه  كذلــك   
وخروجها بإذالل ومهانة يؤكد أن االحتالل والعدوان 

مها بلغت مقدراته فإن مصره الهزمية.
وقال إن املنظومة الصهيونية يف فلســطن ســتتبخر 
زائــف  وجودهــا  ألن  تكــن،  مل  كأن  وتنهــار  مــا،  يومــًا 

وإرادة التحرر لدينا أقوى من كل يشء.

املحتلــة عــام 1948، والحديــث عــن الوحدة الوطنية، يف حن واصل 
تربيــره لتعطيــل العمليــة الدميقراطيــة وحــق الفلســطينين يف اختيــار 

شخصيات متثلهم أمام العامل.
الكاتــب واملحلــل الســيايس مصطفــى الصــواف، رأى خطــاب عبــاس 
يف األمــم املتحــدة مكــررا وال يحمــل أي جديــد، وأنــه نســخة مــن خطابه 

السابق الذي ألقاه يف األمم املتحدة.
وعّد الصواف يف حديثه لصحيفة "فلسطن" خطاب عباس استجداًء 
املفاوضــات  إىل  للعــودة  بالرغبــة  الــدويل،  واملجتمــع  لالحتــالل 
والتسوية، مشرا إىل أن الخطاب قائم عى اتفاق "أوسلو" واالعراف 
بدولــة االحتــالل. وأوضــح أن عبــاس مل يغــادر مربــع "أوســلو"، ويعمــل 
عــى جــر الــكل الفلســطيني لالعــراف بدولــة االحتــالل، الفتــا إىل أن 
ملف حكومة الوحدة التي يسعى إليها هي حكومة قامئة عى رشوط 

املجتمع الدويل و"الرباعية" وهي رشوط مرفوضة من شعبنا.
ونبه إىل أن عباس عاد للحديث عن مارسة الدول دورا للضغط عى 
االحتــالل إلجــراء االنتخابــات يف القــدس املحتلــة، وهــو "ال يريــد أن 
يفهــم أن إجــراء االنتخابــات يف القــدس معركــة الفلســطينين"، معتــربا 
يقــول  وكأنــه  العتــب"،  لـ"رفــع  خطــاب  مجــرد  االنتخابــات  عــن  حديثــه 

ألوروبا إنه يريد انتخابات لكن االحتالل يرفض إجراءها يف القدس.
ورأى الكاتب واملحلل السيايس عبد الله العقاد، أن عباس مل يقدم 
جديدا يف خطابه أمام األمم املتحدة، بل استمر يف االرتهان للمصر 

ذاته الذي ينتهجه من سنوات، رغم انعدام كل البدائل له.
خيــار  بفشــل  يقــر  عبــاس  إن  لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  العقــاد  وقــال 
التســوية مــع االحتــالل واالرتهــان للمجتمع الدويل، ورغم ذلك يواصل 

التمسك بخيار املفاوضات ويرفض املقاومة بكل أشكالها.
ونبــه إىل أن عبــاس تعمــد يف خطابــه الحديــث عــا يســمى نبــذ اإلرهاب، 
وهــو يقصــد املقاومــة الفلســطينية، معتــربا ذلــك أمــرا مســيئا للشــعب 
لــه مقاومــة  الدوليــة كفلــت  والقوانــن  األعــراف  أن  الفلســطيني، خاصــة 

االحتالل ما دام قامًئا وموجوًدا عى أرضه، فمقاومته واجبة.
وأضــاف أن عبــاس أصبــح منشــغال بفــرض عقوبــات عى قطــاع غزة، وطرح 
بــل  والشــعبية،  الســلمية  أشــكالها حتــى  بــكل  باملقاومــة  يؤمــن  ال  مســاٍر 
صــارت أجهــزة أمــن الســلطة تقمعهــا. ونبــه إىل أن خطــاب عبــاس يحمــل 
معــاين متناقضــة للحالــة الفلســطينية، إضافــة إىل أنــه عمــل عــى تربيــر 
الــكل  مطالبــة  رغــم  القــدس،  بذريعــة  الترشيعيــة  االنتخابــات  تعطيــل 
الفلسطيني باالشتباك مع االحتالل بشأن املدينة املحتلة، وانتزاع الحق 
الدميقراطــي منــه انتزاعــا. وأكــد أن رصيــد عباس يف الشــارع الفلســطيني 

تراجع كثًرا، وهو ما أثبتته نتائج استطالعات الرأي أخرا.

اللقــاء  اســتضافت  التــي  اإلرسائيــيل" 
الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  التطبيعــي، 
عــام  عبــاس،  محمــود  فتــح  حركــة  ورئيــس 

2012، وتعد من دوائر منظمة التحرير.

واســتقبلت لجنــة التواصــل مــع املجتمــع 
ناشــًطا   15 ضــم  وفــًدا  اإلرسائيــيل 
ســابقون  وأعضــاء  وزراء  هــم  ــا،  إرسائيليًّ
يف  وكان  اإلرسائيــيل،  "الكنيســت"  يف 
عوفــر  ترأســه  الــذي  الوفــد  اســتقبال 
بينس، عدد من قيادات الســلطة، أبرزهم 
مستشارو عباس، ويف مقدمتهم محمود 
ومســؤول  ردينــة  أبــو  ونبيــل  الهبــاش، 
ملــف التواصــل مــع املجتمــع اإلرسائيــيل 
محمــد املــدين، وفــق وكالــة "وفــا" التابعــة 

للسلطة.
بعــد  جــاء  الــذي  اللقــاء  يف  الحــوار  ودار 
مــرور نحــو عــام عــى إدانــة الســلطة تطبيــع 
االحتــالل،  مــع  الخليجيــة  األنظمــة  بعــض 
املشــرك  العمــل  تجديــد  آليــات  حــول 
إذ  كورونــا،  جائحــة  بســبب  توقفــه  بعــد 
أبــدى أعضــاء الوفد الحاس يف اســتثار 

