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ورشة عمل تبحث سبل حامية األرسى الفلسطينيني املعاد اعتقالهم يف غزة أمس      )تصوير/ يارس فتحي(

قوات االحتالل تقمع  املواطنني املوجودين يف محيط باب العمود بالقدس املحتلة وتعتدي عليهم أمس      )فلسطني(

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة أمــس 15 وفــاة، و2501 إصابــة 
 24 الـــ  تعــاٍف يف  بفــروس "كورونــا"، و2791 حالــة 

ساعة األخرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
الضفــة  يف  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  وأظهــر 
غــزة،  قطــاع  ُســجلت يف  وفــاة  حــاالت   7 أن  والقطــاع 

و)4( يف نابلــس، و)1( يف جنــني، و)2( يف طولكــرم، 
و)1( يف قلقيلية.وُســجلت اإلصابــات الجديــدة يف: 
طولكــرم 151، وجنــني 139، وقلقيليــة 65، وطوبــاس 
28، ونابلس 186، وضواحي القدس 21، وسلفيت 

والبــرة  اللــه  10، ورام  42، وأريحــا واألغــوار 
120، والخليــل 39، وبيــت لحــم 10، وقطــاع 

غزة-القدس املحتلة/ فلسطني:
أكدت حركة املقاومة اإلسالمية حامس أن اقتحامات 
االحتالل للمسجد األقىص وأداء املستوطنني طقوس 
ا، وانتهاك  "كهنة الهيكل" يف باحاته، تجاوز خطر جدًّ
لحرمــة املــكان وقدســيته. وقــال الناطــق باســم حــامس 
يف مدينــة القــدس محمــد حــامدة يف ترصيــح، أمــس، 

إن محــاوالت االحتــالل املســتمرة بالتعدي عىل حرمة 
املســجد ومحاولــة فــرض وقائع جديــدة ال تعدو كونها 
"قفــزات يف الهــواء، ولعًبــا بالنــار التــي ســتأكل أخــر 
االحتــالل قبــل يابســه". ودعــا حــامدة أهــايل القــدس 

للوجــود  1948م  عــام  املحتلــة  واألرايض 
واالحتشاد يف باحات األقىص دوًما لتشكيل 

حماس: تصاعد االعتقاالت 
السياسية يعكس إصرار السلطة 
على مواصلة جرائمها بحق شعبنا

غزة/ فلسطني:
قالت حركة املقاومة اإلسالمية حامس إن تصاعد االعتقاالت السياسية 
أبنــاء شــعبنا  التــي تشــنها أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة الغربيــة بحــق 
"يعكــس إرصارهــا عــىل مواصلــة جرامئهــا بحــق أهلنــا هنــاك". وأضــاف 

الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم يف ترصيــح لــه نــر أمــس أن 
الســلطة ترتكــب جملــة واســعة مــن االنتهــاكات ضــد املواطنــني 

رام الله/ فلسطني:
والقــدس  الضفــة  يف  املقاومــة  أعــامل  تصاعــدت 
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  ضــد  املحتلتــني، 
حريتهــم  األرسى  مــن  ســتة  انتــزاع  منــذ  ومســتوطنيه، 
مــن ســجن "جلبــوع". ورصد املكتــب اإلعالمي لحركة 
املقاومــة اإلســالمية حــامس يف الضفــة، يف تقريــر، 
مواجهــة  نقطــة   123 يف  مقاوًمــا  عمــاًل   641 أمــس، 

مبناطــق متفرقــة مــن الضفــة والقــدس املحتلتــني منــذ 
عمليــة "نفــق الحريــة". وأحىص التقريــر 193 مواجهة 
تظاهــرة   170 يف  واملشــاركة  االحتــالل،  قــوات  مــع 
تضامًنا مع اإلرسى ونرصة لهم . وتضمنت املواجهات 
واملظاهــرات 175 عمليــة إلقــاء حجــارة، و21 عمليــة 

إلقــاء  عمليــات  و5  حارقــة،  زجاجــات  إلقــاء 
مفرقعــات ناريــة، وعمليتــي تحطيــم أدوات أو 

وزير إسرائيلي: لم نُكن مستعدين لها
مخاوف إسرائيلية من تكرار "هبة 

الكرامة" في الداخل المحتل
النارصة/ عزام حافظ:

منذ انطالق رشارة األحداث بحي الشيخ جرَّاح مطلع شهر مايو/ أيار 
املايض رفًضا النتهاكات االحتالل بالقدس املحتلة، وتبعها اعتداء 

االحتــالل وزيــادة انتهاكاتــه بحق املســجد األقــىص املبارك، 
ت الثورة جميع أركان فلسطني املحتلة فيام باتت ُتعرف  عمَّ

حماس: االحتالل ال يفهم إال لغة القوة والمقاومة
39 عاًما على مجزرة صبرا وشاتيال 

وتعهدات بمالحقة المجرمين
بروت-غزة/ فلسطني:

وافقت، أمس، الذكرى الـ39 ملجزرة مخيمي "صربا" و"شاتيال" لالجئني 
الفلســطينيني غــريب العاصمــة اللبنانيــة بــروت. ووقعــت تلــك املجــزرة 
واســتمرت   ،1982 أيلــول  ســبتمرب/   16 بتاريــخ  املخيمــني  يف  األليمــة 

العــام نفســه،  أثنــاء االجتيــاح اإلرسائيــي يف  أيــام، يف   3 ملــدة 
والحرب اللبنانية األهلية )1975- 1990(.وتبلغ مساحة "صربا" 

لندن–غزة/ فلسطني:
حــذر مركــز العــودة الفلســطيني مــن األبعــاد 
الخِطــرة التفــاق اإلطــار املوّقــع بــني الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة ووكالــة غــوث وتشــغيل 

عــىل  "أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني 
وبحســب  الفلســطينيني.  الالجئــني  قضيــة 
يوليو/متــوز  يف  املوّقــع  االتفــاق  بنــود 
عــىل  الحصــول  "أونــروا"  لـــ  يتيــح  املــايض 

مبالــغ ماليــة مــن واشــنطن "مقابــل الخضــوع 
القانــوين  بالوضــع  متــس  قاســية  لــروط 

لالجئــني  والســيايس  واإلنســاين 
الفلســطينيني". وذكر مركز العودة، 

غزة/ محمد أبو شحمة:
األرسى،  قضايــا  يف  ومختصــون  حقوقيــون  دعــا 
عــىل  الضغــط  إىل  والحقوقيــة  الدوليــة  املنظــامت 
االحتالل اإلرسائيي، لحامية أرسى "نفق الحرية" من 
أشــكال التعذيــب الــذي يتعرضــون لــه، وبقيــة األرسى 

الهيئــة  نظمتهــا  ورشــة  يف  هــؤالء  الســجون.وأكد  يف 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  عــن  للدفــاع  الدوليــة 
لــكل  يتعرضــون  األرسى  أن  بغــزة،  أمــس  "حشــد"، 

أشــكال التعذيب يف ســجون االحتالل. وقال 
املديــر العــام للعالقــات العامــة واإلعــالم يف 

أحد عناصر المقاومة: جنين "غزة الثانية"
معركة األسرى مستمرة.. 

مخيم جنين يتأهب لصد 
عدوان إسرائيلي محتمل

جنني/ األناضول:
يجــوب عــرات املقاومــني شــوارع وأزقــة مخيــم جنــني شــاميل 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، اســتعداًدا لصــد أي عــدوان إرسائيــي 
العمليــات  "غرفــة  الفلســطينية  الفصائــل  لت  وشــكَّ محتمــل. 

منــذ  األوىل  للمــرة  وتضــم  املخيــم،  يف  املشــركة" 
ســنوات، األجنحــة العســكرية املحســوبة عــىل حركات: 

ر القـرعـاوي يـروي  الُمحـرَّ
لـ"فلسطين" تفـاصيـل 

اختطاف مخابرات السلطة له
رام الله-غزة/ أدهم الريف:

"فجأة ودون سابق إنذار جاء اثنان وحاوال إجباري عىل الدخول 
بــدأ  الكلــامت  بهــذه  ســبب"..  أي  إبــداء  دون  مركبتهــام  إىل 
املحــرر مــن ســجون االحتالل حمزة القرعــاوي )31 عاًما(، يروي 
قصــة اختطــاف مخابــرات ســلطة رام اللــه لــه بتاريــخ 8 ســبتمرب/ 

أيلــول الحــايل، وملــدة 8 أيــام متواصلــة.  وبينــام يبــدي 
مخابــرات  إقــدام  مــن  الشــديد  اســتغرابه  القرعــاوي 

ضمن المرحلة األولى
سرحان: سُيعاد إعمار 1500 

وحدة سكنية بغزة مطلع أكتوبر
غزة/ فلسطني: 

قال ناجي رسحان وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان يف قطاع غزة، أمس: إن 
1500 وحدة سكنية مدمرة كلًيا، سُيعاد إعامرها يف املرحلة األوىل من إعادة 
اإلعــامر والتــي قــد تبــدأ مطلــع الشــهر املقبــل. وأوضح رسحــان إلذاعة "األقىص" 
املحلية أن الوزارة تلّقت وعوًدا من اللجنة القطرية إلعادة إعامر القطاع بالبدء 
يف املرحلــة األوىل مطلــع الشــهر املقبــل، مشــًرا إىل أنهــم بــدؤوا يف إرســال 

الهندســية ملنازلهــم  تســليم املخططــات  لــرورة  للمواطنــني  رســائل 
متهيــًدا للبــدء بإعامرهــا مــع وصــول املنحــة. وبنّي أن املســتهدفني من 

عساف لـ"فلسطين": إطالق 
حملة توقيع على عريضة رافضة 

لبقاء عباس في الحكم قريًبا
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

أعلــن عضــو التجمــع الوطنــي الدميقراطــي الفلســطيني عمــر عســاف إطــالق حملــة 
شــعبية إلكرونية قريًبا؛ للتوقيع عىل عريضة ترفض اســتمرار بقاء رئيس الســلطة 
محمــود عبــاس املنتهيــة واليتــه منــذ 12 عاًمــا عــىل ســدة الُحكــم. ورّجــح عســاف 
يف ترصيح خاص لصحيفة "فلسطني" إعالن تفاصيل الحملة يف مؤمتر صحفي 

يف الـــ25 مــن الشــهر الجــاري. وبــنّي أن الهــدف مــن الحملــة هــو املطالبــة 
بــرورة إجــراء االنتخابــات العامــة، مــن أجــل إعــادة بناء النظام الســيايس 

طالبان تبحث سبل 
تأمين موظفي 
األمم المتحدة 

وتدعو لالعتراف 
بالحكومة الجديدة 

بروكسل/ وكاالت: 
يف  املخابــرات  رئيــس  التقــى 
حكومــة ترصيــف األعامل األفغانية 
األمــم  مبعوثــة  وثيــق  الحــق  عبــد 

أفغانســتان  إىل  املتحــدة 
ديبورا ليونز ووكيل األمني 

51 إصابة "شديدة الخطورة" في القطاع

أبو كرش لـ"فلسطين": "دلتا 
ا" وندعو  المتحور" "خطٌر جدًّ
المواطنين لتلقي التطعيم

غزة/ نور الدين صالح:
حذر مدير الطب الحرج باإلدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة 
د. إيــاد أبــو كــرش مــن خطــورة فــروس دلتــا املتحــور، لكونــه ُيصيــب 
املواطنــني  داعيــًا  األطفــال،  فئــة  فيهــا  مبــا  الُعمريــة،  الفئــات  جميــع 
لــرورة تلقــي التطعيــم. وأكــد أبــو كــرش خــالل حديــث خــاص مــع 

صحيفــة "فلســطني" أن "دلتــا املتحــور" املنتــر يف قطــاع 
غــزة يف الوقــت الراهــن، خطــر جــدًا، ويتســم برسعــة انتشــاره 

8

ر من خطورة األوضاع هناك هيئات إسالمية ُتحذِّ
حماس: طقوس المستوطنين 
في باحات األقصى تجاوز خطر

1515

33 22

عائالت مقدسية 
تتنافس على 

إعمار "األقصى" 
وحمايته من 

أطماع االحتالل

641 عماًل مقاِوًما في الضفة 

والقدس منذ عملية "نفق الحرية"

22

1515

اللجنة المشتركة: رسالة "الزاريني" خضوع للضغوطات األمريكية  اإلسرائيلية
مركز العودة: اتفاق اإلطار بين واشنطن 

وأونروا "صك انتداب" وتنكر لحقوق الالجئين

3344

حقوقيون ومختصون يدعون المؤسسات 
الـدولية لحمـاية أسـرى "نفق الحـرية"

44

22

55

15 وفاة و2501 إصابة 

بـ"كورونا" في الضفة والقطاع

1515

991515

5

محافظات/ عبد الله الركامين:
عــام  املحتلــة  األرايض  مــن  الفلســطينيني  مئــات  شــدَّ 
منــذ ســاعات صبــاح  األقــىص  للمســجد  الرحــال   1948
أيــام  ثالثــة  ملــدة  فيــه  الصلــوات  وأداء  إلعــامره  أمــس؛ 
اقتحامــات  فيــه  الــذي تواصلــت  الوقــت  متواصلــة، يف 

"أعيادهــم"  عشــية  األقــىص  للمســجد  املســتوطنني 
دعواتهــا  واألقــىص  القــدس  لجنــة  وجــددت  املزعومــة. 
الـــ48"  و"أرايض  والضفــة  القــدس  يف  للفلســطينيني 
إلفشــال  األقــىص؛  ســاحات  يف  واالحتشــاد  للربــاط 
عــرات  واقتحــم  ومســتوطنيه.   االحتــالل  مخططــات 

األقــىص،  املســجد  ســاحات  أمــس،  املســتوطنني، 
مصــادر  وأفــادت  اإلرسائيــي.  االحتــالل  قــوات  بحاميــة 
محليــة بــأن 290 مســتوطنا اقتحمــوا األقــىص عــرب بــاب 

املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته، 
الرقيــة  املنطقــة  يف  تلموديــة  طقوســا  وأدوا 

االحتالل يصيب رضيعة باالختناق خالل مواجهات جنوب غرب جنين
مئات الفلسطينيين يتوجهون لألقصى 

للتصـدي القتحـامـات المستـوطنين
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القدس املحتلة/ فلسطني:
أداء  عــى  املقدســية  العائــات  تتنافــس 
املســجد  يف  الجمعــة  اليــوم  فجــر  صــاة 
أطــاع  مــن  وحايتــه  إلعــاره  األقــى 

االحتال اإلرسائييل وانتهاكاته.
لشــد  املقدســية  العائــات  مســر  وضمــن 
وأداء  األقــى  املســجد  إىل  الرحــال 
نظمــت عائــات  باحاتــه،  الفجــر يف  صــاة 
ســنينة  وأبــو  واملالحــي  والتميمــي  ســلهب 
وعطايــا  والجعبــة،  واأليــويب  والهشــلمون 
الزغــل،  "الديــب،  عائــات  مــن  املكونــة 
خيــاط"، وأهــايل بلــدة "بيــت ثــول" وقفــات 
األقــى  املســجد  باحــات  يف  وتجمعــات 

الجمعة املاضية.
العائــات  أبنــاء  أقســم  املاضيــة،  والجمعــة 
فيــه،  والربــاط  األقــى  عــن  الدفــاع  ميــني 
وذلــك خــال تجمعهــم يف باحــات األقــى 
"نقســم  قائلــني:  الفجــر،  صــاة  أداء  بعــد 

غزة/ فلسطني:
طالب مشــاركون يف ورشــة بشــأن تحديات جائحة 
باتخــاذ  الــدويل  املجتمــع  غــزة،  قطــاع  يف  كورونــا 
انتهــاكات  لوقــف  وعاجلــة  ملموســة  خطــوات 
االحتــال اإلرسائييل املســتمرة لحقوق املواطنني 
يف تلقي الرعاية الصحية املناسبة، والضغط عليه 
القانــون  عــن  الناشــئة  االلتزامــات  وتنفيــذ  الحــرام 

الدويل اإلنساين وخاصة الحق يف الصحة.
مركــز  نظمهــا  متخصصــة  ورشــة  يف  ذلــك  جــاء 
امليــزان لحقــوق اإلنســان، يف غــزة أول مــن أمــس، 
بعنــوان "املوجــة الثالثــة مــن كوفيــد 19 وطفراتــه 
املتعددة.. التحديات امللحة وُسبل املواجهة"، 
بحضــور ممثلــني عــن وزارة الصحة ومنظمة الصحة 
العامليــة، وقطــاع الصحة يف وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا"، وأعضــاء هيئات 
الــوكاالت  تدريســية ومهتمــني. ودعــا املشــاركون 
املتخصصــة  واملنظــات  الدوليــة  واملؤسســات 

وبرزت من ضمن العائات املقدسية عائلة 
السامية التي شدت الرحال إىل املسجد 
األقــى عــدة مــرات، ليــس فقــط فجــر يــوم 
الجمعــة، بــل بــادرت يف منتصــف األســبوع 

أيًضا ألداء صايت املغرب والعشاء.
إىل  الرجبــي  الديــن  نــور  الشــيخ  ولفــت 
التنافــس  منطلــق  مــن  جــاءت  املبــادرة  أن 
املســجد  عــن  الدفــاع  عــى  والتصميــم 
الهــدف  أن  مردفــا  وحايتــه،  املبــارك 
اإلســامي  الوجــود  إثبــات  املبــادرة  مــن 
صــاة  وإحيــاء  املســجد،  يف  واملقــديس 

الفجر خاصة يوم الجمعة.
أما بالنسبة لعائلة "ادكيدك" فدعت لهذه 
بطباعــة  الخاصــة،  طريقتهــا  عــى  املبــادرة 
دعــوات لصــاة فجــر يوم الجمعة باملســجد 
األقــى، عــدا عــن تنظيمهــا إفطــاًرا لجميــع 
ســاحات  يف  الصــاة  بعــد  العائلــة  أبنــاء 

املسجد.

باللــه العظيــم أن نحمــي املســجد األقــى 
املبارك بأوالدنا وأنفسنا وأموالنا".

ســلهب  عائلــة  مــن  املبــادرة  وانطلقــت 
التميمــي، أطلقهــا رئيــس مجلــس األوقــاف 
الشــيخ عبد العظيم ســلهب، وتوافدت يف 
حينهــا العائلــة إىل املســجد األقــى ألداء 
العائــات  ثــم توالــت  صــاة فجــر الجمعــة، 

يف التنافس فيا بينها.
وتــأيت املبــادرة للــرد عــى الهجمة الرشســة 
مــن االحتــال ومســتوطنيه عــى املســجد 
"األعيــاد  يف  خاصــة  ســاحاته  واســتباحة 
االســتياء  مخططــات  وضمــن  اليهوديــة"، 

عليه زمانيا ومكانيا.
وتشــهد هــذه املبــادرة تفاعــا واســًعا بــني 
العائــات املقدســية، لتكثيف التواجد يف 
املســجد، والجمــع بــني عــدة فضائــل منهــا 
أداء صاة الفجر وصاة الجاعة، ويف يوم 

الجمعة.

الصحــة  لقطــاع  الدعــم  تقديــم  االســتمرار يف  إىل 
الفلسطيني ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية 
كميــات  وزيــادة  للمواطنــني،  مناســب  بشــكل 
الضعــف  نقــاط  ومعالجــة  املقدمــة،  اللقاحــات 
واملســتلزمات  األدويــة  يف  بالنقــص  املتعلقــة 

والكوادر الطبية.
يف  اإلعاميــة  الحمــات  تكثيــف  أهميــة  وأكــدوا 
قطــاع غــزة لحــث املواطنــني عــى التــزام إجــراءات 
أفــراد املجتمــع ألخــذ  الحايــة والوقايــة، وتحفيــز 
اللقاحــات باعتبارهــا الوســيلة اآلمنــة للخــروج مــن 

الجائحة.
ولفتوا إىل رضورة اتباع إجراءات الوقاية والسامة 
وطفراتــه   19 كوفيــد  فــروس  ملواجهــة  الصحيــة 
لحايــة  الرئيــس  الضامــن  باعتبارهــا  املتعــددة، 
املجتمــع، وتزويــد املستشــفيات باألجهــزة الطبية 
واملستلزمات الرضورية وخاصة وسائل الفحص، 

الستمرار الخدمات الصحية.

 100 نحــو  األول  األســبوع  يف  وشــارك 
فــرد مــن العائلــة، مــن رجــال وشــيوخ ونســاء 
وشــبان وأطفــال، وتجمعــوا بعــد أداء صــاة 
الفجــر ورددوا األناشــيد واملدائــح النبويــة، 
ثــم نظمــوا إفطــاًرا جاعيا للمشــاركني بتربع 

من إحدى بنات العائلة عن روح والدها.
ومن العائات املقدسية التي شاركت يف 
املبــادرة عائلة الهشــلمون. وعن مشــاركتها 
الهيئــة  يقــول املستشــار املحامــي وعضــو 
اإلسامية العليا بالقدس عزام الهشلمون: 
الجمعــة  فجــر  صــاة  أداء  يف  "مشــاركتنا 
باملسجد األقى لتأكيد انتائنا وارتباطنا 

ومتسكنا الديني والعقائدي باملسجد".
املســجد  يف  للصــاة  "نزولنــا  ويضيــف 
مــع املقدســيني  لتأكيــد حضورنــا  األقــى 
مــن  مســتهدف  ألنــه  حولــه،  والتفافنــا 
املمنهجــة  االحتــال  حكومــة  سياســات 

لتهويده".

جنني/ األناضول:
يجــوب عــرشات املقاومــني شــوارع وأزقــة مخيــم جنني 
شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، اســتعداًدا لصــد أي 

عدوان إرسائييل محتمل.
العمليــات  "غرفــة  الفلســطينية  الفصائــل  لت  وشــكَّ
منــذ  األوىل  للمــرة  وتضــم  املخيــم،  يف  املشــركة" 
ســنوات، األجنحة العســكرية املحسوبة عى حركات: 
حــاس، والجهــاد اإلســامي، وفتــح، عــى الرغــم مــن 

محاوالت السلطة الفلسطينية لنزع الساح املقاِوم.
وتخــى فصائــل املقاومة مــن اقتحام جيش االحتال 
املخيــم بحًثــا عــن اثنــني مــن األرسى الذيــن متكنــوا مــن 
تحريــر أنفســهم عــرب "نفق الحرية" من ســجن "جلبوع" 

يف 6 سبتمرب/ أيلول الجاري.
مــن  جنــني  محافظــة  مــن  وجميعهــم  أرسى   6 ومتكــن 
حراســة  األشــد  "جلبــوع"  ســجن  مــن  أنفســهم  تحريــر 
شايل فلسطني املحتلة عام 1948، وأعاد االحتال 
اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت املاضيني، يف حني 

ال يزال ياحق االثنني املتبقيني.
وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمــم  وكالــة  وأسســت 

عــام  جنــني  مخيــم  "أونــروا"،  الفلســطينيني  الاجئــني 
إليــواء  جنــني،  مدينــة  بلديــة  حــدود  ضمــن  1953م 
حيفــا  يف  الكرمــل  منطقــة  مــن  ينحــدرون  الجئــني 

املحتلة.
يف  واملخيــم  املدينــة  عــى  عدواًنــا  االحتــال  وشــن 
إبريــل/ نيســان 2002م، وقتــل يف 10 أيــام مــا ال يقــل 
ا والعرشات  عن 52 مواطًنا، ودمر قرابة 150 بناية كليًّ
يف  قتــل  حــني  يف  عائلــة،   435 نحــو  د  ورشَّ ــا،  جزئيًّ
يــد  عــى  ــا  إرسائيليًّ ــا  جنديًّ  23 آنــذاك  االشــتباكات 

املقاومني.
جنين "غزة الثانية"

مســلحني  تــرى  جنــني  مخيــم  يف  التجــوال  أثنــاء  ويف 
الفصائــل  شــعارات  تحمــل  بأقنعــة  وجوههــم  يخفــون 
فــإن  إليهــا. ورغــم االنقســام الســيايس،  التــي ينتمــون 

بندقية املقاومة يف مخيم جنني توحدت.
ويشــار إىل أن الناطق باســم كتائب الشــهيد عز الدين 
القســام أبــو عبيــدة، تطــرق يف كلمــة متلفــزة الســبت 
املايض إىل "تهديدات العدو ألهلنا يف الضفة ويف 

مدينة جنني"، مسقط رأس األرسى الستة.

ألي  "اســتعداًدا  جنــني  مخيــم  إىل  وصلــوا  الغربيــة 
معركــة"، مضيًفــا: "صحيــح أن االحتــال أعــاد اعتقــال 
4 مــن أرسى نفــق الحريــة الســتة، منهــم زكريــا الزبيــدي 
يســتطيع  أن  يتمنــى  املخيــم  لكــن  جنــني،  مخيــم  ابــن 
األســران املتبقيــان يعقــوب نفيعــات، وأيهــم كممجي 
مــن الوصــول إىل املخيــم. ســنحمي األرسى بأجســادنا 

وأطفالنا وبكل ما منلك".
وقال مقاتل مقنع يضع شعار كتائب شهداء األقى: 
"ال مجــال للحديــث مــع )إرسائيــل( ســوى بالرصــاص"، 
نــوع "إم  مــن  بندقيــة  مضيًفــا وهــو يحمــل عــى كتفــه 
16" وعى خارصته مسدًسا: "مستعدون للقتال، لن 

نراجع".
عــى  االحتــال  إقــدام  جنــني  مخيــم  أهــايل  ويتوقــع 
عــدوان عســكري ضــد املخيــم، عــى الرغــم مــن أنــه مل 

يعلن ذلك.
توتر كبير

وعقب إعادة اعتقال 4 أرسى من أبطال "نفق الحرية" 
ووقفــات،  مســرات  املخيــم  أهــايل  ينظــم  الســتة، 
مــن  القريــب  العســكري  "الجلمــة"  حاجــز  ويرشــقون 

وقال أبو عبيدة: "كتائب القسام تؤكد أن مخيم جنني 
بالتغــول  للعــدو  نســمح  ولــن  وحدهــم،  ليســوا  وثــواره 

عليهم وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم".
العســكري  الجنــاح  القــدس  عنــارص رسايــا  أحــد  وقــال 
يف  العــام  النفــر  "أُْعِلــن  اإلســامي:  الجهــاد  لحركــة 
ســرى  للقتــال،  اســتعداد  عــى  الفصائــل  املخيــم، 
جيــش االحتــال مــا ال يتوقعــه إن فكــر ودخــل املخيــم، 
أي  لصــد  اســتعداد  عــى  املقاتلــني  عــرشات  فهنــا 

اعتداء، مخيم جنني غزة الثانية".
ويــرى مراقبــون أن ظــروف مخيم جنني تتشــابه إىل حد 
كبــر مــع األوضــاع يف قطــاع غــزة، الــذي يعجــز جيــش 

االحتال عن اجتياحه بعدوان بري.
ويشــر عضــو رسايــا القــدس إىل عنــارص املقاومــة يف 
املخيم، وهو يقول: "إن الشباب تراوح أعارهم بني 
20 و30 عاًمــا، مــن أرس مناضلــة، منهــم من فقد والده 
أو شــقيقه شــهيًدا، ومنهم ابن أســر"، مردًفا: "إذا فكر 
ســيندم  أنــه  نعــده  املخيــم،  بدخــول  االحتــال  جيــش 

عى تلك اللحظة".
ولفت إىل أن مقاومني من مناطق مختلفة من الضفة 

جنــني بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة، يف حــني يتــوزع 
املقاومــون ليــًا يف العديــد مــن األزقــة، وعــى أســطح 

املنازل.
مقاومــني   4 استشــهد  الحريــة"،  "نفــق  عمليــة  وقبــل 
برصــاص االحتــال خــال اقتحــام قواتــه مخيــم جنــني 
يف 16 أغســطس/ آب املــايض، ومنــذ تلــك الجرميــة 
واســتعداد  واســتنفار،  غضــب  حالــة  املخيــم  يشــهد 

لصد أي اقتحام أو اعتداء إرسائييل.
الزبيــدي  اعتقــال  إعــادة  مــع  املخيــم  يف  التوتــر  وزاد 
وتعرضه للتعذيب خال التحقيق يف أقبية االحتال.

ومل يســتبعد رئيــس هيئــة أركان جيــش االحتــال أفيف 
قطــاع  أو  جنــني  يف  عســكري  عــدوان  شــن  كوخــايف 
غــزة، قائــًا يف مقابلــة للقنــاة 12 العربيــة: إن الخطــط 
إذا  عدواًنــا  فسنشــن  األحــداث  تكــررت  إذا  موجــودة، 

احتجنا إىل ذلك.
التــي  العمليــات  حجــم  زاد  إذا  أنــه  كوخــايف  وأضــاف 
الاجئــني  مخيــم  أو  عامــة،  جنــني  مدينــة  مــن  تنطلــق 
خاصــة، فقــد يكــون مــن املحتــم إجراء جرميــة "تطهر" 

يف هذه املنطقة.

النارصة/ األناضول:
إن  غانتــس:  بينــي  االحتــال  جيــش  وزيــر  قــال 
الضفــة  يف  مســتوطنة  أي  تزيــل  لــن  )إرسائيــل( 
الســلطة  رئيــس  وعــى  املحتلــة،  الغربيــة 
بـ"أننــا  االعــراف  عبــاس  محمــود  الفلســطينية 

سنظل هنا ولن نزيل املستوطنات".
جــاء ذلــك يف حــوار مــع مجلــة "فوريــن بوليــي" 
األمريكيــة املتخصصــة يف الشــؤون االســتخبارية 
محتــواه  نــرشت  املــايض،  األســبوع  والعســكرية 
أمس، تطرق فيها غانتس إىل عاقاته مع السلطة 

الفلسطينية، مشدًدا عى مواصلة االستيطان.
وأضــاف أن "عبــاس ال يــزال يحلــم بحــدود 1967، 

وهذا ما لن يحدث أبًدا".
الشــهر  أواخــر  عبــاس  التقــى  قــد  غانتــس  وكان 
منــذ  املســتوى  رفيــع  اجتــاع  أول  يف  املــايض 
ق  عقد، لكن وزير خارجية االحتال يائر البيد علَّ
األمنيــة"،  "القضايــا  يتجــاوز  مل  بأنــه  اللقــاء  عــى 

مؤكًدا عدم وجود مفاوضات سياسية.
التنســيق  تواصــل  الفلســطينية  الســلطة  تــزال  وال 
املســتمرة  جرامئــه  رغــم  االحتــال  مــع  األمنــي 
ومقدســاته،  وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب  بحــق 
ملغــادرة  ودعــوات  ووطنــي  شــعبي  رفــض  وســط 
مواجهــة  يف  شــعبنا  توحيــد  إىل  التنســيق  مربــع 

مخططاته التصفوية والتهويدية.
قطــاع  انــدالع معركــة جديــدة يف  احتاليــة  وعــن 
حكومتــه  تــرد  أن  يأمــل  أنــه  غانتــس  أجــاب  غــزة، 
بقــوة عــى املقاومــة بغــزة، مــع تقديــم مــا ســاها 

"تســهيات" اقتصاديــة "مــن شــأنها التقليــل مــن 
شهية القتال لدى رئيس حركة حاس يف القطاع 

يحيى السنوار"، حسب تعبره.
وأضــاف: "الســنوار شــخص يثــق بنفســه أكــر مــن 

الازم، لكننا األقوى" حسب قوله.
الســنوار  أن  رأى  قــد  إرسائيــيل  مســترشق  وكان 
يعمــل يف ضــوء "اعتبــارات ذكية" ضــد االحتال، 
التــي  القــدس"  "ســيف  معركــة  بعــد  وخاصــة 
خاضتهــا املقاومــة يف قطــاع غــزة يف مايــو/ أيــار 
املــايض، دفاًعــا عــن القــدس املحتلــة واملســجد 

األقى.
الدراســات  قســم  رئيــس  املســترشق  وقــال 
)تــل  لجامعــة  التابــع  "ديــان"  مبركــز  الفلســطينية 
الخطــوة  بعــد  إنــه  ميلشــتاين،  ميخائيــل  أبيــب( 
الجريئــة التــي أقــدم عليهــا الســنوار ببــدء املعركــة 
دون  ومــن  القــدس،  عــن  دفاًعــا  االحتــال  مــع 
"نــراه  غــزة  قطــاع  مــع  مســبق  إرسائيــيل  احتــكاك 
يواصل فحص احتاالت تغير قواعد اللعبة يف 

مواجهة )إرسائيل(".
بصحيفــة  نــرشه  مقــال  يف  ميلشــتاين  وأضــاف 
"يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، الشــهر املنــرم، 
أن ســلوك الســنوار "ليس ســلوًكا غر عقاين، أو 
بعيــًدا عــن الواقــع بحســب تقديرات جهــات أمنية 
ذكيــة  اعتبــارات  يعمــل يف ضــوء  بــل  إرسائيليــة، 
وبواســطة أســلوب التجربــة والخطــأ، وهــو مســتعد 
لدفــع مثــن معــني مقابــل الدفــع قدًمــا باألهــداف 

األيديولوجية األساسية بالنسبة إليه".

رام الله/ فلسطني:
الضفــة  يف  املقاومــة  أعــال  تصاعــدت 
والقدس املحتلتني، ضد قوات االحتال 
اإلرسائيــيل ومســتوطنيه، منــذ انتزاع ســتة 
من األرسى حريتهم من سجن "جلبوع".

ورصد املكتب اإلعامي لحركة املقاومة 
اإلســامية حاس يف الضفة، يف تقرير، 
أمــس، 641 عمــًا مقاوًمــا يف 123 نقطة 
الضفــة  مــن  متفرقــة  مبناطــق  مواجهــة 
"نفــق  عمليــة  منــذ  املحتلتــني  والقــدس 

الحرية".
وأحــى التقريــر 193 مواجهــة مع قوات 
تظاهــرة   170 االحتــال، واملشــاركة يف 

تضامًنا ونرة لألرسى.
وتخللــت املواجهــات واملظاهــرات 175 
عمليــة إلقــاء حجــارة، و21 إلقــاء زجاجات 
و2  ناريــة،  مفرقعــات  إلقــاء  و5  حارقــة، 
عملية تحطيم أدوات أو آليات عســكرية، 
منشــآت  أو  أماكــن  حــرق  عمليــة  و13 
عسكرية، وإسقاط طائريت "درون"، و15 
عملية مقاومة العتداءات املستوطنني.

أو  طعــن  عمليــات   4 التقريــر  وســجل 
محاوالت طعن، وإلقاء 8 عبوات ناسفة، 
عــدا عــن 8 فعاليــات لإلربــاك الليــيل يف 

بلديت بيتا وبيت دجن بنابلس.
وأفــاد بارتفــاع عمليــات إطــاق النــار التــي 
بلغــت 25 عمليــة إطــاق نــار، اســتهدف 
املقاومــون خالهــا نقاًطــا مختلفة لقوات 

"الجلمــة"  حاجــز  عــى  تركــزت  االحتــال 
العسكري شال رشق جنني.

والقــدس  الخليــل  محافظــات  وشــهدت 
للمقاومــة،  عــدد عمليــات  أعــى  وجنــني 
التــوايل،  عــى   )94  ،98  ،139( بواقــع 

بحسب التقرير.

جنــني  محافظــة  مــن  أرسى  ســتة  ومتكــن 
شــايل الضفــة، فجــر االثنــني 6 ســبتمرب 
ســجن  مــن  حريتهــم  انتــزاع  مــن  الحــايل، 
"جلبــوع" شــال فلســطني املحتلــة، عــرب 

نفٍق متكنوا من حفره.
اعتقــال  أعــادت  االحتــال  قــوات  لكــن 

ومحمــد  الزبيــدي  زكريــا  املحرريــن 
ويعقــوب  العارضــة  ومحمــود  العارضــة 
أيهــم  األســران  يــزال  ال  فيــا  قــادري، 
ُحّريــن  نفيعــات  ومناضــل  كممجــي 
وتســابق أجهــزة مخابــرات االحتــال الزمن 

العتقالهم.

عائالت مقدسية تتنافس عىل إعمار 
"األقىص" وحمايته من أطماع االحتالل

مطالبة المجتمع الدويل 
بوقف انتهاكات االحتالل لحقِّ 
المواطنني يف مكافحة كورونا

أحد عنارص المقاومة: جنني "غزة الثانية"

معركة األرسى مستمرة.. مخيم جنني يتأهب لصد عدوان إرسائييل محتمل

641 عماًل مقاِوًما يف الضفة والقدس منذ عملية "نفق الحرية"

قوات االحتالل تعاين مكان تنفيذ العملية في القدس المحتلة       ) أ ف ب(قوات االحتالل تعاين مكان تنفيذ العملية في القدس المحتلة       ) أ ف ب(

مسترشق: السنوار يعمل يف ضوء اعتبارات ذكية

غانتس: لن نزيل أي مستوطنة يف الضفة
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إميان داوود حسن هنية3.إسامعيل وليد إسامعيل الزقزوق2.إبراهيم حسن إبراهيم الفقعاوي  1.

 آيات حسن عبدالله الخطيب6.أرشف خليل إبراهيم أبو شعر5.أحمد محمد منر أبو عرجة4.

خالد محمد إبراهيم العامري9.حمزة كامل حسن أبو اللنب8.جامل صالح الدين جامل العيل7.
عبدالحميد شحدة محمود زعرب12.صبحي إبراهيم صبحي البيوك11.شعبان شفيق شعبان الجوجو10.
عالء فضل مصطفى نبهان15.عبدالله حسن أحمد أبو دان14.عبدالرحمن محمد زهدي شحتو13.
لؤي عيل زايد أبو حصرية18.فؤاد حسونة عبدالرؤوف الجرجاوي17.عامر عصام خالد النجار16.
محمد خرض حسني عرفة21.محمد بشري أحمد اللحام20.محمد أحمد محمد الرشيف19.
محمد كامل صابر السويس24.محمد فتحي عبدالله اللحام23.محمد عديل داوود الشاعر22.
محمود مجدي محمود أبو حامد27.محمود سليامن محمد أبو غياض26.محمود جمعة عبدالعزيز الكردي25.
هاين إبراهيم خليل صيام30.نبهان سامل مرزوق أبو جاموس29.موىس خالد سعيد ضاهر28.
يوسف عرفات محمد عاشور32.يارس حامدة وهبي النجار31.

حيث ستعقد املسابقة القضائية حسب الجدول اآليت:- 
1. االثنــن 2021/10/04م املــرياث والوصيــة الواجبــة ) كتــاب الفريــدة يف حســاب الفريضــة، ومــا يتعلــق بالوصيــة 

الواجبة واملسائل األرثية االنتقالية يف األرايض األمريية( 
2. الخميس 2021/10/07م قانون األحوال الشخصية وحقوق العائلة والتعميامت النافذة املتعلقة بهام .

3.االثنن 2021/10/11م القواعد الكلية ) مجلة األحكام العدلية ( وقانون العدل واإلنصاف املتعلق بالوقف وصكوك وتوثيقات. 

4.  الخميس 2021/10/14م قضايا وأحكام.  

5.االثنن 2021/10/18م الدعوى ) مجلة األحكام العدلية ونظام املحكمة العليا الرشعية وقانون أصول املحاكامت الرشعية( 

6. الخميس 2021/10/21م قانون التنفيذ والتعميامت النافذة املتعلقة به. 

ستكون املسابقة يف مقر نقابة املحامين الرشعين الفلسطينين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عرشة ظهرًا لكل مادة.
الشيخ الدكتور/ حسن عيل الجوجووحرر يف 08/ صفر /1443هــــ  وفق 2021/09/15م.

رئيس الـمجلس األعىل للقضاء الرشعي
رئيـــس الـمحكمة العليا الشـــــرعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاءالرشعي
مكتب رئيس املجلس

إعالن صادر عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي
بخصوص موعد املسابقة الكتابية لتعيني قاٍض رشعي

ُيعلــن املجلــس األعــىل للقضــاء الرشعــي وبعــد االطــالع عــىل طلبــات اإلخــوة املتقدمــن لوظيفة قــاٍض يف محكمة أول 
درجة أن الرشوط توافرت يف األتية أسامؤهم حسب املادة 11 من قانون قضاء الرشعي رقم 3 لسنة 2011م:- 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تهــاوت رسيًعــا محــاوالت االحتــالل اإلرسائيــيل 
يف  الفلســطينين  "أرسلــة"  عقــود  مــدار  عــىل 
وفصلهــم   ،1948 عــام  املحتلــة  األرايض 
انتفضــوا  حينــام  املحتــل،  شــعبهم  قضايــا  عــن 
معركــة  يف  وغــزة،  األقــى  للمســجد  نــرة 
"ســيف القــدس"، ويف عــدد كبــري مــن املراحــل 

املفصلية يف تاريخ القضية الفلسطينية.
صــورة  تشــويه  ملحاولــة  االحتــالل  ولجــأ 
اإلعالميــة  أذرعــه  بواســطة  الداخــل  فلســطينيي 
لـ"دق أســافن" بينهم وبن شــعبهم، بعد متكن 
6 أرسى مــن انتــزاع حريتهــم مــن ســجن "جلبوع" 
اإلرسائييل، قبل إعادة اعتقال أربعة منهم، عرب 
نرش وســائل إعالم عربية معلوماٍت كاذبًة تزعم 
بــأن "عائلــة فلســطينية مــن الداخــل املحتل هي 
مــن أبلغــت عــن مــكان وجــوده اثنن مــن األرسى 

بعدما طلبا مساعدتها".
مــن ســكان   20% الداخــل  ويشــكل فلســطينيو 
أرايض الـ48 بواقع 1.9 مليون نسمة، ينحدرون 
من 160 ألف فلسطيني بقوا يف أراضيهم إبان 
نكبــة 1948، ومــرت تجربتهــم طــوال هذه املدة 
االحتــالل  ســعي  عنوانهــا  املحطــات  مــن  بكثــري 

"ألرسلة" املجتمع. 
دق األسافين

خالــد  املحتــل،  الداخــل  مــن  املحامــي  وأكــد 
زبارقــة، أن االحتــالل أزعجــه كثرًيا حجم التفاعل 
الشعبي لفلسطيني الداخل مع األرسى الستة، 
التواصــل  مواقــع  عــرب  ملموســًا  كان  والــذي 
األســافن"  "دق  ملحاولــة  فلجــأ  االجتامعــي، 

بينهم وبن شعبهم.
وقــال زبارقــة لصحيفــة "فلســطن": إن "التفاعل 
الشــعبي لفلســطينيي الداخــل دليــل قاطع عىل 
متســكهم بالهويــة الفلســطينية وكونهــم جــزءا ال 
يتجــزأ مــن شــعبهم"، الفًتــا إىل أن هــذا التفاعــل 
حاولــت  التــي  "األرسلــة"  سياســات  أن  أثبــت 
)إرسائيل( فرضها عليهم خالل العقود املاضية 

فشلت فشاًل ذريعًا.
وأضــاف أن "فلســطينيي الداخــل يف تضامنهــم 
مــع األرسى، ومــن قبــل ذلك الهبات يف القدس 
واألقى يؤكدون أن قضايا شــعبهم جزء أصيل 

يف وجدانهم وعاطفتهم".
وأشــار إىل أن االحتــالل حــاول خــالل الســنوات 
مبــا  الـــ48  فلســطينيي  وعــي  املاضيــة هندســة 
إجــراءات،  عــدة  خــالل  مــن  سياســاته  يخــدم 
كـ"فصل االرتباط" بينهم وبن أهل الضفة وغزة 
مطالبهــم  يف  اهتامماتهــم  وحــر  والقــدس، 
الحياتيــة اليوميــة، واالنشــغال بهــا عــن القضايــا 

الوطنية الكربى.
وشــدد زبارقة عىل أن االحتالل ظن أنه اســتطاع 
تحويــل فلســطينيي الـــ48 إلرسائيليــن بالوعــي، 
لكــن حجــم تفاعلهــم الكبري مع القضايــا الوطنية 
مؤخــرًا أثبــت أن سياســته فشــلت فشــاًل ذريعــًا، 
األســافن"  "دق  ملحاولــة  لجــأ  "لذلــك  متابًعــا: 
ونــرش اإلشــاعات بخصوصهــم والتفريــق خاصــة 

بينهم وبن أهل الضفة".
فلســطينيي  تضامــن  "لكــن  بالقــول:  واســتدرك 
"ســيف  خــالل  وغــزة  القــدس  مــع  الداخــل 
مــرشوع  بفشــل  كلــه  العــامل  فاجــأ  القــدس" 
"األرسلــة" والتفاعــل العــايل مــع قضايــا شــعبهم 

املصريية".
الحسُّ الوطني

الســيايس  واملحلــل  الكتــاب  رأى  جانبــه  مــن 
ســاري عــرايب أن االحتــالل حــاول خــالل عقــود 
"أرسلــة" فلســطينيي الـــ48 ودمجهــم يف مجتمع 
االحتــالل، ومحاولــة تذويــب هويتهــم الوطنيــة، 
"لكــن العكــس هــو مــا يحــدث، فهنــاك تصاعــد 

للهويــة الكفاحيــة لديهــم، وهــو ما ثبــت بالدليل 
القاطــع يف عــدة محطــات، منها: "هبة أكتوبر"، 
القــدس  يف  الهبــات  وكل  القــدس"،  و"ســيف 

واألقى".
"إن  لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  عــرايب  وقــال 
االحتــالل يحــاول دق أســافن بــن أهــل الداخــل 
ألهــل  متنفســًا  الضفــة  تعــد  إذ  الضفــة،  وأهــل 
الداخــل يف األعيــاد واملناســبات، وهنــاك حركة 
الضفــة  فســوق  الجانبــن،  بــن  كبــرية  تجاريــة 
يعتمد عىل أهل الداخل اعتامدا كبريا"، مشرًيا 
األكــرب  الداعــم  هــم  الـــ48  فلســطينيي  أن  إىل 
للقدس واألقى ومنهم غالبية املرابطن فيه.