ــا  ــا وإقليميًّ التغــرات التــي حصلــت محليًّ
التســوية  عمليــة  إحيــاء  إلعــادة  ــا  ودوليًّ

واملفاوضات.
رضورة  املطبعــون  املجتمعــون  وأكــد 
العمل عى مخاطبة املجتمع اإلرسائييل 
واملجتمــع الــدويل للضغــط عــى حكومــة 
االحتــالل لتعــود إىل "طاولة املفاوضات" 
مع السلطة، عى قاعدة الرشعية الدولية 

وضمن جدول زمني محدد.
املجتمــع  مــع  التواصــل  "لجنــة  وعقــدت 
اإلرسائييل" خالل األشــهر املاضية عدًدا 
إرسائيليــة  شــخصيات  مــع  اللقــاءات  مــن 
نحــو  مــع  آخرهــا  كان  اللــه،  رام  مبدينــة 
واملخرجــن  واألدبــاء  الفنانــن  مــن   20

مــن  عــدد  مــع  آخــر  ولقــاء  اإلرسائيليــن، 
الصحفين اإلرسائيلين.

سالم زائف
أبــو  فايــز  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
"تويــر"  يف  حســابه  عــى  كتــب  شــالة 
غاضبــا:  "يف اللحظــة نفســها التــي كانــت 
بيــت لحــم تشــيع جثــان األســر املحــرر 

يف  الدولتــن!  لحــل  بالرويــج  بتناقشــوا 
الفلســطينية  القيــادات  الصــور  بعــض 

موطية راسها! معقول مستحين؟".
وشــهد منشــور قنــوايت تعليقــات غاضبة، 
منهــا مــا كتبه محمــد جرادات: "اللهم إين 
بــريء منهــم ومــن عملهــم ومــن صاحبهــم 
ومــن  أزرهــم  عــى  شــد  ومــن  حبهــم  ومــن 
دعمهــم إىل يــوم الديــن... قيــادة فاشــلة 

تذهب بنا إىل الجحيم".
وعلقــت روضــة أبــو عجمــة عــى املنشــور 
عــدد  معهــم  فــارق  مــش  "نــاس  ذاتــه: 
األقــى  اقتحامــات  وال  املســتوطنات 
وال وضــع األرسى، بــدو يفــرق معهــم أســر 
هــدول  للوطــن.  مثــن  حياتــه  دفــع  شــهيد 

بياعن".
وكتــب مصطفــى جميــل عــى حســابه يف 
"فيســبوك": "قيادة الســلطة تجتمع بوفد 
املقاطعــة  مقــر  يف  االحتــالل  قــادة  مــن 
برام الله، بينا يشــيع أبناء شــعبنا جثان 
األسر املحرر حسن مساملة الذي قتله 
االحتــالل نتيجــة اإلهال الطبي خالل 19 

حســن مســاملة، وتعلــن اإلرضاب العــام، 
كانــت رام اللــه ترقص بالعلــم اإلرسائييل، 
وهي تســتقبل 15 من الصهاينة، وترشب 
معهــم أنخــاب الســالم الزائــف عــى جثــث 
األســوار! أي  يئنــون خلــف  أســر  5 آالف 
التــي تحتقــر إنســانيتكم أيهــا  قيــادة هــذه 

الفلسطينيون؟".
وتســاءل الصحفي إياد حمد عى حســابه 
يف "فيســبوك": "بــس بــدي أســأل ســؤال 
واحــد: مــن أعطاكــم ترصيــح تعملوا هيك 
اجتــاع.. اللــه يرحــم روحــك يــا نــزار بنــات 

والله كان نزار مقرص يف وصفكم".
أمــا اإلعالمــي جــورج قنــوايت مديــر راديــو 
اللقــاء  عــى  فعلــق   ،"٢٠٠٠ لحــم  "بيــت 
"فيســبوك":  يف  حســابه  عــى  مبنشــور 
جنــازة  يف  بتكــون  الــيل  الوقــت  "بنفــس 
الشــهيد األســر املحــرر حســن مســاملة 
الطبــي  اإلهــال  نتيجــة  استشــهد  والــيل 
لجنــة  بتكــون  اإلرسائيليــة،  بالســجون 
التواصــل مــع املجتمــع اإلرسائيــيل قاعدة 
إرسائيليــة  شــخصيات  مــع  اللــه  بــرام 

عاما من االعتقال يف سجونه".
جريمة وطنية وأخالقية

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ووصفــت 
حاس مواصلة السلطة يف عقد لقاءات 
"جرميــة  بأنهــا  إرسائيليــن  مــع  تطبيعيــة 

وطنية وأخالقية".
وقــال املتحــدث باســم حركة حاس حازم 
قاسم، يف ترصيح صحفي أمس، إّن عقد 
الســلطة  مــن  قيــادات  بــن  تطبيعــي  لقــاء 
مــع وزراء وأعضــاء كنيســت  اللــه  رام  يف 
إرسائيليــن "ســلوك مــدان ومســتنكر مــن 
كل املكونــات الوطنيــة"، مشــددا عــى أن 
اســتمرار الســلطة يف اللقاءات التطبيعية 
خــارج  "التغريــد  عــى  إرصارهــا  يعكــس 
الــرب الوطنــي، والــرب بعــرض الحائط 

كل االعتبارات الوطنية".
اللقــاءات  هــذه  مثــل  أن  قاســم  واعتــرب 
بعــض  تشــّجع  اللــه  رام  يف  التطبيعيــة 
مواصلــة  عــى  املنطقــة  يف  األطــراف 
تطبيعهــا مــع االحتــالل، بل ورفع مســتواه، 

وهو ما تتحمل السلطة املسؤولية عنه.

النجاح، قبل إعالن استشهاده.
وأصيب خالل املواجهات مع قوات االحتالل 90 مواطنا بجراح مختلفة. 
طواقــم  أن  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  يف  والطــوارئ  اإلســعاف  مركــز  وذكــر 
و"املطاطــي"  الحــي  بالرصــاص  إصابــة   90 نحــو  مــع  تعاملــت  اإلســعاف 
وباالختناق، يف بيتا وبيت دجن ودير الحطب، إضافة للشهيد "خبيصة".
املعــدين  بالرصــاص  إصابــة   17 بــن  مــا  توزعــت  اإلصابــات  أن  وأضــاف 
املغلــف باملطــاط، و46 باالختنــاق، و7 إصابــات بقنابــل غاز بشــكل مبارش 
يف بلــدة بيتــا، يف حــن أصيــب 5 مواطنــن بالرصــاص املعــدين املغلــف 
باملطــاط، و11 باالختنــاق نتيجــة استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، يف 
مواجهــات بيــت دجــن، كذلــك ســجلت 3 حــاالت حــروق من جــراء إصابات 

مبارشة بقنابل الغاز يف دير الحطب.
وشيعت جاهر غفرة يف محافظة نابلس جثان الشهيد "خبيصة" إىل 

مثواه األخر يف بلدة "بيتا".
وانطلق موكب التشــييع من مستشــفى النجاح الوطني يف مدينة نابلس، 
وصــوال إىل منــزل عائلتــه، حيــث ألقيــت نظــرة الــوداع عليــه، قبــل أن يــوارى 

تحت الرى يف مقبــرة البلدة. والشهيد "خبيصة" متزوج ولديه طفلة.
ويف قلقيليــة، أصيــب 4 مواطنــن بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط 
والعرشات باالختناق بالغاز املســيل للدموع، يف إثر قمع قوات االحتالل 

مسرة كفر قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان.
واعتــدت قــوات االحتــالل عــى املشــاركن فــور انطــالق املســرة؛ مــا أدى 
والعــرشات  باملطــاط،  بالرصــاص املعــدين املغلــف  4 شــبان  إصابــة  إىل 

باالختناق.
دهم واعتقاالت

وبشأن مسلسل االعتقاالت اليومية، اعتقلت قوات االحتالل 8 مواطنن 
خــالل حمــالت دهــم وتفتيــش ومالحقة مبناطق متفرقــة يف الضفة الغربية 

والقدس املحتلتن.
ففي شال غرب القدس، اعتقلت قوات االحتالل املواطنن تقي الدين 
زهــران، وإبراهيــم زهــران، وعبــد الجبــار إبراهيــم، مــن بلــدة "بــدو"، يف حن 
ريــن  اعتقلــت الشــاب عــيل زكارنــة مــن بلــدة قباطيــة جنــوب جنــن، وامُلحرَّ
أحمد أبو حمد )29 عاما( من بلدة عقابا شال طوباس، وساهر الخضور 

من بلدة بني نعيم رشق الخليل.
ويف رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتــالل أســاء عــايص )29 عامــا( عقــب 
دهــم منــزل ذويهــا، واملواطــن مهــدي نواورة قرب مســجد بالل بن رباح، من 

بيت لحم.
منهــم  ورضــوض،  بجــروح  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
منســق لجــان مقاومــة الجــدار واالســتيطان راتــب الجبــور، يف إثــر اعتــداء 

املستوطنن عليهم يف قرية سوسيا قرب يطا جنوب الخليل.
واعتدى املستوطنون بحاية قوات االحتالل عى املواطنن، خالل زيارة 
وفــد مــن االتحــاد األورويب للقريــة، لالطــالع عــى التحديــات والصعوبــات 

التي تواجه املواطنن يف قرى "التواين، وسوسيا، ومسافر يطا".
وحــاول املســتوطنون اقتحــام قريــة "سوســيا" خــالل زيــارة الوفــد، وتصــدى 
لهم األهايل، ما أدى إىل وقوع إصابات بن املواطنن، يف حن احتجزت 

قوات االحتالل الوفد األورويب وأعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة.

عّزى الرئيس المرصي بوفاة المشري 
طنطاوي والرئيس الجزائري برحيل سابَقْيه

هنية ونائبه يعزيان عائلة 
المحرر الشهيد "مسالمة"

الدوحة/ فلسطن:
حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  هاتــف 
ر الشــهيد  إســاعيل هنيــة، ونائبــه الشــيخ صالــح العــاروري، عائلــة امُلحــرَّ

حسن مساملة من بيت لحم بالضفة الغربية املحتلة.
ابنهــا  باستشــهاد  لعائلــة مســاملة  العــزاء  والعــاروري واجــب  وقــدم هنيــة 
املصــاب بالرطــان مســاء األربعــاء املــايض بعــد تدهــور وضعــه الصحــي 

نتيجة اإلهال الطبي يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
أولويــات  مــن  باعتبارهــا  األرسى  قضيــة  أهميــة  اتصالهــا  خــالل  وأكــدا 
الحركــة  أن  عــى  مشــددين  قضايــاه،  رأس  وعــى  الفلســطيني  الشــعب 
تعمل بكل جهدها لتحريرهم من سجون االحتالل خاصة املرىض منهم.
وكان الشــهيد مســاملة قــد وصــل إىل مرحلــة صحيــة حرجــة جدا، إذ مكث 
منــذ اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــالل يف شــباط/ فربايــر املــايض يف 
مستشــفى "هداســا" إىل أن نقــل قبــل أســابيع للمستشــفى االستشــاري 

برام الله.
تعزية مصر

وبعث هنية برقية تعزية إىل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بوفاة 
املشــر محمــد طنطــاوي، القائــد العــام للقــوات املســلحة ووزيــر الدفــاع 