وبن أن االحتالل تعتمد سياسته عىل إظهار أن 
سياســة املقاومــة والرفــض لــه هامشــية ومعزولة 
أن  بتصويــر  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  بــن 
"حــامس" تفرضهــا عــىل الشــعب بغــزة وأن قلــة 
البقيــة فهــم  أمــا  مــن أهــل الضفــة معهــا،  قليلــة 
وأضــاف  العيــش.  لقمــة  تحصيــل  وراء  يجــرون 
عــرايب: "مــن بــاب أوىل أن يقــول االحتــالل ذلــك 
عن أهايل الـ48 الذين يعيشون املجال الحيوي 
ويحملون الجنسية اإلرسائيلية، فالتفافهم حول 

املقاومة أمر مقلق جدًا لالحتالل". 
وتابــع: "لذلــك هــو يحــاول تهميــش هــذا الحــس 
املعنويــة،  الــروح  وإضعــاف  لديهــم،  الوطنــي 
وإثــارة الشــكوك لديهــم بــأن نضالهــم غــري ُمجــٍد 

بنرش اإلشاعات واألكاذيب".

النارصة/ عزام حافظ:
منــذ انطــالق رشارة األحــداث بحــي الشــيخ 
جرَّاح مطلع شهر مايو/ أيار املايض رفًضا 
املحتلــة،  بالقــدس  االحتــالل  النتهــاكات 
وتبعهــا اعتــداء االحتــالل وزيــادة انتهاكاتــه 
ــت  عمَّ املبــارك،  األقــى  املســجد  بحــق 
املحتلــة  فلســطن  أركان  جميــع  الثــورة 
فيــام باتــت ُتعــرف بـ"هبــة الكرامــة"، حتــى 
وصلــت ذروة البــارود والنار بشــن االحتالل 
اإلرسائيــيل عدواًنــا عنيًفــا عــىل قطــاع غــزة 
الــذي هــبَّ  يف العــارش مــن الشــهر ذاتــه، 
مــدن  كبقيــة  املحتلــة،  القــدس  لنــرة 

فلسطن.
ومل تُكن مدن الداخل الفلسطيني املحتل 
عــام 1948 بعيــدة عــن مجــرى األحــداث، 
للقــدس،  نــرًة  شــوارعها  فضجــت 
اشــتعلت اللــد وحيفــا ويافــا، وليــس انتهــاًء 
بعــكا التــي دفعــت الثمــن مــن ممتلكاتهــا، 

وشبابها الذين أصبحوا رهن االعتقال.
اإلرسائيــيل  االحتــالل  اعتقــاالت  وطالــت 
خــالل هبــة فلســطينيي الداخل، نحو 300 
الكرامــة،  هبــة  أحــداث  بدايــة  منــذ  شــابٍّ 
ُأفــرج عــن غالبيتهــم بعــد فعاليــات الضغــط 
التــي تــم تنظيمهــا، لكــن مــا يــزال 26 منهــم 
االحتــالل،  رشطــة  لــدى  االعتقــال  رهــن 
الحبــس  رهــن  وهــم  ُيحاكمــون  آخــرون  و5 
لجنــة  عضــو  يقــول  مــا  -بحســب  املنــزيل 
ســتيتي  محمــد  عــكا  معتقــيل  متابعــة 

لصحيفة "فلسطن".
قمع وتنكيل

ومن بن الشــبان املعتقلن محمد عثامن 
مــن مدينــة عــكا الــذي التقــت "فلســطن" 
بوالــده الحــاج ســمري عثــامن للوقــوف عــىل 
تفاصيــل مــا جــرى مــع نجلــه الــذي أصيــب 
بطلــق نــاري يف القــدم ما جعله يســري عىل 

عكازتن.
يقول الحاج سمري إن نجله كان يف طريقه 
للمشــاركة يف جنــازة أحــد أقاربــه يف عــكا 
يف شــهر مايــو املــايض، فتفاجــأ برصــاص 
ومــا  املــكان  يف  ينطلــق  االحتــالل  رشطــة 
وجــد نفســه إال مصاًبــا يف قدميــه، وملقــى 
ملستشــفيات  نقلــه  وتــم  األرض،  عــىل 
النــارصة لصعوبــة حالتــه الصحيــة، وإلجــراء 
للشــفاء  يتامثــل  أن  قبــل  جراحيــة،  عمليــة 

بعد أيام، ويغادر إىل املنزل.
أحــد  مــع  الخــروج  محمــد  قــرر  أيــام  بعــد 
أمل  عنــه  تخفــف  قصــرية،  نزهــة  أصدقائــه 
خفافيــش  أن  يعلــم  يكــن  ومل  اإلصابــة، 
مــن  أكــر  بانتظــاره، فهاجمــه  كانــت  الليــل 
ا من رشطة االحتالل وعنارص  أربعن جنديًّ
محاولــة  وعنــد  الحــدود،  وحــرس  الشــاباك 
االحتــالل  عنــارص  رفــع  عنــه  الدفــاع  والــده 

بنادقهم يف وجهه.
ومل يكــرث الجنــود لتوســل ورجــاء الوالــد 
تعلمنــا  بــدك  "انتــا  وردوا:  عنــه،  باالبتعــاد 
يف  محمــد  بالشــاب  الــزج  وتــم  شــغلنا؟"، 
سيارة الرشطة واقتياده لجهة غري معلومة.

توجهت العائلة لعدة مراكز ومستشفيات 
للبحــث عــن نجلهــا لكنهــا مل تســتِطع حتــى 
مــدة شــهر مــن احتجــازه مــن الوصــول ألي 
معلومــة عنــه، وتبــن بعــد ذلــك أنــه معتقل 
لــدى جهــاز الشــاباك العــام، الــذي ســحب 
اعراًفــا منــه عــن طريــق أحد الضبــاط الذي 
تخفــى يف زي "شــيخ دعــوة" فيــام يعــرف 
بــن األرسى بـ"العصافــري"، وقدمــت بحقــه 
عــىل  النــار  إطــالق  تتضمــن  اتهــام  الئحــة 
عنارص رشطة االحتالل، واالعتداء عليهم.

بالعــودة إىل عضــو لجنــة متابعــة معتقــيل 
عــكا محمــد ســتيتي، فيقــول: "لقــد شــكلنا 
لجنــة ملتابعــة قضيــة املعتقلــن وال ســيام 

االعرافــات  ببطــالن  باطلــة  االتهامــات  أن 
والتعذيــب،  الضغــط  تحــت  مّتــت  التــي 
إال أن أعضــاء هــذه اللجنــة والقامئــن عــىل 
أي فعاليــة تعرضــوا للتضييــق املبــارش مــن 
الشــاباك،  وجهــاز  االحتــالل  رشطــة  قبــل 
لســاعات  االحتجــاز  أو  باالتصــاالت  ســواء 
والتهديــد بعــدم إقامــة النشــاط املقــرر، أو 
حتــى بإغــالق الطــرق يف وجــه املشــاركن 
يف أي فعالية تخص قضية معتقيل عكا".

إعالن حرب
الداخــيل  األمــن  وزيــر  أكــد  الســياق،  ويف 
اإلرسائيــيل عومــر بارليف أن دولة االحتالل 
فوجئــت بهبة فلســطينيي الداخل املحتل 
عــام 1948 يف شــهر مايــو املــايض رفًضــا 
والعــدوان  بالقــدس  االحتــالل  النتهــاكات 

عىل قطاع غزة، ومل تُكن مستعدًة لها.
واعتــرب بارليــف خــالل مشــاركته يف مؤمتــر 
النــار  إطــالق  أمــس،  هرتســليا  جامعــة 
قائــد  منــزل  عــىل  يومــن  قبــل  املتعمــد 
وحدة "سيف" الخاصة يف رشطة االحتالل 
اإلرسائيــيل اللــواء حكــروش مبثابــة "إعــالن 
)إرسائيــل(  وعــىل  الرشطــة  عــىل  حــرب 
الحكــم اإلرسائيــيل"، وفــق  بأكملهــا وعــىل 

تريحات نقلتها قناة كان العربية.
تقديــرات  توقعــت  املــايض،  واألســبوع 
بانــدالع  اإلرسائيــيل  االحتــالل  لرشطــة 
يف  املختلطــة  املــدن  يف  مواجهــات 
الداخــل الفلســطيني املحتــل عــام 1948 
عــىل غــرار تلــك التــي اندلعت خــالل الهبة 
الشــعبية يف أيــار/ مايــو املــايض، مؤكــدة 

أنها ليست سوى "مسألة وقت".
وحــذرت مــن أن موجــة املواجهات املقبلة 
ستكون "األعنف"، وسيكون "من الصعب 

عىل رشطة االحتالل االستجابة لها".
وبحســب موقــع "والــال"، فإنــه خــالل الهبــة 

الفلســطينين  ومحاولــة  األخــرية  الشــعبية 
يف املــدن املختلطــة التصــدي العتداءات 
املستوطنن املدعومن من عنارص األمن 
بالتزامن مع االعتداءات القدس والعدوان 
عىل غزة تلقت رشطة االحتالل 153 ألف 

بالغ عىل خط الطوارئ التابع لها.
تهديدات غير قانونية

وكان املركز القانوين لحامية حقوق األقلية 
العربيــة يف )إرسائيــل( عدالــة، طالــب يف 
رســالة لــه، مركــز رشطــة االحتــالل يف عــّكا 
القانونيــة  غــري  "التهديــدات  عــن  بالعــدول 
بحــق الناشــطن يف املدينــة، عــىل خلفيــة 
إقامة الفعالية التضامنية مع املعتقلن".

وأرسل عدالة نسخة عن رسالته إىل رئيس 
جهاز رشطة االحتالل واملستشار القضايئ 
عــن  العــدول  بطلــب  االحتــالل،  لحكومــة 
ناشــطي  بحــق  القانونيــة  غــري  التحذيــرات 
األخــرية  الفعاليــة  بإلغــاء  ومطالبتهــم  عــكا، 
 10/09/2021 بتاريــخ  نظمــت  التــي 
بذريعــة تهديــدات مــن قبــل املســتوطنن 
وناشــطن ميينيــن هــددوا باالعتــداء عــىل 

املشركن يف الفعالية.
وعّقــب مركــز "عدالــة" يف رســالته بالقــول: 
بشــكل  العــرب  املتظاهريــن  "قمــع  إّن 
لــدى  ثابًتــا  نهًجــا  بــات  للقانــون  مخالــف 
رشطــة االحتــالل اإلرسائيــيل، التــي ال تقيــم 
الحــق  رأســها  وعــىل  اإلنســان  لحقــوق  وزًنــا 
الــرأي.  عــن  التعبــري  وحريــة  التظاهــر  يف 
نتــاج  هــو  بــل  فــراغ،  مــن  يــأِت  مل  وهــذا 
سياســة ممنهجــة طــوال ســنوات امتزجــت 
مــن  والفوقيــة  والتحريــض  العنريــة  فيهــا 
فلســطينيي  تجــاه  االحتــالل  دولــة  قبــل 
الداخــل، والتعامــل معهــم بشــكل عنــري 
ــز أيًضــا يف مجــال مامرســة حقوقهــم  وُمَميِّ

األساسية".

ساءه تضامنهم مع أهل غزة والقدس

مختصان: االحتالل يحاول "دق إسفني" 
بني فلسطينيي الـ48 وقضايا شعبهم

وزير إرسائييل: لم نُكن مستعدين لها

مخاوف إرسائيلية من تكرار "هبة الكرامة" يف الداخل المحتل

لندن–غزة/ فلسطن:
الفلســطيني  العــودة  مركــز  حــذر 
التفــاق  الخِطــرة  األبعــاد  مــن 
الواليــات  بــن  املوقــع  اإلطــار 
املتحــدة األمريكيــة ووكالــة غــوث 
وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين 
الالجئــن  قضيــة  عــىل  "أونــروا" 

الفلسطينين.
املوقــع  االتفــاق  بنــود  وبحســب 
لـــ  يتيــح  املــايض  يوليو/متــوز  يف 
"أونروا" الحصول عىل مبالغ مالية 
الخضــوع  "مقابــل  واشــنطن  مــن 
بالوضــع  متــس  قاســية  لــرشوط 
والســيايس  واإلنســاين  القانــوين 

لالجئن الفلسطينين".
تقريــر،  يف  العــودة،  مركــز  وذكــر 
اإلطــار  اتفــاق  اســتقرأ  أّنــه  أمــس، 
الــوارد باللغــة اإلنجليزيــة وشــمولها 
مجاالت حيوية يف حياة الالجئن 
مــن  يتضــح  "إذ  الفلســطينين 
خاللها مدى التحيز وعدم حيادية 
املوقــف األمريــي تجــاه الالجئن 
محــددات  عــىل  يقــوم  والــذي 

أساسية".
املحــددات:  هــذه  ضمــن  ومــن 
التعامل مع قضيتهم كمسألة إغاثة 
الُبعــد  تحييــد  شــأنها  مــن  إنســانية 
للموقــف  واالنحيــاز  الســيايس، 
اإلرسائيــيل ومحاولــة تصفيــة قضيــة 

الالجئن من خالل توطينهم".
مــا  خطــورة  إىل  املركــز  ولفــت 
ورد يف اتفــاق اإلطــار مــن محاولــة 
تعريــف الالجــئ الفلســطيني وفًقــا 
مبيًنــا  حــًرا،  األمريــي  للمنظــور 
الــرشط  ذلــك  عــىل  ينطــوي  أّنــه 
والحياديــة  املوضوعيــة  انعــدام 

تجاه الالجئن.
يفتــح  االتفــاق  أن  واعتــرب 
الالجــئ  تعريــف  إلعــادة  "املجــال 
اســتثناء  خــالل  مــن  الفلســطيني 

رشائح أخرى من الالجئن، حسب 
الطــرف ذي املصلحــة يف  منظــور 
عقــد  أو  مذكــرات  إبــرام  تــم  حــال 
تفاهــامت أخــرى مــع وكالــة أونــروا 

بنفس الطريقة".
إىل  تهــدف  املذكــرة  أّن  وأوضــح 
عــىل  يقــوم  جديــد  واقــع  ترســيخ 
انتــزاع الُبعــد الســيايس عــن قضيــة 
حيــث  الفلســطينين،  الالجئــن 
حــق  إىل  إشــارة  أي  مــن  خلــت 
العــودة، بــل كانــت يف ُجّلهــا تركــز 
عــىل الدور األمريــي يف التمويل 
والــرشوط املفروضــة عــىل الوكالة 
إىل الحــد الــذي ميكــن بــه التعبــري 

عن وصاية أمريكية عىل الوكالة.
واعتــرب مركــز العــودة اتفــاق اإلطــار 
ميّثل "صك انتداب أمريي عىل 
الذيــن  الفلســطينين  الالجئــن 
يدفعــون  اليــوم  حتــى  يزالــون  ال 
املتحــدة  الواليــات  انحيــاز  مثــن 
وحاميــة  االحتــالل  لسياســات 

انتهاكاته".
وحــّذر مــن إمكانية امتثــال "أونروا" 
للــرشوط األمريكيــة وفقــًا لالتفاق، 
تنكــرًا  "ُيشــكل  ذلــك  أّّن  معتــرًبا 
الفلســطينين  الالجئــن  لحقــوق 
التاريخية وغري القابلة للترف".

ولفــت إىل أّن بعــض بنــود االتفــاق 
جهــد  مــن  كبــرًيا  جــزًءا  بــأّن  تفيــد 
"الرقابــة  إىل  ســينرف  الوكالــة 
أن  مــن  للتحقــق  الالجئــن  عــىل 
الخدمــات  مــن  املســتفيدين 
الــواردة  الــرشوط  عليهــم  تنطبــق 
الرؤيــة  حســب  املذكــرة  يف 

األمريكية".
القانونيــة  الطبيعــة  املركــز  ورشح 
"أونــروا"  بــن  التفاهــم  ملذكــرة 
أن  مبينــا  املتحــدة،  والواليــات 
يف  مبــا  بأكملهــا  الوثيقــة  هــذه 
بهــا تشــكل  ذلــك املرفــق امللحــق 
جانــب  مــن  سياســية  التزامــات 
املتحــدة  والواليــات  "أونــروا" 
األمريكيــة، وال يشــكل هــذا اإلطــار 
اتفاقــًا دوليــًا، وال يرتــب عليــه أي 
التزامات ملزمة قانونًا بن الطرفن 
مبوجــب أي مــن القوانــن الدوليــة 
أو املحلية. وأوىص "مركز العودة" 
اســتنهاض  عــىل  العمــل  بــرضورة 

الصلــة  ذات  األطــراف  كافــة 
الســيايس  املــرشوع  ملواجهــة 
الالجئــن  ضــد  املوجــه  األمريــي 
واّدعــاء  الدعــم  ذريعــة  تحــت 
الحياديــة، وتــداول االتفــاق بالنقــد 
التناقضــات  وتوضيــح  والتفســري 
الــذي يحملــه ســواء كان ذلك عىل 
املســتوى املحــيل الفلســطيني أو 

عىل املستوى الدويل.
النظــر  وجهــة  عــرض  عــىل  وحــّث 
الفلســطينية عــىل رشكاء وداعمــي 
وكالــة "أونــروا" اآلخريــن والحيلولــة 
يف  األمريــي  النهــج  اتبــاع  دون 
الدعــم املرشوط للوكالــة األونروا، 
االتفــاق  رفــض  عــىل  والتشــديد 
جملًة وتفصياًل من خالل الجهات 
لالجئــن  متثيليــة  صفــة  لهــا  التــي 
ولجــان  التحريــر  منظمــة  نظــري  مــن 

الخدمات الشعبية.
حيادية مجزأة

اللجنــة  عــرّبت  الســياق،  ويف 
قطــاع  يف  لالجئــن  املشــركة 
املفــوض  رســالة  رفضهــا  عــن  غــزة 
فيليــب  "أونــروا"  لوكالــة  العــام 
الزارين، حــول اتفــاق اإلطــار الــذي 
واإلدارة  األخــرية  بــن  مؤخــرا  وقــع 

األمريكية.
يف  املشــركة،  اللجنــة  وشــددت 
بيــان، أمــس، عــىل رفضهــا املطلق 
رســالة  يف  التربيريــة  للجمــل 
"الزارينــي" والتهديــدات املبطنة، 
األمــر الــذي يثبــت إرصار "أونــروا" 
تنفيــذ  يف  قدمــا  املــي  عــىل 
اإلدارة  مــع  اإلطــار  اتفــاق  رشوط 

األمريكية.
وجــددت التأكيــد أن اتفــاق اإلطــار 
لوكيــل  األمميــة  الوكالــة  يحــول 
األمريكيــة  اإلمــالءات  ُينفــذ  أمنــي 

اإلرسائيلية.
وذّكــرت املفــوض العــام باملبــادئ 
خاللهــا  مــن  التــي  األساســية 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  تأسســت 
الالجئن وأبعادها السياســية قبل 

أن تكون إنسانية.
"الزارينــي"  اســتخدام  واعتــربت 
هدفــه  مجتــزأ  بشــكل  الحياديــة 
إدارة  تشــهده  مــا  عــىل  التغطيــة 
"أونــروا" مــن انحرافــات يف عملهــا 

وأهدافها.
إىل  املشــركة  اللجنــة  وتطرقــت 
النظاميــة  املغالطــات  مــن  جملــة 
التــي  الرســالة  يف  والقانونيــة 
الناظمــة  القوانــن  هدفهــا تحويــل 
إىل  و"أونــروا"  املتحــدة  لألمــم 
سيف مسلط عىل رقاب الالجئن 
دامئــا  واســتغالله  واملوظفــن، 
لترشيــع  وتوقيتــه  غــري موقعــه  يف 
اإلجــراءات الظاملــة امُلتخــذة بحــق 
ومحاولــة  واملوظفــن،  الالجئــن 

مصادرة حقوقهم.
إســقاط  محــاوالت  إن  وقالــت: 
العقوبــات  قامئــة  ُيســمى  مــا 
عــىل  املتحــدة  لألمــم  املوحــدة 
الفلســطينين  الالجئــن  قضيــة 
"هــي لعبــة ال تنطــيل عــىل شــعبنا. 
الحيــاد  ملبــدأ  الفــج  فاالســتخدام 
ال  مــرة  مــن  أكــر  يف  اإلنســاين 
يــري عــىل الالجــئ الفلســطيني 
الــذي يــرزح تحــت احتــالل يواصل 
عدوانه ويرتكب املجازر ويحارص 
ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه".  
أن  البديهيــات  مــن  أنــه  وأضافــت 
ويتقيــدوا  "أونــروا"  موظفــو  يلتــزم 
باألنظمــة واللوائــح اإلداريــة للوكالة 
وضمــن ذلــك يجــب عــىل الوكالــة 
املوظــف  التــزام  بــن  تفــرق  أن 
والتنظيميــة،  اإلداريــة  بالجوانــب 
وبــن حقــه غري املــرشوط بالتعبري 

عن رأيه باملسائل الوطنية.
هــي  املســائل  هــذه  أن  وأكــدت 
مــن  جــزءا  ُتشــّكل  أساســية  مســائل 
ال  الفلســطينية،  وكينونتــه  هويتــه 
يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.

ونبهــت إىل أن األزمــة املاليــة هــي 
مشكلة يجب عىل األمم املتحدة 
و"أونــروا" حلهــا عــرب مجموعــة مــن 
تحميلهــا  عــن  بعيــدا  اإلجــراءات، 
أو  الفلســطيني  الالجــئ  عــىل 
أو  "شــامعة"  األزمــة  هــذه  تعليــق 
"فزاعة" للقيام بإجراءات تحد من 

حقوق الالجئن واملوظفن.
ودعــت اللجنة املشــركة لالجئن 
حتــى  اإلطــار  اتفــاق  مجابهــة  إىل 
انحرافــات  إســقاطه، ومواجهــة أي 
تصــب يف خدمــة  "أونــروا"  إلدارة 

مشاريع التصفية.

اللجنة المشرتكة: رسالة "الزاريين" خضوع للضغوطات األمريكية - اإلرسائيلية

مركز العودة: اتفاق اإلطار بني واشنطن 
ر لحقوق الالجئني و"أونروا" "صك انتداب" وتنكُّ
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بريوت/ األناضول:
عــى الرغــم مــن مــرور 39 عاًمــا عــى مجــزرة 
"صربا وشاتيال" التي ارتكبت بحق الالجئني 
الفلســطينيني يف لبنان، فإن مشــاهد الذبح 
والقتل واغتصاب النساء ال تزال راسخة يف 

أذهان من عاش تلك األيام.
ووقعــت تلــك املجــزرة األليمــة يف مخيمــي 
الفلســطينيني  "صــربا" و"شــاتيال" لالجئــني 
 16 يف  بــريوت،  اللبنانيــة  العاصمــة  غــريب 
ملــدة  واســتمرت   ،1982 أيلــول  ســبتمرب/ 
أثنــاء االجتيــاح اإلرسائيــي يف  أيــام، يف   3
األهليــة  اللبنانيــة  والحــرب  نفســه،  العــام 

.)1975-1990(

 56( رسور  محمــد  الفلســطيني  ويســتذكر 
الناجــني مــن "صــربا وشــاتيال"،  عاًمــا( أحــد 
املرعبــة  واأليــام  املجــزرة  هــذه  مالبســات 

التي مرت عليه وعى عائلته.
ويقــول: املجــزرة اندلعــت فجــر 16 ســبتمرب 
يف حوايل الساعة الخامسة والنصف فجًرا، 
املخيمــني  محيــط  مــن  املجرمــون  وأخــذ 
طريًقــا للهجــوم، حيــث كان التنكيــل والذبــح 
وإطالق النار كام االغتصاب سيد املشهد.
ويضيــف رسور: مل يســلم منهــم ال اإلنســان 
وال حتــى الحيــوان، فقــد قامــوا بذبــح حصــان 
"كان  تقريبــي  وبشــكل  األشــخاص،  ألحــد 
عــدد الضحايــا قــد وصل إىل 3500 شــخص 
معتقــل"  وبعضهــم  ومقتــول،  مفقــود  بــني 

حسب تقديراته.
رعبهــا  زال  مــا  التــي  املشــاهد  أكــر  وعــن 
يرافــق رسور يــرد: "صــورة جــاري )أحمــد( 
الذي تعرض للذبح، وُوِضع رأسه عى عصا 
يف منتصــف الشــارع، وبالرغــم مــن أننــي قــد 

خــرت عائلتــي بكاملهــا يف هــذه املجــزرة، 
إال أن مشــهد ذبــح )أحمــد( مــا زال يرافقنــي 

حتى اليوم".
الســبب  "كان  يذكــر:  وعــن دوافــع املجــزرة 
الرئيــس حينهــا مقتــل بشــري الجميــل، حيــث 
نحــو  دوًمــا  متجهــة  االتهــام  أصابــع  كانــت 
الفلســطينيني أنهــم هــم مــن اغتالــوه، وهــذا 

الذي مل يحصل".
الكتائــب  "حــزب  مــن  ســيايس  والجمّيــل، 
اللبنانيــة" انتخــب رئيًســا للبنــان واغتيــل يف 
بــريوت قبــل تســلمه املنصــب عــام 1982، 
ويف أكتوبــر/ ترشيــن األول 2017، أصــدر 
باإلعــدام  ــا  غيابيًّ حكــاًم  اللبنــاين،  القضــاء 
اللبنانيــان  وهــام  باغتيالــه،  املتهمــني  عــى 

حبيب الرشتوين ونبيل العلم.
كــام يعــدُّ رسور أن "الجرميــة انتقــام لعمليــة 

)مقاتلــة  املغــريب  دالل  وعمليــة  ميونــخ 
حافلــة  اختطــاف  عمليــة  نفــذت  فلســطينية 
فيهــا(  واستشــهدت   1978 عــام  إرسائيليــة 
والتــي حصــل عــى إثرها اجتياح بريوت عام 

."1978
احتجــاز  عمليــة  هــي  "ميونــخ"  وعمليــة 
دورة  أثنــاء  يف  حدثــت  إرسائيليــني  رهائــن 
ميونــخ  يف  املقامــة  الصيفيــة  األوملبيــاد 
 ،1972 ســبتمرب   6 إىل   5 مــن  األملانيــة 
نفذتها منظمة "أيلول األسود" الفلسطينية 
وكان مطلبهــم اإلفــراج عــن 236 أســريا يف 

سجون االحتالل.
و422 الجئــا  ألفــا   174 لبنــان  ويعيــش يف 
12 مخيــام و156 تجمعــا،  فلســطينيا، يف 
اإلحصــاء  إلدارة  إحصــاء  أحــدث  بحســب 

املركزي اللبنانية عام 2017.

غزة/ محمد أبو شحمة:
يف  ومختصــون  حقوقيــون  دعــا 
قضايــا األرسى، املنظــامت الدولية 
عــى  الضغــط  إىل  والحقوقيــة 
لحاميــة  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
أشــكال  مــن  الحريــة"  "نفــق  أرسى 
لــه،  يتعرضــون  الــذي  التعذيــب 

وبقية األرسى يف السجون.
نظمتهــا  ورشــة  يف  هــؤالء  وأكــد 
الهيئــة الدوليــة للدفــاع عــن حقــوق 
"حشــد"،  الفلســطيني  الشــعب 
يتعرضــون  األرسى  أن  بغــزة،  أمــس 
لــكل أشــكال التعذيــب يف ســجون 

االحتالل.
للعالقــات  العــام  املديــر  وقــال 
األرسى  وزارة  يف  واإلعــالم  العامــة 
تحريــر  إن  كــرش،  أبــو  بغــزة، صابــر 
ســجون  مــن  أنفســهم  األرسى 
االحتــالل يكــون يف ثالثــة مســارات 
أساســية، األول: املســار القانــوين، 
إذ ال يوجــد قانــون عى وجه األرض 
الحصــول  يف  األســري  حريــة  يكبــل 
يناضلــون  فــاألرسى  حريتــه،  عــى 
النتــزاع حريتهــم الشــخصية، خاصة 
أن هنــاك مــن أمضــوا أكــر مــن 22 
عاًمــا يف الســجون، وهــم يحلمــون 
بــني  يكونــوا  أن  ســاعة  كل  يف 

أطفالهم وأبناء شعبهم.
وعــد أبــو كــرش يف كلمــة لــه تحريــر 
أبطــال  فعــل  كــام  أنفســهم  األرسى 

جلبــوع  ســجن  يف  الحريــة"  "نفــق 
ا. عماًل مرشوًعا وقانونيًّ

وأوضح أن املسار الثاين: هو البعد 
الشــعب  عمــوم  عــى  إذ  الوطنــي، 
توجهاتــه  مبختلــف  الفلســطيني 
السياســية مهمــة وطنية للدفاع عن 
وخارجهــا،  الســجون  يف  األرسى 
واملســار الثالــث هو الســيايس، إذ 
إن جــزًءا مــن االتفاقيــات السياســية 
مــع  املســلحة  املقاومــة  جــرم 
مــن  بــد  ال  لذلــك  مرشوعــة،  أنهــا 
الدفــاع  سياســة  الســلطة  انتهــاج 

طولكرم/ فلسطني:
يف  الطعــام  عــن  املــرب  األعــرج،  عــالء  األســري  قــال 
رفًضــا  يوًمــا،   41 منــذ  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون 
العتقالــه اإلداري، إنــه يفضــل الشــهادة عــى عودتــه مــن 

اإلرضاب منكًرا.
وأضــاف األعــرج يف رســالة ملحاميــه: "مل ألجــأ لإلرضاب 
عــن  الغيــاب  ملســار  حــدٍّ  لوضــع  مضطــرٌّ  وإمنــا  ترًفــا، 
مــن املــوت  نقــرب  األرسة والحيــاة، يف هــذا اإلرضاب 
لنصنــع الحيــاة ولنطلــب العيــش أحراًرا مــن غري قيود، ما 
زلــت مصمــاًم عــى االســتمرار يف اإلرضاب حتــى أنــال 

حريتي".
قضــاء  عنبتــا  بلــدة  مــن  عاًمــا(   34( األعــرج  واملهنــدس 
طولكــرم بالضفــة الغربيــة املحتلــة، معتقــل يف ســجون 
االحتــالل منــذ 30 يونيــو/ حزيران املايض، وقرر خوض 
معركــة اإلرضاب عــن الطعــام ألجــل وعــٍد كان قــد قطعــه 

لصغريه محمد بأن يعود لحضنه.
وبينــت والــدة األســري، أم عــالء األعــرج، أن محامــي هيئة 
األرسى واملحرريــن زاره وأكــد وجــوده يف ســجن الرملــة 
عــى  يقــوى  فــال  ومفاصلــه  بطنــه  يف  أمًلــا  يعــاين  وأنــه 
عــن  نتيجــة إرضابــه  رأســه  دامًئــا يف  الوقــوف، وصداًعــا 

يف  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  عــن 
املحافل الدولية.

وأكــد رئيــس هيئــة "حشــد" صــالح 
األرسى  قضيــة  أن  العاطــي  عبــد 
ذات إجــامع وطنــي و"ننظــر بخطورة 
حــدث  ملــا  شــديدة  وإدانــة  بالغــة 
جــرى  إذ  الحريــة،  نفــق  أرسى  مــع 
االعتــداء املبــارش عليهــم والتنكيــل 
بنقــل  األمــر  وصــل  أن  إىل  بهــم، 
زكريــا الزبيــدي إىل غرفــة اإلنعاش، 
عــدا عــن اإلصابات الجســيمة لبقية 

األرسى".

تناول املدعامت.
لنجلهــا  الصحــي  الوضــع  تدهــور  مــن  عــالء  أم  وحــذرت 
الــذي فقــد مــا يزيــد عــى 30 كيلوجراًمــا مــن وزنــه يف 
بتحقيــق  إال  يوقفهــا  لــن  أنــه  مؤكــدة  اإلرضاب،  معركــة 
تجديــد  وعــدم  حريتــه،  بتعجيــل  املرشوعــة  مطالبــه 

اعتقاله اإلداري.
وأضافت أن نجلها ال يســتبعد تجديد االعتقال اإلداري 
لــه، أو إعــادة اعتقالــه بعــد فــرة وجيــزة من تحــرره "لذلك 
فهو مرص عى الوصول إىل حل"، الفتة إىل أنه مل يقدم 

عى اإلرضاب إال بسبب يأسه من سياسة االحتالل.
ابنــه ســوى  يــَر  أب مل  يكــون شــعور  "كيــف  وتســاءلت: 
6 ســنوات؟"،  عــام و4 أشــهر مــن مجمــوع عمــره البالــغ 
مردفــة: "ال أحــد يحــب الجــوع أو يســتمتع عندمــا ُيحــرم 
من الصحة والعافية التي يســببها اإلرضاب عن الطعام، 

لكن االحتالل مل يرك خيارات أخرى أمامه".
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  عــالء  أم  وعاتبــت 
بحــق  منهــا  أي  تنفيــذ  دون  كثــرية  وعــوًدا  لـ"إصدارهــا 
واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات  مطالبــة  األرسى"، 
بالضغــط عــى االحتــالل إلغــالق ملــف االعتقــال اإلداري 

ا، وتحقيق مطالب املربني عن الطعام. نهائيًّ

كلمــة  يف  العاطــي  عبــد  وأضــاف 
العنــف  اســتخدم  االحتــالل  أن  لــه 
األرسى،  ضــد  القــايس  والتحقيــق 
عمليتهــم  بعــد  إرادتهــم  لكــر 
جلبــوع،  ســجن  يف  األســطورية 
التــي هــزت منظومــة أمنــه ورضبتهــا 
ال  أنــه  عــى  مشــدًدا  مقتــل،  يف 
يجــوز اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق 
األرسى الذيــن حــرروا أنفســهم وفق 

القانون الدويل.
األرسى  لجنــة  منســق  وقــال 
زيك  واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى 

جميعهــم  األرسى  إن  دبابــش: 
الســجون،  مــن  التحــرر  يحاولــون 
مــن  معهــم  الوقــوف  يجــب  لذلــك 
الجهــات الرســمية، وأبنــاء الشــعب 
الفلسطيني، الفًتا إىل أن االحتالل 
إذ  الدوليــة،  االتفاقيــات  يحــرم  ال 
إنــه بعــد صفقة "وفــاء األحرار" أعاد 

اعتقال الكثري من املحررين.
وأضــاف دبابــش أن صفقــة التبــادل 
وقعــت عليها دول عربية وأوروبية، 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
يف  واإلهــامل  بالتقصــري  املتهمــة 
التعامــل مــع قضيــة األرسى داخــل 
آالف  لهــا  قدمنــا  إذ  الســجون، 

الرسائل لكن دون جدوى.
 540 مــن  أكــر  يوجــد  وتابــع: 
يصــل  مــرة  وألول  ــا،  إداريًّ معتقــاًل 
تاريــخ  يف  ذلــك  إىل  عددهــم 
الحركــة األســرية، مشــرًيا إىل وجــود 
معتقلــني إداريــني قضــوا أكــر مــن 
10 سنوات، بتجديد اعتقالهم كل 
6 أشهر دون أي تهمة، أو إطالعهم 

عى أسباب اعتقالهم.
وأكــد املحــرر عــامد الصفطــاوي أن 
األرسى  حقــوق  عــى  يحافــظ  مــن 
إرادتهــم  هــو  الســجون  داخــل 
وجــوب  عــى  مشــدَدا  الصلبــة، 
حاميتهــم، ووقــف الســلطة سياســة 
حــول  وااللتفــاف  رواتبهــم،  قطــع 

قضيتهم دامًئا.

رفًضا العتقالهم اإلداري

6 أرسى يواصلون 
إرضابهم عن الطعام

رام الله/ فلسطني: 
يواصلــون إرضابهــم  ســتة أرسى  إن  األســري:  نــادي  قــال 

املفتوح عن الطعام، رفًضا العتقالهم اإلداري.
وأوضــح نــادي األســري يف بيــان صحفــي أمــس، أن أقــدم 
األرسى املربني األســري كايد الفســفوس مرب منذ 
)64( يوًما، يليه األســري مقداد القواســمة املرب عن 
الطعــام منــذ )57( يوًمــا، وعــالء األعــرج منــذ )39( يوًما، 
وهشــام أبو هواش منذ )31( يوًما، ورايق بشــارات منذ 

)26( يوًما، وشادي أبو عكر منذ )23( يوًما.
وأّكد أن األرسى الستة يواجهون أوضاًعا صحية صعبة، 
ملطلبهــم  االســتجابة  االحتــالل  رفــض  جــّراء  تتفاقــم 
ال  أنــه  إىل  الفًتــا  اإلدارّي،  اعتقالهــم  بإنهــاء  املتمثــل 

تطورات حتى اآلن تتعلق بقضيتهم.
وتحديــًدا  الجــاري  العــام  مطلــع  منــذ  األرسى  وكان 
املعتقلــني اإلداريــني قــد نفــذوا إرضابــات عــن الطعــام 
ملواجهــة سياســة االعتقــال اإلدارّي، وبلــغ عــدد األرسى 

اإلداريني نحو 520 أسرًيا.
التوجــه  وقــف  رضورة  إىل  دعوتــه  األســري  نــادي  وجــدد 
ملحاكــم االحتــالل العســكرية، التــي ُتشــّكل أداة طّيعــة 

يف يد جيش االحتالل.