واإلنتاج الحريب األسبق.
وقــال هنيــة يف الربقيــة: "إننــا تلقينــا يف حركة حاس يف فلســطن، ببالغ 
الحــزن والرضــا والتســليم بقضــاء اللــه وقــدره، نبــأ وفــاة املغفــور لــه املشــر 
محمــد حســن طنطــاوي"، داعيــا اللــه أن ينعــم عليــه بعفــوه ومغفرتــه، وأن 

يسكنه فسيح جناته.
وأضــاف: "إننــا يف حركــة حــاس، وإذ نبعــث إىل فخامتكــم، ومــن خاللكم 
عبــارات  بخالــص  الشــقيق،  املــرصي  الشــعب  وإىل  الفقيــد  أرسة  إىل 
التعزية وأصدق مشاعر املواساة، لنستذكر بكل تقدير مسرته النضالية 

يف حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973، ويف خدمته لوطنه وشعبه".
تعزية الجزائر

كــا بعــث هنيــة برقيــة تعزيــة إىل الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون، 
صالــح،  بــن  القــادر  عبــد  الجزائريــة،  للجمهوريــة  الســابق  الرئيــس  بوفــاة 

والرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة.
نبعــث إىل  وإذ  "إننــا يف حركــة حــاس،  أمــس:  الربقيــة  وقــال هنيــة يف 
الجزائــري  الشــعب  الفقيديــن وإىل  ومــن خاللكــم إىل أرسيت  فخامتكــم 
الشــقيق، بخالــص عبــارات التعزيــة وأصــدق مشــاعر املواســاة، لنســتذكر 
بكل تقدير جهودها يف خدمة بالدها ونهضتها واســتقرارها، وتحقيق 

تطلعات شعبها خالل رئاستها الجزائر الشقيقة".
املرشفــة  مواقفهــا  أمــام  وتثمــن  شــكر  وقفــة  لنقــف  "إننــا  وأضــاف: 
وأدوارهــا املشــهودة يف االنتصــار لفلســطن وقضيتهــا العادلــة، ودعــم 
نضــال الشــعب الفلســطيني يف الدفــاع عــن أرضــه ومقدســاته وتحريرهــا 
مــن االحتــالل"، ســائال اللــه أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه ومغفرتــه، ويلهم 

عائلتيها والشعب الجزائري الشقيق جميل الصرب وحسن العزاء.

حماس تنفي وجود 
استثمارات لها يف السودان

غزة/ فلسطن:
نفت حركة املقاومة اإلسالمية حاس، أمس، ما أوردته بعض وسائل اإلعالم 
عــن وجــود اســتثارات لهــا يف جمهوريــة الســودان الشــقيقة، ومصادرتهــا مــن 
قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية، مشرة إىل أن األصول املذكورة يف 
التقارير اإلعالمية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعال ومستثمرين فلسطينين، 
ليــس لهــم أي صلــة تنظيميــة بالحركــة. وناشــدت الحركــة يف ترصيــح صحفــي، 
رئيــس مجلــس الســيادة الســوداين الفريــق أول عبــد الفتــاح الربهــان، ورئيــس 
حــاالت  إليقــاف  شــخصيا  للتدخــل  حمــدوك،  اللــه  عبــد  د.  الــوزراء  مجلــس 
اســتثاراتهم  مصــادرة  يف  املتمثلــة  الســودان،  يف  للفلســطينين  التعــرض 
ومنازلهــم وأموالهــم الشــخصية ورشكاتهــم، التــي اكتســبوها بطريقــة قانونيــة، 

وبعلم مؤسسات الدولة السودانية وموافقتها.
مســتذكرة  والســوداين،  الفلســطيني  الشــعبن  بــن  العالقــة  عمــق  وأكــدت 
الســودانية  والحكومــات  الســوداين  للشــعب  املرشفــة  التاريخيــة  املواقــف 
املتعاقبــة التــي دأبــت عــى دعم القضية الفلســطينية يف املحافل وامليادين 
كافــة. وأعربــت الحركــة عــن أملهــا أن تكــون القضيــة الفلســطينية واملواطنــون 
السياســية  التطــورات  عــن  مبنــأى  الســودان  يف  املقيمــون  الفلســطينيون 
داخــل الســودان الشــقيق، باعتبــار فلســطن قضيــة مركزيــة لألمتــن العربيــة 

واإلسالمية.

"األوقاف" تناقش منهجية دراسة القضايا 
الفقهية المالية المعارصة مع باحثيها

غزة/ فلسطن:
بحــث مجلــس االجتهــاد الفقهــي التابــع لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بغزة 
منهجية دراسة القضايا الفقهية املالية املعارصة، ومعيار اإلفتاء فيها، خالل 
لقــاء عقــده مــع باحثيــه، لالرتقــاء بأدائهــم والســعي نحــو النهــوض بإمكاناتهــم 
ومقدراتهــم العلميــة. ومثــن وكيــل الــوزارة د. عبــد الهــادي األغــا أهميــة الخطــة 
املتكاملــة التــي نفذهــا فريــق البحــث التابــع ألمانــة املجلس، ومــدى مالءمتها 
للواقــع الــذي يجــب أن يعيشــه الباحــث والفقيــه وصــواًل إىل الحكــم الرشعــي 

الصحيح املنسجم مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
وأعرب أمن املجلس د. عبد الله أبو عليان عن تقديره لجهود الفريق البحثي 
واإلنجــازات  الفــرة املاضيــة،  فقهيــة خــالل  عــدة مســائل  إنجــاز  ودورهــم يف 
التــي حققهــا، منبهــا إىل أن املســؤولية امللقــاة عــى عاتــق املجلــس كبــرة 
وبحاجــة لتذليــل العقبــات، واالســتفادة مــن الباحثــن والخــرباء للوصــول إىل 
أفــكار صائبــة ودقيقــة، وفــق منهجيــة علميــة. وتخلــل اللقاء محارضة للشــيخ د. 
صادق قنديل تحدث فيها عن منهج دراسة النوازل الفقهية املالية، والتعامل 
)النازلــة(  للمســألة  الفقهــي  والتحضــر  اإلســالمية،  املاليــة  املؤسســات  مــع 
بخطواتهــا املتتاليــة وصــواًل للحكــم الرشعي الصحيح لها، مبينا كيفية التعامل 
مــع املؤسســات املاليــة املرصفيــة املختلفــة والفــرق بينهــا. وقــدم أ. د. ماهــر 
الحويل يف اللقاء محارضة بعنوان "دراســة معيار ضوابط الفتوى وأخالقياتها 
البحثــي، خاصــة يف  يف إطــار املؤسســات"، إليضــاح عــدة مفاهيــم للفريــق 
مطــوًرا  املفتــي  يكــون  أن  أهميــة  مبيًنــا  وأسســها وضوابطهــا،  الفتــوى  جانــب 

ومجدًدا وباحًثا عن حٍل للمستفتي يف إطار الرشيعة قبل إطالق الحكم.
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يف شــهر ســبتمرب من كل عام يقف رئيس الســلطة محمود 
عبــاس أمــام أعضــاء الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة ليلقي 
كلمــة فلســطني، ويحــدد سياســاته حــول قضيــة فلســطني. 
رمبــا ال يجــد مــن يراجــع خطاباتــه أمــام الجمعيــة منــذ عــر 
سنوات اختالًفا كبرًيا بينها، بل مثة تشابه كبري جًدا بينها، 
هــو يتحــدث فيه عن متّســكه بالســالم، ويطالــب )إرسائيل( 
يف  مبســاعدته  الــدويل  املجتمــع  ويطالــب  باالنســحاب، 
تحقيق هذا الهدف، ويرح بعًضا من سياسات )إرسائيل( 
املتمــردة عــى القانــون الــدويل، والتــي ال تســتجيب لحــل 

الدولتني.
الرئيــس يف هــذه املــرة ذكــر املجتمع الــدويل أن )٧٣( عاًما 
مــرت عــى نكبــة فلســطني، وأن املجتمــع الــدويل مل يجــد 
لهــا حــال. والجديــد فيــا قالــه أمــران: األول أنــه إذا رفضــت 
فإنــه مثــة  حــدود ١٩٦٧م،  عــى  الدولتــني  حــل  )إرسائيــل( 
قــرار التقســيم الصــادر عــن األمــم املتحــدة برقــم ١٨١ وهــو 
أي  فلســطني،  مســاحة  مــن    ٪٤٤ الفلســطينيني  يعطــي 
ســنذهب  إننــا  القــول  يــود  وكأنــه  ١٩٦٧م.  أرايض  ضعــف 
للمطالبــة بقــرار التقســيم؟! أو قــل لســت أدري ملــاذا ذكــر 

قرار التقسيم؟
والثــاين أنــه أعطــى )إرسائيــل( عاًمــا واحــًدا مــن اآلن لتنفيــذ 
حــل الدولتــني واالنســحاب مــن األرايض املحتلــة يف عــام 
١٩٦٧م، وطالــب املجتمــع الــدويل مبســاعدته يف ذلــك، 
الفلســطيني  االعــراف  يبقــى  فلــاذا  ذلــك  يتــم  مل  فــإذا 
مــن  ويفهــم  قامًئــا؟!  1٩٦٧م  حــدود  عــى  )بإرسائيــل( 
التحريــر  منظمــة  اعــراف  بســحب  يهــدد  أنــه  الــكالم  هــذا 
)بإرسائيــل(، فهــل هــذا التهديــد ميثــل سياســة جديــدة، أم 

هو لالستهالك املحيل؟!
يف  الفلســطينيني  جــل  أن  يكشــف  التهديــد   مقاربــة  إن 
بســحب  وعبــاس  الســلطة  يطالبــون  الخــارج  ويف  الداخــل 
اعــراف املنظمــة )بإرسائيــل(، ألن الفلســطيني مل يحصــد 
شــيًئا مقابــل هــذا االعراف، )وإرسائيــل( تواِصل االحتالل، 
ومتنــع قيــام دولــة فلســطينية. وعبــاس يجــد نفســه تحــت 
الفشــل يف مــروع  مــع متــادي  ضغــوط فلســطينية قويــة 
الدولتــني ومــروع التفــاوض برمتــه، وعليــه فإمــا أن عبــاس 
يريد أن يحتوي هذه الضغوط بالتعبري عنها وكأنه يتبناها، 
وإمــا أنــه مــّل الواقــع القائــم فــأراد أن يبحث عن مخرج يختم 
ســيجد  شــك  ال  فهــو  هدفــه  الثــاين  كان  فــإن  حياتــه.   بــه 
وبديــاًل  مخرًجــا  الشــعب  وســيجد  الشــعب.  مــن  احراًمــا 

أفضل لتحقيق أهدافه الوطنية.

عباس: أمامكم عام 
واحد لالنسحاب!