بعد بعد 3939 عاًما..  عاًما.. 
ناٍج من مجزرة "صربا وشاتيال" يستذكر المأساة

كيلومــر  نحــو  و"شــاتيال"  "صــربا"  مســاحة  وتبلــغ 
مربــع واحــد، يف حــني يقــدر عــدد ســكانهام اليــوم 
لالجئــني  مخيــاًم   12 بــني  مــن  ألًفــا   12 بحــوايل 

الفلسطينيني يف لبنان.
وبــدأت املجــزرة يف الصبــاح بعــد أن فــرض جيــش 
االحتالل اإلرسائيي حصاًرا عى أبواب املخيمني 
الطريــق  ل  أن ســهَّ بعــد  متهيــًدا لالقتحــام، وذلــك 
أمام "مليشــيا حزب الكتائب" اللبنانية املســلحة، 
لبنــان  "جيــش  إىل  إضافــة  الهجــوم،  الرشيكــة يف 

الجنويب" الذي كان له دور أيًضا فيام جرى.
وكانــت هــذه املليشــيا مكونة مــن منتمني لـ"حزب 
الكتائب اللبناين" املسيحي اليميني، إضافة إىل 

مليشيا "جيش لبنان الجنويب".
واستغلت امليليشيات اللبنانية عمالء االحتالل، 
لبنــان  مــن  الفلســطينيني  املقاومــني  وخــروج 

مبوجب اتفاق وقف القصف عى بريوت.
ســكان  عــى  امليليشــية  الفــرق  تلــك  وأطبقــت 
بــال  قتــاًل  املدنيــني  يقتلــون  وأخــذوا  املخيمــني 
هــوادة بحــق النســاء الحوامــل واألطفــال والشــيوخ، 
كل  إغــالَق  اإلرسائيليــة  اآلليــات  أحكمــت  كــام 

مداخل النجاة إىل املخيمني.
لــوكاالت  وال  للصحفيــني  االحتــالل  يســمح  ومل 
األنبــاء بالدخــول إال بعــد انتهــاء املجزرة يف الثامن 
عــى  العــامل  اســتفاق  حــني  ســبتمرب  مــن  عــرش 
مذبحة من أبشع املذابح يف تاريخ البرشية ليجد 
جثًثا مذبوحة بال رؤوس ورؤوًسا بال أعني ورؤوًسا 

أخرى محطمة.
إىل   3000 بــني  آنــذاك  الشــهداء  عــدد  وُقــدر 

4500 من الفلسطينيني واللبنانيني.
املجــازر  أوىل  وشــاتيال  صــربا  مجــزرة  تكــن  ومل 
اإلرسائيليــة التــي ترتكــب بحــق الفلســطينيني بــال 
أي محاســبة أو محاكمــة للمجرمــني، فقــد ســبقتها 
مجازر قبية ودير ياسني والطنطورة، وتلتها مجزرة 

مخيم جنني، ومجازر غزة وغريها.
وقالــت دائــرة شــؤون الالجئــني يف حركــة املقاومــة 
بحــق  االحتــالل  جرائــم  إن  حــامس:  اإلســالمية 
الشــعب الفلســطيني ال تســقط بالتقــادم، مؤكــدة 
أن هــذا االحتــالل املجــرم "ال يفهــم إال لغــة القــوة 

واملقاومة".
وأضافــت يف بيــان مبناســبة الذكــرى الـــ39 ملجزرة 
الشــهداء،  دمــاء  ننــى  لــن  "إّننــا  وشــاتيال:  صــربا 
مهــام  الصهاينــة  الحــرب  مجرمــي  نطــارد  وســنبقى 
طال الزمن أو قرص، حتى نقتص من القتلة ويعود 

الحق ألهله".
وشــاتيال  صــربا  مجــزرة  ذكــرى  أن  عــى  وشــددت 
ال  مجــرم  عــدو  "االحتــالل  أّن  جديــد  مــن  تؤكــد 
يؤمــن بالســالم، وأن كيانــه قائــم عــى بحــر من دماء 
مســار  وأن  الفلســطينيني،  واألطفــال  الشــهداء 

الشــعب  وحقــوق  مبصــري  عبــث  مجــرد  التســوية 
الفلســطيني، وأن االحتــالل ال يفهــم إال لغــة القــوة 

واملقاومة".
وأكــدت أن جميــع املجــازر واملذابح التي ارتكبت 
عــن  تثنينــا  ولــن  إرادتــه،  تكــر  لــن  شــعبنا،  بحــق 
شــعبنا  ينــال  حتــى  والتحريــر  املقاومــة  نهــج 
حريتــه، ويســتعيد حقوقــه الوطنيــة، ويقيــم دولتــه 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعت حامس أبناء شعبنا إىل التالحم والتعاضد 
خلف برنامج املقاومة، الذي هو "الطريق األقرص 

للتحرير والعودة".
كــام قالــت حركــة الجهــاد اإلســالمي إن شــعبنا مل 
يــزل يعيــش املذابــح والنكبــات والحصــار والقتــل 
والتهويــد واالســتيطان ورغــم ذلــك مل تكر إرادته 

وصموده يف أرضه والشتات.
يف  املدلــل،  أحمــد  الجهــاد  يف  القيــادي  وقــال 
ومل  ويناضــل  يقــاوم  زال  مــا  شــعبنا  أمــس:  بيــان، 
يرفــع الرايــة البيضــاء، ومقاومتــه الحيــة بإمكاناتهــا 
صنعــت معادلــة ردع أتثبتــت أن زمــن الهزائم "وىل 

دون رجعة".
صــربا  مجــزرة  مــن  عاًمــا   39 بعــد  أنــه  وأضــاف 
وشــاتيال، االحتــالل يعيــش أســوأ حاالتــه أمــام هذا 
اإلربــاك يف منظومتــه السياســية واألمنيــة، عازًيــا 
األمر إىل أن رضبات املقاومة التي رضبت العمق 
شــعبنا يف جميــع  وحــدة  جانــب  إىل  اإلرسائيــي 

أماكن وجوده.
وأشار املدلل إىل أن مجزرة صربا وشاتيال أثبتت 
واللبنــاين  الفلســطيني  الشــعبني  بــني  االلتحــام 
"لتظــل  خامًتــا:  وذاكرتهــم"  دماؤهــم  "فامتزجــت 
املجــزرة وصمــة عــار عــى جبــني اإلنســانية التي مل 
تســتِطع أن تدافــع عــن املســحوقني واملظلومــني 

واملرشدين واملقتولني".
من جهتها، جددت حركة األحرار متسكها بحقوق 
عــى  شــاهًدا  االحتــالل  مجــازر  معتــربة  شــعبنا، 

دمويته وإجرامه.
وقالــت األحــرار، يف بيــان، أمــس: متــر علينــا هــذه 
الذكــرى األليمــة ومل يفــارق أذهاننــا حجــم اإلجــرام 
يف  األعــزل  شــعبنا  بحــق  االحتــالل  ارتكبــه  الــذي 

مخيامت لبنان أمام مرأى ومسمع العامل بأرسه.
وأكــدت أن صمــت املجتمــع الــدويل عى الجرائم 
االحتــالل  قــادة  متــادى  إىل  أدى  أمــر  اإلرسائيليــة 

لتكرار جرامئهم بحق شعبنا األعزل.
وحيت صمود شعبنا يف جميع أنحاء وجوده رغم 
املجــازر التــي ارتكبهــا االحتــالل، مشــددة عــى أن 

شعبنا باٍق ومتمسك بأرضه وحقوقه وثوابته.
حــول  االلتفــاف  إىل  شــعبنا  أبنــاء  األحــرار  ودعــت 
هــذا  لدحــر  اســراتيجي  كخيــار  املقاومــة  طريــق 

االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا.

حماس: االحتالل ال يفهم إال لغة القوة والمقاومة

39 عاًما عىل مجزرة صربا وشاتيال 
وتعهدات بمالحقة المجرمني

بيروت-غزة/ فلسطين:
وافــق، أمــس، الذكــرى الـــ39 لمجــزرة مخيمــي "صبــرا" و"شــاتيال" 

لالجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت.
ووقعــت تلك المجــزرة األليمة في المخيمين بتاريخ 16 ســبتمبر/ 
أيلول 1982، واستمرت لمدة 3 أيام، في أثناء االجتياح اإلسرائيلي 

في العام نفسه، والحرب اللبنانية األهلية )1990-1975(.

حقوقيون ومختصون يدعون المؤسسات 
الدوليــة لحمايـــة أســرى "نفــق الحريــة"

مرضب عن الطعام منذ 41 يوًما رفًضا العتقاله اإلداري

ل الشهادة  األسري "األعرج": أفضِّ
عىل عوديت من اإلرضاب منكرًسا

جانب من ورشة العمل بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(
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اخطار تنفيذ حكم
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

اىل املنفــذ ضــده: محمــد جــال إبراهيــم الســويس مــن غــزة وســكان التفــاح 
مســجد الجــوالين ســابقا واملقيــم حاليــا يف الســويد واملجهــول محــل اإلقامة 
فيهــا لقــد حكــم عليــك الفــان دينــار أردين شــهريا مــن تاريــخ 2021/2/13م 
تابع مهر معجل عىل صفحات القضية التنفيذية 2021/351 لصالح طالبة 
التنفيــذ: لينــا ســعد الديــن زكريــا االفرنجــي مــن غزة وســكانها وعــىل صفحات 
دائــرة  مراجعــة  أســبوعني  خــال  عليــك  2021/603 صــار  أســاس  القضيــة 
التنفيــذ مبحكمــة الشــجاعية الرشعيــة ان مل تحــر او ترســل وكيــا عنــك أو 
تقديم معذرة مرشوعة ستبارش بحقك اإلجراءات القانونية حسب القانون.

وحرر يف 2021/9/16م.
مأمور تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية
أ . عبد الله حسن أبو دان

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ- محكمة الشجاعية الرشعية

اخطار تنفيذ حكم
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

اىل املنفذ ضده: أحمد نبيل مصطفى محرم من غزة وسكان التفاح سابقا 
واملقيــم حاليــا يف الضفــة الغربيــة واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا لقــد حكــم 
2021/2/13م نفقــة زوجــة  تاريــخ  عليــك ســتون دينــار أردين شــهريا مــن 
عــىل صفحــات القضيــة التنفيذية 2021/350 لصالح طالبة التنفيذ: راوية 
إبراهيــم كامــل أبــو فايــد مــن غــزة وســكانها وعــىل صفحــات القضيــة أســاس 
2021/365 صــار عليــك خــال أســبوعني مراجعــة دائــرة التنفيــذ مبحكمــة 

الشــجاعية الرشعيــة ان مل تحــر او ترســل وكيــا عنــك أو تقديــم معــذرة 
مرشوعة ستبارش بحقك اإلجراءات القانونية حسب القانون.

وحرر يف 2021/9/16م.
مأمور تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية
أ .عبد الله حسن أبو دان

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ- محكمة الشجاعية الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ- محكمة الشجاعية الرشعية

اخطار تنفيذ حكم
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

اىل املنفذ ضده: أحمد نبيل مصطفى محرم من غزة وســكان التفاح ســابقا 
واملقيــم حاليــا يف الضفــة الغربيــة واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا لقــد حكــم 
عليك مائة واربعون دينار أردين شهريا من تاريخ 2021/2/13م نفقة أوالد 
عــىل صفحــات القضيــة التنفيذيــة 2021/349 لصالــح طالبة التنفيذ: راوية 
إبراهيــم كامــل أبــو فايــد مــن غــزة وســكانها وعــىل صفحــات القضيــة أســاس 
2021/366 صــار عليــك خــال أســبوعني مراجعــة دائــرة التنفيــذ مبحكمــة 

الشــجاعية الرشعيــة ان مل تحــر او ترســل وكيــا عنــك أو تقديــم معــذرة 
مرشوعة ستبارش بحقك اإلجراءات القانونية حسب القانون.

وحرر يف 2021/9/16م.
مأمور تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية
أ .عبد الله حسن أبو دان

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
اىل املدعى عليه/ حمزة محمد عبد العزيز الرسســاوي من غزة الشــجاعية 
شــارع املنطــار ســابقا وحاليــا خــارج قطــاع غــزة ومجهــول محــل اإلقامــة االن 
يقتــي حضــورك لهــذه املحكمــة يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/10/19م 
 2021/937 أســاس  القضيــة  يف  للنظــر  وذلــك  صباحــا  الثامنــة  الســاعة 
وموضوعها نفقة أوالد والقضية أساس 2021/939 وموضوعها نفقة زوجة 
واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة منــى كــال إســاعيل غطــاس وان مل 
تحــر يف الوقــت املعــني او ترســل وكيــا عنــك او تبــد للمحكمــة معــذرة 
تبليغــك حســب  صــار  لــذا  الرشعــي  املقتــى  بحقــك  ســيجري  مرشوعــة 

األصول وحرر بتاريخ 2021/9/16م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

املوضوع/ مذكرة حلف ميني
اىل املدعــى عليــه/ وســيم جهــاد محمــد شــيخ العيــد مــن غــزة وســكانها ســابقا 
مجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــاد يقتــي حضــورك اىل هــذه املحكمــة يــوم 
اليمــني  لحلــف  وذلــك  صباحــا   9 الســاعة  2021/10/7م  املوافــق  الخميــس 
الرشعيــة املطلوبــة يف هــذه الدعوى أســاس 2021/245م وموضوعها )اثبات 
طــاق( املرفوعــة عليــك مــن قبل زوجتك املدعيــة/ ريم خميس نعان الحايف 
مــن غــزة ومقيمــة حاليــا يف بلجيــكا ونصهــا) أقســم باللــه العظيــم أنــه ال صحــه ملــا 
ادعتــه زوجتــي ومدخولتــي بصحيــح العقــد الرشعــي ريــم خميــس نعــان الحايف 
من أنني قد أوقعت عليها طلقة واحدة رجعية بتاريخ 2018/10/2م مخاطبا 
إياهــا عــن طريــق الهاتــف الخــاص بها بلفظ )انــا طلقتك إنتي طالق( وأنني كنت 
حــني وقــع الطــاق بكامــل قــواي العقليــة غــر مكرهــا او مدهوش قاصــدا الطاق 
وانهــا بعــد وقــوع الطــاق املذكــور قــد انتقلــت مــن بيــت الزوجيــة املوجــود يف 
رومانيــا مدينــة ريــكاش قريــة ازفــني شــارع فوبــوين اىل منــزل آخــر واملوجــود يف 
تيميشــوارا شــارع ايوجــني دي ســافويا رقــم 13 شــقة 23 محافظــة تيميــش وأن 
عدتهــا الرشعيــة منــي قد انقضت بثــاث حيضات كوامل بتاريخ 2019/1/2م 
وأننــي مل أرجعهــا اىل عصمتــي وعقــد نكاحــي أثنــاء عدتهــا الرشعيــة منــي وأنهــا 
قــد طالبتنــي بتثبيــت هــذا الطــاق لــدى املحكمة املختصــة فامتنعت عن ذلك 
بــدون حــق وال وجــه رشعــي(، وإن مل تحــر لحلــف اليمــني الرشعيــة املطلوبــة 
تعتــر نــاكا عــن حلــف اليمــني الرشعية ان مقر بدعــوى املدعية ويجري بحقك 

املقتى الرشعي لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 2021/9/2م.

قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
ديوان القضاء الرشعي

السلطة القضائية
محكمة غزة الرشعية

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/516(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
حســن ســعيد عبــد صهيــون من ســكان غــزة هوية رقــم 800334005 بصفته 

وكيا عن: عاء سعيد عبد صهيون وسمر سعيد عبد صهيون
مبوجب وكالة رقم: 2020/1302 صادرة عن إسطنبول + 12584/ 2020 االمارات

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعــة 615 القســيمة 337 + 706 املدينــة غــزة الزيتــون + القطعــة 639 

القسيمة 54 املدينة غزة الدرج + 724 القسيمة 254 املدينة غزة الدرج
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا من تاريخ هــذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/16م

مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

أعلــن أنــا/  مرفــت طلــب مســلم أبــو شــحادة عــن فقــد هويتي 
وتحمل ٩٧٩٦٩٩٨٣٢ فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمود هشــام محمود عبدالرازق عن فقد هويتي 
وتحمل ٨٠٣٣٤٣٧٤٨ فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبدالبــاري محمــد عبدالله عوض عن فقد هويتي 
وتحمل ٩٠٠٥٣٣٦٦٢ فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

غزة/ فلسطني: 
الــرأي  إذاعــة  نظمــت 
مــع  وبالتعــاون  الفلســطينية 
موجــة  املحليــة،  اإلذاعــات 
يف  األرسى  إلســناد  مشــرتكة 
سجون االحتال خال "معركة 
وتــأيت  الحــق".  عــن  الدفــاع 
هــذه املوجــة، ضمــن أولويــات 
الرســالة الوطنيــة التــي يحملهــا 
عــىل  الفلســطيني،  اإلعــام 
األرسى  قضيــة  تدويــل  طريــق 
واملشــاركة يف تحشيد وتعبئة 
الــرأي العــام املحــي والــدويل 
لنرصة األرسى وتشكيل ضغط 

شعبي عىل املحتل.
مشــاركة  املوجــة  وشــملت 
يف  الزمــاء  مــن  عــدد  وحضــور 
مقــر  داخــل  املحليــة،  اإلذاعــات 
اســتضافت  كــا  الــرأي،  إذاعــة 
الوطنيــة  الشــخصيات  املوجــة 
املختصــة يف قضيــة األرسى مــن 

كافة األطر التنظيمية.
املوجــة،  يف  املشــاركون  وأكــد 
اإلعامــي  الــدور  أهميــة  عــىل 
تنتــِه  التــي مل  يف معركــة األرسى 
تعليــق  هــو  حــدث  مــا  وأن  بعــد، 

للفعاليات حيث إن الحوارات ما 
تزال مستمرة مع إدارة السجون.

أوســع  إىل  املشــاركون  ودعــا 
حــراك شــعبي وفصائــل ورســمي، 
حتــى  األرسى  وإســناد  لتعزيــز 
انتــزاع حريتهــم، وتســليط الضــوء 
رضورة  مــع  معاناتهــم،  عــىل 
الرســمية  الجهــات  إىل  االســتناد 
عــن  األخبــار  نقــل  يف  واملوثوقــة 
تضليــل  مــن  والحــذر  األرسى، 
وتغييبهــا  االحتاليــة  الروايــة 

للحقيقة.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
"فجأة ودون سابق إنذار جاء اثنان وحاوال 
مركبتهــا  إىل  الدخــول  عــىل  إجبــاري 
الكلــات  بهــذه  ســبب"..  أي  إبــداء  دون 
حمــزة  االحتــال  ســجون  مــن  املحــرر  بــدأ 
قصــة  يــروي  عاًمــا(،   31( القرعــاوي 
لــه  اللــه  رام  ســلطة  مخابــرات  اختطــاف 
بتاريــخ 8 ســبتمر/ أيلــول الحــايل، وملــدة 

8 أيام متواصلة. 
وبينا يبدي القرعاوي اســتغرابه الشديد 
من إقدام مخابرات السلطة عىل اختطافه 
"بطريقة غر الئقة"، يؤكد أنه مل يتجاوب 
معهــا يف بدايــة األمــر، وحــاول التخلــص 
عــىل  وأجــراه  يتمكــن،  مل  لكنــه  منهــا، 

دخول املركبة.
وقــال لـ"فلســطني" إنــه طلــب منها إظهار 

مذكرة االعتقال، لكنها رفضا ذلك.
وحمــزة البالــغ )31 عاًمــا( هــو نجــل النائب 
يف املجلس الترشيعي فتحي القرعاوي، 
مبدينــة  شــمس  نــور  مخيــم  مــن  وينحــدر 

طولكرم.
الســلطة  نقلــت مخابــرات  وفــور اختطافــه 
القرعاوي إىل سجن أريحا، وعندها أعلن 

إرضابه املفتوح عن الطعام.

وأفــاد بــأن جهــاز مخابــرات الســلطة تعامــل 
عليــه  واعتــدى  وحشــية،  بطريقــة  معــه 
العديــد مــن األفــراد بالــرب الشــديد يف 
مختلــف أنحــاء جســده، قبــل شــبحه أكــر 

من 13 ساعة متواصلة.
الطويلــة  التحقيــق  فــرتات  أن  وأضــاف 
تسببت له بانهيار شديد، وبسببه مل يعد 

قادًرا عىل الوقوف.
مؤسســات  تدخــل  بعــد  أنــه  إىل  وأشــار 
حقوقية ومنها مجموعة محامون من أجل 
العدالة، لجأ ضباط مخابرات السلطة إىل 

تخفيف ساعات التحقيق.
تــدور  كانــت  التحقيــق  أن عمليــات  وبــنيَّ 
أمــوال،  ونقــل  ســاح  اقتنــاء  مزاعــم  حــول 
إىل  إضافــة  الصحــة،  عــن  عــاٍر  كلــه  وهــذا 
اعتقــايل"  أســباب  حــول  معــي  "التحقيــق 

يف سجون االحتال اإلرسائيي.
أمــن  أجهــزة  تعامــل  طريقــة  واســتغرب 
مــع  وكذلــك  محــرر،  وهــو  معــه  الســلطة 
محررين آخرين كر من سجون االحتال، 
الســيايس  االعتقــال  عمليــات  ضمــن 
منــذ  الغربيــة  الضفــة  يف  املســتمرة 

سنوات.
التــي قضاهــا  وبــنيَّ أن مجمــوع الســنوات 

 10 إىل  يصــل  االحتــال  ســجون  داخــل 
آخــر  واســتمرت  الســنة،  ونصــف  ســنوات 
عمليــة 3 ســنوات، قبــل إطاق رساحه يف 

أبريل/ نيسان املايض.
السياســية  االعتقــاالت  اســتمرار  ويتزامــن 
يف الضفــة الغربيــة مــع اســتهداف متعمد 
لفعاليــات خاصــة بقضيــة األرسى، تشــمل 
فعاليــات  إقامــة  أو  مبحرريــن،  االحتفــال 
تضامــن مــع األرسى يف ســجون االحتــال، 

وفًقا ملا تفيد به مصادر محلية.
وتتخلــل هــذه الفعاليــات مشــاركة نشــطاء 
املقاومــة  حركــة  ومنهــا  التنظيــات،  يف 
اإلســامية حــاس، ويتخللهــا رفــع أعــام 

لفصائل.
غــر أن عضــو ملــف الحريــات يف الضفــة 
الغربيــة خليــل عســاف يعتقــد أن األجهــزة 
اللــه،  رام  ســلطة  يف  والسياســية  األمنيــة 
بــأي  الســاح  بعــدم  داخــي  قــرار  لديهــا 
نشاط لحركة املقاومة اإلسامية حاس، 
أو  الطابيــة  بالكتــل  تتعلــق  كانــت  ســواء 
املرتبطــة  الجاهريــة  أو  املجتمعيــة 

بقضية األرسى وغرها.
"فلســطني"  لـــ  حديثــه  يف  عســاف  ودلــل 
عــىل ذلــك بــأن غالبيــة محافظــات الضفــة 

الغربيــة تشــهد اعتقــاالت سياســية يوميــة 
تزامًنــا مــع الفعاليــات امليدانيــة الحاليــة، 
انتهــاكات  ضــد  وإمــا  االحتــال  ضــد  إمــا 
أجهزة أمن الســلطة، وتطال أيًضا محررين 
مرجًعــا  وسياســية،  مجتمعيــة  ونخبــا 
اســتمرار  إىل  االعتقــاالت  هــذه  اســتمرار 

حالة االنقسام.
مخابــرات  اعتقلــت  املــايض  والثاثــاء 
االحتــال  ســجون  مــن  املحــرر  الســلطة 
عــدة  معــه  للتحقيــق  الطويــل،  حذيفــة 
أن  علــًا  رساحــه،  إطــاق  قبــل  ســاعات 
اعتقالــه هــذا جــاء بعد أيام مــن اإلفراج عنه 
من سجون االحتال، إذ أمى أربعة أشهر 

يف االعتقال اإلداري، بحسب عساف.
باملحرريــن  الخاصــة  الفعاليــات  أن  وبــنيَّ 
ممــن ينتمــون لحركــة فتــح، تشــهد إطاًقــا 
لأعــام،  ورفًعــا  الهــواء،  يف  للنــران 
الخاصــة  حــاس  فعاليــات  أن  حــني  يف 
عــىل  الســلطة  أمــن  يعتــدي  بــاألرسى 
املشــاركني فيهــا، ويصادر األعام، ومينع 
إطــاق الرصــاص يف الهــواء، أو اســتخدام 
األلعــاب الناريــة حتى، "والهدف من ذلك 
أن السلطة تريد الضفة دولة لحركة فتح"، 

بحسب عساف.

رام الله/ فلسطني:
والســلطات  الفلســطينية  الســلطة  اتفقــت 
املرصية عىل تشــكيل لجنة مشــرتكة لـ"تفعيل 
دور اإلعام تجاه القضية الفلسطينية، ومتابعة 

منصات مواقع التواصل االجتاعي".
وأعلنــت وزارة اإلعــام بحكومة رام الله، أمس، 
الســلطة  لرئيــس  األخــرة  الزيــارة  خــال  أنــه 
عــىل  االتفــاق  تــم  مــرص،  إىل  عبــاس  محمــود 

الخليل/ فلسطني:
الفلســطينيني  األرسى  عمــداء  قامئــة  ارتفعــت 
إىل 99 أسًرا بعد دخول أرسى سنوات اعتقال 

جديدة يف سجون االحتال اإلرسائيي.
يطلقــه  مصطلــح  األرسى"  عمــداء  و"قامئــة 
مــا  أمضــوا  الذيــن  األرسى  عــىل  الفلســطينيون 

يزيد عىل 20 عاًما يف سجون االحتال.
يف  األرسى،  لدراســات  فلســطني  مركــز  وأفــاد 
حــاد  نبيــل  األرسى:  بانضــام  أمــس،  بيــان، 
البراوي )60 عاًما( من سكان محافظة الخليل، 
 ،2001 ســبتمر/أيلول   15 منــذ  معتقــل  وهــو 
ومحكــوم بالســجن 22 عاًمــا، واألســر رائــد حمــد 
عبد الله أبو ظاهر )42 عاًما( من مدينة رام الله 
محكــوم بالســجن املؤبــد مــدى الحيــاة باإلضافــة 
إىل 20 عاًمــا ومعتقــل منــذ 16 ســبتمر/أيلول 

.2001

حســني  الســميع  عبــد  بــال  األســر  وكذلــك 
غــزة،  قطــاع  وســط  مــن  عاًمــا(   44( العدينــي 
محكــوم بالســجن 25 عاًمــا وهــو معتقــل منذ 16 

ملواكبــة  مرصيــة  فلســطينية  لجنــة  تشــكيل 
ومتابعــة "السوشــال ميديــا" العربيــة و"الدفــاع 

عن املحتوى".
وقالــت: إن هــذه الخطــوة تــأيت لـ"تثبيت صورة 
فلســطني يف اإلعــام العــريب والعاملــي وفضح 
انتهــاكات االحتــال بحق شــعبنا، وإبراز حيوية 
الشعب الفلسطيني ومتسكه بالحياة والحرية 

واإلنسانية والتقدم".

سبتمر/أيلول 2001.
قامئــة  أن  األشــقر  ريــاض  املركــز  مديــر  وأوضــح 
عــىل  مــى  أســًرا   )13( تضــم  األرسى  عمــداء 
اعتقالهم أكر من ثاثة عقود أقدمهم األسران: 
كريــم يونــس وماهــر يونــس وهــا معتقــان منــذ 
عــام 1983 باإلضافــة إىل )35( أســًرا تجــاوزت 

فرتة اعتقالهم أكر من ربع قرن. 
الــذي  الرغــويث  نائــل  األســر  حالــة  إىل  ونبــه 
أمــى 41 عاًمــا عــىل فــرتيت اعتقــال منهــا 34 
"وفــاء  صفقــة  يف  يتحــرر  أن  قبــل  متتاليــة  عاًمــا 

األحرار" لُيعاد اعتقاله عام 2014.
وذكــر األشــقر أن مــن عمــداء األرسى )25( أســًرا 
الــذي  "أوســلو"  اتفــاق  قبــل  مــا  منــذ  معتقلــني 
مــن  وهــم  1993م  عــام  التحريــر  منظمــة  وقعتــه 
يطلــق عليهــم "األرسى القدامــى" الذين اعُتقلوا 

خال سنوات االنتفاضة األوىل 1987.
ودعــا األشــقر املقاومــة الفلســطينية إىل رضورة 
أي  أســاء عمــداء األرسى جميعــا ضمــن  إدراج 

صفقة تبادل قادمة مع االحتال.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
الوطنــي  التجمــع  عضــو  أعلــن 
عمــر  الفلســطيني  الدميقراطــي 
شــعبية  حملــة  إطــاق  عســاف 
عــىل  للتوقيــع  قريًبــا؛  إلكرتونيــة 
عريضة ترفض اســتمرار بقاء رئيس 
املنتهيــة  عبــاس  محمــود  الســلطة 
ســدة  عــىل  عاًمــا   12 منــذ  واليتــه 

الُحكم.
ورّجــح عســاف يف ترصيــح خــاص 
إعــان  "فلســطني"  لصحيفــة 
مؤمتــر  يف  الحملــة  تفاصيــل 
الشــهر  مــن  الـــ25  يف  صحفــي 

الجاري.
هــو  الحملــة  مــن  الهــدف  أن  وبــنّي 
املطالبــة برورة إجراء االنتخابات 
العامــة، مــن أجــل إعادة بناء النظام 
برمتــه،  الفلســطيني  الســيايس 
األمنــي  التغــول  رفــض  إىل  إضافــة 
ألجهــزة الســلطة وإطــاق الحريــات 

العامة.
كــا تطالــب الحملــة وفقا لعســاف 
بــرورة تحقيــق العدالــة يف قضية 

نــزار  الســيايس  املعــارض  اغتيــال 
بنــات، مــن خــال محاســبة مرتكبي 
ســتكون  أنهــا  إىل  الفتــًا  الجرميــة، 
فلســطني  داخــل  مســتوى  عــىل 

وخارجها.
والقــوى  الحــراكات  أن  إىل  وأشــار 
الشــبابية  واملجموعــات  الوطنيــة 
والقوائم االنتخابية ستنفذ سلسلة 
يف  االحتجاجيــة  الفعاليــات  مــن 
الغربيــة،  الضفــة  مــدن  مختلــف 
الحملــة  انطــاق  مــع  بالتزامــن 

اإللكرتونية. 
أطلــق  املــايض  يوليــو  شــهر  ويف 
التواصــل  مواقــع  عــىل  ناشــطون 
إلكرتونيــة  حملــة  االجتاعــي 
بوعــده  بالوفــاء  عبــاس  ملطالبــة 

و"الرحيل" عن منصبه.
ترصيحــات  الناشــطون  وتــداول 
ســابقة لعبــاس تعهــد فيها بالرحيل 
خــروج  حــال  يف  منصبــه  عــن 
متظاهريــن ولــو بعــدد قليــل ضــده 

يف الشوارع.
الحملــة  مــع  املتفاعلــون  ونــرش 

قبل أن يقولوا هذا".
وتصاعدت الدعوات لرحيل عباس 
املجلــس  انتخابــات  إلغائــه  عقــب 
واملجلــس  والرئاســة  الترشيعــي 
التــي كان مــن املقــرر أن  الوطنــي، 
تبــدأ يف مايــو/ أيــار املــايض، يف 
حــني عــده البعــض "تجنًبــا لهزميــة" 

كانت ُستمنى بها حركة فتح.

فيــه:  يقــول  لعبــاس  فيديــو  مقطــع 
لــن  ضــدي  تخــرج  مظاهــرة  "أول 
أســمح لها أن تســتمر؛ سأخرج قبل 
أن تبدأ )..( لن أقبل أن يخرج 4 أو 
20 يف مظاهــرة ليقولــوا ال  10 أو 

بد من إسقاط محمود عباس، قبل 
أن يقولوا هذا ســأخرج، ألنني أعد 
أنني ضد إرادة الشعب، وسأخرج 

عبــاس  رحيــل  دعــوات  واكتســبت 
زخــًا قوًيــا عقب اغتيــال بنات يف 
املحتلــة،  الضفــة  جنــويب  الخليــل 
األمــن  اعتقــال  مــن  ســاعات  بعــد 
الوقايئ له، بسبب تعرضه للرب 

والتعذيب.
التظاهــرات  عــرشات  وخرجــت 
الغربيــة ملطالبــة  الضفــة  مــدن  يف 
عبــاس باالســتقالة، وإجــراء تحقيق 
الجرميــة،  يف  وشــفاف  مســتقل 
بالقمــع  قابلهــا  الســلطة  أمــن  لكــن 
وفــق  والتعذيــب،  واالعتقــال 

مؤسسات حقوقية.
الســلطة  عبــاس  ويــرأس 
عــام  انتخابــه  منــذ  الفلســطينية 
انتهــاء  مــن  الرغــم  وعــىل   ،2005

مســتمر  فإنــه   ،2009 عــام  واليتــه 
يف منصبه بـ"قوة األمر الواقع".

السلطة ومرص تتفقان عىل تشكيل 
لجنة مشرتكة لمواقع التواصل االجتماعي

ارتفاع قائمة عمداء األرسى إىل 99 أسريًا

بالتعاون مع اإلذاعات المحلية

م موجة  إذاعة "الرأي" تنظِّ
مشرتكة إسناًدا لألرسى

عساف لـ"فلسطني": إطالق حملة توقيع 
عىل عريضة رافضة لبقاء عباس يف الحكم قريًبا

الُمحـــرَّر القرعـــاوي يــروي لـ"فلسطيـــن" 
تفاصيــــل اختطـــاف مخابـــرات السلطــة لــه

عمر عساف
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غزة/ صفاء عاشور:
إىل  غــزة  بقطــاع  أهليــة  منظــات  ممثلــو  دعــا 
التعليــم الجامعــي  صياغــة رؤيــة وطنيــة لقطــاع 
االحتياجــات  تلبيــة  يضمــن  مبــا  فلســطني،  يف 
مبــا  الدراســية  التخصصــات  وتطويــر  الوطنيــة، 
العمــل  وســوق  املجتمــع  متطلبــات  ُيناســب 

املحيل والبحث العلمي.
وشــدد هــؤالء يف ورشــة عمــل عقدتهــا شــبكة 
الفلســطينية بالرشاكــة مــع  املنظــات األهليــة 
مؤسســة "فريدريــش إيــرت" األملانيــة، أمــس، 
بعنــوان "دور الجامعــات ومســؤولياتها وتعاونها 
تطويــر  أهميــة  عــى  املــدين"  املجتمــع  مــع 
األهليــة،  واملنظــات  الجامعــات  بــني  العالقــة 
وفتــح حــوار جــاد بينهــا لوضــع أســس تتحقق من 

خاللها مصلحة الجامعات والطلبة.
وأوضــح رئيــس شــبكة املنظــات أمجــد الشــوا 

أن الشــبكة حاولــت أكــر مــن مــرة فتــح املجــال 
ملنظــات املجتمــع املدين لدخول الجامعات 
إىل  إضافــة  الجانبــني،  بــني  العالقــة  وتعزيــز 
املــدين  املجتمعــي  العمــل  طبيعــة  توضيــح 
للطلبــة، وذلــك مــن خــالل وثيقــة تفاهــم ُأنجــزت 

يف 2014.
الوثيقــة متثــل  لــه أن  وأضــاف الشــوا يف كلمــة 
مرجعيــة للعالقــة بــني الجامعــات وقطــاع العمــل 
ورش  عقــد  بعــد  جــاءت  أنهــا  خاصــة  األهــيل، 
الفتــا  األطــراف،  جميــع  بــني  عديــدة  ولقــاءات 
إىل أنهــا تدعــو لتعزيــز العالقــة يف إطــار العمــل 
الوطني وتعزيز مبادئ الحرية وحقوق اإلنسان.

النظــام  بتطويــر  الوثيقــة تطالــب  أن  وأشــار إىل 
واالســتفادة  األهليــة،  واملؤسســات  الجامعــي 
داخــل  املوجــودة  األكادمييــة  الخــرات  مــن 
الجامعــات، إال أن تطبيــق بنودهــا مل يتــم كــا 

كان متفقا عليه بني الطرفني.
"فريدريــش  مؤسســة  مديــر  بــنيَّ  جانبــه  مــن 
التعليــم  موضــوع  أن  عنــر  أســامة  إيــرت" 
أمــر  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  ومشــاركة 
مهــم للغايــة، مشــرا إىل أن الطالــب يتخرج من 
مقارنــة  املهــارات  ناحيــة  مــن  الجامعــة ضعيفــا 

بالطالب الخريج من جامعات أوروبا.
ونبه عنر إىل أن التعليم عن بعد الذي فرضته 
جائحــة كورونــا يف العامــني املاضيــني أثــر يف 
يتلقــاه  الــذي  والتعليــم  املهــارات  مســتوى 
وواضحــا  كبــرا  قصــورا  أوجــد  وهــذا  الطالــب، 
يف كثــر مــن الكليــات والجامعــات التي مل تراِع 
التعليــم الالمنهجــي لطلبتهــا، داعيــا إىل أهميــة 
وجــود تعــاون حقيقــي بــني مؤسســات التعليــم 
العايل واملجتمع املدين للعمل عى النهوض 
تحديــات  مواجهــة  يف  ومســاعدته  بالطالــب 

الحياة بعد تخرجه من الجامعات.
أزمات الجامعات

وأفاد املحارض الجامعي د. بسام أبو حشيش، 
الجامعــات  دور  حــول  بحثيــة  ورقــة  أعــد  الــذي 
ومســؤولياتها وتعاونهــا مــع املجتمــع املــدين، 
بــأن هنــاك قصــورا يف العالقــة بــني الجامعــات 
مــن  الرغــم  عــى  املــدين  املجتمــع  ومنظــات 

وجود وثيقة تفاهمية ُوضعت يف 2014.
العــايل يف  التعليــم  وذكــر أن عــدد مؤسســات 
قطــاع غــزة 26 جامعــة وكليــة، وعــى الرغــم مــن 
وجــود زيــادة يف عددهــا فإنها ال ُتالئم االحتياج 
الحقيقــي يف ظــل زيــادة عــدد الطلبــة واحتيــاج 
تلبيهــا،  ال  جديــدة  لتخصصــات  العمــل  ســوق 
تعــاين  الفلســطينية  الجامعــات  أن  مضيفــا 
أزمــات ماليــة حــادة جعلتهــا تلجــأ إىل أســاليب 
الرســوم  رفــع  مثــل  األزمــة،  لحــل  تعويضيــة 

فيهــا،  العاملــني  رواتــب  وتخفيــض  الدراســية 
منظــات  مــع  تعاونهــا  فــرص  يف  أثــر  مــا  وهــو 

املجتمع املدين.
مخرجــات  ونوعيــة  جــودة  أن  إىل  ولفــت 
إىل  تــرَق  مل  العــايل  التعليــم  مؤسســات 
املستوى املطلوب يف فلسطني يف ظل تزايد 
عدد خريجي الثانوية العامة من ناحية، وارتفاع 
الجامعيــني  الخريجــني  بــني  البطالــة  نســب 
وتعاظــم الفجــوة بــني التعليــم الجامعــي وســوق 

العمل من ناحية أخرى.
وعد أن قطاع التعليم يف فلسطني يعيش حالة 
مــن اإلربــاك والفــوىض بشــكل عــام، خاصــة يف 
ظــل عــدم وجــود إســراتيجية واضحــة املعــامل 
خاصــة بــه، وبالتــايل ال ميكن الحديث عن نظام 
تربــوي فلســطيني ينبــع مــن رؤيــة محــددة متفق 
عليها يف ظل عدم وجود إسراتيجية واضحة.

للتعليــم  "تامــر"  مؤسســة  مديــر  وأوضــح 
بــني  العالقــة  أن  عاشــور  أحمــد  املجتمعــي 
املــدين  املجتمــع  ومؤسســات  الجامعــات 
يجــب أن تكــون أكــر جديــة مــا هــو معمــول بــه 
أن املشــكالت  الطرفــني، مشــرا إىل  بــني  اآلن 
التــي تعانيهــا الجامعــات ال تــزال هي ذاتها التي 
تعانيهــا منــذ الثانينيــات، مــا يدعــو الباحثــني 
املشــكالت  هــذه  أســباب  عــن  البحــث  إىل 

وإيجاد حلول لها.
اســتمرارا  اليــوم  التعليــم  واقــع  عاشــور  وعــد 
عــى  القامئــني  واملنهــج  التعليــم  ملنظومــة 
الجامعــات  طلبــة  تعزيــز  إىل  داعيــا  التلقــني، 
مبهــارات اجتاعيــة ومجتمعية، وتقوميهم بناء 
عليها وليس عى نظام الدرجات، وذلك لخلق 
بســوق  واالحتــكاك  التوجــه  عــى  قــادر  طالــب 

العمل بكل ثقة وقدرة.

غزة/ فلسطني: 
خرجت املديرية العامة للتدريب 
الوطنــي،  واألمــن  الداخليــة  بــوزارة 
أمــس، دفعــة مــن منتســبي الــوزارة، 
الـــ27  الضبــاط  صــف  دوريت:  مــن 
والتأسيســية الـــ35، مبقر املديرية 
يف مجمع أنصار غرب مدينة غزة.

وحــر الحفــل كّل من نائب رئيس 
محمــد  الحكومــي  العمــل  متابعــة 
الداخليــة  وزارة  ووكيــل  الفــرا، 
نــارص  اللــواء  الوطنــي  واألمــن 
مصلــح، والنائــب العــام املستشــار 
ضيــاء املدهــون، إىل جانــب عــدد 
مــن قــادة األجهــزة األمنيــة ومديــري 
اإلدارات املركزية ورؤساء الهيئات 
يف الوزارة، وعدد من الشخصيات 

الرسمية واملجتمعية.
مــن  فــرًدا   159 تخريــج  وســيتم 
مــن  واألفــراد  الصــف  ضبــاط 
عنــوان  تحــت  الــوزارة،  منتســبي 

"فوج درع الوطن".
أن  "الداخليــة"  وكيــل  وأكــد 
وزارتــه ماضيــٌة يف مســرة التقــدم 

والتطوير يف جميع مكوناتها.
لــه  كلمــة  يف  مصلــح  اللــواء  وقــال 
"تعمــل  التخريــج:  حفــل  خــالل 
مواجهــة  يف  املختصــة  األجهــزة 
أوتيــت  مــا  بــكل  كورونــا  فــروس 

جانب من تخريج الدورة   )تصوير / رمضان األغا(

مــن قــدرات وإمكانيــات، مــن أجــل 
تجنيــب أبنــاء شــعبنا خطــر الوبــاء، 
عــدد  اتخــاذ  تــم  ذلــك  ويف ســبيل 
لتشــديد  مؤخــًرا  اإلجــراءات  مــن 
الوقايــة  بتدابــر  االلتــزام  متابعــة 
القطاعــات  جميــع  يف  والســالمة 

واملنشآت واملرافق".
ُتــوازن  الــوزارة  أن  إىل  وأشــار 
تنفيــذ  بــني  كورونــا  مواجهــة  يف 

مــن  والوقايــة  الســالمة  إجــراءات 
اســتمرارية  عــى  والحفــاظ  جهــة، 
وعــدم  العامــة،  الحيــاة  عجلــة 
مــن  املواطنــني  مصالــح  تعطيــل 

جهة أخرى.
وأهــاب اللــواء مصلــح باملواطنــني 
الوقايــة  احتياطــات  اتخــاذ  إىل 
كافــة،  القطاعــات  يف  والســالمة 
اللقــاح  تلقــي  إىل  واملســارعة 

عــى  حفاًظــا  للفــروس؛  املضــاد 
ملجتمعنــا؛  وحايــة  ســالمتهم، 
املرحلــة  هــذه  شــعار  وليُكــن 

التطعيم والوقاية.
كــا شــدد عــى أن الحفــاظ عــى 
وحايــة  شــعبنا  أبنــاء  ســالمة 
جميعــًا،  مســؤوليتنا  أرواحهــم 
املــرور  إدارة  "وّجهنــا  مضيفــًا 
مزيــد  لبــذل  بالرشطــة،  والنجــدة 

الحــوادث  مــن  للحــد  الجهــد  مــن 
حيــاة  عــى  واملحافظــة  املروريــة 
املواطنــني، مبا يف ذلك محاســبة 

امُلستهرين".
الفــرة  أن  مصلــح  اللــواء  وأعلــن 
كبــًرا  جهــًدا  ستشــهد  القادمــة 
املواصــالت،  النقــل  وزاريت  مــن 
رئاســة  مــن  ومبتابعــة  والداخليــة، 
العمــل الحكومــي؛ مــن أجــل مزيــد 
املروريــة،  للحالــة  الضبــط  مــن 
خطــر  شــعبنا  أبنــاء  وتجنيــب 

الحوادث.
وتابع: "شعبنا هو رصيدنا الثمني، 
واملعــني الــذي ال ينضــب، وعهــًدا 
علينــا أن نواصــل العمــل بــال كلــل 
أو ملــل اســتمرارًا يف خدمــة هــذا 
الشــعب، وحفــظ أمنه واســتقراره، 
مهــا بلغــت التحديــات، أو كّلــف 

ذلك من مثن".
وكيــل  تقــّدم  كلمتــه،  ختــام  ويف 
لــأرسى  بالتحيــة  الداخليــة  وزارة 
يف ســجون االحتالل الذين وّجهوا 
كبــرة  صفعــة  البطــويل  بفعلهــم 
لالحتــالل وأجهزته األمنية، وأثبتوا 
أن هــذا الشــعب ميتلــك إرادة ال 
تنكــر، وعزميــة ال تلــني، وإن يــوم 
الحريــة آٍت ال محالــة، طــال الزمــن 

أم قرص.