خان يونس/ فلسطني:
بحــث وفــد مــن صحيفــة فلســطني ســبل 
دار  مستشــفى  مــع  التعــاون  تعزيــز 
قطــاع  جنــوب  يونــس  خــان  يف  الســالم 

غزة.
مقــر  الوفــد  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 

املستشفى أول من أمس.
التحريــر  مديــر  الصحيفــة  وفــد  وتــرأس 
غرفــة  رئيــس  وضــم  شــالة  أبــو  مفيــد 
ومســؤول  ســنونو  نبيــل  األخبــار 
العالقــات العامــة عــديل النديــم، وكان 
إدارة  مجلــس  رئيــس  اســتقباله  يف 
املستشــفى د.خليل األسطل ومسؤول 

العالقات العامة رائد حمد.
وقــال مديــر تحريــر الصحيفــة: يجمعنــا 
هــو  مشــرك  هــدف  املستشــفى  مــع 
االســتعداد  مؤكــدا  شــعبنا،  خدمــة 

الكامل لتعزيز التعاون.
هــي  الصحيفــة  أن  شــالة  أبــو  وأوضــح 
وتربطهــا  فلســطينيا،  انتشــارا  األوســع 
اتفاقيــات تصــب يف مصلحــة الجمهــور 

مع بلديات ومؤسسات متعددة.
تواكــب  الصحيفــة  أن  إىل  وأشــار 
ســواء  الســاعة  مــدار  عــى  األحــداث 
عــرب  أو  الورقــي  العــدد  خــالل  مــن 
اليــن  أون  فلســطني  اإللكــروين  موقــع 

ومنصاتها املختلفة.
وقال أبو شــالة: صحيفة فلســطني هي 
صحيفــة الــكل الفلســطيني، وتنحاز إىل 
وحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  ثوابــت 

املروعة.
وأشــار أبــو شــالة إىل أن طاقــم صحيفــة 
املبدعــني  الشــباب  مــن  هــو  فلســطني 
الحاصلني عى درجات علمية متميزة، 

وجوائز إقليمية ومحلية.
التعــاون  ســتواصل  الصحيفــة  أن  وأكــد 
ســائر  كــا  املستشــفى  مــع  اإلعالمــي 
املؤسســات الفلســطينية عى اختالف 

مجاالتها.
إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد  جهتــه  مــن 
فلســطني  صحيفــة  بــأداء  املستشــفى 
والحرص عى التواصل والتعاون معها.

املستشــفى  أن  إىل  األســطل  وأشــار 
تواكــب  التــي  الطبيــة  الخدمــات  يقــدم 
التقــدم العلمــي الطبي من خالل أفضل 

الطواقم الطبية واألجهزة الحديثة.
حصــول  عــى  نعمــل  األســطل:  وقــال 
متكاملــة  طبيــة  خدمــة  عــى  املريــض 

داخل املستشفى.
الجانبــان عــى  اتفــق  اللقــاء  ويف ختــام 

استمرار التنسيق والتعاون املشرك.

وفد من صحيفة فلسطني يبحث
 مع مستشفى دار السالم تعزيز التعاون

جانب من الزيارة 

"الشارقة للكتاب" توقع 
اتفاًقا لرقمنة 2500 

مخطوطة عربية نادرة
الشارقة/ وكاالت:

وقعــت "هيئــة الشــارقة للكتــاب" أمــس مذكــرة تفاهــم مــع "مكتبــة األمربوزيانــا" 
اإليطاليــة يف ميــالن، تفتــح مــن خاللهــا بــاب التعــاون والعمــل املشــرك لتعزيــز 

وصول الباحثني إىل مصادر املعرفة والعلم.
وشــملت املذكــرة اتفاقيــة تعــاون لرقمنــة أكــر مــن 2500 مخطوطــة عربيــة نــادرة 
يعــود تاريخهــا إىل مــا يزيــد عــى 450 عامــا، ســتعرض للمــرة األوىل رقميــا عــى 
مســتوى العــامل مــن خــالل املنصــة اإللكرونيــة الخاصــة مبكتبــة الشــارقة العامــة 
التابعــة للهيئــة. ووقــع مذكــرة التفاهم واالتفاقيــة أحمد بن ركاض العامري، رئيس 
هيئــة الشــارقة للكتــاب، والربوفســور لورنســو أورناجي، رئيس مجلــس إدارة مكتبة 
األمربوزيانا. وجاء التوقيع يف قاعة الروزا تقديرا من إدارة املكتبة إلمارة الشارقة 
ومــا تقــوده مــن مشــاريع ثقافّيــة عــى مســتوى العــامل إذ تعــد القاعــة واحــدة مــن 
للمناســبات  إال  تفتــح  وال  العــامل  يف  الثقافيــة  املؤسســات  يف  القاعــات  أعــرق 
واألحــداث الخاصــة حيــث تحتضــن عــى جدرانهــا آالف الكتــب واملخطوطــات 
النــادرة وكان يــدرس فيهــا أهــم الكّتــاب واملفكريــن والفنانــني اإليطاليــني أبرزهــم 
ليونــاردو دافنــي. وتعــد مجموعة املخطوطات العربية يف "مكتبة األمربوزيانا" 
وتضــم  إيطاليــا،  يف  أهميــة  وأكرهــا  النــادرة  املجموعــات  أفضــل  مــن  واحــدة 
مخطوطــات حــول مواضيــع مختلفــة منهــا: التاريــخ واللغــة والطــب والفلــك إىل 

جانب مخطوطات يف الحديث النبوي ومجموعة من الخرائط الجغرافية.