غزة/ فلسطني:
االوعيــة  جراحــة  بقســم  الجراحــي  الفريــق  متّكــن 
الدمويــة برئاســة د.محمــد كلــوب استشــاري جراحــة 
األوعية الدموية والجراحات الدقيقة من إنقاذ ســاق 
خمســيني كان مهــدًدا ببــره جــراء القصــور الحــاد يف 

الروية الرشيانية.
وأوضــح كلــوب أن هــذه العملية من العمليات األكر 
تعقيــًدا جــراء زرع رشيــان صناعــي بطــول 70ســم مــن 
أعى الصدر حتى أعى الفخذ األمين يف غر مكانه 
وجميــع  معــادة  العمليــة  أن  عــن  فضــال  الترشيحــي، 
املعقــدة  العمليــات  مــن  تعتــر  املعــادة  العمليــات 

وفق قوله.
أن  اىل  العمليــة  تلــك  إجــراء  ســبب  كلــوب  وعــزا 
املريض كان يعاين نقًصا حاًدا يف الروية الرشيانية 
يف الســاق اليمنــى أدت اىل آالم شــديدة وغرغرينــا 

مل متكنه من السر عليها وكادت أن ُتفقده ساقه.
ولفــت إىل أن املريــض كان قــد خضــع لعمليــة عــى 
الرشيــان األبهــر منــذ ثــالث ســنوات عــى أثر انســداد 

يف الرشيان األبهر البطني.
يف الســياق، ذكــر كلــوب أن املريــض والــد ملريضني 
متابعتهــم  ويتــم  النهائيــة،  مراحلــه  كلــوي يف  فشــل 

مــن  األورويب  غــزة  مستشــفى  يف  مســتمر  بشــكل 
رشيانيــة  وصــالت  زراعــة  عمليــات  إجرائــه  خــالل 

صناعية إلمتام عمليات الغسيل الكلوي.
مديــر  العطــار  د.محمــد  نظــم  منفصــل،  ســياق  ويف 
الطوارئ باإلدارة العامة للمستشفيات زيارة ميدانية 
لقســم  االحتياجــات  لتقييــم  العيــون  ملستشــفى 
طــوارئ مستشــفى العيــون يرافقــه وفــد مــن الصليب 
األحمــر الــدويل واالطــالع عــى مجريــات العمــل يف 

الطوارئ.
وضــع  لدراســة  د.العطــار  وفــق  الزيــارة  هــذه  وتــأيت 
أهــم  عــى  واالطــالع  العيــون  مبستشــفى  الطــوارئ 
دعــم  إمكانيــة  يف  والنظــر  العمــل  يف  املعوقــات 
وتحسني جودة وبيئة العمل يف الطوارئ مستشفى 
العيــون مــن حيــث إجــراء توســيع يف مســاحة وعــدد 
الطــوارئ،  قســم  يف  والكشــفية  العالجيــة  الغــرف 
ومــن حيــث تقديــم دعــم باألجهــزة واملعــدات لقســم 
الصليــب  العطــار شــكره ملؤسســة  وقــّدم  الطــوارئ. 
الزيــارة،  لهــذه  العاجلــة  اســتجابتهم  عــى  األحمــر 
حيث وعد الصليب األحمر بدراسة املرشوع الذي 
ضمــن  ووضعــه  االعتبــار  بعــني  وأخــذه  تقدميــه  تــم 

أولويات املشاريع القادمة.

نتيجة عدوان االحتالل على مستودعات 
شركات خضير

"جـودة البيئـــة": التخّلص من 
400 طن نفايات خطرة مطلع 

األسبوع القادم
غزة/ فلسطني: 

اآلمــن  التخلــص  عمليــة  بــدء  البيئــة  وجــودة  امليــاه  ســلطة  أعلنــت 
عــى  االحتــالل  عــدوان  عــن  نتجــت  التــي  الخطــرة  النفايــات  مــن 
مســتودعات مجموعة رشكات خضر إخوان للمســتلزمات الزراعية 
مطلــع األســبوع القــادم، مشــرًة إىل كميــة النفايــات تقــدر بـــ 400 

طن. 
إنــه  أمــس:  بيــان صحفــي  البيئــة يف  وقالــت ســلطة امليــاه وجــودة 
الخطــرة  النفايــات  وحــدة  النفايــات يف  هــذه  مــن  التخلــص  ســيتم 
مبكــب جحــر الديــك للنفايات التابــع لبلدية غزة، وذلك بعد إمتام 
كافــة اإلجــراءات البيئيــة والتعاقديــة لنقــل هــذه النفايــات وترحيلهــا 
غــزة،  الخطــرة مبكــب  النفايــات  وحــدة  منهــا يف  األمــن  والتخلــص 
النقــل  عمليــات  شــملت  مشــددة  وصحيــة  بيئيــة  إجــراءات  ضمــن 
والرحيل وتجهيز وحدة التخلص األمن لطمر هذه النفايات فيها.

وأكــدت أن هــذه اإلجــراءات رضوريــة للحفــاظ عــى صحــة وســالمة 
العاملــني يف النقــل والرحيــل والتخلــص اآلمــن من هــذه النفايات، 
وأيضــا لضــان عــدم تــرب أي عصــارة قــد تنتــج عن هــذه النفايات 

إىل الخزان الجويف للمياه.
وعــّرت عــن إدانتهــا لذلــك "التــرصُّف والعــدوان الهمجي" لالحتالل 
هــذا  إحــداث  يف  تســبب  مــا  املدنيــة  املســتودعات  هــذه  عــى 
التلوث الكبر للبيئة والرر بالصحة العامة، وتدعو كافة الجهات 
املختصة لفضح جرائم االحتالل بحق البيئة واإلنسان الفلسطيني.
التــي  املؤسســات  جميــع  البيئــة  وجــودة  امليــاه  ســلطة  وشــكرت 
ســاعدتها عــى إمتــام هــذه اإلجــراءات وخاصــة بلديــة غــزة ووزارة 

الزراعة وغرها من املؤسسات الصديقة والرشيكة الدولية.

غزة/ فلسطني:
نّظــم منتــدى اإلعالميني الفلســطينيني، رحلــة ترفيهية 

للصحفيني برعاية بلدية غزة.
وشــارك يف الرحلــة، أمــس، أعضــاء الجمعية العمومية 
للمنتدى ومديرو املؤسسات اإلعالمية وممثلو األطر 

الصحفية.
لقــاء  جانــب  إىل  متعــددة  ترفيهيــة  فقــرات  وتخللهــا 
ورئيــس  غــزة  ملدينــة  البلــدي  املجلــس  مــع  مفتــوح 
البلديــة د. يحيــى الــراج. وأكــد رئيــس املنتــدى د. 
خــر الجــايل اهتــام املنتــدى بخدمــة الصحفيــني 
الفلســطينيني يف مختلف املجاالت. وشــكر الجايل 
بلدية غزة عى تعاونها املثمر مع منتدى اإلعالميني، 
اهتــام برشيحــة الصحفيــني"،  ذلــك "رســالة  معتــرًا 
لخدمــة املجتمــع  التعــاون  باســتمرار  أملــه  عــن  معربــا 

الفلسطيني.
من جهته، أعرب الراج عن تقديره لجهود الصحفيني 
إنجــازات  إىل  مشــرًا  املحــيل،  املجتمــع  خدمــة  يف 

البلدية خالل الفرة املاضية.
عمــل  واجهــت  التــي  التحديــات  أبــرز  واســتعرض 
الوعــي  نــرش  عــى  املحــيل  اإلعــالم  حاّثــًا  البلديــة، 
بــرورة تعــاون املواطنــني مــع جهــود البلديــة لالرتقــاء 

بالخدمات املقدمة وتحقيق نهضة باملدينة.
وأشار الراج إىل تحديات إعادة إعار البنية التحتية 
بعــد العــدوان اإلرسائيــيل األخــر عى قطــاع غزة، الفتا 
املشــاريع  مــن  عــدد  لتنفيــذ  تســعى  البلديــة  أن  إىل 
ومنهــا تطويــر ســوق الزاويــة الشــعبي يف إطار جهودها 
للحفــاظ عــى البلــدة القدميــة وكذلــك تطويــر ســوق 

الذهب بإضفاء ملسات تحفظ رونقه األثري.

غزة/ فلسطني: 
وّقــع وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة د.عبــد 
الهــادي األغــا مــع رئيــس مجلــس إدارة جمعية مبادرة 
ســهام الخــر -غــزة د.زكريــا الكيايل، اتفاقيــة لتطوير 

املقابر يف عى مستوى محافظات القطاع.
وأكد وكيل وزارة األوقاف أن االتفاقية تأيت يف إطار 
خطــة الــوزارة لتطويــر ملــف املقابــر، مشــرًا اىل أن 
العمــل بهــذا امللــف بحاجة اىل جهــود من أجل إبراز 
املقابر باملظهر الالئق لها وفق الرشيعة اإلسالمية.

فيهــا  والعاملــني  الخــر  ســهام  األغــا جمعيــة  وشــكر 
وتطويــر  تحســني  يف  املتواصلــة  جهودهــم  عــى 
وتنفيــذ  غــزة  قطــاع  يف  اإلنســاين  العمــل  مجــاالت 
املشــاريع التــي تخــدم املجتمــع، ســائاًل املــوىل عــز 

وجل أن يكون ذلك يف ميزان حسناتهم.
ُيذكر أنه حر مراسم التوقيع كل من املدير العام 
ملــف  ومســؤول  النجــار  مــازن  باألوقــاف  لأمــالك 
املقابر مؤمن مغاري، ونائب رئيس الجمعية محمد 

النجار وأمني الر د.أحمد أبو دية.

مركز "هولست" يكرم 100 متفوق 
من أبناء "التفاح" و "الدرج"

غزة/ فلسطني: 
واالعتــاد  الرخيــص  وحــدة  أعلنــت 
املــدريس يف وزارة الربيــة والتعليــم، عــن 
املراكــز املرخصــة عــى موقــع وزارة الربيــة 

والتعليم العايل.
إىل  الجمهــور  الرخيــص  وحــدة  ودعــت 
التــي  التحقــق مــن ترخيــص املراكــز  رضورة 

يتــم االلتحــاق بدوراتهــا التدريبيــة، باإلضافة 
إىل اعتاد الدورات التدريبية فيها.

وأكــدت أنــه ســيتم التعامل مــع املراكز التي 
تعلــن عــن دورات تدريبيــة غــر مرخصــة عر 
مبوجــب  اإلعــالن  وســائل  مــن  وســيلة  أي 
قانــون التعليــم العــام والتعليــات الصــادرة 

عنه.

منظمات أهلية تدعو لصياغة رؤية وطنية جديدة لقطاع التعليم الجامعي

إدارة المستشفيات ُتقيم احتياجات قسم الطوارئ "الداخلية" ُتخّرج دورَت صف الضباط 27 والتأسيسية 35
بمستشفى العيون

مستشفى غزة األورويب يجري 
عملية معقدة لخمسيين 

كاد أن يفقد ساقه

منتدى اإلعالميني ينظم رحلة 
ترفيهية للصحفيني يف غزة

ع اتفاقية لتطوير  األوقاف توقِّ
المقابر يف قطاع غزة

غزة/ فلسطني:
كــرّم مركــز هولســت الثقــايف التابــع لبلديــة غــزة، 
100 طالــب وطالبــة من املتفوقني واملتفوقات 
التفــاح  حيــي  ســكان  مــن  العامــة  الثانويــة  يف 

والدرج رشق مدينة غزة.
أرض  عــى  أقيــم  الــذي  التكريــم  حفــل  وحــر 
ملعــب مركــز هولســت، أمــس، رئيــس بلديــة غزة 
د. يحيــى الــراج، وعضــو املجلــس البلــدي م. 
الــدرج  بــدر صــرة، وممثلــون عــن لجنتــي أحيــاء 
والتفــاح ولفيــف من مديــري املدارس والضيوف 

وأهايل الطلبة.
وذويهــم  املتفوقــني  الطلبــة  الــراج  وهنــأ 
الشــعب  أن  مؤكــًدا  النجــاح،  بهــذا  ومعلميهــم 

االحتــالل  أنــف  رغــم  ســيحتفل  الفلســطيني 
والحصار واملعاناة.

ودعــا الــراج جامعــات قطــاع غــزة إىل فتــح آفــاق 
التعليم أمام الطلبة الناجحني.

وأكد صرة أن بلدية غزة كانت وما زالت داعمة 
وســتكون  التعليميــة،  مســرتهم  يف  للطلبــة 
التعليميــة  حقوقهــم  وعــن  عنهــم  مدافــع  خــر 
حياتهــم  يف  لهــم  ومســاندة  واألكادمييــة، 

ودراستهم الجامعية.
وتخلل الحفل عدًدا من الفقرات الفنية والشعر 
والدبكــة الفلســطينية، ويف ختــام املهرجــان تــم 
تكريــم الطــالب املتفوقني تقديرا لهم ولتفوقهم 

الدرايس.

بعد كشفها عن المراكز المرخصة
"التعليم" تدعو المواطنني للتحقق 

من ترخيص المراكز التدريبية
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

»عملية الحفر بدأت يف شهر 12 من عام 2020 وانتهت يف شهر الهرب 
أيلــول 2021 إذ اســتغرقت قرابــة 10 أشــهر، كان األســر زكريــا الزبيــدي 
رشيــًكا لنــا يف الشــهر األخــر مــن التجهيــز للهــرب عــر النفــق«، مشــًرا إىل 
أنــه حقــق نجاًحــا يفتخــر بــه مــن خــال ردة الفعــل الشــعبية تجــاه عملية نفق 

الحرية التي حركت قضية األرسى.
أمــا عــن التحقيــق فــروى العارضــة: »خــال التحقيــق مل أتعــرض للتعذيب، 
التحقيق يومي ويستمر لثامين ساعات وأنام عند التاسعة ليا بعد انتهاء 

آخر جولة تحقيق«.
يف  املتظاهريــن  صــوت  ســمعت  حــن  للســامء  معنويــايت  »ارتفعــت 
النــارصة لــدى وصولنــا للمحكمــة يهتفــون لنــا« بهــذه الكلــامت عــر األســر 

العارضة عن الوقفة الداعمة لهم أمام املحكمة من قبل أهل النارصة.
كيف تواصلوا بالعامل بعد الخروج؟

يقول األسر العارضة »كنا نتابع االخبار من خال راديو أخرجناه معنا من 
النفــق وحاولنــا دخــول الضفــة الفلســطينية وتفاجأنــا بالحشــود التــي نرشتها 
مــن  أي  إىل  الوصــول  عليهــم  تعــذر  مــام  االحتــال يف محيطهــا«،  قــوات 

مناطق الضفة الفلسطينية.
وعــن تجنــب األذى ألي فلســطيني يف مناطــق 48، يقــول األســر محمــود 

العارضة كام يروي محاميه:
ال  حتــى  العربيــة  واملــدن  البلــدات  وكل  النــارصة  بدخــول  »كنــا مرتدديــن 

كياًنا أمٌر آخر.
تشــر الحقائــق املوضوعيــة إىل أن الكيــان الصهيــوين ميلــك قــوة عســكرية 
متفوقــة، ميكــن أن تهــزم البلــدان العربيــة، كــام ميلــك أســلحة دمــار شــامل، 
منهــا أكــر مــن مئتــي قنبلــة نوويــة، وعندمــا يهــدده خطــر وجــودي، فــإن أداءه 

العسكري سيختلف عن أدائه يف اإلدارة التقليدية للرصاع.
كام أن املرشوع الصهيوين ميلك مظلة دولية من قوى عظمى تدعمه وتوفر 
لــه الغطــاء الســيايس والعســكري واالقتصادي، ألن وجــوده مرتبط مبصالحها 
الكــرى، خصوًصــا الواليــات املتحــدة، وقبــل ذلــك بريطانيــا وغرهــا، فهــي 
نفســها رعــت إقامتــه، كــام ترعــى اســتمراره وترعــى رشوط تفوقــه، ومــن ثــم 
الــرصاع ليــس مجــرد رصاع مــع الكيــان، وإمنــا يتخــذ شــكًا أوســع يف مواجهــة 
والثقافيــة  الدينيــة  وبخلفياتهــا  بــه،  وارتباطاتهــا  الدوليــة  املصالــح  تحالــف 
واأليديولوجية واالقتصادية التي تدفعها لحاميته، وإن تفكيك هذه العاقة 
وتحويلهــا إىل حالــة خــارسة يقــع ضمــن املعركــة األوســع يف إدارة الرصاع مع 

العدو.
عــى  اإلرسائيــي  بالكيــان  تعــرتف  الدوليــة”  “الرشعيــة  يســمى  مــا  إن  ثــم 
فلســطن املحتلــة 1948، وتؤيــد االنســحاب اإلرسائيــي مــن الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة فقــط، وســتقف ضــد أي محــاوالت إلنهــاء هذا الكيــان، ما مل يطرأ 
تغيــر جوهــري يف “العقليــة” الدوليــة، مرتبــط بنشــوء معــادالت جديــدة يف 
املنطقــة، وتحــول الكيــان إىل عــبء كبــر عــى املنظومــة الدوليــة، وتطــور 

وفاعلية الدعاية واإلعام املقاوم إلحداث نقلة نوعية من هذا النوع.
املقاومــة  هــو  اإلرسائيــي  االحتــال  انســحاب  أســباب  أحــد  أن  وصحيــح 
الفلســطينية وبطوالتهــا، غــر أن االنســحاب بحــد ذاتــه يف ســنة 2005 جــاء 
أيًضا ضمن عملية إعادة متوضع إرسائيي، وفق خطة شــارون التي هدفت 
لفــرض مســار تســوية ســلمية مبنــي عــى انســحاب مــن طــرف واحــد؛ بحيــث 
يتخلــص الكيــان مــن أعبــاء احتــال وإدارة مناطــق الكثافــة الســكانية العاليــة، 
وعــى رأســها قطــاع غــزة، واالحتفــاظ بأكــر قــدر مــن األرايض ذات الكثافــة 
الســكانية املنخفضــة، وهــو مــا يحــدث يف الضفــة الغربيــة، كــام حافــظ عــى 
قدر من الهيمنة عى األرض التي انسحب منها، ولذلك أبقى عى حصاره 
لقطــاع غــزة، وعــى تحّكمــه بحــدوده الرية والبحرية والجوية طوال الســنوات 

واأليديولوجيــا وســنوات االحتــال الطويلــة، وتلــك واحــدٌة مــن خــرات 
االنقســام  ببســاطة عــى كيفيــة هــدم  الكثــرة، ومــؤرّش يدّلنــا  املقاومــة 
واندثــاره، الــذي أريــد لــه أن يكــون معــول هــدم يف الجســد الفلســطيني، 
ا، عن كيفية توحيد الشعب وإزالة  ولعل هذا يجيب عن سؤاٍل غدا أزليًّ

االنقسام، إنه بلسم املقاومة.
يف مســألة تشــخيص حالــة الحــزن التــي أصابتنــا، بعــد إعــادة أربعــة مــن 
مقاتــي الحريــة إىل األرس، ال بــد مــن اســتحضار حقيقــٍة قــد تغيــب عــن 
الذهــن، يف ذروة االنفعــال، فحــن ينتــزع أســٌر حريتــه مــن ســجٍن يشــبه 
القلعــة يف تحصينــه، وحــن يخــرتق بضعــة رجــال منظومــة أمنيــًة متطــّورة 
وصلبــة لكيــاٍن عــاٍت، فهــي بــكل املقاييــس صفعــة مدويــة ولطمــة مهينــة، 
أمــا حــن تعيــد أجهــزة الكيــان اعتقالــه فهــذا ليــس شــيًئا يذكــر، ألن فــرق 
باألجهــزة  املدّججــة  والدولــة  الواحــد  األســر  بــن  املهــول  اإلمكانــات 
واألســلحة )وقّصــايص األثــر( يجعــل األمــر أشــبه بجيــٍش ضخــم، يواجــه 
مقاتــًا أعــزل، وضمــن هــذا الســياق نقــرأ "اإلخفــاق" يف حفــاظ األرسى 
عــى حريتهــم التــي انتزعوهــا، فهــو يف حقيقتــه ســلوٌك بــرشي محــض، 
قابلــه يف بدايــة الحــدث اخــرتاٌق عظيــم، ميحــو أي ضعــٍف يتلــوه، ومــا 
أجمل ما قيل: الستة هّزوا كياًنا من ستة ماين، فالواحد مبليون، هي 
معادلــة العــرص الفلســطيني الجديــد، بغــض النظــر عــن مــآالت الحــدث 

الذي حقق هدفه.

هــل أتخــى عــن موقعــي اليــوم، بعــد اســتئذان رئيــس التحريــر، الــذي وافــق 
ورحب بالفكرة؟ هل أتخى عن مساحتي لصالح ما نقله املحامي رسان 
محاجنــة عــن الفــدايئ األســر، صاحــب املبــادرة، مبــادرة الخــروج ُعنــوة من 
الفلســطيني،  الشــعب  عناويــن  أحــد  عــى  املفــروض  القــري  االعتقــال 
ممثــل قطــاع األرسى، الذيــن يصنعــون مــع الشــهداء والجرحى، ومــع الواّلدة 

إلنجاب االستمرار الكفاحي من أجل مستقبل فلسطن؟
الريــف والباديــة واملــدن  أبنــاء  أتخــلَّ عــن موقعــي، إال ألننــا كأردنيــن،  مل 
واملخيــامت، ال نســتطيع وال خيــار لنــا ســوى أن نكــون يف املوقــع املتقــدم 
حقوقــه  واســتعادة  أرضــه،  عــى  الفلســطيني  الشــعب  لصمــود  الداعــم 

وممتلكاته يف وطنه الذي ال وطن له غره.
أتــرك املوقــع ملــا نقلــه املحامــي عــن املناضــل محمــود العارضــة لكشــف 

الحقائق والتوضيح بقوله:
»قابلــت قائــًدا حقيقيــا واعيــا مثقًفــا، موســوعة مطلعــة، معنوياتــه عاليــة، 
فخــور بنفســه ومبــا فعــل وواثــق وقــوي مــدرك ألبعــاد مــا يجــري وألســاليب 

االحتال يف التحقيق إلحباطه نفسًيا«.
يرويهــا  التنفيــذ  إىل  وصــواًل  الفكــرة  مــن  بــدًءا  النفــق  تفاصيــل عمليــة  أمــا 

صاحب القرار محمود العارضة ملحامي هيئة األرسى:
»أبلغت املحققن أنني الوحيد املسؤول عن عملية النفق، مل يساعدين 

أحد من زمايئ األرسى كام يدعي االحتال، أنا فقط من خطط ونفذ«.

ناقشنا يف مقاالت سابقة مثانية أوهام يف العمل الفلسطيني، ونناقش يف 
هذا املقال وهمن آخرين.

الوهم التاسع: تحرير فلسطن من داخلها:
عــى  الفلســطيني  الشــعب  وصمــود  الداخــل،  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
تحريــر  مــرشوع  يف  أصيــل  ركــن  الســبل  بــكل  لاحتــال  ومواجهتــه  أرضــه، 
فلســطن مــن نهرهــا إىل بحرهــا، كــام أن تحريــر أي جــزء مــن فلســطن نتيجــة 
رضبــات املقاومــة هــو خطــوة مهمــة باتجــاه تحريــر كل فلســطن، والتأســيس 
الصمــود  ملــرشوع املقاومــة عــى األرض املحــررة، وهــذه املقاومــة وهــذا 
األول  الدفــاع  وخــط  الصهيــوين،  املــرشوع  وجــه  يف  صــدٍّ  حائــط  يشــّكان 
عــن األمــة، ورأس حربــة يف مواجهتــه، وأداة قويــة يف اهتــزاز أمنــه ورضب 

اقتصاده، ونزع “رشعيته”.
رمبــا كان أحــد أســباب حديــث بعــٍض عــن تحريــر فلســطن مــن داخلهــا هــو 
حالــة اليــأس مــن البيئــة العربيــة واإلســامية الضعيفــة واملتخلفــة واملفككة، 
وركون الفلســطينين امُلحِبط عرشات الســنوات بعد النكبة بانتظار التحرير 
القــادم مــن البلــدان العربيــة، والهزائــم التــي تلقتها الجيــوش العربية، وجنوح 
البلدان العربية للتسوية السلمية والتطبيع مع العدو؛ يف مقابل ما حققته 
قــوى املقاومــة مــن أعــامل بطوليــة وانتصــارات، خصوًصــا يف قطــاع غــزة. غر 
أن هــذا التوصيــف يؤكــد الــدور الحيــوي للمقاومــة، لكنــه ال يلغــي املســار 
الحيــوي للبيئــة اإلســرتاتيجية املحيطــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتحرير الكامل 

لفلسطن.
األرض  -وفيهــا  لفلســطن  الكامــل  والتحريــر  الصهيــوين  املــرشوع  إنهــاء  إّن 
املحتلة سنة 1948 التي أقيم عليها الكيان اإلرسائيي- أمر مرتبط مبعادلة 
أوســع مبنيــة عــى أســاس تحقيــق تكافــؤ أو تفــوق إســرتاتيجي مــع الكيــان، 
بحيــث ترجــح موازيــن القــوى ملصلحــة مــرشوع التحريــر يف مقابــل املــرشوع 

الصهيوين.
لحســاباته  وفًقــا  متوضــع  وإعــادة  بانســحابات  الصهيــوين  الكيــان  يقــوم  قــد 
اإلسرتاتيجية ومصالحه العليا، وتقليل األعباء واملخاطر، وهو ما قد ينطبق 
عى أجزاء من األرض املحتلة سنة 1967، التي ُتعدُّ أرًضا محتلة، طبًقا ملا 
يســمى “الرشعيــة الدوليــة” والقانــون الــدويل؛ ولكــن مســألة انهيــاره وانتهائــه 

عــى حــواّف الحــدث األكــر إثارًة يف األيــام املاضية، ميكننا وضع بعض 
النقــاط عــى حــروٍف تحللــت بفعــل املفاجــأة، أو رمبــا نتيجــة ضباٍب يف 
الرؤية، أو كرة املحبطات واالنهيارات التي أصابت فلسطن وقضيتها، 
فيــام بــدا أنــه قــاٌع وصلــت إليــه بعــد قيعــاٍن كثــرة، كنــا نظــن أنهــا ســتكون 

األخرة، ليتبن لنا أن قيعاًنا أخرى قادمة.
نفــق الحريــة الــذي مل يحفــر فقــط أســفل معتقــل جلبــوع، بــل يف عمــق 
الوعي الصهيوين؛ شــّكل حدًثا مزلزاًل، حتى مع إعادة أربعة من مقاتي 
الحرية الستة إىل املكان الذي انتزعوا منه حريتهم، رمبا مل يبالغ رامي 
عفوديا، املسؤول السابق يف مصلحة السجون الصهيونية إلذاعة كان، 
حــن قــال: "إن نجــاح األرسى الفلســطينين يف الهــرب مــن ســجن جلبوع 
يشــبه فشــل )إرسائيــل( يف حــرب 73"، ورمبــا تكــون هــذه العبــارة أكــر 
تهذيًبــا مــام قالــه خبــر صهيــوين، مل تذكــر األخبــار اســمه، رمبــا لفداحــة 

التعبر، إذ قال: "ما ُحِفر ليس نفًقا يف األرض بل يف مؤّخرتنا".
رمبا تكون هذه التعبرات األكر تكثيًفا للصدمة التي حدثت يف كيان 
العــدو، ويف املقابــل مــّس الحــدث الجلــل عصــب الكرامــة املجروحــة 
للفلسطيني، فكهربته بشحنٍة نوويٍة من الشعور بالفخر والزهو والكرياء، 
إذ شــعر الشــعب كلــه بنشــوة انتصــاٍر كان بحاجــة ماســة لهــا، وهنــا ال بــد 
مــن ماحظــة، فقــد وّحــد هــذا "االنتصــار" عــى املنظومــة األمنيــة للعــدو 
السياســة  صنعتهــا  التــي  والحواجــز  الحــدود  كل  وهــَدم  الشــعب،  كل 

ابنــاء شــعبنا مــع االحتــال، وقضينــا وقــت طويــل  يتــورط أي شــخص مــن 
يف أوديــة القــرى وأطرافهــا لكننــا كنــا قريبــن من كنيســة البشــارة يف مدينة 

النارصة حن تم اعتقالنا من حي الفاخورة«.
وعن حقيقة االعتقال يوضح العارضة عن كيفية االعتقال:

»تجنبنــا دخــول منطقتــي إكســال والنــارصة كثــرا ولكــن حــن أصبحنــا يف 
حــي الفاخــورة تعــرف علينــا عنــارص رشطة االحتال بالصدفــة لدى مرورهم 
بســيارة مــن جوارنــا« ونفــى العارضــة شــائعة التبليــغ عنهــم قائــا: »ليــس 
بالصدفــة  تــم  اعتقالنــا  عنــا،  وبلــغ   أحــد  مــن  الطعــام  طلبنــا  أننــا  صحيحــا 

البحتة«.
وعندمــا ســأل املحامــي املناضــل العارضــة عــن مظهرهــم املرتــب لحظــة 
االعتقــال كــام ظهــروا يف فيديــو االعتقــال قــال األســر محمــود العارضــة: 
»أخرجنــا مــن الســجن مســتلزمات رضوريــة ومابــس عــر النفــق أمــا ذقوننــا 

فحلقناها قبل االعتقال بحوايل ساعتن«.
القائــد املناضــل محمــود العارضــة وجــه رســالة لوالدتــه طأمنهــا عــن صحتــه 
»أنــا بصحــة جيــدة ومعنويــايت عاليــة« ولشــقيقته يف غــزة: »أخــذت معــي 
من السجن هدية من ابنك محمود وجرابات استخدمتها خال الهرب«.

كــام وجــه تحيــه لرفاقــه املحرريــن وفــرح كثــًرا بســامتهم التــي بلغــه عنهــا 
املحامــي وألبنــاء شــعبه الفلســطيني ولهيئــة األرسى ومــا تبذلــه مــن جهــود 

حول قضية األرسى.

الستة عرشة املاضية.
إن تحريــر فلســطن عمليــة متكاملــة تتحقــق بالتــوازي بــن مــرشوع املقاومــة 
أحدهــام  يلغــي  وال  لألمــة؛  الوحــدوي  النهضــوي  واملــرشوع  الفلســطيني، 

اآلخر، كام ال يحّل مكانه.
الوهم العارش: تحرير فلسطن دون مرشوع نهضوي وحدوي:

وهذه النقطة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بسابقتها.
ال يســتهدف املرشوع الصهيوين الفلســطينين وحدهم وال أرض فلســطن 
وحدهــا، وهــو كيــان نشــأ يف قلــب العــامل العــريب وقلــب العــامل اإلســامي، 
يفصــل شــطري هذيــن العاملــن اآلســيوي عــن األفريقي، وهو كيــان عدواين 
توســعي، ال يجــد لنفســه مســتقبًا يف املنطقــة إال إذا كان مــا حولــه )البيئــة 
اإلســرتاتيجية املحيطة( ضعيًفا ومتخلًفا وُمفكًكا؛ فالبيئة العربية املســلمة 
هــي بطبيعتهــا بيئــة معاديــة لهــذا الكيــان، وهــذا ســبب وجــود أنظمــة فاســدة 
ومســتبدة ال تعكس إرادة شــعوبها؛ وهي مُتثل “القرشة” الســطحية الراغبة 
يف التســوية والتطبيــع؛ تعبــًرا عــن عجزهــا أو ضامنــا لبقائهــا بإرضــاء القــوى 

الدولية الحليفة للكيان، وعى رأسها الواليات املتحدة.
إن  إذ  األمــة؛  اســتنهاض  مبــرشوع  مرتبــط  الفلســطينية  القضيــة  جوهــر  إن 
التــي يقــوم عــى أساســها الكيــان الصهيــوين أن قوتــه واســتمراره  املعادلــة 
مرهونان بضعف األمة وتخلفها، وأن إنهاءه وزواله مرهونان بقوتها ونهضتها 

ووحدتها، تحديًدا يف البيئة اإلسرتاتيجية املحيطة به.
ومــن ثــم، إذا كان الهــدف هــو تحريــر فلســطن كاملــة؛ فــإن الحديــث عــن 
ن من امليض  التكافؤ اإلسرتاتيجي والوصول إىل “النقطة الحرجة” التي مُتكِّ
البيئــة  يف  خصوًصــا  وحــدوي،  نهضــوي  مبــرشوع  يرتبــط  الكيــان  إنهــاء  يف 
اإلســرتاتيجية املحيطــة بفلســطن، وهــذه البيئــة هــي التــي تشــّكل حاضنــة 
متلــك  التــي  وهــي  وعنفوانــه؛  منــوه  وعنــارص  ورئتــه  الداخــل  يف  املقاومــة 
)بعيــًدا عــن هيمنــة االحتــال( األســباب واألدوات التــي متكنهــا مــن معالجــة 

االختال يف موازين القوى، وتحقيق الثقل النوعي املطلوب.
والدوليــة  اإلقليميــة  الكــرى  والتحديــات  بخطورتهــا  فلســطن  قضيــة  إن 
التــي تفرضهــا هــي اختبــار التأهيــل وبرنامــج الصعــود الكبــر املمــزوج بــاآلالم 
ره الله ســبحانه لألمة لارتقاء إىل مســتوى  واملعانــاة واملصاعــب؛ الــذي قــدَّ

“االســتخاف” يف األرض، ومســتوى التحريــر عــى يــد جيــٍل هــم “عبــاٌد للــه، 
أويل بأس شديد” )سورة اإلرساء: 5(، وإن األزمات التي تشهدها املنطقة، 
وتجربــة مــا يعــرف بـ”الربيــع العــريب” الــذي ظهــرت فيــه روح األمــة املتطلعــة 
للحريــة والتغيــر، واملنســجمة مــع عقيدتها وتاريخهــا وتراثها؛ هي مؤرشات 
عى حالة املخاض التي تشهدها املنطقة، باتجاه موجة جديدة أو موجات 
قادمة تستعيد فيها األمة إرادتها وعزتها وكرامتها، وتستنهض عوامل قوتها 
ووحدتهــا ونهضتهــا، وتتامهــى مــع املقاومــة يف فلســطن، لتحقــق “الــوزن 
النوعــي” املطلــوب، ولتفــرض موازين قوى إقليميــة ودولية جديدة، وتتقدم 

نحو تحرير كل فلسطن.
وإىل لقاء مع أوهام أخرى.

املهــم أن أرسانــا األحــرار ســّجلوا مــا عليهــم مــن بطولــة، ومتّكنــوا من إهانة 
منظومــة االحتــال واالنتصــار عليهــا، ووددنــا لو متت خطتهــم بالخاص، 
لكــن الباقــي عــى أمــة املليــار ونصــف املليــار نســمة، إىل هــذا وذاك، 
فلسطن مساحتها صغرة، وال غابات أو مناطق جبلية شاسعة لاختفاء 
ا، ولهذا مل يكن غريًبا أن تنتهي  ا وعملياتيًّ فيها، يحتلها عدو متقدم تقنيًّ

عملية انتزاع الحرية يف جزء منها إىل ما انتهت إليه.
يف النهايــة حــن تنتــرص "دولــة" عــى فرد أو أفراد فهذا طبيعي، أما حن 
"ينترص" فرد عى دولة فتلك هي املعجزة، وقد حّقق الستة معجزتهم، 
وأعــادوا وضــع قضيــة األرسى التــي كثــًرا مــا ُتنــى عــى رأس األولويــات 
األخبــار،  نــرشات  كل  مقتبــل  يف  وضعهــا  مــن  ومتّكنــوا  الفلســطينية، 

وأضحت الشغل الشاغل ملنّصات التواصل االجتامعي.
بقيــت إضــاءة عــى الســجن الــذي تــردد اســمه آالف املــّرات، وأمــًا يف 
إزالــة مســحة التهويــد للمــكان نقــول إن جلبــوع اســم عــري أطلــق عــى 
مرتفعــات بلــدة فّقوعــة، القريــة الوادعــة يف الشــامل الرشقــي مــن مدينــة 
جنــن، ومــن أشــهر مــا مييــز هــذه القريــة نبتــة "سوســنة فّقوعــة"، التــي 
اعُتمدت نبتة وطنية لفلســطن، وهي نادرة عى مســتوى العامل، تتمّيز 
بلونهــا البنفســجي، وال تنمــو إال يف تلــك املنطقــة، ولهــذا يحــق لنــا أن 
نســّمي النفــق والســجن تيمًنــا بهــذا االســم: نفــق سوســنة فّقوعــة، النفــق 

الذي حفره األبطال، ليصلوا إىل سوسنة الحرية، وقد فعلوها.

مع القائد محمود العارضة بطل نفق الحرية

أوهام يف العمل الفلسطيين )4(

النفق الموصل إىل السوسنة

حمادة فراعنة
الدستور األردنية

حلمي األسمر
العريب الجديد

»تجنبنا دخول منطقتي إكسال والناصرة 
كثيرا ولكن حين أصبحنا في حي الفاخورة 

تعرف علينا عناصر شرطة االحتالل بالصدفة 
عند مرورهم بسيارة من جوارنا« ونفى 

العارضة شائعة التبليغ عنهم قائال: »ليس 
صحيحا أننا طلبنا الطعام من أحد وبلغ عنا، 

اعتقالنا تم بالصدفة البحتة«

حين تنتصر »دولة« على فرد أو أفراد فهذا 
طبيعي، أما حين »ينتصر« فرد على دولة 
فتلك هي المعجزة، وقد حّقق الستة 
معجزتهم، وأعادوا وضع قضية األسرى 
التي كثيًرا ما ُتنسى على رأس األولويات 
الفلسطينية، وتمّكنوا من وضعها في 
مقتبل كل نشرات األخبار، وأضحت الشغل 
الشاغل لمنّصات التواصل االجتماعي.

محسن محمد صالح
عريب 21

إذا كان الهدف هو تحرير فلسطين كاملة؛ 
فإن الحديث عن التكافؤ اإلستراتيجي 
ن  والوصول إلى “النقطة الحرجة” التي ُتمكِّ
من المضي في إنهاء الكيان يرتبط بمشروع 
نهضوي وحدوي، خصوًصا في البيئة 
اإلستراتيجية المحيطة بفلسطين
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غزة/ فلسطني: 
العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  رسحــان  ناجــي  قــال 
وحــدة   1500 إن  أمــس:  غــزة،  قطــاع  يف  واإلســكان 
سكنية مدمرة كلًيا، سيتم إعادة إعامرها يف املرحلة 
األوىل مــن إعــادة اإلعــامر والتي قد تبدأ مطلع الشــهر 

املقبل.
وأوضــح رسحــان إلذاعة "األقــى" املحلية، أن الوزارة 
تلّقت وعوًدا من اللجنة القطرية إلعادة إعامر القطاع 
املقبــل،  الشــهر  مطلــع  األوىل  املرحلــة  يف  بالبــدء 
للمواطنــني  بــدأوا يف إرســال رســائل  أنــه  مشــًرا إىل 
ملنازلهــم  الهندســية  املخططــات  تســليم  لــرورة 

متهيًدا للبدء بإعامرها مع وصول املنحة.
وبــنّي أن املســتهدفني مــن اإلعــامر هــم كل مــن فقــد 
ويشــمل  غــزة  قطــاع  عــى  األخــر  العــدوان  يف  بيتــه 
املبــاين الســكنية املتفرقــة عــدا األبــراج التــي ســيكون 

إعامرها ضمن املنحة املرصية.
نعمــل  آخــر  برنامــج  لهــم  ــا،  جزئيًّ "املتــررون  وقــال: 
للمواطنــني  رســائل  بإرســال  بــدأت  و"أونــروا"  عليــه، 
للتوقيــع عــى أرضارهــم، ونأمــل أن يكــون تعويضهــم 
قريبــًا". وأشــار رسحــان، إىل أن عمليــة حــرص األرضار 
بشــكل  مدمــرة  ســكنية  وحــدة   1500 برصــد  انتهــت 
غــر  بليــغ-  "جــزيئ-  مصنفــة  وحــدة  و880  كامــل، 
صالح للســكن"، و56 ألف وحدة مصنفة "متوســط – 

طفيف".

مرحلة أولى
رام هللا: انتخاب أعضاء رسحان: سُيعاد إعمار 1500 وحدة سكنية بغزة مطلع أكتوبر

األمانة العامة لالتحاد العام 
لالقتصاديني الفلسطينيني

"توزيع الكهرباء" تنفي فرض 
رسوم جديدة عىل االشرتاكات

بنك فلسطني يفتتح "مرشوع مساحة 
صديقة لألطفال" يف قرية SOS ببيت لحم

رام الله/ فلسطني: 
الفلســطينيني،  لالقتصاديــني  العــام  االتحــاد  انتخــب 
أمــس، 17 عضــًوا ميثلــون مجلــس أمانتــه العامة، الذي 

سيتوىل متابعة التقريرين املايل واإلداري.
وجــرى التصويــت خــالل اجتــامع يف مدينــة رام اللــه، 
بالتزامــن مــع لقــاء إلكــروين مــع فروعــه يف قطــاع غــزة 

ومرص والكويت ولبنان.
وفــازت يف االنتخابــات قامئــة الوحــدة الوطنيــة بعــد أن 
جــرى التأكــد مــن اكتامل النصاب القانوين بحضور 36 
عضــوا، مــن أصــل 51. والفائــزون هــم: راتــب هديــب، 

أبــو  وحســن  الحويحــي،  واســامعيل  اآلغــا،  ومــروان 
نــارص، ونــرص عطياين، وشــادي برنــاط، وحاتم أبو لغد، 
وأحمد حنون، ورائد الجعربي، ونجمة الناجي، وعامد 
حسني، وسمر أبو مدللة، ورفيق املرصي، ومصطفى 
ومقعــد  نــرص،  وإحســان  ســامل،  ركاد  ونــزار  حســان، 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني تحدده فيام بعد.
الفلســطينيني  لالقتصاديــن  العــام  االتحــاد  وتأســس 
شــهر  يف  عرفــات  يــارس  الراحــل  الرئيــس  مــن  بقــرار 
1989، بتوصيــة مــن دائــرة العمــل والتنظيــم  آب عــام 

الشعبي يف منظمة التحرير.

غزة/ فلسطني:
رســوم  فــرض  بغــزة  الكهربــاء  توزيــع  رشكــة  نفــت 
جديــدة عــى أيٍّ مــن أنــواع االشــراكات، مؤكــدة 
للمنتفعــني مــن خدمــة عــدادات مســبقة الدفع أن 
الرســم الثابــت ال يــزال مجمًدا، لالشــراكات التي 

تم تركيبها قبل تاريخ 1 سبتمرب/ أيلول 2021.
بشــأن  أنــه  أمــس  لهــا  بيــان  يف  الرشكــة  وأضافــت 

تحويلهــا  ســيتم  والتــي  الجديــدة  االشــراكات 
لنظام مســبق الدفع فيرسي عليها الرســم الثابت 
كــام هــو وضعهــا الحــايل، وذلــك بانتهــاء الحملــة 

السابقة.
وقالــت إنهــا تبــذل جهــوًدا كبــرة لتطويــر الخدمــة 
الكهربائيــة للمواطنــني، وتوظيــف مواردهــا املالية 

يف هذا الصدد.