واشنطن/ وكاالت:
تجويفــًا  التبانــة  درب  مجــرة  يف  فلــك  علــاء  اكتشــف 
"برســيوس"  ســحابتا  هــا  بســدميني،  محاطــًا  عمالقــًا 
و"تــوروس"، ظهــرا بعــد انفجــار نجــم عمــالق واحــد عــى 
األقــل، عــى مــا أظهــرت دراســة ُنرت األربعــاء املايض، 

وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكل سحابتا "برسيوس" و"توروس" الجزيئيتان، كا 
يطلق عليها، محط مراقبة منذ زمن بعيد نظرًا لقربها 
500 و1000 ســنة ضوئيــة، وهــي  بــني  مــا  مــن األرض، 
مســافة ال ُتذكــر عــى مقيــاس مجرتنــا درب التبانــة التــي 

يزيد قطرها عن 80 ألف سنة ضوئية.
لكــن االهتــام بهــا مــرده أيضــًا إىل أنهــا تؤويــان مصانع 
الجزيئــي  الغــاز  مزيــج  بفضــل  تشــكلت  التــي  للنجــوم 
والغبــار الــذي يتكــون مــن هــذه الســحب. كــا كان يبــدو 
أن هذيــن الســدميني مرتبطــان بنــوع مــن الخيــوط، لكــن 
هذه الفرضية اســتبعدت الحقًا، نظرًا إىل املســافة التي 

تفصل كاًل منها عن كوكب األرض.
وقــال الباحــث شــموئيل بيايل من مركــز هارفارد للفيزياء 
الصحافــة  لوكالــة  "سميثســونيان"  ومعهــد  الفلكيــة 
أننــا  هــو  الســحابتني  هاتــني  يف  "املضحــك  الفرنســية: 
بالطريقــة  ليــس  جيــد،  بشــكل  مرتبطتــان  أنهــا  وجدنــا 

املتخيلة، لكن من خالل تجويف عمالق".
العلــاء مــن  التــي يتمكــن فيهــا  هــذه هــي املــرة األوىل 
تصميــم خريطــة ثالثيــة األبعــاد ملثل هــذا الهيكل، ُيطلق 
عليها اسم "بري - تاو شل"، باالستعانة بتقنيات متقدمة 
للغــازات  خريطــة  وخصوصــًا  والتصويــر،  للحســاب 
الجزيئيــة يف منطقــة أوســع ُرســمت باســتخدام بيانــات 

من تلسكوب "غايا" الفضايئ األورويب.
بباطــن  الكــرة  مــن  "نــوع  تخيــل  يجــب  أنــه  بيــايل  وأوضــح 
ســنة   500 نحــو  قطرهــا  يبلــغ  فائقــة"  "فقاعــة  أو  فــارغ" 
ويتشــكل  كيلومــر(،  مليــار  مليــون   4.7 )نحــو  ضوئيــة 

"برســيوس"  ســحابتي  بواســطة  جزئيــًا  الخارجــي  غالفهــا 
و"توروس".

وقال األستاذ املساعد يف معهد ماكس بالنك األملاين 
عامل الفيزياء الفلكية والفيزياء تورسنت إنسلني إن الجزء 
الداخــيل مــن التجويــف يحتــوي عــى القليــل مــن الغبــار 
"لكــن بكثافــة منخفضــة جــدًا، مقارنــة بكثافــة الســحب". 
وقــد شــارك إنســلني مــع املعــد الرئيــي شــموئيل بيــايل 
مجلــة  نتائجهــا  نــرت  التــي  الدراســة  هــذه  إنجــاز  يف 
"أســروفيزيكل جورنــال ليــرز". وهــو أحد العلاء الذين 
صنعوا عامي 2019 و2020. أول خريطة ثالثية األبعاد 
لســحب الغبــار عــى مســافة قريبــة مــن شمســنا. وحصل 
ذلك بفضل بيانات "غايا" عن موقع وخصائص أكر من 

خمسة ماليني نجم يف هذه "الضاحية" الشمسية.
كذلــك وّقعــت كاثريــن زوكــر، وهــي باحثــة يف مرحلــة مــا 
بعد الدكتوراه وعاملة يف الفيزياء الفلكية، عى دراسة 
ثانيــة حــول هــذا املوضوع لرح كيف اســتخدم العلاء 
هذه الخريطة بشكل جيد، مبساعدة الخوارزميات التي 

ُطورت جزئيًا تحت إرشافها.
بيــان مــن مركــز الفيزيــاء  وقالــت يف ترصيحــات أوردهــا 
فيهــا  ميكننــا  التــي  األوىل  املــرة  هــي  "هــذه  الفلكيــة: 
وليــس  الثالثيــة،  باألبعــاد  حقيقيــة  مناظــر  اســتخدام 
أيهــا  وتقديــر  باملالحظــة،  النظريــة  ملقارنــة  محــاكاة، 
يعمــل بشــكل أفضــل" لــرح مــن أين جاء هــذا التجويف 

العمالق واستقرت الغيوم عى سطحه.
وأوضــح بيــايل: "نعتقــد أن األمــر ناجــم عن مســتعر أعظم 
الغــازات  هــذه  دفــع  ضخــم  انفجــار  وهــو  )ســوبرنوفا(، 

وشّكل هذه السحب".
وبحســب هــذه النظريــة، انفجــر نجــم واحــد أو أكــر يف 
مرحلــة نهايــة الحيــاة ودفــع الجــزء األكــرب مــن الغــاز الــذي 
هــذا  لتشــكيل  الــوراء  إىل  تدريجــي  بشــكل  فيــه  تســبح 

التجويف، منذ فرة تراوح بني 6 و22 مليون سنة.

اكتشاف تجويف عمالق
يف مجرة درب التبانة

إطالق رساح 
هندي برشط 
غسل مالبس 

نساء القرية 
نيودلهي/ وكاالت:

أطلــق رساح رجــل هنــدي متهم مبحاولة االغتصاب بكفالة، لكن 
بــرط أن يغســل ويكــوي مالبــس جميــع النســاء يف قريتــه مــدة 

ستة أشهر.
وســيتعني عــى الالن كومــار البالــغ 20 عامــا، رشاء املنظفــات 
واملواد األخرى الالزمة لتوفري خدمات الغســيل املجانية ملدة 
ســتة أشــهر ملالبــس نحــو ألفــي امــرأة يف قريــة ماجهــور بواليــة 

بيهار، مبوجب الحكم.
وقال ضابط الرطة يف منطقة مادهوباين بوالية بيهار سانتوش 
كومــار ســينغ: إن كومــار الــذي يغســل الثيــاب لكســب عيشــه، 

كان أوقف يف نيسان/أبريل بتهم تشمل محاولة االغتصاب.
ومل يحدد بعد موعد ملحاكمته.