بيت لحم/ فلسطني: 
بنــك فلســطني أمــس، مــرشوع  افتتــح 
"مســاحة صديقــة لألطفــال" يف قريــة 
لحــم، وذلــك يف  بيــت  SOS مبدينــة 

الســند  لفاقــدي  البنــك  دعــم  إطــار 
بهــدف  املختلفــة،  بأشــكاله  األرسي 
ألطفــال  وآمنــة  صديقــة  بيئــة  خلــق 
القرية، واملســاهمة يف تحقيق تنمية 

مجتمعية مستدامة. 
بحضــور  املــرشوع  افتتــاح  وجــرى 
محمد الشاللدة املدير الوطني لقرى 
وريــم  فلســطني،  يف   SOS األطفــال 
قراقع مديرة منطقة الجنوب لخدمات 
وريــاض  فلســطني،  بنــك  يف  األفــراد 
قطــوش مديــر فــرع بنــك فلســطني يف 
بيت لحم، ومجموعة من طاقمي قرى 

األطفال SOS وبنك فلسطني.
فلســطني  لبنــك  العــام  املديــر  وعــربَّ 
وفخــره  ســعادته  عــن  الشــوا  محمــود 
بافتتــاح هــذا املــرشوع الهام بالرشاكة 
أن  مؤكــًدا   ،SOS األطفــال  قــرى  مــع 
كبــًرا  اهتامًمــا  يــويل  فلســطني  بنــك 
والجمعيــات  املؤسســات  دعــم  يف 
التــي  املؤسســات  ســيام  ال  الخريــة، 
تعنــى باألطفــال، مبا يلبــي احتياجاتها 
وكل متطلباتهــا، ومتكينهــا مــن القيــام 
التــي  الرشيحــة  هــذه  تجــاه  بواجبهــا 
تحتاج منا االهتامم والرعاية الالزمة. 

ُيعــد  فلســطني  بنــك  أن  الشــوا  وأكــد 
مــن الــرشكاء الداعمــني لقــرى األطفــال 

SOS منــذ عــام 2018، وذلــك ضمــن 

يضطلــع  التــي  االجتامعيــة  مســؤوليته 
الفلســطيني،  املجتمــع  تجــاه  بهــا 
حيــث يخصــص البنــك مــا نســبته 5% 
مــن أرباحــه الســنوية لدعــم املبــادرات 
الفاعلــة،  املجتمعيــة  واألنشــطة 
إســناد  لرؤيتــه املتمثلــة يف  تجســيدًا 
مختلــف  عــى  وتطويــره  مجتمعنــا 
دعــم  فيهــا  مبــا  واملجــاالت،  الُصعــد 
الســند  فاقــدي  رعايــة  مؤسســات 
أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  األرسي، 
يســهم يف تحقيــق التنمية املجتمعية 

غــرف  مــن  املســاحة  هــذه  تحويــه  مــا 
للعالج باملوسيقى والعالج الجامعي 

والحّس.
أهميــة  عــن  الشــاللدة  شــدد  بــدوره، 
اســراتيجية  مــن  كجــزء  املــرشوع 
مســاحة  األطفــال  إلعطــاء  املنظمــة 
إمكانيــة  مــع  اآلمــن  واللعــب  للتفريــغ 
إدمــاج أطفــال القريــة مــع األطفــال مــن 
املجتمــع الخارجــي واســتعامل املركــز 
كمســاحة للدمــج املجتمعــي والعــالج 

الجامعي املتخصص مستقبال. 
املــوارد  تنميــة  أثنــى مديــر  مــن جهتــه 

واالقتصادية املستدامة.
وأشــاد الشــوا بالدور الهام الذي تبذله 
العمــل عــى  SOS يف  قــرى األطفــال 
إىل  إضافــة  األطفــال،  ورعايــة  تأمــني 
الربامــج املختلفــة التــي توفرهــا لهــم، 
يف  املــرشوع  هــذا  يســهم  أن  آمــاًل 
توفــر املنــاخ اآلمــن واملمتــع لألطفــال 
القريــة،  داخــل  عائالتهــم  مــن  بالقــرب 
يف ظــل تفــي فــروس كورونا، الذي 
قّلــل مــن إمكانيــة تواجــد األطفــال يف 
وقتــًا  وقضائهــم  العامــة،  املســاحات 
أطــول داخــل املنــزل، هــذا إىل جانــب 

محمــد  الســيد  والتواصــل  املاليــة 
فلســطني  بنــك  رشاكــة  عــى  حمــدان 
لدعــم  بــه  يحتــذى  مثــااًل  واعتربهــا 
بشــكل  واملنظمــة   SOS قــرى  أطفــال 
التنمــوي  الدعــم  نــوع  ناحيــة  مــن  عــام 
الــذي يقّدمــه البنــك، إضافــة للحلــول 
البنــك  يطرحهــا  التــي  اإللكرونيــة 
لصالــح  التربعــات  جمــع  لتســهيل 
الرشاكــة  تعزيــز  إىل  داعًيــا  األطفــال، 
القطــاع  مؤسســات  مــع  املحليــة 
واملؤسســات  والــرشكات  الخــاص 
األرس  ومتكــني  لدعــم  الفلســطينية، 
والشــباب الذين ترعاهم قرى األطفال 

.SOS

 SOS ُيذكــر أن منظمــة قــرى األطفــال 
فلســطني منظمــة غــر ربحيــة مســجلة 
يف فلســطني كجــزء مــن قــرى األطفــال 
SOS العامليــة والتــي تعمــل يف أكــر 

العــامل  حــول  وإقليــاًم  دولــة   136 مــن 
خدمــات  لتقديــم  أســايس  بشــكل 
الرعايــة البديلــة لألطفال الذين فقدوا 
تحــت  هــم  مــن  أو  األرسيــة  الرعايــة 
خطــر فقدانهــا، وذلك من خالل توفر 
بيــوت داخــل القــرى يعيشــون فيهــا مع 
جانــب  إىل  برعايتهــم  تقــوم  ُمحبــة  أم 
أخــوة وأخــوات يف جــو أرسي ميكنهــم 
من تطوير عالقاتهم وقدراتهم الفردية 
أرسة  داخــل  النمــو  يف  ويســاعدهم 
ومواجهــة  أنفســهم  عــى  لالعتــامد 

تحديات الحياة يف املستقبل.

غزة/ فلسطني: 
وّقــع رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الــرساج، واملديــر العــام 
لرشكــة ) Pal Pay ( معاويــة القواســمة، اتفاقيــة لتجديــد 
الدفــع اإللكــروين لفواتــر الخدمــات وكافــة املعامــالت 
املاليــة للبلديــة ضمــن جهــود إدخــال التكنولوجيــا املالية 
املواطنــني يف  عــى  وللتســهيل  البلديــة  معامــالت  يف 

عملية دفع  فواتر البلدية.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء عقــد يف مكتب رئيــس البلدية يف 
مقر البلدية الرئيس مبيدان فلسطني، حره عن البلدية 
املديــر  ومســاعد  صــربة،  بــدر  البلــدي  املجلــس  عضــو 
العــام للبلديــة للشــؤون املاليــة، محمــد املــرصي، فيــام 
حــر عــن الرشكــة إىل جانــب القواســمة، نائــب املديــر 
العــام للرشكــة م.هــادي قوصــة، ومديــر العالقــات العامــة 
يف بنك فلسطني خلدون أبو سليم. وأكد رئيس البلدية 
التكنولوجيــا  لتعزيــز  كبــرة  جهــودًا  تبــذل  غــزة  بلديــة  أن 

يف معامــالت البلديــة وتســهيل املعامــالت للمواطنــني 
وتوفــر الوقــت والجهــد يف عمليــة دفــع الفواتــر، ضمــن 
العمــل  وتطويــر  تكنولوجيــة،  بلديــة  للتحــول إىل  رؤيتهــا 
يف  والشــفافية  الجــودة  معايــر  يعــزز  مبــا  البلديــة  يف 
بــدوره؛ شــكر القواســمة، بلديــة غــزة  إنجــاز املعامــالت. 
التعــاون  تعزيــز  أهميــة  وأكــد  الرشكــة  مــع  تعاونهــا  عــى 
بــني البلديــة والرشكــة مبــا يحقق رؤيــة الطرفني يف خدمة 
املواطنــني وتســهيل املعامــالت، وإنجــاز عمليــة الدفــع 

بطريقة أسهل وأوفر للوقت.
 ) Pal Pay ( وكانــت بلديــة غــزة قــد وّقعــت مــع رشكــة 
إحــدى رشكات بنــك فلســطني اتفاقيــة للدفع اإللكروين 
كــام   ،2019 عــام  مــن  أيلــول  يف مطلــع شــهر ســبتمرب/ 
وّقعت البلدية مع رشكات أخرى تعمل يف ذات املجال 
لتســهيل عمليــة الدفــع عــى املواطنــني وتوفــر الوقــت 

والجهد.

رام الله/ فلسطني:
البــدء يف  أمــس،  الفلســطينيني  اتحــاد املزارعــني  أعلــن 
أمــام  ومركزيــة  ميدانيــة  احتجاجيــة  فعاليــات  سلســلة 
مــن  ابتــداء  الغربيــة  الضفــة  يف  املاليــة  وزارة  مقــرات 
القبــول  عــى  الــوزارة  إجبــار  بهــدف  املقبــل؛  األســبوع 
مبطلــب املزارعــني األســايس باملصادقــة عــى مســودة 
تــم التوافــق عليــه يف  الــذي  قانــون االســرداد الريبــي 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.
وبــنّي االتحــاد، يف بيــان صحفــي، أّن القــرار جــاء بعــد لقــاء 
تشــاوري موّســع ضّم رؤساء ونشطاء جمعيات املزارعني 
الفلســطينيني من مختلف املحافظات للتشــاور العاجل 
بقانــون  املتعلقــة  والتطــورات  املســتجدات  آخــر  حــول 
االسرداد الريبي. وذكر أّن االجتامع سّلط الضوء عى 
مســودة القانــون الــذي صاغتــه لجنــة دراســة الترشيعــات 
قبــل  تشــكلت  والتــي  الريبــي  باالســرداد  الخاصــة 
أكــر مــن عــام بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مبشــاركة جهــات 

حكومية وأطر واتحادات متثيلية للمزارعني.
واســتهجن املجتمعــون "حالــة التســويف واملامطلــة غــر 
هــذه  عــى  موافقتهــا  وعــدم  املاليــة  وزارة  مــن  املــربرة 
وزارة  "محــاوالت  مســتنكرين  اليــوم"،  حتــى  املســودة 

املالية استثناء وإقصاء مريب الروة الحيوانية من حقهم 
يف االسرداد الريبي".

ولفــت االتحــاد إىل أّن مــريبِّ الــروة الحيوانيــة خاصــة يف 
املناطــق املهــددة يف األغــوار وغرهــا "هــم حامة االرض 
اعتــداءات  مــن  لهــم  يحــدث  مــا  إىل  مشــًرا  وحراســها"، 
وانتهــاكات واعتقــاالت إرسائيليــة يوميــة وهــدم لبيوتهــم 
وترحيلهــم. وعــرّب عــن "اســتيائه الشــديد" من عــدم إعادة 
االقتطاعــات الريبيــة التــي تقــوم بهــا وزارة املاليــة "دون 
وجه حق"، موضًحا أّن الوزارة تعّهدت بإعادة رصفها إىل 

أصحابها إاّل أّنها مل تِف بتعّهداتها حتى اآلن.
وذكــر أّن "الجهــود املضنيــة" التي بذلهــا اتحاد املزارعني 
أجــل  مــن  الزراعــي  التنســيقي  املجلــس  يف  ورشكائــه 
"إقنــاع" وزارة املاليــة ودفعهــا لقبــول مطالــب املزارعــني 
األساســية يف االســرداد الريبــي الكامــل قــد وصلــت 

"إىل طريق مسدود".
وشــّدد االتحــاد عــى أّن املزارعــني لــن يقبلــوا بــأن "تضــع 
وزارة املاليــة الفيتــو عــى مــا تــّم اإلجــامع عليــه"، داعًيــا 
مجلــس الــوزراء يف رام اللــه ورئيســه محمــد اشــتية، إىل 
األمــور"،  تنفلــت  ال  "حتــى  املاليــة  وزارة  عــى  الضغــط 
مؤّكًدا مواصلة الفعاليات امليدانية حتى نيل الحقوق.

إلجبار المالية على االستجابة للمطالب
اتحاد المزارعني بالضفة يبدأ فعاليات 

احتجاجيةاألسبوع المقبل

ع اتفاقية مع رشكة   بلدية غزة توقِّ
)Pal Pay( لتجديد الدفع اإللكرتوين

جانب من توقيع االتفاقيةجانب من توقيع االتفاقية

منشآت ُقصفت خالل الحرب األخيرة على غزة

مشروع "مساحة صديقة لألطفال" في قرية SOS بمدينة بيت لحم

وفد هنديس مرصي يصل 
إىل غزة لمتابعة إعمارها

رفح/ صفا:
وصل وفد هنديس مرصي مساء أمس إىل قطاع غزة عرب معرب رفح الربي جنوًبا.

وقالــت وكالــة صفــا إن الوفــد املــرصي ســيمكث قرابة أســبوعني يف غــزة، ملتابعة 
سر ملف اإلعامر.

وقبل أيام أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان أن وفدا هندسيا مرصيا سيزور 
القطاع، للتجهيز إلعادة إعامر ما دمرته )إرسائيل( يف عدوانها األخر.

وتعد هذه الزيارة الثالثة منذ العدوان الذي أوقفته وســاطة مرصية يف 21 مايو 
املــايض بعــد 11 يوًمــا مــن الغــارات العنيفــة، التــي أســفرت عــن استشــهاد 260 

فلسطينًيا وإصابة اآلالف ودمار بالغ.
وزار الوفــد الهنــديس القطــاع يف 4 و13 يونيــو املنــرصم، وجلب معدات وآليات 
مرصية، بلغ عددها 51 آلية، بينها "شــاحنات، وحفارات، وكاســحات، وناقالت، 

ورافعات"، يرافق كل آلة سائق.
وتعهــدت مــرص بتقديــم مبلــغ 500 مليــون دوالر للبــدء يف عمليــة إعــامر غــزة. 
ووفــق إحصــاءات حكوميــة فقــد ُدمــرت يف العــدوان األخــر 1447 وحدة ســكنية، 

و205 منازل تدمرا كليا، يف حني تررت 13 ألف وحدة سكنية.
 كام دمر جيش االحتالل عرشات املقرات الحكومية واألهلية، ومئات املنشآت 

الزراعية.

خان يونس/ فلسطني:
جــوالت  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  طواقــم  نظمــت 
تفقديــة لعــدد مــن معــارص الزيتــون مبحافظــة خــان 

يونس.
العامــة  والعالقــات  لإلعــالم  العامــة  االدارة  وذكــرت 
الصناعــات  أن قســم  أمــس،  لهــا،  بيــان  بالــوزارة يف 
الــوزارة،  يف  للصناعــة  العامــة  بــاإلدارة  الغذائيــة 
بالتعاون والتنسيق مع وزاريت الزراعة والصحة برفح 

نظم جوالت لعدد من معارص الزيتون باملحافظة.
وأوضــح البيــان، ان الجولــة التفقديــة جــاءت ملتابعه 
الزيتــون،  معــارص  لعمــل  الالزمــة  الفنيــة  الــرشوط 
وإجــراءات  والســالمة  األمــن  اجــراءات  ومتابعــة 
الراخيــص، موضحــًا أنــه تــم خــالل الجــوالت اعطــاء 
أصحــاب املعــارص االرشــادات والتعليــامت الفنيــة 
االجــراءات  اتبــاع  عــى  والتأكيــد  للعمــل،  الالزمــة 

واآلالت  املــكان  نظافــة  يف  تتمثــل  والتــي  الصحيــة 
املستخدمة يف عرص الزيتون.

وشــملت الجولــة زيــارة 9 معــارص زيتــون، وســتعمل 
جميــع  زيــارة  عــى  القادمــة  األيــام  خــالل  الــوزارة 
اتبــاع  مــن  للتأكــد  غــزة  محافظــات  يف  املعــارص 

اإلجراءات السليمة للعمل.
بإجــراءات  االلتــزام  أهميــة  عــى  الــوزارة  وشــددت 
الســالمة والوقايــة الخاصــة باملــكان والعاملــني يف 

ظل جائحة كورونا.
الهندســية  الطواقــم  قامــت  اخــر،  موضــوع  يف 
التابعــة لقســم الصناعــات التحويلــة بــاإلدارة العامــة 
للصناعــة بجــوالت ميدانيــة ملجموعــة من املنشــأت 
مــن  والتأكــد  املصانــع  أعــامل  ملتابعــة  واملصانــع، 
حســب  والصحيــة  الفنيــة  بالــرشوط  االلتــزام  مــدي 

املواصفات الفلسطينية.

بمشاركة "الزراعة" و"الصحة"
"االقتصاد" تنظم جوالت تفقدية 

لمعارص الزيتون بخان يونس
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بريوت/ وكاالت: 
قضيــة  يف  العــديل  املحقــق  أصــدر 
طــارق  القــايض  بــريوت  مرفــأ  انفجــار 
بيطــار مذكــرة توقيــف غيابيــة بحــق وزيــر 
ســابق، بعــد تخلفــه عــن حضــور جلســة 

استجواب كانت محددة أمس.
ووفــق مــا أفــاد بــه مصــدر قضــايئ لبنــاين 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية، فــإن إصــدار 
جهــة   145 دعــوة  غــداة  جــاء  املذكــرة 
ودوليــة  لبنانيــة  حقوقيــة  منظــات  مــن 
مجلــس  الضحايــا  وعائــات  وناجــن 
املتحــدة  األمــم  يف  اإلنســان  حقــوق 
إىل إنشــاء بعثــة تحقيــق دوليــة مســتقلة 
ومحايــدة، وســط مخــاوف مــن ضغــوط 
سياســية متزايدة تعرقل تقّدم التحقيق 

املحيل.
وقــال املصــدر إن بيطــار أصــدر مذكــرة 
األشــغال  وزيــر  بحــق  غيابيــة  توقيــف 
العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس 
أمامــه  املثــول  عــن  امتناعــه  "بعــد 
موعــد  تبلغــه  رغــم  اليــوم،  الســتجوابه 

الجلسة وفق األصول".

بروكسل/ وكاالت: 
حكومــة  يف  املخابــرات  رئيــس  التقــى 
ترصيــف األعــال األفغانيــة عبــد الحــق 
إىل  املتحــدة  األمــم  مبعوثــة  وثيــق 
أفغانســتان ديبــورا ليونــز ووكيل األمن 
العام لألمم املتحدة لشــؤون الســامة 

واألمن جايلز ميشود.
ســامة  تأمــن  ســبل  الجانبــان  وبحــث 
موظفــي األمــم املتحــدة، ومــا وصفــاه 
بالتهديــد الــذي يشــكله تنظيــم الدولــة 
وصــول  أهميــة  وكذلــك  اإلســامية، 
األفغــان  إىل  اإلنســانية  املســاعدات 

املحتاجن إليها.
طالبــان  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
تويــر  عــى  بيــان  يف  شــاهن  ســهيل 
أمس: إن اجتاعا آخر بن ليونز ووزير 
رساج  بالوكالــة  األفغــاين  الداخليــة 
الديــن حقــاين ركــز عــى املســاعدات 

اإلنسانية.
"شــدد  حقــاين  أن  شــاهن  وأضــاف 

وتــوىل فنيانــوس )57 عاما(، وهو محام 
املــردة ســليان  تيــار  زعيــم  مــن  مقــرب 
الفــرة  يف  الوزاريــة  مهامــه  فرنجيــة، 

املمتدة بن العامن 2016 و2020.
وكان بيطار حدد يف يوليو/متوز موعدًا 
الســابق  الحكومــة  رئيــس  الســتجواب 
حســان ديــاب، كــا طلــب مــن الربملــان 
رفــع الحصانــة عــن 3 نــواب تولــوا ســابقا 
مناصــب وزاريــة، هم عيل حســن خليل 
)املــال(، غــازي زعيــر )األشــغال( ونهــاد 
املشــنوق )الداخليــة( "متهيــدا لادعــاء 

عليهم والرشوع مباحقتهم".
كا طلب بيطار من نقابة املحامن يف 
طرابلــس )شــال( منحــه اإلذن ملاحقــة 
منحــه  الداخليــة  وزيــر  ومــن  فنيانــوس، 
العــام  املديــر  عــى  لادعــاء  املوافقــة 

لألمن العام اللواء عباس إبراهيم.
قــال  التوقيــف،  مذكــرة  صــدور  وإثــر 
محامــي فنيانــوس، نزيه الخوري، إن "ما 
فاضحــة  مخالفــة  )أمــس(  اليــوم  حصــل 
ونحــن  القضائيــة،  واألصــول  للقانــون 
الخيــارات  دراســة  بصــدد  دفــاع  كفريــق 

عــى أنــه بوســع األفــراد التابعــن لألمــم 
أي  دون  عملهــم  مارســة  املتحــدة 
املســاعدات  وتقديــم  معوقــات، 

الحيوية للشعب األفغاين".
وكان حقــاين قــد طالــب الوفــد األممــي 
لاعــراف  عمليــة  خطــوات  باتخــاذ 
الجديــدة، وإنهــاء  بالحكومــة األفغانيــة 
القامئــة  يف  طالبــان  قيــادات  وضــع 
العقوبــات،  جميــع  ورفــع  الســوداء، 

وتنفيذ اتفاق الدوحة.
كــا أكــد أن طالبــان تريــد إقامــة عاقــة 
العــامل.  دول  كل  مــع  متبــادل  احــرام 
تقديــم  اســتمرار  إىل  الوفــد  وأشــار 
وأعطــى  ألفغانســتان،  املســاعدات 
وعودا باستئناف العمل يف املشاريع 
املتوقفة التي متولها األمم املتحدة.

متحدثــون  دعــا  قندهــار  مدينــة  ويف 
-خــال تجمــع لرجــال األعــال وعلــاء 
املجتمــع  القبائــل-  وشــيوخ  الديــن 
بالحكومــة  االعــراف  إىل  الــدويل 

يف  فنيانــوس،  بينهــم  ســابقن،  وزراء 
ومل  سياســيا،  امتعاضــا  أثــارت  خطــوة 

ميثل أي منهم أمامه.
ونــّددت املنظــات الحقوقيــة وعائــات 
الضحايــا والناجــن يف رســالة مشــركة 
منتصــف  نرشتهــا  املتحــدة،  األمــم  إىل 
السياســين  القــادة  مبحاولــة  األســبوع، 
"التشــكيك يف حياديــة" بيطــار واتهامــه 

بأنه "ُمسّيس".
التحقيــق  "تقاُعــس  أن  عــى  وشــّددت 
ُيبــّن  املحاســبة  ضــان  عــن  املحــيل 
مــن  املســؤولن  إفــات  ثقافــة  بوضــوح 
العقاب التي طاملا ُوجدت يف لبنان".

وأضافت أن "عرقلة الســلطات املخزية 
ملســعى الضحايــا إىل معرفــة الحقيقــة 
إىل  الحاجــة  ُتعــزز  العدالــة  وإحقــاق 
الدولــة  تقاعــس  يف  دويل  تحقيــق 

اللبنانية عن حاية الحق يف الحياة".
بــريوت  مرفــأ  يف  ضخــم  انفجــار  وأدى 
عزتــه   ،2020 أغســطس/آب   4 يف 
كبــرية  كميــات  تخزيــن  إىل  الســلطات 
مــن نــرات األمونيــوم مــن دون إجــراءات 

تزيــد  ال  الخــارج حتــى  أفغانســتان يف 
يف  واالقتصاديــة  اإلنســانية  األزمــة 

الباد.

عــى  مســؤولن  أن  الحقــا  وتبــّن 
وأمنيــة  سياســية  عــدة  مســتويات 
مبخاطــر  درايــة  عــى  كانــوا  وقضائيــة 

تخزين هذه املادة ومل يحركوا ساكنا.

أن  أفغانيــة  إعــام  وســائل  وذكــرت 
رضورة  عــى  أيضــا  أكــد  االجتــاع 
بالحكومــة  املتحــدة  األمــم  اعــراف 
والتعــاون  أفغانســتان  يف  الجديــدة 

معها.
املحليــة  نيــوز"  "طلــوع  قنــاة  وأشــارت 
إىل أن االجتــاع ناقــش أيضــا "تصفيــة 
املتحــدة،  لألمــم  الســوداء  القامئــة 
للســام،  الدوحــة  اتفــاق  وتنفيــذ 
األفغانيــة  العملــة  عــن  واإلفــراج 
املجمــدة مــن أجــل التنميــة املرصفيــة 

واالقتصادية".
وأضافــت القنــاة أن الحكومــة الجديدة 
مــا  املتحــدة  الواليــات  أن  عــى  تــرص 
زالــت ملتزمــة باتفــاق الدوحة، ويتعن 
عليهــا رفــع العقوبــات عــن املســؤولن 

الحكومين.
عــام  الدوليــة  العقوبــات  وفرضــت 
تتــوىل  طالبــان  كانــت  عندمــا   1999

السلطة يف كابل.

التــي قــد نلجــأ إليهــا يف األيــام املقبلــة 
والتي يتيحها لنا القانون".

املســؤولن  مــن  أي  يحــر  ومل 
املذكوريــن إىل جلســات االســتجواب، 
طلبــات  املعنيــة  الجهــات  رفــض  مــع 
متزايــدة  اتهامــات  يواجــه  الــذي  بيطــار 
بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسية، 
اللــه وتجّمــع رؤســاء  عــى رأســها حــزب 
الحكومــات الســابقن، بينهــم زعيــم تيار 
خصوصــا  الحريــري،  ســعد  املســتقبل 

منذ ادعائه عى دياب.
وقبــل أيــام غــادر ديــاب، الــذي كان مــن 
االثنــن  بيطــار  يســتجوبه  أن  املقــرر 
يف  املتحــدة  الواليــات  إىل  املقبــل، 
زيارة عائلية، رغم صدور مذكرة إحضار 
بحقــه، مــا يعنــي أنــه ســيتغيب مجــددا 

عن جلسة االستجواب.
ويخىش مراقبون من أن تؤدي الضغوط 
السياسية إىل عزل بيطار، عى غرار ما 
جــرى مــع ســلفه القــايض فــادي صــوان 
يف  ادعائــه  بعــد  تنحيتــه  جــرت  الــذي 
و3  ديــاب  عــى  األول  ديســمرب/كانون 

الجديدة التي تقودها حركة طالبان.
الداعمــون  املتحدثــون  وطالــب 
للحكومــة الحاليــة بوقــف تجميــد أموال 

شــخصا   214 نحــو  مقتــل  إىل  وقايــة، 
وإصابــة أكــر من 6500 آخرين بجروح، 
باملرفــأ  ألحقــه  واســع  دمــار  إىل  إضافــة 

وأحياء يف العاصمة.

الحكومــة  بإعــان  املجتمعــون  وأشــاد 
الجديــدة عفــوا عامــا، وطالبــوا األهــايل 

بعدم الهجرة وترك الباد.

ومنذ وقوع االنفجار، رفضت السلطات 
تحقيقــا دوليــا، لكــن محققــن فرنســين 
التحقيقــات  يف  شــاركوا  وأمريكيــن 

األولية بشكل مستقل.

ال  مــا  الــدويل  األمــن  مجلــس  ويــدرج 
يقــل عــن 14 عضوا من حكومة طالبان 
-بينهــم  الســوداء  القامئــة  املؤقتــة يف 
محمــد  الــوزراء  رئيــس  بأعــال  القائــم 
تشــمل  والتــي  ونائبــاه-  آخونــد  حســن 

حظر السفر وتجميد األصول.
التحقيقــات  مكتــب  يــدرج  حــن  يف 
الفــدرايل األمــرييك حقــاين يف قامئــة 
برنامــج  قــدم  أن  وســبق  املطلوبــن، 
التابــع  العدالــة  أجــل  مــن  املكافــآت 
لوزارة الخارجية األمريكية مكافأة تصل 
إىل 10 ماين دوالر مقابل معلومات 

تؤدي مبارشة إىل اعتقاله.
الجــاري  أيلــول  ســبتمرب/   7 ويف 
أعلنــت حركــة طالبــان تشــكيلة وزاريــة 
يف  أعــال  ترصيــف  حكومــة  لتكــون 
 3 مــن  أكــر  مــرور  بعــد  أفغانســتان، 
عــى  الحركــة  ســيطرة  عــى  أســابيع 
الرئيــس  وهــروب  كابــل  العاصمــة 

السابق أرشف غني.

أنقرة/ األناضول:
اقــرح الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغان 
يف كتابــه "مــن املمكــن إنشــاء عــامل أعــدل" 
الذي صدر مؤخرًا، إجراء إصاح يف هيكلية 
أعضائــه  عــدد  ورفــع  الــدويل  األمــن  مجلــس 

الدامئن من 5 إىل 20 عضوًا.
زيــادة  كتابــه  يف  أردوغــان  اقــرح  كــا 
صاحيــات الجمعيــة العامــة لألمم املتحدة، 
وأال يكــون مجلــس األمــن الــدويل هــو املقــرر 

الوحيد يف املنظمة.
دول   5 مــن  الــدويل  األمــن  مجلــس  ويتألــف 
املتحــدة  الواليــات  وهــي  دامئــن  أعضــاء 
وروســيا والصــن وبريطانيــا وفرنســا، إضافــة 

إىل 10 دول أعضاء منتخبن غري دامئن.
يف  إلدراجهــا  دولــة   20 انتخــاب  أن  وذكــر 
املجلس من الجمعية العامة سيكون اقراح 
حــل بديــل، بحيــث ميكــن إدراج جميــع دول 

العامل يف آلية القرار املهمة هذه.
وأشار إىل أن إصاح منظمة األمم املتحدة، 
مجلــس  هيكليــة  تأســيس  إعــادة  وخاصــة 
األمــن، ســيتحقق بالطبــع بإجــاع جميــع دول 
العــامل، مبينــًا أنهــم كانــوا يعــربون عــن اقــراح 

تركيا يف هذا اإلطار منذ فرة طويلة.
ودامئــا مــا يدافع الرئيس أردوغان عن رضورة 
أكــر  ليكــون  األمــن  مجلــس  هيكليــة  إصــاح 

عدالــة، ويف هــذا اإلطــار أطلــق منــذ ســنوات 
شعار "العامل أكرب من خمسة".

مجلــس  تنظيــم  "إعــادة  أن  كتابــه  يف  وأكــد 
القــارات  متثــل  بطريقــة  الــدويل  األمــن 
بأكــر  والثقافــات  واألصــول  واملعتقــدات 
نحــو  ثوريــة  خطــوة  ســتكون  إنصافــا  الطــرق 

السام العاملي".
وأردف: "ويف هــذا الســياق نقــرح أن يكــون 
األمــن  مجلــس  الدامئــن يف  األعضــاء  عــدد 
20 بــدال مــن 5، وينبغــي تحقيــق تــوازن مــن 

خــال إنشــاء هيــكل يتــم فيــه زيــادة ســلطات 
األمــن  مجلــس  يكــون  وأال  العامــة،  الجمعيــة 
هو املقرر الوحيد بل مسؤوال أمام الجمعية 

العامة".
مســاعي  كتابــه  يف  أردوغــان  يــروي  كــا 
جمعــاء،  للبرشيــة  العدالــة  لتحقيــق  بــاده 
ســيا  ال  العامليــة  السياســة  واملعضــات 
الظلــم، وأزمــة الاجئــن، واإلرهــاب الــدويل، 
العنــرصي،  والتمييــز  اإلســام  ومعــاداة 

وازدواجية املعايري.
الكتــاب  عائــدات  بجميــع  التــربع  وســيتم 
الــذي تجــري ترجمتــه إىل لغــات عديــدة مثل 
والفرنســية  واألملانيــة  والعربيــة  اإلنكليزيــة 
الطــوارئ  إدارة  إىل  واإلســبانية،  والروســية 

والكوارث الركية. 

بغداد/ وكاالت: 
أعربــت رئيســة بعثــة املراقبــة التابعــة 
لاتحــاد األورويب فيــوال فــون كرامــون 
انتخابــات  إجــراء  يف  أملهــا  عــن 
عنــف  دون  "مــن  العــراق  يف  عامــة 
 80 نــرش  مؤكــدة  تخويــف"،  أو 
االنتخابــات  عــى  لــإرشاف  مراقبــا 
الترشيعيــة املبكــرة يف 10 أكتوبــر/

ترشين األول املقبل. 
وخــال مؤمتــر صحفــي عقــد أمــس، 
يف بغــداد، قالــت كرامون "هذه هي 
املــرة األوىل التــي ينرش فيها االتحاد 
االنتخابــات  ملراقبــة  بعثــة  األورويب 
مبــارشة  إىل  مشــرية  العــراق"،  يف 

البعثة عملها فوًرا.
يف  األملانيــة  النائبــة  وأضافــت 
جميــع  "أشــجع  األورويب  الربملــان 
األطــراف عى ضان عملية ســلمية. 
يف  والتخويــف  للعنــف  مــكان  ال 
االنتخابــات… حتــى يعطــي الناخبون 

أصواتهم بكل حرية".
"الســلمي  املنــاخ  أن  وتابعــت 
أن  "لضــان  رضوري  واآلمــن" 
النســاء  وخاصــة  املرشــحن،  جميــع 
والناشطن والصحفين واملدافعن 
عن حقوق اإلنسان وجميع الناخبن، 
ميكنهم مارســة حقوقهم وحرياتهم 

الدميقراطية بشكل كامل".

يف  ســتبقى  البعثــة  أن  وذكــرت 
العراق لعدة أســابيع بعد االنتخابات 
ملتابعــة تطورات االنتخابات، مؤكدة 
"لــن نتدخــل باالنتخابــات ألنهــا ملــك 
للشعب العراقي، ونحن هنا لتأمينها 

بطلب رسمي من الحكومة".
وخــال اســتقباله كرامــون أمــس، يف 
برهــم  العراقــي  الرئيــس  أكــد  مكتبــه، 
املقبلــة  االنتخابــات  أهميــة  صالــح 
أقــى  ضــان  ورضورة  للعراقيــن 
لتأمــن  والعدالــة،  النزاهــة  درجــات 
حــق التصويــت للناخبــن بــكل حريــة 
تاعــب،  أو  ضغــوط  أو  قيــود  وبــا 

لتكتسب املصداقية والرشعية.
مهمــة  املقبلــة  االنتخابــات  أن  وعــد 
تأمــن  أهميــة  عــى  مشــددا  للبلــد، 

حــق التصويــت للناخبــن بــكل حريــة 
تاعــب،  أو  ضغــوط  أو  قيــود  وبــا 
عــن  بحــق  معــربة  مخرجاتهــا  لتكــون 
بضــان  مطالبــا  العراقيــن،  إرادة 

نزاهتها وعدالتها.
الســلوك  مدّونــة  أن  وأضــاف 
رئاســة  قدمتهــا  التــي  االنتخــايب 
القــوى  عليهــا  ووافقــت  الجمهوريــة 
احــرام  رضورة  تؤكــد  السياســية، 
آمنــة  بيئــة  وإيجــاد  القانونيــة  اللوائــح 
وتأمــن  لانتخابــات  ومســتقرة 
وااللتــزام  للمرشــحن،  فــرص  تكافــؤ 
بتعليات مفوضية االنتخابات ومنع 
عــى  تؤثــر  التــي  الســلبية  الظواهــر 
اســتخدام  مــن  االنتخابيــة  العمليــة 
املــال الســيايس والتاعــب بأصوات 

العراقين.
وأخــرًيا، أعلنــت مفوضية االنتخابات 
مراقــب   600 إىل  يصــل  مــا  أن 
مراقبــة  ســيتولون  البــاد  خــارج  مــن 

االنتخابات املبكرة.
 31 يف  املفوضيــة،  أرقــام  ووفــق 
 3249 فــإن  املــايض،  يوليو/متــوز 
21 تحالفــا و109  مرشــحا، ميثلــون 
مســتقلن،  جانــب  إىل  أحــزاب، 
مقعــدا   329 بـــ  للفــوز  سيتنافســون 

يف الربملان العراقي.
الــدورة  انتهــاء  املفــرض  مــن  وكان 
إال   ،2022 عــام  الحاليــة  الربملانيــة 
إجــراء  قــررت  السياســية  األحــزاب  أن 
أطاحــت  بعدمــا  مبكــرة  انتخابــات 
احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة 
السابقة، برئاسة عادل عبد املهدي، 

أواخر 2019.
برئاســة  لحكومــة  الثقــة  منــح  وتــم 
مايــو/ يف  الكاظمــي،  مصطفــى 

انتقاليــة،  2020، إلدارة مرحلــة  أيــار 
االنتخابــات  إجــراء  إىل  وصــوال 

املبكرة.
ومــن املقــرر عقــد االنتخابــات الشــهر 
 25 نحــو  ســيدعى  حيــث  املقبــل، 
بــن  مــن  لاختيــار  ناخــب  مليــون 
3249 مرشحا يتنافسون عى 329 

مقعدا يف الربملان.

إيقاف 3 آالف عامل 
صحــــة يف فرنســــا 
لرفضهم التطعيم 

ضد كورونا
باريس/ األناضول:

أعلن وزير الصحة الفرنيس، أولفييه فريان، أمس، 
إيقــاف قرابــة 3000 عامــل يف قطــاع الصحــة عــن 

العمل لرفضهم تلقي لقاح ضد فريوس كورونا.
ويف ترصيــح إلذاعــة "آر يت إل" املحليــة، أوضــح 
فــريان أن بــاده تفــرض إلزامية تطعيم عاميل قطاع 

الصحة بلقاحات مضادة لكورونا.
وأضــاف أن فرنســا لديهــا قرابــة 2.7 مليــون عامــل 
يف قطــاع الصحــة، وقــد تــم تطعيــم غالبيتهــم ضــد 

كورونا.
وشــدد أن الــوزارة أوقفــت نحــو 3 آالف عامــل عــن 
العمــل لرفضهــم التطعيــم ضــد كورونــا، مســتدركا 
أن هــذا الوضــع مؤقــت وأن قســا كبــريا مــن هــؤالء 

قرروا تلقي جرعات لقاح ضد الفريوس.
عــرشات  اســتقالة  الفرنــيس  الوزيــر  أعلــن  كــا 
إلزاميــة  لرفضهــم  الصحــة  قطــاع  يف  العاملــن 

التطعيم عليهم ضد كورونا.
ويف 9 أغسطس/ آب دخلت حيز التنفيذ إلزامية 
تطعيــم كافــة كــوادر القطاع الصحــي واإلطفاء بزمن 

أقصاه 15 سبتمرب/ أيلول الحايل.
احتــج  املاضيــة،  التســعة  األســابيع  مــدار  وعــى 
مئــات اآلالف مــن األشــخاص عــى هذا اإلجراء يف 

جميع أنحاء فرنسا يف كل يوم سبت. 

على خلفية تفجير مرفأ بيروت
قاٍض لبنـــاين يصـــــدر مذكــــرة توقيــــف بحق وزيـــر سابـــــق 

ورفع جميع العقوبات
طالبان تبحث سبل تأمني موظفي األمم المتحدة وتدعو لالعرتاف بالحكومة الجديدة 

أردوغان يقرتح رفع عدد 
أعضاء مجلس األمن 

الدائمني إىل 20

الكاظمي يتعهد بإعادة مليارات الدوالرات المهربة إلى خارج البالد
أوروبا تأمل إجراء انتخابات عراقية "دون تخويف" 

مرفأ بريوت بعد االنفجار       )أرشيف(

ديبورا ليونز مع قيادة طالبان

 فيوال فون كرامون يف متابعة  إجراء االنتخابات العراقية
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فرح اسليم في "اليوم األول" بالمدرسة: فرح اسليم في "اليوم األول" بالمدرسة: 
"عودتي رسالة تحدٍّ لالحتالل""عودتي رسالة تحدٍّ لالحتالل"

مختارات بانورامية من مسيرة مختارات بانورامية من مسيرة 
الشاعر علي جعفر العالق اإلبداعيةالشاعر علي جعفر العالق اإلبداعية "تفاحة الضوء".."تفاحة الضوء"..

بــدت المشــاهد فــي مدرســة مصطفــى حافــظ وكأنهــا 
احتفــال بالعيــد بدًل مــن الذي قضته الطفلة فرح اســليم 
ة المستشــفيات لتلقي العالج بعد إصابتها في  على أســرَّ

العدوان على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
زميالتها في المدرسة ارتدين األثواب التراثية بدًل من الزي 
المدرسي ابتهاًجا بعودة زميلتهن إلى مقاعدها الدراسية 

رافعــات لفتــات »بالــروح بالــدم نفديــك يــا فلســطين« 
و«القدس عاصمة فلسطين األبدية«، »نورتي مدرستك 

يا فرح«.

غزة/ هدى الدلو:

مدرستها تحتفل بعودتها من رحلة عالج في إثر إصابتها

ومــع بــدء مراســم االحتفــال جلســت الطالبات عىل املقاعــد منتظرات 
بشــغف أن تطــل عليهــن فــرح بوجههــا البشــوش، ليتأكــدن مــن عودتهــا 

وتكتمل فرحتهن ببدء العام الدرايس.
طلــت الطالبــة فــرح بوجههــا الــذي بــدا كالقمــر، وقــد اقتبســت مالمــح 
وجهها من اسمها، حيث الفرح والسعادة ابتهاًجا بعودتها إىل مقاعد 
الدراســة، لتعتــي املنصــة وتلــوح لزميالتهــا بإشــارة النــر عــىل أنغــام 
أغنيــة "عــىل عهــدي عــىل دينــي أنا دمي فلســطيني" وهــن يصفقن لها 

بحرارة.
حافــظ  مصطفــى  مدرســتها  أمــس  نظمتــه  احتفــال  يف  ذلــك  وكان 
والتعليــم،  الرتبيــة  وزارة  يف  غــزة  غــرب  مديريــة  مبشــاركة  املشــرتكة 
وبحضور قائد قوة املستشفى امليداين العقيد الركن زكريا أبو خيط.

مرت بها يف املرحلة املاضية، فإنها ستعود إىل صمودها الستكامل 
مســرتها التعليميــة حتــى تصبــح يف املســتقبل طبيبــة تقــدم العــالج 

واملساعدة لألطفال الفلسطينيني.
من جهتها هنأت مديرة املدرسة رحاب عطا الله الطالبة بعودتها إىل 
مقاعــد الدراســة بعــد رحلــة عــالج ترسد قصــة معاناة لطفلة اســتهدفها 
االحتــالل بصواريخــه التــي ال تفــرق بــني صغــر وكبــر، ولكــن ذنبهــا أنهــا 
مــن أطفــال فلســطني الذيــن يســتهدفهم االحتالل، ويصيبهــم بإعاقات 
دامئــة، أو يفقدهــم الحيــاة كــام الثالثة شــهداء يف مدرســتها باملرحلة 

اإلعدادية.
مستقبل باهر

يف الســياق تحــدث مديــر الرتبيــة والتعليــم -غــرب غــزة د. عبــد القــادر 

أبــو عــي بــأن الشــعبني األردين والفلســطيني يحمــالن قضيــة واحــدة، 
"فاألردن مل يدخر جهًدا يف الوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني 

يف أحلك الظروف وأصعبها".
ويقــول: "املوقــف النبيــل للمملكــة األردنيــة ومبادرتهــا برعايــة فــرح يف 
املواقــف عديــدة،  بــل  األخــر،  يكــون  ولــن  األول  ليــس  أثنــاء عالجهــا 
وهناك الكثر من القضايا التي تتبناها، فالقضية الفلسطينية حارضة 

ودامئة يف أروقة اململكة".
وتنبــأ أبــو عــي مبســتقبل باهــر لفــرح، موجًهــا الحديــث لهــا: "ســتصنع 
اإلصابة منك شــخصية قوية وناجحة، وســتتمكنني من تحدي املحتل 
اإلرسائيي بتفوقك ونجاحك، وستكونني كام أطفال فلسطني سفرًة 

لقضيتك ومدافعًة عنها".

وفقدت الطالبة فرح ساقها يف العدوان األخر، ونقلت لتلقي العالج 
يف اململكة األردنية الهاشمية، لرتكيب طرف صناعي لها.

تقول فرح لصحيفة "فلسطني": "عوديت إىل مدينتي غزة ومدرستي 
الــذي يســتخدم قوتــه  هــي مبنزلــة رســالة تحــدٍّ لالحتــالل اإلرسائيــي 
يف اســتهداف األطفــال، فهــذا هــو بنــك أهدافــه يف أي عــدوان عــىل 

القطاع".
بعــد  اللحظــات  تلــك  يتملكهــا يف  مــا  هــي  والســعادة  الفــرح  مشــاعر 
عودتهــا إىل حياتهــا الطبيعيــة كــام قبــل معركــة ســيف القــدس، وذلــك 
بعــد غيــاب ثالثــة أشــهر و15 يوًمــا، "عددتهــا يوًمــا يوًما، منتظــرة اليوم 

الذي أعود فيه بعد رحلة عالج طويلة وصعبة".
وتوضــح فــرح أنهــا عــىل الرغــم مــن الظــروف الصحيــة والنفســية التــي 

ن/ فلسطني: عامَّ
يقــدم عــي جعفــر العــالق يف ديوانــه "تفاحــة الضــوء" مجموعــة 
مختــارة مــن القصائــد واملقطوعــات التــي متثــل مجمــل مســرته 
منــذ  بــدأت  التــي  املســرة  تلــك  الشــعر،  عــامل  يف  اإلبداعيــة 
نها إصداره األول "ال  ستينيات وسبعينيات القرن العرشين، وضمَّ
يشء يحــدث.. ال أحــد يجــيء"، الصــادر عــام 1973، وصــواًل إىل 

قصائد ديوانه "فراشات لتبديد الوحشة" الصادر عام 2021.
وتخللت تلك األعوام الطويلة مجموعة كبرة من اإلصدارات، 
وصــل عددهــا إىل عرشيــن ديواًنــا، واختــر مــن كل واحــد منها 
مقتطفــات لـ"تفاحــة الضــوء"، منهــا عــىل ســبيل املثــال: وطــن 
ــام آدم، وطائــر  لطيــور املــاء، شــجر العائلــة، فاكهــة املــايض، أيَّ

يتعرث بالضو، فراشاٌت لتبديد الوحشة.
وموزعــون"  نــارشون  "اآلن  عــن  الصــادرة  املختــارات  وجــاءت 
يف األردن يف 454 صفحــة مــن القطــع املتوســط، وحفلــت 
ــل خاللهــا  صفحاتهــا بحــاالت وجدانيــة وتجليــات أســلوبية تنقَّ
العــالق بــني مواضيــع متعــددة خاطــب فيهــا املــرأة والصديــق 
والوطــن والعائلــة والبــرش املقهوريــن والجــامل املهــدد بالزوال 
وســائر املواضيع التي أثرت تجربته اإلنســانية واإلبداعية عىل 

مدى يتجاوز نصف قرن من الزمان.
ويرى الناقد العراقي فاروق يوسف يف كلمة له ُوضعت عىل 
غــالف املختــارات أن غنائيــة العــالق كانــت إحــدى العالمــات 
الفارقة التي ميزت تجربته، وبني أنها: "كانت من ُصْنع اللغة، 
وجــاءت مســتلَهمًة مــن عجينتهــا كــام لــو أنهــا مرآتهــا، أو أنهــا 

ت منها". ُقدَّ
رعاية النغم الداخلي

عــىل  العــاّلق  "حــرَص  الغنائيــة:  هــذه  مالمــح  مبينــا  ويضيــف 

القــارئ إىل العــوامل شــبه الســحرية التــي يرســمها لــه العــالق. 
يقول يف "القصيدة املائية" من مجموعة "وطن لطيور املاء" 

الصادرة عام 1975:
ذاَك وجُهِك، من أّيا ُأُفٍق تنُظريَن؟

أرى غابًة َمألْتها العصافُر:
تهرُُب من مَطِر الصيِف، والورُد فاجأيَن لّيًنا..

وثياُبِك، تلك السامُء الخفيفُة،
تأخُذين ملواِسمها
إّن موسَمِك الرخَو

رعايــة النغــم الداخــّي الــذي يْحــُدث عنــد لقــاِء املفــردات أو 
تصاُدِمهــا بعضهــا ببعضهــا اآلخــر، كــام لــو أّن تلــك املفــردات 
مل تلتــِق مــن قبــل، حتــى ليشــعر القــارئ أّن الشــاعر قــد حــذف 
التــي  املســافة  يف  ــا  خطًّ وقعــْت  التــي  الكلــامت  مــن  الكثــر 
تفصــُل بــني مفردتــني كانتــا تتجاذبــان عــن ُبعــد، مــن أجــل أن 
َيْصــُدر نغــٌم بعيِنــه هــو يف حــدِّ ذاتــه هــدُف القصيــدة. كانــت 
موســيقى ذلــك الشــعر نوًعــا مــن الِهَبــة التي تطلُع مــن مكاٍن مل 

تنتبه التقنيُة إىل وجوده".
وتظهر الغنائية تلك ممتزجة بالصور الفنية التي تغّذي شــوق 

دشداشٌة تخِلُط الصيَف باملاِء،
واملاَء بالَصْيِف.

برتاكــامت  متتــزج  لكنهــا  نصاعتهــا،  عــىل  الصــورة  وتحافــظ 
لغتــه  ويف  الشــاعر  نفــس  يف  تأثرهــا  تــرتك  التــي  الســنني 
وموقفه من الحياة، فيخاطب قارئه يف نص يجمع بني الذايت 
والعــام مــن مجموعــة "حتــى يفيــض الحــى بالــكالم" الصــادرة 

عام 2013:
صّناُع هذا الحننِي املمّض..

بناُة املجاعاِت وارفًة..
وارثو لعنِة األّولنْي..

ليس من وطٍن نتعشقُه، ليس من بلٍد
ليقول: ادخلوا آمننْي..

ليس من مطٍر يك نلّم آللَئُه بالشباْك..
ا ومنذ اندالع الهالْك ومنذ ابتداِء الحننِي طريًّ

وهتافاتنا تنهُش الريَح:
يا مطَر اللِه دعنا نراْك..

الحنني إىل الوطن
ويظهر حنني عي جعفر العالق للعراق، وطنه ومهد طفولته، 
يف غــر مــكان مــن املختــارات، وهــو حنــني يعكــس وجهة نظره 
التــي تــرى أن ارتبــاط باملبــدع باملــكان هو ارتبــاط حتمي وقوي 

وحميم.
يقول يف قصيدة "حنني عابر للطوائف" من ديوانه "فراشــات 

لتبديد الوحشة" الصادر عام 2021:
إنه الدرويُش العابُر بني الثعابني

املسكوُن بقصائد الحننِي العابِر للطوائف
وتظهــر حالــة التشــظي التــي يجســدها العــالق قائــال يف أحــد 

لقاءاتــه الصحفيــة: "ال أنــا منفــي وال أنــا مقيــم. وهــذه الثيمــة 
يتبعــرث  كذلــك  العراقــي  فاإلبــداع  شــعري؛  كل  يف  تتشــظى 
الحالــة  هــذه  تظهــر  للمجهــول"،  ترقــب  يف  والــكل  ويتشــظى 
يف غــر نــص، منهــا "متعبــا أدخــل البيــت" من مجموعــة "طائر 

يتعرث بالضوء" الصادرة عام 2018:
متعًبا أدخُل البيَت

أبحُث دون طائٍل عام يعينني عىل النوِم..
ال نعاَس ينتظرين يف الرسير..

ال ليَل يتمّش حنوًنا خارَج النافذْة..
ليس إاّل رجاٌل يشّقون ذاكريت

مبخالبهم..
ويهبطوَن عىل لغتي

مبظالٍت من األسالِك الشائكة..
ليس إاّل أطفاٌل يرضعون من قيثارٍة

بلَغْت سّن اليأس..
وأســتاذ جامعــي عراقــي،  وناقــد  شــاعر  العــالق  وعــي جعفــر 
حاصــل عــىل جائــزة العويــس للشــعر، للعــام 2019. ولــد يف 
محافظــة واســط عــام 1945، وهــو حاصــل عــىل الدكتــوراة من 

جامعة إكسرت يف بريطانيا عام 1984. 
غــادر العــراق عــام 1991، وعمــل أســتاًذا لــألدب والنقــد 
الحديــث يف جامعــة صنعــاء، ثــم يف جامعــة اإلمــارات. 
ــا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وله  وهــو مقيــم حاليًّ

إضافــة إىل إصداراته يف 
مجموعــة  الشــعر  مجــال 
اإلصــدارات  مــن  كبــرة 

النقدية.
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غزة/ يحيى اليعقويب:
تجمعــوا أمــام جبــل من القصاصات الورقية، يطلقون لخيالهم 
يف  يلقــوه  أن  طــرق؛  مفــرق  أمــام  وكانــوا  العنــان،  وأفكارهــم 
القاممــة أو يعيــدوا اســتخدامه؟ أفــكار كثــرة راودتهــم، لكــن 
منــه  تســتفيد  مألــوف  غــر  يشٍء  ابتــكار  عــى  الرتكيــز  كان 

رشيحة كبرة.
ن  تكــوِّ اللوحــة  إطــار  عــى  تســتحوذ  صغــرة  دائريــة  قطــٌع 
فسيفســاء تتحالف يف أرضيتها األلوان األرضية الخرضاء، ثم 
درجــات األزرق، يف حــن تتســلق شــجرٌة بنيــة ذات فــروع إىل 

األعى.
يف لوحــة أخــرى تتوشــح الســامء باللــون الــوردي، وتظهــر لــك 
أشــجار النخيل بلونها األســود وتحيط بها الصخور، هنا جدار 
بوعــاء  شــمعة  توقــد  فقــرة  عائلــة  ظــروف  عــن  يحــي  قديــم 
أبيــض، هــذه املشــاهد للوحــات فنيــة صنعهــا فريــق "أوركيد" 
كانــوا  قصــص  مــروع  أوراق  بقايــا  بتحويــل  قامــوا  بعدمــا 
يعدونه إىل ألواح رسم معاد استخدامها ورسموا عليها تلك 
الرســومات الزاهيــة، كانــت نهايــة لألفــكار التــي راودت فريــق 

"أوركيد" لتنمية الفنون والثقافة.
بيطــري  طبيــب  وهــو  ثابــت  ســامل  هنــا،  مــن  تبــدأ  القصــة مل 
مــن  الفريــق  ألعضــاء  إضافــة  ثابــت،  هــدى  املؤلفــة  وزوجتــه 
بعنــوان  إنتــاج سلســلة قصصيــة  عــى  ذاتهــا، عملــوا  العائلــة 
تســاعد  اقتصاديــة  سلســلة  عــن  عبــارة  وهــي  عســل"  "دفــرت 
األطفــال عــى فهــم األفــكار االقتصاديــة، يتحــدث عــن إعــداد 
املوازنــة، والتخطيــط، واإلرادة، وأنتــج الفريق أربعة إصدارات 
منه، أما اإلصدار الخامس فخصص حول أزمة جائحة كورونا.
إىل  ووصــل  اإلصــدار  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  اعتمــدت 

مكتباتهــا، ثــم بــدأ الفريــق يف مــروع تدريــب طالب مدارس 
الالجئــن  وتشــغيل  غــوث  ووكالــة  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة 
طريــق  عــن  اإلبداعيــة  الكتابــة  عــى  "أونــروا"  الفلســطينين 
ورش، وإنتاج كتب عن اللغة العربية مساندة ترح املنهاج 

بطريقة قصصية، كقواعد اللغة العربية.
وجــدت  الطــالب،  تدريــب  ورش  تعقــد  هــدى  كانــت  بينــام 
أمامها مئات األوراق من املسودات التي يستخدمها الطالب 
يف التــدرُّب عــى نســج قصــص صالحــة يف النهايــة للطباعــة، 
تعطــي نظــرة أكــر قرًبــا عن تلــك املشــاريع التدريبية: "كانت 
معظمهــا عــى فنــون الكتابــة اإلبداعيــة، وقصــص حــول املــدن 
درامــا،  إىل  املنهــاج  تحويــل  عــى  تعتمــد  وقصــص  واآلثــار، 
وتحويــل القواعــد يف اللغــة العربية لقصة جميلة فيها أبطال، 

ويستنتج الطالب القاعدة عرب قراءة القصة".
كانــت يف املحصلــة أمــام قرابــة طن من األوراق، تزيح الســتار 
أصدقــاء  "ألننــا  "فلســطن":  لصحيفــة  فكرتهــا  كواليــس  عــن 
للبيئــة وممــن يهتمــون بنظافتهــا، مل أقــم بالتخلــص مــن أكــوام 
الــورق التــي جمعناهــا، بــل خطــرت ببالنــا فكــرة إعــادة تدويــر 
ألــواح رســم معــاد  وإنتــاج  األشــكال،  مــن  العديــد  الــورق إىل 

تدويرها".
بيئيــة  "مشــكلة  لحــل  نــواة  مروعهــا  يكــون  أن  هــدى  تأمــل 
قامئــة تتمثــل بالتلــوث البيئــي الذي تســببه النفايــات الورقية، 
إذ تقــوم فكرتهــا عــى تحويــل كل أنــواع الــورق إىل أليــاف ورق 
التــي  متنوعــة،  اســتخدامات  منهــا  واحــد  ولــكل  عجينــة،  أو 
باتــت تجــذب الطــالب والفنانن واملهتمن بأعامل األشــغال 

اليدوية والديكور".
الجميلــة  الفنــون  كليــة  طــالب  أن  أحــد  عــى  يخفــى  وال 

والرسامن عامة يحتاجون إىل ورق الكانفاس )قامش خاص 
بالرســم معالــج ومشــدود عــى إطــار خشــبي( باســتمرار وكثًرا 
ارتفــاع مثنــه  لتنفيــذ أفكارهــم ومشــاريعهم، ولكنهــم يعانــون 
وانتشــار األنواع الرديئة منه، وعدم توفر املقاســات املطلوبة 

منه عى مدار العام.
يف إحدى الورش يتجمع الفريق ويبدؤون يف إعادة التدوير، 
أواًل بفــرم األوراق وتقطيعهــا، ثــم ُتنقــع مبــاء ســاخن مــع مــواد 
أخرى ملدة أربعة أيام، بعد ذلك ُيعجن ثم ُيعرص املاء منه، 
فتكــون أمامــك مــادة عجينيــة توضــع يف قوالــب عــى حجــم 
مقــاس اللــوح، ثــم ُتضغــط وُتكبــس وُتعــرَّض ألشــعة الشــمس 
حتى تجف، ويكون أمامك اللوح صالًحا لالستعامل بالرسم، 

وميكن تصميم ألواح ملساء وأخرى خشنة.
بينــام يقــدر زوجهــا ســامل املخلفــات الورقيــة يف قطــاع غــزة 
ــا بنحــو 7 أطنــان، يســعى إىل أن ُيســتفاد مــن كل تلــك  يوميًّ
للبيئــة  وصديقــة  آمنــة  "األلــواح  تدويرهــا:  بإعــادة  األطنــان 
وميكــن اســتخدامها يف أكــر مــن اتجــاه وميكــن مســح الرســم 
وإعــادة رســم لوحــة فنيــة جديــدة عــى نفــس اللــوح، وميكــن 

التخلص منه بنقعه باملاء أو الرتبة فيتحلل" يقول.
إضافــة لأللــواح قــام الفريــق بإنتــاج بــودرة عــى هيئــة عجينــة 

طينية يستطيع األطفال تشكيل مجسامت مختلفة منها.
يف صفحة الفريق عى "انستغرام" يعرض الفريق رسومات 
كثــرة أنتجوهــا بالرســم عــى األلواح املعــاد تدويرها، بعضها 
بــدالالت  ورســومات  وزخــارف،  أباريــق  مــن  تراثيــة  رســومات 
شــيفرة  لفــك  املتابعــن  خيــاالت  تســتفز  املعنــى  عميقــة 
الرســوم، وأخرى للزهور، وقام بإرشاك طالب املدارس بهذه 

األعامل بعد ذلك.

"أوركيــد" يعيــد تــدويـــر بقـــايـــا "أوركيــد" يعيــد تــدويـــر بقـــايـــا 
مخلفــات األوراق أللــــواح رســــممخلفــات األوراق أللــــواح رســــم

بعد أن جمع الله تعاىل إلبراهيم -عليه الصالة والّسالم- املقامن، 
ورّشفه باملنزلتن؛ منزلة الصّديق ومنزلة النبّي، توجه إىل أبيه بكالم 
االســتدراج  القلــوب يف  ويأخــذ مبجامــع  الســامعن،  أعطــاف  يهــز 
واإلذعــان واالنقيــاد بألطــف العبــارات وأرشــقها وهــو مشــتمل عــى 
حســن املالطفــة واالســتدراج والرفــق يف الخصمــة والحجــاج واألدب 

العايل وحسن الخلق الحميد.
ونعيــش يف هــذه اآليــات الكرميــة مــع الخليــل -عليــه الّســالم- وهــو 
واحــرتام  بــأدب  الفاســدة  عقيدتــه  لــه  وُيبطــل  ويعظــه،  أبــاه  يحــاور 
وحكمــة ورفــق، قــال اللــه تعــاىل حاكيــا عــن إبراهيــم: }إِْذ َقــاَل أِلَِبيــِه َيــا 
أََبــِت ِلــَم َتْعُبــُد َمــا اَل َيْســَمُع َواَل ُيْبــرِصُ َواَل ُيْغِنــي َعْنــَك َشــْيًئا )42( َيــا 
اًطا  ِبْعِنــي أَْهــِدَك ِصَ أََبــِت ِإنِّ َقــْد َجــاَءِن ِمــَن اْلِعْلــِم َمــا َلــْم َيْأِتــَك َفاتَّ
ِللرَّْحَمــِن  َكاَن  ــْيَطاَن  الشَّ إِنَّ  ــْيَطاَن  الشَّ َتْعُبــِد  اَل  أََبــِت  َيــا   )43( ا  َســِويًّ
َك َعَذاٌب ِمَن الرَّْحَمِن َفَتُكوَن  سَّ ا )44( َيا أََبِت ِإنِّ أََخاُف أَْن مَيَ َعِصيًّ

ا{ ]مريم: 42-45[. ْيَطاِن َوِليًّ ِللشَّ
قــد بــدأ وعــظ أبيــه وإرشــاده بندائه وقوله: }َيــا أََبِت{، وهو نداء لطف 
ومحبــة، اســتفتح بــه لُيحنــن قلــب أبيــه ويســتلطفه، والتــاء يف قولــه 
}َيــا أََبــِت{ عــوض عــن يــاء املتكلــم، وذكرهــا بدال عن اليــاء مبالغة يف 

التلطيف.
ونــادى أبــاه مــع أنــه يف حرضتــه، إلثــارة انتباهــه وإيقــاظ نفســه وتهيئة 
-عليــه  إبراهيــم  واســتخدم  وتركيــز،  بوعــي  عليــه  واإلقبــال  ذهنــه، 
الّســالم- يف نــداء أبيــه أداة النــداء }َيــا{ التــي للبعيــد، عى الرغم من 
أنــه قريــب منــه وبجــواره، إلشــعار أبيــه بعلــو منزلتــه ورفعــة مكانته يف 
نفس ابنه، وقد كّرر نداء بـ}َيا أََبِت{ أربع مرات، وهو نداء يهمش له 
كل أب ويــرق لــه ويتلــذذ بــه، وهــو نداء فيه مــن الرفق والتودد واللن 
واالســتاملة مــا فيــه، وقــد توّجــه إىل أبيــه بخطابــه بوصــف األبــوة إمياء 

إىل أنه مخلٌص له النصيحة.
أبيــه حجــة فســاد  عــى  ألقــى  الرائعــة  النفســية  التهيئــة  تلــك  وبعــد 
الخطــأ،  وعملــه  عبادتــه  ســبب  عــن  االســتفهام  صــورة  يف  عبادتــه 
فقــال لــه: }َيــا أََبــِت ِلــَم َتْعُبــُد َمــا اَل َيْســَمُع َواَل ُيْبــرِصُ َواَل ُيْغِنــي َعْنــَك 
، واســتفهم عــن  َشــْيًئا{، فابتــدأ حــواره بالحجــة الراجحــة إىل الحــسِّ
وصــف  وقــد  مــن حجــارة،  وثنــا  يعبــد  أن  بأبيــه  حــدا  الــذي  الســبب 
الوثــن بثــالث صفــات مذمومــة: أحدهــا: ال يســمع، ثانيهــا: ال يبــرص، 
ثالثهــا: ال يغنــي شــيئا. تأمــل فطنــة الداعيــة إىل اللــه إبراهيــم -عليــه 
الّسالم- وهو يفّند عقيدة أبيه يف األصنام، فوصفها بأوصاف ُتبطل 
اســتحقاقها لأللوهيــة، بيــان ذلــك أّنهــا إذا مل تســمع ومل تبــرص وال 
تنفع من يطيعها، وال ترضُّ من يعصيها فأية فائدة يف عبادتها؟ وإذا 
كان الدعاء لّب العبادة، فالوثن إذا مل يســمع دعاء الداعي، 
يتقــرب  مــن  تبــرص  ال  كانــت  وإذا  عبادتــه؟  يف  منفعــة  فأّيــة 
إليهــا، فأّيــة منفعــة يف ذلــك التقــرب؟ بــل إذا كانــت ال تبــرص 

مــن يعظمهــا ويتقــرب إليهــا، وال مــن يحقرها ويؤذيها، فأية فائدة يف 
عبادتهــا، وأّي نفــع ملــن يعبدهــا؟ وإذا كانــت ال تنفــع وال تــرّض فــال 
يرجى منها منفعة وال يخاف من رضرها، فأية فائدة يف عبادة ما ال 
تســتطيع حاميــة نفســها مــن الكــر واإلفســاد، كــام فعل بهــا إبراهيم 
-عليــه الّســالم- فيــام بعــد؟ فــأّي حاميــة تســتطيع أن تقّدمهــا تلــك 

األوثان ملن يلجأ إليها؟
لقــد واجــه إبراهيــم -عليــه الّســالم- أباه يف عقيدته الفاســدة بســؤال 
االســتفهام املشــوب بالتعجــب والتوبيــخ ملــن يعبــد وثنــا أو صنــام 
ال ميلــك لنفســه وال لعابــده شــيئا، أي مل تعبــد أصنامــا ناقصــة يف 
ذاتهــا ويف أفعالهــا، فــال تســمع وال تبــرص، وال متلــك لعابدهــا نفعــا 
وال رّضا، بل وال متلك لنفســها شــيئا من النفع، وال تقدر عى يشء 
مــن الدفــع؟ فهــذا برهــان جــّي داّل عــى أن عبــادة الناقــص يف ذاتــه 
وأفعالــه مســتقبحة عقــاًل ورشعــا، ودّل عــى تنبيهــه وإشــارته إىل أن 
الذي يجب ويحسن عبادته من له الكامل الذي ال ينال العباد نعمة 

إال منه، وال يدفع عنهم نقمة إال هو.
واألصــل يف العبــادة أن يتوجــه بهــا اإلنســان إىل مــن هــو أعــى مــن 
مقــام  مــن  أســمى  مقــام  إىل  يرفعهــا  وأن  وأقــوى،  وأعلــم  اإلنســان، 

اإلنسان وأسمى.
وأن تكون العبادة ملن خلق اإلنسان واملخلوقات، وملن شأنه النفع 
والــرّض والثــواب والعقــاب، فقــد ثبــت عــن الفاروق عمر بــن الخطاب 
-ريض اللــه عنــه- يف الصحيحــن أنــه جــاء إىل الحجر األســود فقّبله، 
وقــال: إن أعلــم أنــك حجــر ال تــرّض وال تنفــع، ولــوال أن رأيــت النبــي 

صّى الله عليه وسّلم يقّبلك ما قّبلتك.
إّن العبادة هي غاية التعظيم، فال تحّق إال ملن له غاية اإلنعام، وهو 
الخالــق الــرازق القــادر املحيــّي املميــت الــذي لــه األســامء الحســنى 
وحــده  فهــو  وفروعهــا،  عــم  النِّ أصــول  منــه  الــذي  العــى،  والصفــات 

سبحانه وتعاىل املستحق للعبادة.
وتعــرف العبــادة بأنهــا طاعــة عبــد ملعبــود يف أمــره ونهّيــه، فالذيــن 
يعبــدون مــا دون اللــه مــن صنــم أو وثــن أو شــمس أو قمــر، هــل هــذه 
األصنــام خلقتهــم أو خلقــت شــيئا أو رزقتهــم أو رزقت أحًدا؟ ومباذا 
أمرتهــم هــذه املعبــودات؟ وعــن أي يشء نهتهم؟ وماذا أعّدت هذه 
املعبــودات ملــن عبدهــا؟ ومــاذا أعــّدت ملــن عصاهــا؟ ومــا املنهــج 
الذي جاءت به حتى تســتحق العبادة؟ الجواب هنا: ال يوجد يشء 

من هذا كله، إذا فعبادتهم باطلة.
لقــد ســلك الخليــل إبراهيــم -عليــه الّســالم- يف دعــوة أبيــه أحســن 
مــن تعظيــم  قلبــه  بتخليــة  بــدأ  أبلــغ احتجــاج،  منهــاج، واحتــّج عليــه 

األصنــام، فبــّن لــه أّنها ال تســتحق شــيئا من العبــادة والتعظيم 
وال  تبــرص،  وال  تســمع  ال  فهــي  لســكونها وعجزهــا وضعفهــا، 

تجلب نفعا لعابدها وال تدفع عنه رّضا.

غزة-نابلس/عزام حافظ:
ا  ســلوكيًّ مظهــًرا  العــدوان  الســلوك  يعــد 
أزمــات  مــن  اإلنســان  يعانيــه  عــام  للتنفيــس 
انفعاليــة غــر ســارة، فيميــل منــذ طفولتــه إىل 
واآلخريــن،  الــذات،  نحــو  العــدوان  الســلوك 

وممتلكاتهم.
اإلنســان  ســلوك  أن  عليــه  متفــٌق  هــو  ومــام 
الشــخصية  الفــرد  لخصائــص  ُمحصلــة  هــو 
وللمواقف والظروف التي يحياها، والعدوان 
مجموعــة  لتأثــر  انعــكاس  فهــو  كذلــك  شــأنه 
العوامل االجتامعية واالقتصادية واألكادميية 

والخربات الحياتية السالبة.
أحدهــام  عاملــن،  إىل  ذلــك  باحثــون  وعــزا 
بيولوجــي يــؤدي إىل ذيــوع الســلوك العدوان 
مواقــف  مثــل:  بيئــي،  واآلخــر  الفــرد،  لــدى 
الوالدين وســلوكهم الذي يؤدي دوًرا يف إثارة 
واملعاملــة  واإلحبــاط،  الطفــل،  لــدى  الغــرة 
وتلبيــة  الزائــد  والتدليــل  للطفــل،  القاســية 

طلبات الطفل، وتقليد اآلخرين.
الســلوك  اكتســاب  ســلف،  مــا  إىل  يضــاف 
ملــا  واقعنــا،  كحــال  الواقــع،  مــن  العــدوان 
ــا مــن: قتــل،  يشــاهده ويعيشــه الطالــب يوميًّ
وتدمــر، وتريــد، وهــدم مــن قبــل االحتــالل 
تغيــر  إىل  يــؤدي  ذلــك  كل  اإلرسائيــي، 
تكوينه، إذ إنه خلق عى الجبلة والرباءة، لكن 
استعداده لقبول السلوكيات غر االجتامعية 
أوان  آن  إذا  موقوتــة،  قنبلــة  منــه  جعلــت 
انفجارهــا تــرضر هــو مــن جهــة، ومجتمعــه مــن 

جهة ثانية.
الرتبــوي  النفــس واإلرشــاد  أســتاذ علــم  يقــول 
يف جامعــة النجــاح بنابلــس د. غســان ذوقــان: 
إن السلوك العدوان ليس وليد اللحظة التي 
يحدث فيها الفعل املخالف للقيم واملعاير 
االجتامعيــة، بــل هــو وليــد عــدة مصــادر أولهــا 
تلقاهــا  التــي  الخاطئــة  االجتامعيــة  التنشــئة 
وكذلــك  باملــدارس،  التحاقهــم  قبــل  األطفــال 
الكبــرة  النفســية  حــاالت اإلحبــاط والضغــوط 
التــي يتعــرض لهــا الطــالب بحكــم الواقــع الــذي 

يعيشه مجتمعهم وأولياء أمورهم.
النقطــة  أن  لـ"فلســطن"  ويضيــف يف حديثــه 
هــي  إليهــا  اإلشــارة  مــن  بــد  ال  التــي  املركزيــة 
مــن  يتضمنــه  مبــا  اإللكــرتون  الفضــاء  تأثــر 
ثقافــات مغايــرة لثقافــة املجتمــع، ومــا توفــره 
ألعــاب  مــن  املعــاص  واإلعــالم  التكنولوجيــا 

العنف والتمرد.
ويــرى ذوقــان أن مكانــة املعلــم يف املجتمــع 
الدينيــة  القيــم  توفــر  مــدى  عــى  تعتمــد 

والخلقية، ومستواه االقتصادي.
ومن خالل دراسة أجراها عى مدارس اإلناث 
ازديــاد  ذوقــان  الحــظ  نابلــس،  محافظــة  يف 
مــدارس  يف  القوانــن  عــى  والتمــرد  العنــف 
البنــات، وخاصــة تلــك التــي كان يحــدث فيهــا 
مواجهــات بــن طالباتهــا وجنــود االحتــالل بــن 
فينة وأخرى، فاملعلم واملدير ميثالن مصدًرا 
للسلطة، والطلبة الذين يخرجون يف مسرات 
ويتحدونهــم  االحتــالل  جنــود  مــع  ومواجهــات 
وال يخضعــون لهــم، أصبــح مــن الســهل عليهــم 
التمــرد عــى املعلــم واملديــر، وفــق حديثــه. 
مــع  الطالــب  تعامــل  الســلوك  هــذا  ويرافــق 
أقرانــه ومدرســيه يف أثنــاء انتقالــه مــن مرحلــة 
قبلهــا"،  ومــا  "التوجيهــي  املفتــوح  التعليــم 
مرحلتــه  يف  األوىل  الطالــب  خطــوات  إىل 
الجامعية، وهو ما أشــار إليه مدير جامعة غزة 
-فــرع الشــامل د. محمــد الحمضيــات يف أثناء 
يعمــد  الطالــب  قائــاًل:  لـ"فلســطن"،  حديثــه 

ا بالتفوق، وإما بالتمرد. إىل لفت األنظار إمَّ
التغــرُّ  رسيــع  عــامل  يف  معيشــتنا  وبحكــم 
ا،  ا بل وتكنولوجيًّ ا وسياسيًّ ا واقتصاديًّ اجتامعيًّ
فهــذا يفــرض احتياجــات جديــدة وعديــدة يف 
مجــال اإلرشــاد النفــي والرتبوي، فاملطلوب 
زيادة عدد املرشدين يف املدارس من ناحية 
تطويرهــم  ومتابعــة  الــدور،  لهــذا  وتفريغهــم 
تعكــس  التــي  التغــرات  ملواكبــة  باســتمرار 
لــرضورة  إضافــة  الطلبــة،  ســلوك  عــى  آثارهــا 
ظــل  يف  الرتبويــن  املرشــدين  عــدد  زيــادة 

ا يف مدارسنا.  أعداد الطلبة الكبر جدًّ

مسؤولية تشاركية
إنهــا  ذوقــان:  يقــول  العــالج  عمليــة  وحــول 
تشــاركية  ومجتمعيــة،  جامعيــة  مســؤولية 
والنــادي  واملســجد،  واملدرســة،  األرسة  بــن 
الريايض، ونوادي الكشافة والنوادي الصيفية، 
ووســائل اإلعــالم، وُمعدي املناهــج التعليمية، 
وكذلــك تقويــة العالقــة بــن البيــت واملدرســة 
بواســطة املرشــد واإلدارة املدرســية، بالتعاون 
الضبــط  مجالــس  وتفعيــل  اآلبــاء،  مجالــس  مــع 
والثانويــة  اإلعداديــة  وخاصــة  املــدارس  يف 
وتعديــل  اإلرشــاد  مســاعي  كل  فشــلت  إن 
الرتبــوي  الســلوك. يف حــن لخــص املختــص 
اإلنســان  بحاجــة  العــالج  طــرق  الربعــي  عــالء 
لرغباتــه  الســليم  الضبــط  مــن  مُتكنــه  لقــّوة 
وميولــه وتوجيههــا لصالــح نفســه ومجتمعــه وال 
قــّوة تتمكــن مــن القيــام بهــذا الــدور أفضــل مــن 
قــّوة الــوازع األخالقــي فهــو قــّوة تدفــع اإلنســان 
للخــر وللســواء والتــوازن النفــي ومتنعــه عــن 
االنحراف واالضطراب النفي وُتذكره بحدوده 
وتعرفــه بحقــوق اآلخريــن وفــق ضوابــط أخالقيــة 

وِقَيمية فهمها من النصوص الرعية.
اإلنســان  ذات  يقــّوي  الدينــي  الــوازع  فبقــوة 
مســتوى  يف  ويجعلــه  ومداركــه،  وعيــه  ويطــور 
واألخــالق  بالتريعــات  التمســك  مــن  عــاٍل 
باملســؤولية  ويتحــى  اإلســالمية  واآلداب 
مــع  اإليجــايب  التفاعــل  لضــامن  االجتامعيــة 
الغــر ويرتقــي باألفــكار الســديدة والســلوكيات 
اإليجابيــة التــي ُتســاعده للوصــول إىل التوافــق 
الــوازع  غــاب  فــإن  واالجتامعــي.  النفــي 
وحــل  االجتامعيــة  املشــكالت  كــرت  الدينــي 
السقوط األخالقي وُفقدت املعاير التقوميية 
املخاطــر  وتعاظمــت  الجرميــة  وانتــرت 
املســتوى  عــى  كان  إن  الحقــوق  وضاعــت 
الفــردي أو االجتامعــي فاإلنســان كائــن تربيــري 
قــادر عــى تربيــر جميــع أفعالــه وترصفاته فيجد 
فرضيــة  أي  عــى  باالتــكاء  ولــو  تربيــًرا  ألخطائــه 
وســلوكه  لخطِئــه  كغطــاء  املجتمــع  ُتــريض 

العدوان غر املسؤول.

سلوك بعض الطلبة في المدارس.. 
ا"؟ لماذا يكون "عدوانيًّ

الشفقة اإلبراهيمية بدعوته ألبيه وقومه
د. علي الصالبي

مؤرخ وفقيه ومفكر سياسي ليبي
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شباب الخليلشباب الخليل يحسم القمة مع  يحسم القمة مع هالل القدسهالل القدس  
ووالظاهريةالظاهرية يكتسح  يكتسح األمعرياألمعري بخماسية بخماسية

غزة/ وائل الحلبي:
فــرض شــباب الخليــل كلمتــه عــى قمــة منافســات الجولــة 
األوىل مــن دوري املحرتفــن، بفــوزه الصعــب عــى هــال 
القدس، يف ختام مباريات هذه الجولة، التي شهدت فوزًا 

كبريًا للظاهرية عى األمعري.
وحســم شــباب الخليل قمة منافســات الجولة بفوزه الثمن 
عــى هــال القــدس بهــدف دون رد، يف القمــة املثرية التي 

جمعت الفريقن مساء أمس عى ملعب دورا.
يف  لــه  نقــاط  ثاثــة  أول  حصــد  يف  نجــح  الخليــل  شــباب 

لعبت دورًا هامًا يف الحفاظ عى تقدم شباب الخليل.
ومتكــن الظاهريــة مــن افتتــاح مشــواره يف دوري املحرتفــن 
بفوز عريض عى األمعري، بخمسة أهداف مقابل هدفن، 

يف املباراة التي جمعت الفريقن عى ملعب دورا.
الغــزالن بــدأوا املبــاراة بــكل قوة ومتكن زيــد قنرب من افتتاح 
عبــد  ينجــح  أن  قبــل   ،)2( الدقيقــة  يف  مبكــرًا  التســجيل 
الحميــد أبــو حبيــب يف تعديــل النتيجــة لألمعــري )16(، إال 
أن هــذه النتيجــة مل تــدوم طويــًا خاصــة بعــد نجــح محمــد 
فودة من التقدم للظاهرية مجددًا بتسجيله للهدف الثاين 

البطولــة التــي يتطلــع للدفــاع فيهــا عــن لقبــه، فيــا مل يفلــح 
الهال يف العودة بأي نقطة من أمام العميد الخلييل.

ويديــن شــباب الخليــل بهــذا الفــوز لنجمــه املخــرم تامــر 
مــن  الــذي ســجله  الوحيــد  املبــاراة  صيــام صاحــب هــدف 
تســديدة رائعــة للغايــة مــن ركلــة ثابتــة )40(، وزادت وتــرية 
أحداث املباراة يف الشــوط الثاين بعد طرد داوود رسحان 
العــب شــباب الخليــل )60(، ومل يفلــح هــال القــدس يف 
استغال النقص العددي يف صفوف الشباب برغم تعدد 
الفرص املتاحة للتسجيل إال أن براعة الحارس رامي حادة 

)19(، وعــاد زيــد قنــرب لزيــارة الشــباك قبــل نهايــة الشــوط 
األول بتسجيله للهدف الثالث لفريقه والثاين له )40(.

الشــوط  بدايــة  مــع  الهجوميــة  أفضليتــه  الظاهريــة  واصــل 
الثــاين وعــزز النتيجــة بهــدف رابــع بأقدام مؤيــد نارص العب 
األمعــري الــذي أخطــأ يف ابعــاد الكــرة عن مرمــاه )47(، وزاد 
الخامــس  الهــدف  بتســجيله  األمعــري  معانــاة  مــن  القنــرب 
عبــد  وســجل   ،)50( "هاتريــك"  لــه  والثالــث  للظاهريــة 
الحميــد أبــو حبيــب الهــدف الثــاين لألمعــري ولــه مــن ركلــة 

جزاء )63(.

في ختام الجولة األولى لدوري المحترفين

غزة/فلسطن:
أكــد عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــن عــام املجلس األعــى للرياضة، أن 
نــادي املجمــع اإلســامي محطــة مضيئــة يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني 
منــذ تأسيســه عــام 1976 عــى يــد الشــيخ الشــهيد أحمــد ياســن، مــن 
خــال احتضــان ورعايــة الشــباب واألشــبال وتقديــم الربامــج االجتاعيــة 

والثقافية والتعليمية والرياضية.
جــاء ذلــك خــال كلمتــه يف حفــل تكريــم العبــي نادي املجمع اإلســامي 
لكــرة الطاولــة بطــل الــدوري املمتــاز 2021، يف نــادي املجمــع، بحضــور 
محمــد الجــايص رئيــس الهيئــة اإلداريــة - جنــوب غــزة،  ونائبــه د. محمــد 
كحيــل، ورئيــس اتحــاد كــرة الطاولــة محمــد الدلــو، ورئيــس ومجلــس إدارة 

نادي املجمع.
وقال هنية أن نادي املجمع يتزعم بطوالت كرة الطاولة من خال النجوم 
عــى  الحفــاظ  يف  النــادي  إدارة  ونجــاح  النــادي،  عــى  تعاقبــوا  الذيــن 

الصدارة وتحقيق البطوالت عى مدار األعوام املاضية.
ونقــل هنيــة تحيــات رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس الدكتــور 
إســاعيل هنيــة وتهنئتــه للنــادي وتقديــم مكافــأة بقيمــة )2000( دوالر، 

باإلضافة ملكافأة املجلس األعى بقيمة )1000( دوالر.
ويف كلمــة محمــد الجــايص رئيــس الهيئــة اإلدارية - جنوب غزة، تحدث 
عــن تاريــخ النــادي وأبطالــه، وأشــاد مبا يقدمه عبد الســام هنية من جهد 
كبري لدعم الرياضة والحفاظ عى الوحدة الوطنية يف القطاع الريايض.

أما إيهاب كحيل عضو مجلس إدارة نادي املجمع فأكد أن ناديه يحافظ 

الشــباب  مــدار )12( عامــا، ويحتضــن  الطاولــة عــى  كــرة  عــى بطــوالت 
والناشئن يف عدة ألعاب، وقال إن فريق كرة القدم حقق مستوى جيد 

يف دوري الدرجة األوىل واحتل املركز الرابع.
الاعبــون  الطاولــة  كــرة  فريــق  ألبطــال  التكريــم  مراســم  جــرت  ذلــك  بعــد 
عبــد اللــه الســقا وحســام البــاز ويــري أبــو ســيف ونائــل ســارة ومحمــود 
اقطيفــان، وتســلم الاعبــون درع الــدوري ومكافــأة ماليــة بقيمــة )1000( 

دوالر.
كــا كــرم نــادي املجمــع كا مــن عبــد الســام هنيــة واتحــاد كــرة الطاولــة 

وعائلة الشيخ الشهيد أحمد ياسن مؤسس النادي.
افتتاح املركز الثقايف االجتاعي االرثوذكيس العريب  •

من جهة أخرى، شارك هنية يف حفل افتتاح املركز الثقايف االجتاعي 
األرثوذكيس العريب مبدينة غزة، بحضور القيادات الوطنية والحكومية، 

ورؤساء الطائفة املسيحية.
وعــرب هنيــة عــن ســعادته مبــا تحقــق مــن إنجــاز كبــري متثــل بإنشــاء رصح 
ثقــايف ريــايض، بتمويــل مــن الصنــدوق العــريب الســعودي ضمــن منحــة 
التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  تــم تقدميهــا  التــي  8 مليــون دوالر  بلغــت  التــي 

الرياضية يف محافظات غزة.
ومتنى هنية التوفيق إلدارة املركز وتقديم برامج متميزة لخدمة الشباب 

يف املجاالت االجتاعية والرياضية والثقافية.
املركــز  وإدارة  األعــى  املجلــس  بــن  اتفاقيــة  توقيــع  ســيتم  أنــه  وأعلــن 

الثقايف للرشاكة وتنفيذ برامج متنوعة لخدمة القطاع الريايض.