وقالت رئيســة املجلس القروي نســيمة خاتون إن “جميع نســاء 
القرية سعيدات بقرار املحكمة".

وأضافــت خاتــون، وهــي إحــدى الشــخصيات البــارزة يف القريــة 
التــي ســراقب كومــار “إنــه أمــر تاريخــي وســيعزز ذلــك احــرام 

املرأة ويساعد عى صون الكرامة".
ورأت نســاء يف القريــة أن هــذا الحكــم كان لــه أثــر إيجايب إذ فتح 

النقاش يف القرية بشأن الجرائم ضد النساء.
وقالــت أنجــوم بريويــن: "هــذه خطــوة رائعــة ونــوع مختلــف مــن 

العقاب يبعث برسالة إىل املجتمع".
وقد ُعدلت قوانني االغتصاب يف الهند بعد اغتصاب جاعي 
يف عــام 2012 يف نيودلهــي، لكــن عــدد الجرائــم ال يــزال مرتفعا 

إذ تم اإلبالغ عن أكر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020.
وتواجه الرطة منذ زمن بعيد اتهامات بعدم بذل جهود كافية 
ملنــع جرائــم العنف والفشــل يف إحالــة قضايا االعتداء الجني 

إىل املحكمة.

كاليفورنيا/ وكاالت:
كشــفت ترسيبــات تقنيــة، أن رشكة "غوغــل" تخترب هاتفا 
ذكيــا قابــال للطــي باســم "باســبورت". ووفــق الترسيبــات، 
فإن هاتف "غوغل" القابل للطي، سيدعم نظام التشغيل 

املستقبيل "آندرويد 12".
وحسبا نقل موقع "ذا فريج" املتخصص باألخبار التقنية، 
فإن "باســبورت" ســيدعم شاشــتني، تتعطل إحداها عن 
"غوغــل" ســتطرح  أن  الترسيبــات  وأكــدت  الهاتــف.  طــي 

وســيدمج شاشــة  الحــايل،  العــام  خــالل  الجديــد  هاتفهــا 
عرض "أوليد"، قياسها 7.6 إنشات. 

ومل تذكــر الترسيبــات أي تفاصيــل تقنيــة تتعلــق بالهاتــف 
الجديــد، إال أن بعضهــا تحــدث عــن دعــم الجهــاز لالتصــال 

بشبكات الجيل الخامس.
األجهــزة  مــن  عــددا  "غوغــل"  هاتــف  ينافــس  أن  ويتوقــع   
مثــل  رشكات  تنتجهــا  والتــي  للطــي  القابلــة  املاثلــة 

"سامسونغ" و"هواوي". 

مقديشو/ وكاالت:
يف حــدث ثقــايف أقيــم يف ظــل تدابــري أمنيــة مشــددة 
شــهدتها العاصمة الصومالية املضطربة، متكن ســكان 
مقديشــو، مــن الغــوص مجــددًا يف عــامل الفــن الســابع، 
بفضــل أول عــرض ســينايئ يف املدينــة منــذ ثالثــني 

عامًا.
يذكــر أن تاريــخ املــرسح الوطني الصومايل الذي ُشــيد 
كهدية من الزعيم الصيني ماو تي تونغ ســنة 1967 
البلــد  هــذا  يف  االضطرابــات  مــن  عقــود  عــى  يشــهد 

الواقع يف القرن األفريقي.
وكان مديــر املــرسح عبــد القــادر عبــدي يوســف، قــد 
أكــد، يف وقــت ســابق، أن هــذا الحدث سيشــكل "ليلة 
تاريخيــة لجميــع الصوماليــني"، مشــريًا إىل أن املــرسح 
للتعبــري  مســاحة  ليكــون  يســعى  الصومــايل  الوطنــي 

للفنانني املحليني.
صوماليــان  عمــالن  املــايض،  األربعــاء  مســاء  وُعــرض، 
للمــرة األوىل، وهــا فيلــان قصــريان للمخــرج إبراهيــم 

يس إم بعنوان "هوس" و"دايت فروم هيل". وقد بلغ 
سعر تذكرة الدخول لهذا العرض عرة دوالرات، وهو 

سعر مرتفع للكثري من سكان مقديشو.
وخضــع الحــارضون للتفتيــش يف نقــاط عــدة قبــل بلــوغ 
املــرسح الواقــع يف منطقــة خاضعــة لحراســة مشــددة 
ومقــر  الرئــايس  القــرص  خصوصــًا  تضــم  املدينــة  يف 

الربملان. 
وكانــت مقديشــو تحــوي قاعات ســينائية كثرية خالل 
كلهــا  أغلقــت  املواقــع  هــذه  لكــن  الذهبــي،  عرصهــا 

أبوابها مع اندالع الحرب األهلية سنة 1991.
أبوابــه  فتــح  الصومــايل  الوطنــي  املــرسح  أعــاد  وقــد 
ســنة 2012 بعــد ســنوات مــن اإلهــال، لكنــه ُدمــر بعــد 
أســبوعني عــى يــد مقاتــيل حركــة الشــباب الصوماليــة 
املرتبطة بتنظيم القاعدة التي تشن باستمرار هجات 
يف العاصمــة الصوماليــة. وبعــد أعــال ترميــم دقيقــة، 
ترجع إعادة افتتاح املرسح إىل بال كر ذكريات أليام 

أكر هناء يف املدينة.

"غوغل" تخطط لرضبة قوية 
تستهدف "سامسونغ" و"هواوي"

أول عرض سينمايئ منذ
 ثالثـــة عقــود يف مقديشـو