هنية ُيكرم فريق كرة الطاولة هنية ُيكرم فريق كرة الطاولة 
بنادي المجمع اإلسالميبنادي المجمع اإلسالمي

وُيشارك في افتتاح المركز الثقافي االرثوذكسي العربي

غزة/ عاء شايل: 
بات الاعب الفلســطيني املوهوب وســام سامة 
املــري  الــدوري  يف  رســميًا  الظهــور  مــن  قريبــًا 
املمتاز بعد أن أعلن النادي اإلساعييل التعاقد 
معه استعدادًا لخوض منافسات املوسم القادم. 
ونجــح مســؤولو النــادي اإلســاعييل يف التعاقــد 
مع سامة ملدة )5( سنوات يف صفقة انتقال حر 
بعــد أن خضــع لفــرتة تدريــب يف قطــاع الناشــئن 
يف النادي األهيل قبل أن يتمكن اإلساعييل من 

التعاقد معه.
ســامة  املوهبــة  مــع  اإلســاعييل  تعاقــد  وجــاء 
بعــد متابعتــه عــن قرب من خال بعض التدريبات 
واملهارات ومتابعة ظهوره مع املنتخب األوملبي 

يف الفرتة املاضية.
ظهــرت  التــي  املواهــب  أبــرز  مــن  ســامة  ويعتــرب 
املاضيــة  األعــوام  خــال  غــزة  القــدم يف  كــرة  يف 
قبــل أن ينتقــل ملــر ويبــدأ فــرتات متقطعــة مــن 
االختبــارات يف عــدة أنديــة مريــة إىل أن اســتقر 

به الحال مع دراويش اإلساعييل.
وســيكون ســامة الاعــب الخامــس الــذي ســيظهر 
يف الــدوري املــري املوســم القادم بعد محمود 
وبــدر  حمــدان،  وحامــد  بلــح،  ومحمــد  وادي، 

موىس. 
وكان ســامة قــد لعــب أكــر من موســم مــع الهال 
قبــل أن ينضــم لصفــوف املنتخــب األوملبــي الذي 
شــارك معــه يف املعســكرات التدريبيــة الخارجيــة 

ويستعد للمشاركة يف البطولة اآلسيوية.

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن الحــارس املخــرم أحمــد ضهــري رحيلــه عــن 
مليئــة  رحلــة  بعــد  رفــح،  خدمــات  فريقــه  صفــوف 
الفريــق  مــع  التــي حققهــا  واالنجــازات  بالنجاحــات 

منذ أول ظهور له معه قبل أكر من 20 عامًا.
واتفــق ضهــري مــع خدمات رفــح عى الحصول عى 
كتاب االستغناء الخاص به، من أجل خوض تجربة 
مســريته،  فيــه  قــى  الــذي  النــادي  أســوار  خــارج 
عريــن  لحايــة  فرصــة  الشــباب  الحــراس  ومنــح 

األخر الرفحي.
إقامــة  عــى  رفــح  خدمــات  نــادي  ادارة  واتفقــت 
معــه  وإنجازاتــه  الفريــق  بحــارس  يليــق  وداع  حفــل 
عــى مــدار الســنوات التي لعبهــا مع صاحب الرقم 
القيــايس يف عــدد مــرات التتويــج بلقــب الــدوري 

املمتاز.
األول  الفريــق  مــع  لــه  مبــاراة  أول  ضهــري  ولعــب 
ذلــك  منــذ  ليســتمر   1999 عــام  رفــح  لخدمــات 
بأربعــة  معــه  تــوج  الــذي  للفريــق،  حارســًا  الوقــت 

ألقــاب للــدوري املمتــاز، باإلضافــة للقبــن بــكأس 
غزة باإلضافة للقب كأس السوبر مرة واحدة.

وأوضــح ضهــري أنــه ســيتجه لخــوض تجربــة يف نادي 
أخــر خــال املوســم القــادم، عــى أن يعــود لناديــه 
خدمات رفح بعد االعتزال وتويل مهمة رسمية يف 

تدريب فئات الناشئن.
وأضــاف ضهــري أنــه يســعى ملواصلــة نجاحاتــه التي 
حققها عى مدار مسريته الطويلة، واتاحة الفرصة 
أمام الحراس الشباب لحاية عرين خدمات رفح.

يقترب من االنضمام لإلسماعيلي المصري يقترب من االنضمام لإلسماعيلي المصري 
وسام سالمةوسام سالمة

حارس خدمات رفح يرحل حارس خدمات رفح يرحل 
عن الفريق بعد عن الفريق بعد 2020 عامًا عامًا ضهيرضهير
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كيروش يشدد على أهمية كيروش يشدد على أهمية 
تأهل مصر لمونديال تأهل مصر لمونديال 20222022

كامافينغا..كامافينغا.. شهاب عابر شهاب عابر
أم نجم حديث الوالدة؟أم نجم حديث الوالدة؟

القاهرة/)أ ف ب(:
د املــدرب الجديــد للمنتخــب املــري لكــرة القــدم الربتغــايل  شــدَّ
كارلــوس كــروش، أمــس، عــى رضورة البــدء يف العمــل مــن أجــل 

تحقيق حلم التأهل إىل نهائيات كأس العامل 2022.
وقــال كــروش يف مؤمتــر صحــايف لتقدميــه إىل وســائل اإلعــام 
عقــب تعاقــده مــع االتحــاد املــري: "مشــوار التأهــل للمونديــال 
ليــس مفروشــا بالــورود، لدينــا محطات صعبة لتحقيــق هذا الحلم، 
وعلينا أن نصمت ونبدأ بالعمل، وأن يضع كل أعضاء منظومة كرة 

القدم يف مر تحقيق حلم واحد: التأهل لكأس العامل".
"ال داعي للخوف"

اداء  لتطويــر  جهــد  اقــى  ســيقدم  الفنــي  الجهــاز  أن  وأضــاف  
املنتخب وتحقيق الفوز يف املباريات املقبلة.

وتابــع كــروش الــذي خلــف حســام البــدري املقــال مــن منصبــه يف 
الســادس مــن أيلول/ســبتمرب الحــايل غــداة التعــادل مــع الغابــون 
1-1 يف فرانســفيل يف الجولــة الثانيــة مــن منافســات املجموعــة 
السادســة التــي تضــم ليبيــا وأنغــوال: "لدينــا القــدرة عــى أن نكــون 
األفضل أمام املنتخب الليبي، وال داعي للخوف من أي منتخب، 
وهــذه هــي املــرة االخــرة التــي ســنتحدث فيهــا عن الخــوف، نحرتم 

كل املنتخبات لكن ال نخشاها".  
واكــد كــروش أنــه ال يــرى أن هنــاك ازمــة يف خــوض مبــاراة ليبيــا 
يف الجولــة الرابعــة عــى ملعــب مــن النجيــل الصناعــي "وسنســعى 
مــن  ملعــب  عــى  ســواء  وطرابلــس،  القاهــرة  يف  الفــوز  لتحقيــق 
نفــوز، ال أعــذار، وال  النجيــل الصناعــي أو ملعــب رمــي، البــد أن 
أعتربهــا مشــكلة خاصــة أن منتخــب ليبيــا ســيخوض مباراتــه أمامنــا 

يف القاهرة عى ملعب من النجيل الطبيعي".
وأردف قائا "علينا إثبات أن الفوارق كبرة مع ليبيا أو أي منتخب 

وســبق لكــروش أن كان مســاعدًا للســر أليكــس فرغوســون يف 
صفوف مانشســرت يونايتد اإلنكليزي عى فرتتني )2002-2003 

ثم 2004-2008(.
وأرشف أيضًا عى تدريب ســبورتينغ الربتغايل )1993-1996(، 
الربتغــال  ومنتخــب   ،)2003-2004( اإلســباين  مدريــد  ريــال 
)1993-1991 ثم 2010-2008(، ومنتخبات اإلمارات )-1997

99(، جنوب إفريقيا )2002-2000( وإيران )2011-2019(.
وتابــع مجاهــد أن "املنتخــب مقبــل عــى مرحلــة جديــدة واتحــاد 
الكــرة يحتفــل مبئويتــه هــذا العــام وكان طبيعيــا أن يتواجــد اســم 
عــى قــدر هــذه التطلعــات التــي تضعهــا الجامهــر املريــة يف 
املنتخــب املــري"، معربــا عــن ثقتــه يف كفاءة الجهاز الفني رغم 
ضيــق الوقــت، وتقديــم كل ســبل الدعــم والتعاون مــن قبل االتحاد 

املري وعزل املنتخب عن أي تفاصيل أو أجواء أخرى.

مدريد/)أ ف ب(:
كــام حــدث  إنــذاٍر خاطــئ  أو  اســتثنايئ  بدايــة ظهــور العــٍب  هــي  هــل 
يف ريــن املوســم املــايض؟ بهــزّه الشــباك يــوم األحــد ومتريــرة حاســمة 
منحــت ريــال مدريــد اإٍلســباين فــوًزا قاتــًا األربعــاء ضد إنــرت يف افتتاح 
مشواره يف دوري أبطال أوروبا، أنبأ الواعد الفرنيس إدواردو كامافينغا 

بالخر يف ظهوره األول يف القلعة البيضاء.
قــال الشــاب بعــد الفــوز لقنــاة "كانــال بلــوس": "قيــل يل ســابًقا أننــي 

شخٌص محظوُظ، لكن العمل اليومي هو الذي يؤيت مثاره!".
قبل ذلك، دخل بديا للمخرضم الكروايت لوكا مودريتش يف الدقيقة 
80 فمــّرر كــرة حاســمة إىل الربازيــي رودريغــو )20 عاًمــا( الــذي ســّجل 
هــدف الفــوز لبطــل املســابقة 13 مــرّة قبــل دقيقــة مــن نهايــة الوقــت 

األصي.
يف مباراته األوىل بالقميص املليك األحد، دخل أيًضا من دكة البدالء 
يف الدقيقــة 66 وســّجل هدفــه األول بعــد ســت دقائــق يف فــوز ريــال 

2-5 عى سلتا فيغو ضمن منافسات الليغا.
لــذا، يف قرابــة نصــف ســاعة مــن اللعــب عى امتــداد مباراتني مع ريال 
مدريــد، ميلــك كامافينغــا هدًفــا ومتريــرة حاســمة. بدايــة رائعــة تذّكــر 

بخطواته األوىل الرباقة بقميص رين.
أطلقــه جوليــان ســتيفان يف دوري الدرجــة األوىل الفرنســية يف ربيــع 
العــام 2019، عندمــا كان يف ســن الـــ16 فقــط، ثــم أصبــح يف أيلــول/
الزمــن  مــن  قــرن  منــذ  فرنــيس  أصغــر دويل  التــايل  العــام  مــن  ســبتمرب 

وسجل هدًفا رائًعا ضد أوكرانيا يف مباراته الثانية.
أرس كامافينغا قلوب الجمهور الفرنيس بهدوئه، ابتسامته وموهبته.

تراجع يف األدا
لكن بعد هذه الضجة كبرة، تراجع أداء العب خط الوسط الشاب يف 
األشــهر األخــرة: يف املوســم املــايض، ســّجل هدًفــا ومتريــرة حاســمة 

يف أّول مباراتني مع رين يف صيف 2020، قبل أن يخفت بريقه.
تحّصــل عــى ركلــة جــزاء يف الخســارة ضــد إشــبيلية يف دوري أبطــال 
أوروبــا يف نهايــة العــام 2020 عندمــا تذّيــل فريقــه مجموعتــه ومّرر كرة 
حاســمة ضــد ديجــون يف نيســان/أبريل الفائــت. فيــام مل يحقــق شــيًئا 
يذكــر يف أول أربــع مباريــات يف الــدوري الفرنــيس هــذا املوســم قبــل 

االنتقال اىل العاصمة اإلسبانية.
هــل ميكــن لهــذا الرتاجــع يف األداء أن يتكــرر؟ راقبــه مواطنــه زين الدين 
زيــدان مــدرّب ريــال مدريــد الســابق لســنوات قبــل أن يجّنــده الفريــق 
املليك هذا الصيف بعقد ملدة ســت ســنوات مقابل 31 مليون يورو 
)إضافة اىل تسعة مايني يورو مكافآت(. نجح العب الوسط عى أي 

حال حتى اآلن يف إغواء املشجعني والنقاد.
"أنتــم كبــار يــا صغار!" عنونت صحيفة ماركا املدريدية عى صفحتها 

األوىل الخميس مع صورة عى غافها لكامافينغا ورودريغو.
"تعلمت ذلك يف رين"

أشــاد به ألفارو بينيتو العب ريال مدريد الســابق الذي يعمل كمحلل 
لقناة "مويف ستار" بالقول "دخول كامافينغا جيد للغاية. غالًبا عندما 

تدخــل متأخــًرا يف مبــاراة يف دوري األبطــال، تشــعر بالقلــق ألن لديــك 
الكثر لتثبته يف وقت قصر. لكن التمريرة التي قام بها يف عملية بناء 
الهدف تثبت كم هو متمّكن. كان ميكن أن يرّوض الكرة أو يسددها، 

لكنه قرأ الحركة ورأى التمريرة الحاسمة قبل أي شخص آخر". 
هــدأ مــدرب ريــال مدريــد الجديد-القديــم اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت 
الــذي نجــح بتحقيــق "رضبــة معّلم" تكتيكيــة بزجه بالهّداف واملمرر يف 
الشــوط الثــاين، مــن الحــامس وطلــب "الصــرب" مــع الجوهــرة الفرنســية 

الذي يجب أن "يتطّور أكرث يف الشق الدفاعي".
أقــّر كامافينغــا يف حديــث مــع قنــاة "يب إن ســبورتس" القطريــة بعــد 
املبــاراة "إنــه تكتيــك تعلمتــه يف ريــن مــع ماتيــو لــو ســكورنيه )مســاعد 
مــدرب ريــن الســابق(، والــذي كان غالًبــا يطلــب منــي التمريــر والركــض 
نحــو العمــق ألشــّكل الخطــر. هــذا مــا فعلتــه مــع فيــدي )األوروغويــاين 
مــن خدمــة  كــرة جّيــدة ومتكنــت  مــّرر يل  لقــد  فيديريكــو فالفــردي(، 

رودريغو".
إًذا، هــل هــو شــهاٌب عابــٌر أو نجــٌم مولــود حديًثــا؟ يف الوقــت الراهــن، 
ميكــن لكامافينغــا أن يســتفيد مــن الوقــت املتــاح لاســتقرار يف خــط 
وســط متقــدم يف الســن يف ريــال مدريــد، مــع األملــاين تــوين كــروس 

ومودريتش والربازيي كازميرو...إىل حني سطوعه.

لندن/)أ ف ب(:
ملانشســرت  الرنوجــي  املــدرب  طالــب 
يونايتــد اإلنجليــزي أويل غونــار سولشــاير 
الســقوط  بعــد  وذلــك  فعــل،  بــرد  العبيــه 
املحــرج الثاثــاء يف ســويرسا أمــام يونــغ 
بويز 2-1 يف مستهل مشوار "الشياطني 

الحمر" يف دوري أبطال أوروبا.
الجديد-القديــم  النجــم  افتتــح  وبعدمــا 
الربتغايل كريســتيانو رونالدو التسجيل، 
تلقــى فريــق سولشــاير رضبة قاســية بطرد 
تتســبب  أن  قبــل  وان-بيســاكا،  آرون 
لينغــارد يف  جيــيس  مــن  متريــرة خاطئــة 
هــدف الفــوز القاتــل للفريــق الســويرسي 

يف الوقت بدل الضائع.
متامــًا  مخالفــة  الثاثــاء  نتيجــة  وكانــت 
اســتهل  يونايتــد  أن  الســيام  للتوقعــات، 

املمتــاز  الــدوري  مــن  الجديــد  املوســم 
بقــوة حيــث يتصــدر الرتتيــب بعــد فــوزه 

بثاث من مبارياته األربع األوىل.
الوضــع املعنــوي  عــى  وعّلــق سولشــاير 
إنهــا  تعلمــون،  "كــام  قائــًا  للفريــق، 
انتكاســة، علينــا أن نحقــق نتيجــة أفضــل، 
هــذه  عــى  لنحصــل  مباريــات   5 ولدينــا 
النقــاط العــر أو الـــ12 التــي نحن بحاجة 
إليهــا" لبلــوغ مثــن النهايئ عن املجموعة 
السادســة التــي تضــم فياريــال اإلســباين 

وأتاالنتا اإليطايل )تعادال 2-2(.
وتابــع "مــن املؤكــد أنهــا ليســت البدايــة 
التــي أردناهــا لكننــا فريــق جيــد وبإمكاننــا 

استعادنا توازننا مجددًا".
الفــرق  عــى  ُيحَكــم  أنــه  سولشــاير  ورأى 
بالنتائج وليس النوايا، موضحًا "العناوين 

التــي نراهــا ُتَحــَدد دامئــًا بحســب النتائــج 
ومــن النــادر جــدًا جــدًا أن نراهــا تتحــدث 

عن مباراة مذهلة أو سيئة للغاية".
مرتفعــة  التوقعــات  بــأن  "نــدرك  وتابــع 
أيضــًا.  أنفســنا  مــن  جــدًا ونتوقــع املزيــد 
مل  الثاثــاء(  مبــاراة  )يف  األداء  مســتوى 

يكن بحسب معايرنا".
وينتقــل تركيــز يونايتــد اآلن اىل الــدوري 
صعبــة  مبــاراة  تنتظــره  حيــث  املحــي 
الــذي  هــام  وســت  ضيافــة  يف  األحــد 
جيــد  بشــكل  الجديــد  املوســم  اســتهل 

أيضًا بتحقيقه فوزين وتعادلني.
األربعــاء  مجــددًا  الفريقــان  ويتواجــه 
"أولــد  يف  املــرة  هــذه  لكــن  املقبــل 
الثالــث ملســابقة  الــدور  ترافــورد" ضمــن 

كأس الرابطة.

آخــر عــى أرض امللعــب"، مشــرا اىل  "رضورة التحضــر الجيــد 
للمباراة املقبلة، لتقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز".

"أحد عظامء التدريب يف العامل" 
تقديــره   عــن  معربــا  الفراعنــة،  بتدريــب  ســعادته  كــروش  وأبــدى 
لاتحــاد املــري للعبــة عــى الثقة ومنحه فرصة ان يكون جزءا من 
أرسة كرة القدم املرية ويقاتل لتحقيق حلم املريني بالتأهل 

لكأس العامل قطر 2022.
د كــروش شــعوره بفخــر شــديد ألنــه يــدرب منتخبــا "فــاز بأمــم  وجــدَّ
أفريقيا ســبع مرات وشــارك يف نهائيات كأس العامل ثاث مرات" 
)1934 و1990 و2018(، مشــددا عــى رضورة العمــل باجتهــاد 
خــال املرحلــة املقبلــة "ســعيا للحفــاظ عــى هــذا التاريــخ العريق 
ملنتخب الفراعنة، وتحقيق طموحات الجامهر املرية، وحتى 
مــن  انتــم فخــورون مبــا حققــوه  الســابقة مثلــام  بنــا االجيــال  تفخــر 

انجازات".
مــن جهتــه، أعــرب رئيــس اللجنــة املكلفــة بــإدارة االتحــاد املــري 
أحمــد مجاهــد عــن فخره بتقديم "أحد عظامء التدريب يف العامل 
عــى  لألخــر  الشــكر  موجهــا  كــروش"،  كارلــوس  الربتغــايل  وهــو 
اســتجابته الرسيعــة لتدريــب منتخــب مــر وكذلــك مواطنــه نيلــو 
فينغــادا املديــر الفنــي لاتحــاد املري الــذي كان داعام بقوة يف 

اتجاه التواصل الرسيع مع املدير الفني الجديد للفراعنة".
وأوضــح أن كــروش أكــد عــى رغبتــه وطموحــه يف التأهــل لــكأس 

العامل للمرة الخامسة يف تاريخه كمدرب.
يذكــر أنهــا املهمــة التدريبيــة األوىل لكــروش منذ تنحيه بالرتايض 
املنتخــب  تدريــب  عــن  املــايض  الثاين/ديســمرب  كانــون  يف 
إثــر   ،2019 شــباط/فرباير  يف  قيادتــه  تــوىل  الــذي  الكولومبــي 

خسارتني يف تصفيات أمركا الجنوبية للمونديال.

ويتصدر منتخب ليبيا املجموعة السادسة برصيد ست نقاط من 
فوزين متتاليني بفارق نقطتني أمام مر التي تغلبت عى أنغوال 
أمــام  الخســارة  مــن  وأفلتــت  االوىل  الجولــة  -1صفــر يف  بصعوبــة 
مضيفتهــا الغابــون بعدمــا أدرك لهــا مهاجــم غلطــة رساي الــرتيك 

مصطفى محمد التعادل يف الدقيقة األخرة.
وتحتل الغابون املركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأنغوال املركز 

األخر من دون رصيد.
ويلتقــي منتخــب مــر نظــره الليبــي يومــي 9 و12 تريــن األول/

اكتوبر املقبل يف الجولتني الثالثة والرابعة من التصفيات.
ويعــاون كــروش جهــاز فنــي مكــون مــن ضيــاء الســيد مدربــا عامــا 
ومحمــد شــوقي مدربــا مســاعدا وعصــام الحــرضي مدربــا لحــراس 
املرمــى، اضافــة اىل ثاثــة مســاعدين برتغاليــني: مــدرب مســاعد 

ومحلل لألداء وأخصايئ للتأهيل.   

سولشايرسولشاير يطالب  يطالب 
يونايتد برد فعل بعد يونايتد برد فعل بعد 
السقوط في سويسراالسقوط في سويسرا
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - أصغر دولة في العالم 

2 - سائل  في الفم – 
حب + للنهي 

3 - متشابهان – 
عاصمة عربية معكوسة 

4 - أداة  زراعية قديمة 
+ نسي معكوسة + 

استمر 
5 - ملك الطيور 

معكوسة + جب 
6 - عكس صديقي – 

من األطراف معكوسة 
7 - نما مبعثرة + وهب 

+ مختلفان 
8 - من األصابع

9 -من ماليزيا + حرف 

العمودي:
1 - الحيوان الذي يولد 

بدون ارجل يتنفس من 
جلده – حرف شرط 

2 - ثلثا لعب – رموش 
ل +  3 - شجاع + سجَّ

ضمير منفصل للغائبين
4 - أبو األنبياء + 

متشابهان 
5 - لالستفهام + ذنوب 

صغيرة معكوسة 
6 -من األنبياء + نجل

7 - تعب+ ظهر 
معكوسة – امتلك  

8 - السورة التي يوجد بها 
حد السرقة 

9 -أملس + صوت 
الخفاش 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

الغزوة التي أسرت فيها الشيماء أخت 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

تتكون من 4 حروف 

ذات الصواري – اليرموك – نهاوند – عين 
جالوت – القادسية – العلمين – الكرامة – 

شذونة – مرج دابق – الخندق – تبوك – خيبر – 
صفين – حطين – بدر – لم – لن – د – و 

حل الكلمة الضائعة

حنين

طلبة يف قطاع غزة يؤدون صالة الظهر جماعة يف باحة المدرسة    ) فلسطني ( يف غزة.. حظر صيد طائر 
السمان المهاجر "الفر" 

المهدد باالنقراض
غزة/ فلسطني:

أعلنــت ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة يف غــزة، أمــس حظــر صيــد طائــر الســان "الفــر" املهــدد 
مــن  األوقــات  هــذه  تنتــر يف  اإللكــروين:  عــر موقعهــا  البيئــة"  "جــودة  وقالــت  باالنقــراض. 
العام ظاهرة صيد طائر الســان " الفر" بشــكل واســع عىل طول شــاطئ محافظات غزة، ونظًرا 
غــزة،  منهــا يف محافظــات  املهاجــرة  الريــة وخصوًصــا  الطيــور  أعــداد  الكبــر يف  لالنخفــاض 
وتعــرض الكثــر منهــا لالنقــراض بســبب الصيــد الجائر وفقدان املوائل الطبيعية لها فإن ســلطة 
امليــاه وجــودة البيئــة تعلــن حظــر ومالحقــة هــذه املارســة مــن تاريخــه اســتناًدا لقانــون البيئــة 

7/1999 وال سيا املادة 41 منه. 
وأرجعت قرارها "ملا لهذه الظاهرة من آثار بيئية سلبية عىل التنوع الحيوي ولتسببها باإلخالل 

بتوازن النظام البيئي".
ونبهــت إىل أن طواقمهــا ســتبارش اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات قانونيــة تجــاه مــاريس هــذه 
الظاهــرة، ومخالفــة مرتكبيهــا مبــا يشــمل التحفــظ اإلداري عــىل الشــباك املســتخدمة وأدوات 

الصيد لحني انتهاء موسم الصيد.

كذبة "كورونا" قد 
تقود صاحبها إىل 
السجن 5 سنوات

كانرا/ وكاالت:
أرســل موظــف رســالة نصيــة إىل مديــره يف العمــل، يبلغــه فيهــا أنــه مصاب بفــروس »كورونا«. 
وكانت الغاية من وراء هذه الكذبة، أن تكون سبًبا وجيًها يك ال يذهب إىل عمله، إال أن األمر 
انقلــب عليــه، ويواجــه حالًيــا حكــًا بالســجن ملدة تصل إىل 5 ســنوات، وفق ما أوردت صحيفة 

»ديل ميل الريطانية".
ووقعــت القصــة يف أغســطس/آب املــايض بواليــة نيوســاوث ويلــز، جنــوب رشقــي أســراليا، 
عندمــا أرســل جيمــي بيتــان )23 عاًمــا( رســالة نصيــة ملديــره عنــد الســاعة الرابعــة و15 دقيقــة 
فجًرا، مدعًيا أن نتيجة فحص فروس »كورونا« إيجابية، وبالتايل ال ميكنه العودة إىل العمل. 
وأدت هذه الحادثة إىل وقوع تشويش يف عمل الركة، حيث تم وقف العمل يف العديد من 

املشاريع، عالوة عىل وضع 25 عاماًل يف الحجر الصحي.
 ويف وقــت الحــق، تراجــع املوظــف عــن الكذبــة، ووجــه رســالة جديــدة إىل رئيســه يقــول فيها إنه 

قد حصل اآلن عىل نتيجة سلبية.
لكن مسؤويل الصحة يف نيو ساوث ويلز كشفوا أنه ال يوجد لديهم أي سجل عن اختبار الرجل 

عىل اإلطالق، لتستدعيه الرطة بعد ذلك.
ويواجــه الشــاب األســرايل حالًيــا تهمــة نقــل معلومــات كاذبــة، وتعريــض أشــخاص وممتلــكات 
للخطر. وقال مسؤول يف الركة إن ترصف املوظف أدى إىل خسائر مادية ونفسية، فمشاريع 
توقفــت، وعــال منعــوا مــن العمــل ملــدة يومــني أو ثالثــة. ويف حــال إدانتــه، فــإن جيمــي بيتان 

يواجه حكًا بالسجن يصل إىل 5 سنوات.

كانرا/ وكاالت:
كشــفت دراســة من جامعة كرتن األســرالية، 
يســبب  الكبــد  يف  »األميلويــد«  بروتــني  أن 
تنكًســا عصبًيــا يف الدمــاغ وهــو املســؤول عــن 

تطور مرض ألزهامير.
وتشــر النتائــج إىل أن الكبــد تلعــب دوًرا مهــًا 
ترســبات  وتعتــر  وتطــوره،  املــرض  ظهــور  يف 
»أميلويد بيتا« يف الدماغ واحدة من السات 
يف  متورطــة  وهــي  ألزهاميــر  ملــرض  املرضيــة 
البــر  مــن  املــرىض  لــدى  العصبــي  التنكــس 
بيتــا  مســتويات  وترتبــط  الحيوانيــة،  والنــاذج 
يف الــدم بعــبء األميلويد الدماغي والتدهور 

املعريف.
ويف الدراســة الحاليــة، تغلــب املؤلفــون عــىل 
التحــدي املتمثــل يف التمييــز بــني بيتــا الــذي 

يطــور ألزهاميــر وبيتــا »الخاليــا املحيطية« من 
فقــط يف  برًيــا  بيتــا  ينتــج  فــأر  تطويــر  خــالل 

خاليا الكبد. 
يف  ُينقــل  الروتــني  أن  املؤلفــون  وأظهــر 
الغنيــة  الدهنيــة  الروتينــات  طريــق  عــن  الــدم 
بالدهــون الثالثيــة، متاًمــا كــا هــي الحــال يف 
الدمــاغ.  إىل  املحيــط  مــن  وينتقــل  البــر، 
عصبًيــا  تنكًســا  طــورت  الفــران  أن  ووجــدوا 
مصحوًبــا  كان  والــذي  الدمــاغ،  يف  وضمــوًرا 
بالتهــاب وعــايئ عصبــي واختــالل وظيفــي يف 
الشعرات الدموية الدماغية، وكالها لوحظ 
أداء  وكان  ألزهاميــر.  مــرض  مــع  شــائع  بشــكل 
التعلــم  اختبــار  يف  ضعيًفــا  املتأثــرة  الفــران 
الــذي يعتمــد عــىل وظيفة الُحصني، وهي بنية 

الدماغ الرضورية لتكوين ذكريات جديدة.

وأكد العلاء أن النتيجة ُتظهر أن وفرة رواسب 
الروتني الســامة يف الدم ميكن معالجتها من 
خالل النظام الغذايئ للشخص وبعض األدوية 
التــي ميكــن أن تســتهدف عــىل وجــه التحديــد 
وبالتــايل  الدهنــي،  الروتــني  أميلويــد  بروتــني 

تقليل مخاطرها أو إبطاء تطور ألزهامير.
مســتقلة  أخــرى  دراســة  يف  علــاء  ووجــد 
أن  فرجينيــا  بجامعــة  الطــب  كليــة  مــن 
»الخاليــا  تنتجــه  الــذي  »الكولســرول« 
بروتــني  إنتــاج  للتحكــم يف  النجميــة« رضوري 
»بيتــا أميلويــد«، وهــو بروتــني لــزج يراكــم يف 

أدمغة مرىض ألزهامير.
وقالــت د. هيــذر أ فريــس، مــن قســم الغــدد 

الجامعــة:  يف  الغــذايئ  والتمثيــل  الصــاء 
ســبب  فهــم  عــىل  الدراســة  هــذه  »تســاعدنا 
يف  بالكولســرول  املرتبطــة  الجينــات  أهميــة 

تطور مرض ألزهامير".
بانســداد  غالًبــا  الكولســرول  يرتبــط  وبينــا 
الرايني وأمراض القلب، إال أنه يلعب أدواًرا 
الجســم  ويصنــع  الســليم.  الجســم  يف  مهمــة 
يتمكــن  حتــى  طبيعــي  بشــكل  الكولســرول 
مــن إنتــاج الهرمونــات والقيــام بوظائــف حيويــة 
النجميــة  الخاليــا  أن  العلــاء  ووجــد  مهمــة. 
تســاعد عــىل دفــع تطــور مــرض ألزهاميــر عــن 
طريق صنع الكولسرول وتوزيعه عىل الخاليا 

العصبية باملخ.

بروتيـــــــن بالكبـــــــــد يسبــــــب ألزهايمر
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ا" ...  أبو كرش لـ"فلسطني": "دلتا املتحور" "خطٌر جدًّ

حامس: تصاعد االعتقاالت السياسية... 

حامس: طقوس املستوطنني يف باحات األقىص ... 
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بالتزامن مع تهديدات عسكرية
ضغوطات اقتصادية 

إسرائيلية لضرب الوحدة 
الوطنية والمقاومة في جنين

جنني/ صفا:
يف خطــوة مفاجئــة، أعلــن مــا يســمي "املنســق" يف جيش االحتــال اإلرسائييل، 
إغاق حاجز "الجلمة" الفاصل بني جنني واألرايض املحتلة عام 1948، مهددا 
أنه: "سيبقى مغلًقا ما مل يتوقف املسلحون عن عمليات إطاق النار تجاهه".

وتنــاول املســؤول يف جيــش االحتــال مقايضــة اقتصاديــة، خــال مقطــع مصــور، 
جــاء فيــه أن الحاجــز الــذي يعتــر رشيــان الحيــاة بجنــني ســيبقى مغلقــا يف الفــرة 
الحالية ما يعني منع الفلسطينيني يف األرايض املحتلة سنة 1948 من دخول 

جنني، وبالتايل تعليق العجلة االقتصادية.
ا عىل محافظة جنني منذ عملية "نفق الحرية"  وتفرض قوات االحتال طوًقا أمنيًّ

ما تسبب بشلل تجاري كامل يف املدينة.
وقــال رئيــس الغرفــة التجاريــة يف جنــني عــامر أبــو بكــر: إن محافظــة جنــني تعتمــد 
بشــكل أســايس عــىل العاقــة التجاريــة مــع الداخــل املحتــل مــا يعنــي أن إغــاق 

حاجز "الجلمة" يتسبب برضر كبري للتجار وملعيشة الناس.
واعتــر أن مقايضــة القضايــا الوطنيــة باالقتصــاد، معادلة مرفوضة، وهذا معروف 
وال يقبل مجرد التفكري، وبالنسبة لألرسى فهم من أكرث القضايا حساسية والتي 

متس كل وجدان فلسطيني ومتس كل بيت.
ويعمــل حاجــز "الجلمــة" يف أوقاتــه الطبيعيــة بطاقــة اســتيعابية كبــرية، فــكل يــوم 
متــر منــه آالف املركبــات فيــام يقــدر ضــخ الســيولة مــن الداخــل لجنــني بأكــرث مــن 

ا. وفق تقديرات اقتصادية. مليار وثامثئة مليون شيقل سنويًّ
ومل يتعــاَف تجــار محافظــة جنــني مــن تأثــريات اإلغــاق الطويــل خــال الجائحــة 
مــرة أخــرى. ويتزامــن هــذا اإلغــاق مــع تهديــدات مبــارشة مــن  ليتكــرر اإلغــاق 
قيادات جيش االحتال بعملية عسكرية واسعة يف جنني ضد الوحدة الوطنية 
عــن  بحًثــا  العســكرية  العمليــة  تواصــل  إىل  إضافــة  املخيــم،  داخــل  واملقاومــة 
املحرريــن أيهــم كممجــي ومناضــل نفيعــات الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن 

"جلبوع".
تشديد إسرائيلي

ويأخذ التضييق االقتصادي أشــكااًل مختلفة، بحســب أســامة جرادات وهو تاجر 
ا بني جنني ومدينة النارصة. يتنقل يوميًّ

وأوضــح أن االحتــال يهــدف مــن وراء ذلــك الضغــط املســتمر عــىل األهــايل مــن 
خــال إجــراءات عقــاب جامعي يتــم فيها إطاق القنابل الغازية ومطاردة العامل 

ومنهم كبار السن واعتقال بعضهم.
وال يعلم أهايل جنني نهاية هذه الحملة العسكرية أو الحالة الراهنة املستمرة، 
أمنيــة  وحالــة  ســتتزايد  ضغوًطــا  أن  عديــدة  إرهاصــات  وفــق  واضًحــا  بــات  لكــن 

ستتدهور وأن فتح والحواجز لن يكون قريًبا.

غزة 1690، فيام أُْجرَي 11228 فحصا.
وُســجلت حــاالت التعــايف الجديــدة يف: طولكــرم 358، وجنــني 171، 
 ،5 القــدس  وضواحــي   ،262 ونابلــس   ،27 وطوبــاس   ،77 وقلقيليــة 
وســلفيت 81، وأريحــا واألغــوار 3، ورام اللــه والبــرية 122، والخليــل 26، 

وبيت لحم 2، وقطاع غزة 1657.
وبلغت نسبة التعايف من فريوس "كورونا" يف الضفة والقطاع 90.9%، 
يف حــني تبلــغ نســبة اإلصابــات النشــطة %8.1، ونســبة الوفيــات %1 مــن 

مجمل اإلصابات.
للفــريوس  التطعيــامت املضــادة  تلقــوا  الذيــن  وفيــام يخــص املواطنــني 
بينهــم   ،1,271,801 والقطــاع  الضفــة  اإلجــاميل يف  بلــغ عددهــم  فقــد 

538,410 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

وأعراضه الشديدة عىل املصابني.
وأشار إىل أنه بعد مرور ثاثة أيام من اإلصابة باملتحور، يصاب املريض 
بنكســة يف الجهــاز التنفــي، وقــد يصبــح هنــاك فشــل حــاد يف الجهــاز 
التنفــي، خافــًا للموجتــني الســابقتني للفــريوس، وهــو مــا يدلــل عــىل 

صعوبته مقارنة مع املتحورات األخرى.
وبــنّي أن هــذا املتحــور ُيصيــب جميــع فئــات املجتمــع، وخاصة الشــباب، 
وأدى لوفــاة عــدٍد منهــم، خافــًا ملوجــات كورونــا الســابقة، كــام ُيصيــب 
أيضــًا النســاء الحوامــل، إذ أصــاب حتــى اآلن 20 امــرأة حامــا يف القطــاع، 

وقد تويف بعضهن.
وبحســب أبــو كــرش فــإن أعداد اإلصابات شــديدة الخطــورة والحرجة أكرث 
مــن مجمــل اإلصابــات، يف حــني   30% بلغــت حــوايل  إذ  الســابق،  مــن 

وصلت خال املوجتني السابقتني قرابة 5%.
ووصــف الحالــة الوبائيــة يف قطــاع غــزة حاليــًا بـ"الخطــرة"، فقــد وصــل عدد 
الحاالت شديدة الخطورة إىل 51 حالة موزعة عىل مستشفيات القطاع، 

"والعدد قابل للزيادة". 
وبــنّي أن وزارة الصحــة أعــدت خطــة ملواجهــة الفــريوس، وخصصــت مــا 
يقــارب 80 رسيــر عنايــة مركــزة ملــرىض كورونــا يف جميــع مستشــفيات 
القطــاع، الفتــًا إىل افتتــاح قســم اســتقبال جديــد أمــس يف املستشــفى 

األورويب، ويضم 12 رسير عناية مركزة. 
تلقــي  رضورة  عــىل  الفئــات  جميــع  مــن  املواطنــني  كــرش  أبــو  وحــث 
التطعيــم، ملــا لــه مــن آثــار إيجابيــة يف مواجهــة دلتــا املتحــور، إضافــة إىل 

االلتزام باإلجراءات الوقائية وارتداء الكاممة والتباعد.

هبــة جامهرييــة عىل غرار "هبــة البوابات اإللكرونية" 
و"هبة باب العمود"، تلزم االحتال ومستوطنيه وقَف 

االقتحامات واملخططات التهويدية.
عــن  بالدفــاع  الدائــم  موقفهــا  حــامس  وجــددت 
وأوفــت يف  وعــدت  التــي  املقاومــة  وأن  األقــىص، 
الدفــاع عــن املقدســات لــن تــردد يف الدفــاع عنــه 

مجدًدا.
يف  اإلســامية  الهيئــات  أكــدت  ذلــك  غضــون  يف 
املســجد  يف  األوضــاع  خطــورة  املحتلــة  القــدس 
والهجمــة  االنتهــاكات  تصاعــد  مــع  األقــىص، 
الرشســة مــن املتطرفــني اليهــود عليــه، وترصفاتهــم 

االستفزازية ملشاعر املسلمني.
وقالــت الهيئــات يف بيــان مســاء أمــس، إن ترصفات 

املتطرفــني بــدأت تأخــذ منحــى خطــًرا، خاصــة يف 
فــرات "األعيــاد اليهودية"، بحامية رشطة االحتال 

وقواته الخاصة.
هــذه  فــرة  خــال  شــهد  األقــىص  أن  وأوضحــت 
املناســبات اســتباحة خطــرة مــن املتطرفــني اليهــود 
باقتحامه مبجموعات كبرية، وأداء طقوس تلمودية 

علنية داخل باحات املسجد.
ونبهــت الهيئــات إىل اقتحــام األقــىص بلبــاس ديني 
بشــكل جامعــي، والجلــوس واالنبطــاح عــىل األرض 
داخــل باحاتــه، والوقــوف يف أماكن محددة داخله، 
وأداء الصلــوات، وإدخــال كتــب الصلــوات وغريها، 

وقراءتها بشكل علني.
التحريــض  مــع  تزامنــا  يــأيت  ذلــك  أن  إىل  وأشــارت 

املزعــوم"  "الهيــكل  جامعــات  مــن  املســتمر 
القتحامات املسجد بأعداد كبرية، وأداء "الطقوس 

التلمودية" العلنية.
لحرمــة  االنتهــاكات  هــذه  مــن  الهيئــات  وحــذرت 
األقــىص مــن قبــل هــؤالء املتطرفــني الذيــن يســعون 
لفــرض أمــر واقــع جديد فيه، ضمن مخطط حكومي 
الدينــي  الوضــع  تغيــري  بهــدف  واضــح  احتــايل 

والتاريخي والقانوين القائم فيه منذ أمد.
ال  أمــور  إىل  حتــاًم  ســيؤدي  ذلــك  أن  إىل  ونبهــت 
تحمــد عقباهــا، خاصــة أن هــذه االنتهــاكات متــس 
وأقــدس  العــامل،  يف  املســلمني  جميــع  عقيــدة 
محمــد  نبينــا  مــرى  الديــار،  هــذه  يف  مســاجدنا 

-عليه السام-.

هــذه  بــه  تقــوم  مــا  جميــع  أن  الهيئــات  وأكــدت 
إليــه  للوصــول  تســعى  ومــا  املتطرفــة  الجامعــات 
بالقــوة وبدعــم حكومــي احتــايل وحاميــة كبــرية من 
رشطة االحتال وقواته الخاصة املدججة بالساح، 
ليتمكنوا من اقتحامه، لن يغري من الحقيقة الربانية 
بأن املسجد األقىص مبساحته البالغة 144 دومنا، 
هــو مســجد إســامي ملــك للمســلمني وحدهــم لــن 

يقبل القسمة وال الرشاكة.
وشــددت عــىل أن أهــل بيــت املقــدس واملرابطــني 
ســيبقون يف أكنافــه حراًســا لــه أوفيــاء لعهــد وذمــة 

رسولهم األكرم ووصيته بااللتفاف حول األقىص.
لهــا  تعــرض  التــي  املخاطــر  أن  الهيئــات  وبينــت 

األقىص كبرية، وتتطلب جهد األمة.

يف الضفــة الغربيــة، باالعتقــال الســيايس الــذي طــال طــاب الجامعــات 
واملناضلــني واملحرريــن والنخــب املجتمعيــة، إضافــة إىل قمــع الحريات 

ومصادرة الحق يف التعبري.
وأكــد أن هــذا الســلوك املشــني مــن الســلطة يــرضب بعــرض الحائــط كل 
االعتبــارات الوطنيــة، خاصــة يف ظــل الهجمــة اإلرسائيليــة عــىل أرسانــا يف 

سجون االحتال.

نابلس/ صفا:
ما إن بدأ العام الدرايس الجديد يف عدد 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جامعــات  مــن 
الســلطة حملــة  أمــن  أجهــزة  شــنَّت  حتــى 
نشــطاء  اســتهدفت  واســعة  اعتقــاالت 

الكتلة اإلسامية عىل وجه التحديد.
نّفــذت  املاضيــني  األســبوعني  وخــال 
أجهــزة الســلطة حملــة اعتقــاالت شــملت 
عــدًدا مــن طلبــة جامعــة النجــاح وجامعــة 
القدس املفتوحة بنابلس شاميل الضفة 

الغربية بعد استدعائهم للمقابلة.
أيــام،  عــدة  بعــد  بعضهــم  عــن  وأفرجــت 
فيام ال يزال البعض اآلخر يقبع يف مراكز 
جهــازي  ذمــة  عــىل  واالعتقــال  التوقيــف 

املخابرات واألمن الوقايئ.
املواطنــني:  الســلطة  أجهــزة  وتعتقــل 
صالــح،  الرحمــن  عبــد  تفاحــة،  حســن 
البيتــاوي،  اللــه  عبــد  حنايشــة،  مصعــب 

عبادة جودة.
خضعــوا  أنهــم  املعتقلــني  بعــض  وأكــد 
األمنيــة  األجهــزة  مقــرات  داخــل  لتحقيــٍق 
حــول انتامئهــم وآرائهــم السياســية، عــىل 
الرغــم مــن أن النيابــة أوقفتهــم عىل قضايا 

مختلفة متاًما.
االعتقــاالت  موجــة  بــني  مراقبــون  ويربــط 
يف  الوجاهــي  الــدوام  وعــودة  هــذه 
الجامعــات، بعــد عام ونصف من التعليم 

اإللكروين بسبب جائحة كورونا.
مــن  الوجاهــي،  التعليــم  عــودة  ومــع 
الطــايب،  النشــاط  ُيســتأنف  أن  املتوقــع 
وتحــاول أجهزة الســلطة بهــذه االعتقاالت 

اســتباق األحداث بإرســال رســائل تهديد 
لنشطاء وأنصار الكتلة اإلسامية.

البيتــاوي، يقبــع منــذ  اللــه  الطالــب عبــد 
السادس من سبتمر يف سجن "جنيد"، 

وال تعلم عائلته عنه شيًئا.
وقال والده: مل تسمح األجهزة األمنية لنا 
بزيــارة عبــد اللــه منــذ اعتقالــه، ومل نلتــِق 
متديــد  جلســة  خــال  باملحكمــة  إال  بــه 

التوقيف بعد يومني من اعتقاله.
وأضــاف: "اســتبرشنا خــرًيا بعــودة الطلبــة 
إىل جامعاتهم وانتظام الدوام الوجاهي، 
صفــوف  يف  اعتقــاالت  بحملــة  لُنفاجــأ 
مــن  أســبوعان  مــر  قــد  وهــا  الطــاب، 
الفصــل األول ونخــى أن يخــر الفصــل 

الدرايس إذا طال أمد االعتقال".
يف  النائــب  حفيــد  هــو  اللــه،  وعبــد 
املجلــس الترشيعي ورئيس رابطة علامء 
فلسطني الشيخ الراحل حامد البيتاوي.

تداعيات خِطرة
صفــوف  يف  االعتقــاالت  بعــض  وتنــدرج 
"البــاب  الجامعــات ضمــن سياســة  طلبــة 
االحتــال  فيهــا  يتنــاوب  والتــي  الــدوار"، 
اعتقــال  عــىل  األمــن  وأجهــزة  اإلرسائيــيل 

الطاب.
مســاء  الســلطة  مخابــرات  وأفرجــت 
النجــاح  بجامعــة  الطالــب  عــن  الثاثــاء 
حذيفــة الطويــل بعــد اعتقالــه والتحقيــق 

معه لعدة ساعات.
وجــاء اعتقــال الطويــل، وهــو مــن محافظة 
قلقيليــة، بعــد أيــام قليلــة مــن اإلفراج عنه 
أربعــة  أمــى  إذ  االحتــال،  ســجون  مــن 

أشهر باالعتقال اإلداري.
وقــال عضــو لجنــة الحريات بالضفة خليل 
عساف: إن االعتقاالت يف صفوف طلبة 
الكتلــة  نشــطاء  تســتهدف  الجامعــات 
اإلســامية، وتــأيت يف ســياق منــع حركــة 
حــامس مــن مامرســة أي نشــاط حتــى لــو 

ا. كان طابيًّ
وأشــار عســاف إىل أن حملــة االعتقــاالت 
بعــد  جــاءت  النجــاح  طلبــة  صفــوف  يف 
إقامــة الكتلــة اإلســامية معرًضــا للكتــاب 
ويجــري  الــدرايس،  الفصــل  بدايــة  يف 
دورهــم  حــول  املعتقلــني  مــع  التحقيــق 

فيه.
هنــاك  أن  الواضــح  "مــن  أنــه  وأضــاف 
إىل  الســيايس  املســتوى  مــن  تعليــامت 
املســتوى األمنــي مبنــع اآلخــر، وتحديــًدا 

حركة حامس، من مامرسة أي نشاط".
وأكــد أن النيابــة العامــة تضــع نفســها يف 
للمعتقلــني  تكّيــف  عندمــا  فســاد  شــبهة 

تهاًم ال صلة لها مبجريات التحقيق.
وتابع: "بينام يجري التحقيق مع الطاب 
حول نشاطهم الطايب، توّجه لهم النيابة 
الطائفيــة  النعــرات  كإثــارة  جاهــزة  تهــاًم 
التهــم  تلــك  تستنســخ  وباتــت  وغريهــا، 

لجميع املعتقلني".
وشــدد عســاف عــىل أن هــذه االعتقــاالت 
املواطنــني  حيــاة  تعطــل  السياســية 
وتخــرب  عليهــم،  وتنغــص  وتعليمهــم 
العاقــات املجتمعيــة، وتعطي لاحتال 
كل  ملامرســة  املــرر  اإلرسائيــيل 

االنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

باحــات  يف  املســتوطنون  وتجــول  منــه. 
األقــىص، وأدوا "طقوســا تلموديــة" علنيــة 
الجلــوس  بذريعــة  األقــىص،  باحــات  يف 
يف  مكوثهــم  وقــت  إلطالــة  لاســراحة، 
املســجد، وضمــن الترصفات االســتفزازية 

املتواصلة.
عــىل  أمــس،  االحتــال  قــوات  واعتــدت 
أثنــاء  يف  املقدســيني  مــن  العديــد 
وجودهــم يف منطقــة بــاب العمــود مبدينــة 

القدس املحتلة.
قــوات  بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت   
االحتــال قمعــت املوجوديــن يف محيــط 
بالقــدس املحتلــة واعتــدت  العمــود  بــاب 
يف  الشــبان  بعــض  والحقــت  عليهــم، 

املنطقة.
والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  وكان   
الفلســطينية، خطيب املســجد األقىص 
املبارك الشيخ محمد حسني، قد حذر 
جامعــات  أطلقتهــا  التــي  الدعــوات  مــن 
واملنظــامت  املزعــوم  "الهيــكل" 
املتطرفة ضد املقدسات الفلسطينية، 
األقــىص،  املســجد  رأســها  وعــىل 
الخليــل،  يف  اإلبراهيمــي  واملســجد 

بهدف املساس بهام. 
املســتوطنني  أن  املصــادر  وذكــرت 
"عيدهــم"  يــوم  يف  املســجد  اقتحمــوا 
املسمى "عيد الغفران" مرتدين مابس 

يزعمون أنها مابس توراتية ودينية.
متطرفــة  جامعــات  أطلقــت  أن  وســبق 
لتنفيــذ  متكــررة  دعــوات  اســتيطانية 
اقتحامــات واســعة، خــال شــهر أيلــول/ 
"األعيــاد  موســم  بزعــم  الجــاري  ســبتمر 

عــىل  االقتحامــات  وتتــم  اليهوديــة".  
الظهــر  صــاة  وبعــد  صباحيــة،  فرتــني 
الغــريب  الجــدار  املغاربــة يف  بــاب  عــر 
قــوات  مــن  ومرافقــة  بحاميــة  لألقــىص 
االحتــال، ضمــن جــوالت دورية يقومون 
املدينــة  الواقــع يف  لتغيــري  تهــدف  بهــا 

املقدسة واملسجد األقىص.
قــوات  وتشــهد فــرة االقتحامــات إخــاء 
االحتال املنطقة الرشقية من املسجد 
لتســهيل  واملرابطــني،  املصلــني  مــن 

اقتحام املستوطنني.
املقدســيني  االحتــال  ويســتهدف 
باالعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف 
إبعادهــم عــن املســجد األقــىص، وتركــه 

لقمة سائغة أمام األطامع االستيطانية.
مواجهات وإصابات

وفعاليــات  املواجهــات  وتواصلــت 
االحتــال  لقــوات  الليــيل  اإلربــاك 
الجلمــة  حاجــز  عــىل  اإلرسائيــيل 
يف  جنــني،  رشق  شــامل  العســكري، 
ظــل الحملــة العســكرية املســعورة التــي 
محافظــة  يف  االحتــال  قــوات  تشــنها 

جنني.
مواجهــات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت   
اندلعــت بــني قــوات االحتــال والشــبان 
الذيــن خرجــوا يف مســرية دعــم واســناد 
مــن  حريتهــم  انتزعــوا  الذيــن  لــألرسى 

سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم.
 وألقــى الشــبان زجاجــات حارقــة وقنابــل 
وأشــعلوا  الحاجــز،  صــوب  متفجــرة 
أطلقــوا  مــا  املطاطيــة، ضمــن  اإلطــارات 
يف  الليــيل"  اإلربــاك  "فعاليــات  عليــه 

املنطقة.
قــوات  تواصــل  ذاتــه،  الســياق  ويف 
االحتــال عمليــات التفتيــش يف بلــدات 
مشــاة  فــرق  ونــرشت  املحافظــة،  وقــرى 
بــني كــروم الزيتــون مبحــاذاة جــدار الضم 
بلــدة  محيــط  يف  العنــرصي  والتوســع 
ومنعــت  وزبوبــا،  رمانــة  وقريتــي  يعبــد 
العــامل مــن الوصــول إىل أماكــن عملهــم 

داخل األرايض املحتلة عام48.
مــن  حالــة  املحتلــة  فلســطني  وتشــهد   
الغضــب العــارم مــع تصاعــد اعتــداءات 
الســجون،  يف  األرسى  بحــق  االحتــال 
وارتفعــت خالهــا عمليــات إطــاق النــار 

والطعن، والتي تركزت يف جنني.
واحتضنت مدينة جنني ومخيمها شامل 
الضفــة الغربيــة، يف اآلونة األخرية، غرفة 
املقاومــة  لفصائــل  مشــركة  عمليــات 
وصــد  االحتــال  ملقاومــة  الفلســطينية، 

أي اقتحام للمدينة ومخيمها.
اإلعاميــة  الدائــرة  أعدتــه  تقريــر  ووفــق 
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
عمليــات  عــدد  بلــغ  الغربيــة،  بالضفــة 
املقاومــة )461( عمليــة متنوعــة خــال 
شهر أغسطس/آب املايض، تصاعدت 
خالهــا عمليــات االشــتباك املســلح مــع 
قوات االحتال خال اقتحاماتها لجنني 

ونابلس.
رشق مستوطنين بالحجارة

وألقى شــبان فلســطينيون، مســاء أمس، 
املســتوطنني  مركبــات  صــوب  الحجــارة 
قلقيليــة شــامل  مدينــة  مــن  الــرشق  إىل 

الضفة الغربية املحتلة.

شــبانا  بــأن  عريــة  مصــادر  وأفــادت   
حافلــة  بالحجــارة  رشــقوا  فلســطينيني 
ومركبــة للمســتوطنني قرب قرية الفندق 

رشق قلقيلية.
 وأصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت 
اختنــاق بينهــم طفلــة رضيعــة )4 أشــهر(، 
خــال مواجهات اندلعت، مســاء أمس، 
عقــب  اإلرسائيــيل  االحتــال  قــوات  مــع 
اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنني.
أن  وفــا  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
البلــدة،  اقتحمــت  االحتــال  قــوات 
املواطنــني  منــازل  مــن  عــدًدا  وداهمــت 
يف حــي أبــو شــملة وفتشــتها، عــرف مــن 
أصحابهــا محمــد أبــو صفد، كام فتشــت 

كامريات مراقبة.
مواجهــات  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت 
اندلعــت بــني الشــبان وقــوات االحتــال، 
والغــاز  الصــوت  قنابــل  أطلقــت  التــي 
وصــوب  باتجاههــم،  للدمــوع  املســيل 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  املواطنــني،  منــازل 
بينهــم  اختنــاق  بحــاالت  منهــم  العديــد 
بكــر، حيــث  أبــو  ســامي  ســيا  الرضيعــة 
األحمــر  الهــال  إســعاف  طواقــم  نقلتهــا 

إىل املركز الطبي يف البلدة.
ســري  أمــس،  االحتــال  قــوات  وعرقلــت 
تقــوع  مدرســة  يف  التعليميــة  العمليــة 
الثانويــة، رشق بيــت لحــم جنويب الضفة 
الغربية، واندلعت عىل أثرها مواجهات 
بــني الطلبــة وجنــود االحتــال، مــا أســفر 

عن إصابة أحد الطلبة.
الثانويــة  تقــوع  مدرســة  إدارة  وأفــادت   
بــأن عــرشات الجنــود انتــرشوا يف محيــط 

العمليــة  ســري  وعرقلــوا  املدرســة، 
التعليميــة، وســط تخوفــات مــن اقتحــام 

املدرسة.
 وأوضحــت مصــادر محلية إصابة طالب 
املطاطــي  االحتــال  برصــاص  مــدريس 
اندلعــت  مواجهــات  خــال  بالقــدم 
عقــب اقتحام محيط املدرســة، واندالع 
املواجهــات، يف حــني أصيــب عدد آخر 

باالختناق بالغاز السام.
قــوات االحتــال أغلقــت أول   يذكــر أن 
مــن أمــس األربعــاء، مداخــل بلــدة تقــوع 
حصــارا  وفرضــت  الحديــدة،  بالبوابــات 
عددهــم  البالــغ  ســكانها  عــىل  مشــددا 
15 ألــف نســمة، ومنعــت املركبــات مــن 

الدخول إىل البلدة والخروج منها.
 وقــال مديــر بلدية بيت لحم، تيســري أبو 
مفــرح، إن الجنــود أعلنــوا منــع التجــوال 
باتجــاه مركبــات  بدعــوى رشــق الحجــارة 
املستوطنني، يف حني طبقت إجراءات 
أخــرى بحــق املواطنــني القاطنــني بجــوار 

الشارع امللتف حولها.
واحتــل جنــود االحتــال مبنــى أثريــا يف 
الجنــود  وأطلــق  األثريــة،  تقــوع  خربــة 
الرصــاص الحــي يف أثناء تحويل املبنى 
لنقطة مراقبة عسكرية بشكل عشوايئ.

واقتحمــت قــوات االحتــال أمس، بلدة 
قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت.

قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
وأطلقــت  البلــدة،  اقتحمــت  االحتــال 
قنابــل الغــاز الســام صــوب املواطنــني، 
املواطنــني  أحــد  عــىل  واعتــدت 

بالرضب.

اعتقال السلطة طلبة الجامعات 
بالضفة.. بداية قاتمة لعام دراسي جديد

بلدية دير البلح: البدء في 
أعمال مشروع اإلغالق 

الصحي لمكب نفايات المدينة
الوسطى/ فلسطني:

أعلنــت بلديــة ديــر البلــح البدء يف تنفيذ أعــامل مرشوع اإلغاق الصحي 
ملكــب نفايــات ديــر البلــح، ضمــن برنامج إدارة النفايــات الصلبة يف قطاع 
غــزة، املمــول عــر صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة ملصلحــة 

مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة.
وأوضحت البلدية أمس أنه سيعاد خال املرشوع ترتيب جوانب مكب 
النفايــات وفــق املعايــري الهندســية ومعايــري الســامة، إضافــة إىل تنفيــذ 
طبقــات التغطيــة املختلفة، وتركيب شــبكة تجميــع الغاز، وتنفيذ قنوات 
ترصيف آمن ملياه األمطار، متوقعة استمرار أعامل املرشوع 10 شهور. 
ويهــدف املــرشوع إىل تحســني الظــروف البيئيــة واالجتامعيــة، وإزالــة أي 

آثار بيئية عىل املنطقة، وفًقا ملا أفادت البلدية.
ــع يف  وُوسِّ  ،1997 منــذ  النفايــات  البلــح  ديــر  نفايــات  مكــب  واســتقبل 
2002 ليســتقبل النفايــات مــن محافظتــي خــان يونس والوســطى، وأُْغِلق 
وتوقــف عــن اســتقبال النفايــات منــذ منتصــف 2019 تزامًنــا مــع افتتــاح 
الســتقبال  ــا  صحيًّ بديــًا  كان  الــذي  الصحــي،  الفخــاري  نفايــات  مكــب 

النفايات من محافظات خان يونس ورفح والوسطى.

"التعليم" تعلن منًحا 
دراسية بالهند ومعهد 

البحوث العربية
رام الله/ فلسطني:

ــر عــدد مــن املنــح الدراســية يف الهنــد،  أعلنــت وزارة التعليــم العــايل، توفُّ
وذلك مبجال الدكتوراه يف التخصصات املختلفة باستثناء الطبية منها.

ونبهــت الــوزارة، يف ترصيــح، أمــس، إىل ِمَنــح أخــرى للحصــول عــىل درجــة 
املاجســتري والدكتــوراه يف الربيــة والعلــوم السياســية والقانون واالقتصاد 

يف معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. 
ودعــت الطلبــة الراغبــني يف املنافســة عــىل هــذه املنــح إىل زيــارة موقعهــا 

اإللكروين.
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"القائمة البيضاء" 
للمشاهري.. وصمة عار 

تالحق "فيسبوك"
واشنطن/  وكاالت:

ــا  ــل تقريــر جديــد إىل أن رشكــة "فيســبوك" متتلــك برنامًجــا رسيًّ توصَّ
يســمح للمشــاهري والسياســيني وذوي السلطة بتخطي قواعد الشبكة 

االجتامعية الخاصة.
ووفًقــا لصحيفــة "وول ســريت جورنــال" األمريكية، فإن التقرير يشــري 
إىل أن "فيســبوك" أعفــت ماليــني املســتخدمني البارزيــن مــن بعــض 
أو كل قواعد املحتوى، مبا يتعارض، عىل ما يبدو، مع الترصيحات 

العامة للشبكة االجتامعية بأن قواعدها تنطبق عىل الجميع.
 ،XCheck أو   Cross Check باســم  املعــروف  الربنامــج  ويعمــل 
عــىل حاميــة الشــخصيات العامــة مــن قواعــد الرشكــة ضــد التحــرش 

والتحريض عىل العنف.
ويتضمــن الربنامــج الــري مــا يســمى بـ"القامئــة البيضــاء" للمشــاهري، 

الذين يتمتعون بالحصانة من اإلنفاذ.
وأضافــت الصحيفــة نقــال عــن وثائــق داخليــة أن تصميــم الربنامــج كان 
هدفــه يف البدايــة حاميــة الرشكــة مــن الدعاية الســيئة يف حال قيامها 

باإلرشاف عىل املحتوى من بعض املستخدمني البارزين.
يف يونيو/حزيــران املــايض، أخــرب "فيســبوك" مجلــس الرقابــة كتابــًة 
أن نظامــه للمســتخدمني البارزيــن تــم اســتخدامه يف "عــدد صغري من 

القرارات".
وقــال املتحــدث باســم "فيســبوك"، آنــدي ســتون، إن الرشكــة بصــدد 
التخلص التدريجي من سياسات "القامئة البيضاء" من حيث صلتها 

."XCheck" بـ
وأوضح أن النظام "ُصّمم إلنشاء خطوة إضافية حتى نتمكن من تطبيق 
السياسات بدقة عىل املحتوى الذي قد يتطلب مزيدا من الفهم".

أوىص  إنــه  تغريــدة،  يف  "فيســبوك"،  يف  الرقابــة  مجلــس  وقــال 
إدارة  ذلــك  يف  مبــا  عــام،  بشــكل  شــفافية  "أكــر  الرشكــة  تكــون  بــأن 
حســابات الشــخصيات البــارزة، مــع ضــامن معاملــة سياســاتها لجميــع 

املستخدمني بإنصاف".
كــرة  نجــم  الشــخصيات املحميــني،  وكبــار  املشــاهري  قامئــة  وتشــمل 
القدم الربازييل نيامر والرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب وابنه 
دونالد ترامب االبن، والســناتور إليزابيث وارن، ومؤســس "فيســبوك" 

والرئيس التنفيذي مارك زوكربريج نفسه.
الحواريــة  الربامــج  ومقّدمــي  الســينام  نجــوم  أن  إىل  التقريــر  ويشــري 
شــخص  وأي  اإلنرنــت  عــرب  الشــهرية  والشــخصيات  واألكادمييــني 
عــىل   "XCheck" بواســطة  محمــي  املتابعــني  مــن  كبــري  عــدد  لديــه 
مــن  واعتبــارا  "إنســتغرام".  الفرعيــة  ورشكتهــا  "فيســبوك"  مــن  كل 
العــام املــايض، متــت تغطية 5.8 مليون مســتخدم عىل "فيســبوك" 

.XCheck"" بواسطة
ويف العــام املــايض، ســمح برنامــج XCheck مبشــاهدة املنشــورات 
التي انتهكت إرشــادات "فيســبوك" 16.4 مليار مرة عىل األقل قبل 

إزالتها أخرًيا، وفقا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة.

أرضار تناول القهوة عىل 
معدة فارغة وطرق تجنبها

روما/ وكاالت:
رغم اعتياد الكثريين تناول القهوة فور االستيقاظ عىل معدة فارغة، 

فإن األمر الذي قد ال يعرفونه أنها عادة ضارة للغاية بالصحة.
ميكــن أن تتحــول طقــوس تنــاول القهــوة مبجــرد االســتيقاظ إىل عــادة 
ضــارة للجســم، إذ أن تناولهــا عــىل معــدة فارغــة يعتــرب هجوًمــا حقيقًيا 

عىل املعدة.
ولكــن باإلضافــة إىل مشــاكل املعــدة، مثــل حرقــة املعــدة واالرتجــاع 
نتائــج  أيًضــا إىل  الصبــاح  اســتهالكها يف  يــؤدي  أن  والتهابهــا، ميكــن 

عكسية عىل مستوى املناعة، وفًقا ملوقع "فان بيدج" اإليطايل.
وال يستطيع الكثري منا بدء اليوم بدون كوب القهوة الصباحي، ولكن، 
إذا تم تناولها كأول مرشوب يف الصباح، بينام ال يزال الشــخص عىل 
معــدة فارغــة، ميكــن أن يكــون أمــًرا ضــاًرا، يرجــع إىل تســبب الكافيــني 
والجزيئات األخرى املوجودة يف فنجان القهوة يف زيادة إفراز حمض 

املعدة )حمض الهيدروكلوريك( والذي يحدث عادًة أثناء الهضم.
ومــع ذلــك، نظــًرا لعــدم وجــود طعــام لهضمــه، فــإن هــذا اإلفــراز يوجــه 
عمله ضد األغشية املخاطية التي تبطن املعدة، مام يسبب أعراًضا 
االرتجــاع املريئــي  الغثيــان، إىل حــد حــدوث  أو  مثــل حرقــة املعــدة 

والتهاب املعدة والقرحة.
وال تتوقــف أرضار تنــاول القهــوة عــىل معــدة فارغــة عــىل هــذا األمــر 
فقــط، فباإلضافــة إىل زيــادة الحموضــة التــي ميكــن أن تــر بوظيفــة 
املعــدة، تشــري بعــض الدراســات إىل أن رشب القهــوة مبــارشة بعــد 

االستيقاظ يؤدي إىل نتائج عكسية.
االستيقاظ يف الواقع هو الوقت من اليوم الذي يكون فيه الكورتيزول، 
املعــروف أيًضــا باســم هرمــون "هرمــون التوتــر"، يف أعــىل مســتوياته 
يف الجســم وأن اســتهالك الكافيني ميكن أن يزيد من إفرازه، مع آثار 
ميكن أن تر الجهاز املناعي والتســبب يف مشــاكل صحية، مبا يف 

ذلك زيادة الوزن.
لذلــك، مــن أجــل صحتنــا، يجــب أن نحــاول أن نقــول وداًعــا لطقــوس 
تنــاول القهــوة فــور االســتيقاظ، ومحاولــة تأخــري هــذه الخطــوة لبضــع 

ساعات، عندما يكون الكورتيزول قد بلغ ذروته األوىل.
ولكل غري القادرين عىل فعل ذلك، فاألفضل لهم تناول كوب القهوة 
الصباحــي مــع وجبــة إفطــار غنيــة من الحبــوب الكاملــة واأللياف، للحد 

من امتصاص املادة املنشطة واملحفزة.
 45 الكافيــني يف املتوســط خــالل  امتصــاص  يتــم  للعلــامء،   ووفًقــا 
دقيقة من االستهالك ولكن ميكن الوصول إىل ذروة االمتصاص بعد 

15 دقيقة.

واشنطن/ وكاالت:
أعلنــت الرشطــة يف واليــة لويزيانــا األمريكيــة اإلمســاك 
بتمســاح وزنــه 230 كيلوجراًمــا تقريًبــا، ويف جوفه بقايا 
برشيــة بعدمــا انقــض فيــام يبــدو عــىل رجــل عمــره 71 

عاًما يف مياه فاضت بسبب اإلعصار »إيدا«.
وأنهــى اإلمســاك بالتمســاح الــذي يبلــغ طولــه 12 قدًمــا 
عملية بحث اســتمرت أســبوعني عن تيمويث ســاترييل 
إس.آر، الذي شــوهد للمرة األخرية يف 30 أغســطس/ 
آب املــايض، وهــو يتفقــد أرضار العاصفــة خــارج منزلــه 
55 كيلومــًرا شــامل  يف ســليديل، عــىل بعــد حــوايل 
رشقــي نيــو أورليانــز. وقــال مكتــب قائــد رشطــة مقاطعــة 

سانت تاماين بالوالية: »عند فحص التمساح، ُوجد أن 
بداخله بقايا برشية عىل ما يبدو. ســيعمل املحققون 
تامــاين  الرشعــي مبقاطعــة ســانت  الطــب  مــع مكتــب 

للتحقق من أن البقايا هي بقايا تيمويث ساترييل".
وقــال املتحــدث باســم مكتــب قائــد الرشطــة، الكابــن 
متســاًحا  شــاهدت  ســاترييل  زوجــة  إن  فيــر:  النــس 
كبــرًيا يهاجــم زوجهــا، بعدمــا خــرج مــن دارهــام لتفقــد 
األحــوال. وتدخلــت الزوجــة )68 عاًمــا( إلنقــاذ زوجهــا، 
واختفى التمساح يف املاء. ووقع الهجوم بعد يوم من 
اجتياح اإلعصار »إيدا« والية لويزيانا، مام تسبب يف 

فيضانات مدمرة ببعض املناطق.

أشجار تاريخية 
مهددة بسبب 

الحرائق يف كاليفورنيا
كاليفورنيا/ وكاالت:

تهــدد حرائــق الغابــات منتزهــات ســيكويا وكينغز كانيــون الوطنية، يف 
وســط كاليفورنيــا، والتــي تحتــوي عــىل بعــض أقدم وأكرب األشــجار يف 

العامل، وفًقا لصحيفة "نيويورك تاميز" األمريكية.
واشــتعلت حرائــق فاقمتهــا الريــاح األســبوع املــايض بســبب الــربق، 
ويعمل مســؤولو املتنزهات عىل احتواء انتشــارها، لكن من الصعب 
إخامدهــا، ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل أن الحرائــق تقع يف منطقة شــديدة 
مــن األرض. ويف  إليهــا  الوصــول  االنحــدار وغابــات كثيفــة وال ميكــن 
املجمــوع، تنتــرش الحرائــق عــرب أكر مــن 1000 فدان، مع صعوبة يف 

احتوائها.
حــرق ماليــني  الغابــات يف  تســببت حرائــق  املــايض،  العــام  وخــالل 
الفدادين يف جميع أنحاء كاليفورنيا والواليات الغربية األخرى، وأتت 
عــىل مئــات مــن أشــجار الســيكويا العمالقــة، وأشــجار "ريــد وودس"، 

وعىل أكر من مليون شجرة جوشوا.
ويذكر أن أشجار السيكويا العمالقة، التي ميكن أن يصل عمرها إىل 
3400 عــام، وأن يبلــغ ارتفاعهــا أكــر مــن 300 قــدم، ميكنهــا التعامــل 
إىل حــد مــا مــع الحرائــق الدوريــة، إذ تســاعد قرشتهــا عــىل حاميتهــا 

وعزلها عن الحرارة.
ويف الوقــت نفســه، تنظــف الحرائــق الربــة حــول أشــجار الســيكويا، 
مــام يجعلهــا يف حالــة ممتــازة لنمــو بــذور الســيكويا. وتحــرق النــريان 
أيضــا األشــجار التــي تتنافــس عــىل ضــوء الشــمس الذي يحتاجه شــجر 

السيكويا الصغري للنمو.
لكن شــدة الحرائق املتزايدة يف الســنوات األخرية، بســبب االحتباس 
الحــراري املتســارع، شــكلت تهديــدا كبــريا ألشــجار الســيكويا. ففــي 
حريــق "كاســل" العــام املــايض، مــات مــا بــني 7000 و11000 مــن 

السيكويا يف جميع أنحاء "سيريا نيفادا".
وأتــت حرائــق الغابــات عــىل أكر من مليوين فدان يف كاليفورنيا هذا 
العــام. والحريــق ديكــي كان األكــرب يف شــامل كاليفورنيــا، وتســبب 
يف حــرق مــا يقــرب مــن مليــون فــدان يف الشــهرين املاضيــني، وتــم 

احتواؤه بنسبة 75 يف املئة.

دراسة جديدة تكشف 
مقدار االنبعاثات الناتجة 

عن تربية الحيوانات 
وإنتاج الغذاء

باريس/ وكاالت:
أظهرت دراســة جديدة نرشت يف موقع "نيترش"، أن االنبعاثات الناتجة 
زراعــة  عــن  الناتجــة  االنبعاثــات  ضعــف  تشــكل  الحيوانــات،  تربيــة  عــن 
النباتــات، وجميــع هــذه االنبعاثــات تعد من الغازات املســببة لالحتباس 

الحراري.
وتتنــوع مصــادر االنبعاثــات التــي تســاهم بالتغري املناخــي، ومنها الغذاء 
والطعــام الــذي يأكلــه اإلنســان، إضافة لوســائل النقــل واملصانع، وهناك 
أســباب أخــرى مثــل قطــع األشــجار، وتربيــة املــوايش، التــي ينتــج عنهــا 

غازات ملوثة.
وأكســيد  وامليثــان  الكربــون  أكســيد  ثــاين  غــاز  عــىل  الباحثــون  وركــز 
النيــروس، وهــي غــازات ناتجــة عــن اســتهالك الغذاء، وعــن إنتاجه أيضا 

من خالل الزراعة.
ووجدوا أنه يف الفرة من 2007 إىل 2013، بلغت االنبعاثات أكر من 
17 مليــار طــن مــن الغــازات املســببة لالحتبــاس الحراري، وهــو ما يعادل 

نحو 35 يف املئة من جميع االنبعاثات التي يتسبب فيها اإلنسان.
و16  النباتــات،  مــن  نوعــا   170 مــن  أكــر  انبعاثــات  الدراســة  وشــملت 
مــن  املئــة  يف   57 أن  وأظهــرت  دولــة،   200 نحــو  يف  حيوانيــا،  منتجــا 
االنبعاثــات املرتبطــة باألغذيــة، كانــت مــن األطعمــة الحيوانيــة، مبــا يف 

ذلك املحاصيل املزروعة إلطعام املاشية.
تشــكل  البــرشي  لالســتهالك  املزروعــة  النباتــات  أن  الدراســة  ووجــدت 
إىل  يعــزى  والباقــي  باألغذيــة،  املرتبطــة  االنبعاثــات  مــن  املئــة  يف   29
إنتاج ســلع أخرى مثل القطن واملطاط، ومل تشــمل الدراســة االنبعاثات 

الناتجة عن عمليات صيد األسامك.
ويعتقد عىل نطاق واسع أن النظم الغذائية القامئة عىل النباتات أفضل 
لكوكــب األرض، ويقــول الباحــث الرئيــي يف الدراســة أتــول جــني، مــن 
جامعــة إلينــوي، إنــه يريد معرفة مقدار تلويث النباتات بالضبط، مؤكدا 

أن لديه سببا شخصيا لرغبته يف التعمق بهذه القضية.
وقال جني لوكالة فرانس برس "كنت نباتيا منذ طفولتي، وأردت أن أقدر 

حجم االنبعاثات الناتجة عن استهاليك للنباتات".
وقــام الباحثــون بتقســيم األرايض الزراعيــة يف العــامل عــىل شــكل شــبكة 
مكونــة مــن نحــو 60 ألــف مربــع، وذلــك لتحديــد مســاحة املحاصيــل يف 

مربع واحد، وتحديد مساحة الغابات واألعشاب.
وســاعد ذلــك الباحثــني بالحصــول عــىل بيانــات حــول االنبعاثــات الناتجة 

عن املحاصيل الزراعية، وعن املنتجات الحيوانية الرئيسية.
وقــام الباحثــون أيضــا بجمــع معلومــات وبيانــات خاصة بكل بلــد، وتتعلق 
باســتهالك الغــذاء، مبــا يف االنبعاثــات الناتجــة عــن عمليــات االســترياد 
والتصديــر ذات الصلــة. وظهــر أن لحــوم البقــر، هــي أكــر ســلعة غذائيــة 
مــرة بالبيئــة، إذ تســاهم بنحــو 25 يف املئــة مــن االنبعاثــات، وأن األرز 
يعتــرب أســوأ النباتــات لناحيــة التلــوث، ويســاهم بنحــو 12 يف املئــة مــن 

االنبعاثات.
ويســاعد ذلك يف تفســري أن تربية املاشــية يف أمريكا الجنوبية، وزراعة 
األرز يف جنــوب رشق آســيا، تعتــرب مــن أكــر مصــادر الغــازات امللوثــة، 

واملتعلقة بإنتاج الغذاء.

لندن/ وكاالت:
لســاعات  يعملــون  الذيــن  املوظفــون  يعــاين 
طويلة عىل مكاتبهم خطَر زيادة الوزن، بسبب 
أن  وجــدت  حديثــة  دراســة  لكــن  الحركــة،  قلــة 
يف  تســاعد  قــد  لهــؤالء  الطعــام  قامئــة  تغيــري 

التقليل من خطر ذلك.
أجراهــا  جديــدة،  دراســة  نتائــج  أكــدت  فقــد 
باحثــون مــن جامعــة كامربيــدج، أن مجــرد تغيري 
بســيط عــىل قامئــة طعــام املوظفــني يف أثنــاء 
وقــت الراحــة ميكــن أن يســاعد يف تقليــل خطــر 

زيادة الوزن.
يف  الطعــام  مــن  الكثــري  تنــاول  عــادة  ويكــون 
كافترييــا مــكان العمــل ســهاًل يف وقــت الغــداء 
العمــل  جــراء  مــن  بالجــوع  مــيلء  صبــاح  بعــد 

الشاق.
ولهــذا قــام باحثــو كامربيــدج بتجــارب لتعديــل 
مطعــاًم   19 يف  الطعــام  قوائــم  يف  الخيــارات 
عاليــة  املنتجــات  بعــض  اســتبدال  طريــق  عــن 

السعرات الحرارية بأطعمة منخفضة السعرات 
الحرارية، وفق صحيفة "دييل ميل" الربيطانية.

إىل  أدى  ذلــك  أن  الباحثــون  وجــد  كذلــك، 
عــدد  متوســط  يف   11.5% بنســبة  انخفــاض 
ــا مــن قبــل  الســعرات الحراريــة املســتهلكة يوميًّ

املوظفني.
رينولــدز  جيمــس  دكتــور  الباحــث  قــال  بــدوره، 
بجامعــة  والصحــة  الســلوك  أبحــاث  وحــدة  مــن 
كامربيــدج، إن البالغــني يف اململكــة املتحــدة 
 200-300 بــني  املتوســط  يف  يســتهلكون 

سعرة حرارية زائدة يف اليوم.
الوجبــات  تقليــل أحجــام  أن  الدراســة  وأظهــرت 
وتوافــر خيــارات الســعرات الحراريــة العاليــة يف 
كبــري  بشــكل  يســاهم  أن  ميكــن  الكافترييــات 
يف  الزائــدة  الحراريــة  الســعرات  تقليــل  يف 

اسراتيجيات معالجة السمنة.
وشــملت الدراســة حــاالت 20327 موظفــا مــن 
مرتــادي املقصــف بأماكن العمل أو كافيريات 

قريبة منها، عىل مدى 25 أسبوًعا.
الدراســة  باحثــي  كبــرية  قالــت  جانبهــا،  مــن 
بروفيسور دام ترييزا مارتو، مدير وحدة بحوث 
السلوك والصحة يف كامربيدج، إن العديد من 
اإلجــراءات التــي تــم إدخالهــا لتقليــل اســتهالك 
الحراريــة، مثــل الحمــالت اإلعالميــة  الســعرات 
عــام،  بشــكل  ضئيــل  تأثــري  لهــا  الجامهرييــة، 
التفاوتــات  تفاقــم  إىل  تــؤدي  أن  ولكنهــا ميكــن 
الصحية، وتساعد بشكل أسايس أولئك الذين 

يعملون يف وظائف غري يدوية.
إيجــاد  إىل  حاجــة  هنــاك  أن  إىل  وأشــارت 
املجــاالت، حيــث  تعمــل يف جميــع  تدخــالت 
تغيــريات  إجــراء  مجــرد  أن  إىل  الدراســة  تشــري 
العمــل  مــكان  القوائــم يف  بســيطة نســبًيا عــىل 
يقــدم  أن  ســيمكن  الكافترييــات  مــن  وغريهــا 
مســاهمة مهمــة يف معالجــة الســمنة يف جميــع 
الفئــات، بخاصــة إذ امتــد التطبيــق عــىل قوائــم 

الغداء يف املدارس والجامعات أيضا.

غزة/ فلسطني:
بغــزة،  والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة  كرمــت 
أمــس، أمينــات املكتبــة فاطمــة غطــاس، وعايــدة 
عــىل  لحصولهــن  مــوىس،  أبــو  ومنــى  الوحيــدي، 
لقــب مســابقة أمــني مكتبــة عاملــي التــي تنظمهــا 

مؤسسة AKS التعليمية يف الهند.
الهيئــة بحضــور  مقــر  التكريــم يف  وجــرت مراســم 
العــام  واملديــر  محيســن،  أحمــد  الهيئــة  رئيــس 
العــام  واملديــر  الرشيــف،  محمــد  د.  للمكتبــات 

للرقابة عارف بكر.
بأبنائهــا  تفخــر  أن فلســطني  أكــد محيســن  بــدوره 
وبناتهــا املتميزيــن وهــم ميثلونهــا بشــكل مــرشف 
يف املياديــن واملســابقات الدوليــة، الفًتــا إىل أن 
الفوز يف هذه املسابقة ُيعد امتداًدا للنجاحات 
بتحقيــق  الفلســطينيون  املبدعــون  حققهــا  التــي 
مراكــز مرموقــة يف قوائــم املبدعني عىل مســتوى 

العامل.
العامــة  املكتبــات  أهميــة  إىل  محيســن  ولفــت 
املهــم  ودورهــا  خصوًصــا  املدرســية  واملكتبــات 
وعيهــم  وتعزيــز  الطــالب  شــخصية  تشــكيل  يف 
القــراءة  عــىل  التشــجيع  خــالل  مــن  وإدراكهــم 
واملطالعة وتوسيع مخزونهم الثقايف واملعريف.
بهــن  املحتفــى  الفائــزات  عــربت  جهتهــن  مــن 

الجائــزة  أن  مؤكــدات  بالتكريــم،  ســعادتهن  عــن 
جــاءت تتويًجــا للجهــود التــي بذلنهــا واملبــادرات 
التــي أرشفــن عــىل تنفيذهــا مــن خــالل املكتبــات 
املدرســية لتشــجيع األطفــال عىل القــراءة وارتياد 

املكتبة.
يذكــر أن املســابقة تقــام ألول مــرة عــىل مســتوى 
مــن  املكتبــات  أمنــاء  آالف  فيهــا  وشــارك  العــامل 

)20( دولة، وفاز بجوائزها )100( متسابق.
للعمــل  العامــة  اإلدارة  اختتمــت  الســياق  يف 
للشــباب  العامــة  الهيئــة  يف  واآلداب  األهــيل 
تنميــة  بعنــوان "خبــري  ــا  برنامًجــا تدريبيًّ والثقافــة، 
املــوارد البرشيــة واملالية للمؤسســات الثقافية"، 
الــذي عقدتــه بالتعــاون مــع مركــز القــدس للثقافــة 
املؤسســات  عــن  ممثلــني  واســتهدف  والفنــون، 

واملراكز الثقافية العاملة يف قطاع غزة.
أحمــد  الهيئــة  رئيــس  االختتــام،  حفــل  وحــر 
محيســن، واملديــر العــام للعمــل األهــيل واآلداب 
ســامي أبــو وطفــة، واملديــر العــام للفنــون عاطــف 
عســقول، ومديــر دائــرة العالقــات العامــة واإلعالم 
م. رائــد عــوض، ومديــر دائــرة الراخيــص محمــد 
تغريــد  املراكــز  تســجيل  قســم  ورئيــس  غنيــم، 
اشــتيوي، ومــدرب الربنامــج التدريبــي د. عرفــات 

عبد الله العف.

الربنامــج  أن  محيســن  أوضــح  لــه  كلمــة  وخــالل 
التدريبــي جــاء ضمــن جهود الهيئــة لالرتقاء بعمل 
قــدرات  وتنميــة  الثقافيــة،  واملراكــز  املؤسســات 
العاملــني فيهــا، وإكســابهم مهــارات إدارية ومالية 
مميــزة مــن شــأنها تطوير العمــل، داعًيا املتدربني 
التدريبــي  الربنامــج  خــالل  اكتســابه  تــم  مــا  لنقــل 
إثــراء املشــهد  الواقــع مبــا يســاهم يف  إىل أرض 

الثقايف الفلسطيني.
الربنامــج  أن  إىل  وطفــة  أبــو  أشــار  جانبــه  مــن 
بواقــع  شــهرين  مــدار  عــىل  اســتمر  التدريبــي 
)100( ســاعة تدريبيــة، وتخللهــا لقــاءات وورش 
عمــل وجاهيــة، ولقــاءات إلكرونيــة، ومحــارضات 
عمليــة  تطبيقــات  إىل  إضافــة  مصــورة،  علميــة 
جــرى  أنــه  إىل  الفًتــا  الوظيفيــة،  املهــام  لتطويــر 
عقــد اختبــار للمشــاركني لتأهيلهــم للمشــاركة يف 
الربنامــج التدريبــي املختــص يف إدارة املشــاريع 

االحرافية.
شــكرهم  عــن  املتدربــون  عــرب  جهتهــم  ومــن 
للهيئــة والطاقــم اإلداري املــرشف عــىل الربنامــج 
الربنامــج  إنجــاح  يف  دورهــم  عــىل  التدريبــي، 
االســتفادة  درجــات  أقــى  وتحقيــق  التدريبــي 
املمكنــة مبــا يخــدم عمــل املؤسســات واملراكــز 

الثقافية.

"الشباب والثقافة" تكرِّم أمينات المكتبة 
الحائزات لقَب "أمني مكتبة عالمي"

خرب سار للموظفني.. 
بهذه الطريقة تتخلصون من خطر السمنة

بقايا برشية 
داخــــــل 
جــــوف 
تمساح يف 
لويزيـــانا 
األمريكية


