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مقابل بناء المزيد من المستوطنات

 برلماين أورويب: ال يمكننا 
االستمرار يف الصمت عىل 
هدم منازل الفلسطينيني

بروكسل/ فلسطني:
انتقــد عضــو يف الربملــان األورويب، سياســات الهــدم اإلرسائيليــة ملنــازل 
الفلســطينيني مقابل بناء املزيد من الوحدات االســتيطانية يف األرايض 

 "Sinn Féin"الـــ حــزب  عــن  الربملــان  عضــو  وقــال  املحتلــة. 
كريــس ماكامنــوس: إن االتحــاد األورويب ال ميكنــه االســتمرار 

45 ألًفا صلوا الجمعة في رحابه

خطيب األقىص يدعو األمة 
اإلسالمية لنرصة المرسى واألرسى

القدس املحتلة/ فلسطني:
بــذل  إىل  اإلســامية  األمــة  حســني،  محمــد  األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 
جهودهــا مــن أجــل كرامــة املقدســات يف فلســطني والعمل عىل حرية األرسى 
مــن ســجون االحتــال اإلرسائيــي. وقــال حســني، خــال خطبــة الجمعــة أمــس: 
إنــه "يجــب أال يغيــب ولــو لحظــة عــىل عقولنــا وأفئدتنــا أن نعمــل للحفــاظ عــىل 

ألــف   45 نحــو  وأدى  األرسى".  كرامــة  عــىل  والحفــاظ  املــرى 
مواطن صاة الجمعة يف رحاب األقى رغم تضييقات االحتال 

11 وفــاة و580 إصابـــة 
بفريوس كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
سجلت وزارة الصحة، أمس، 11 وفاة و580 إصابة بفريوس كورونا، و1540 
حالة تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.

ففي غزة، ســجلت وزارة الصحة 7 وفيات و407 إصابات عقب إجراء 1995 
فحًصا مخربيا، مشرية إىل تعايف 1223 حالة من مصايب كورونا. ولفتت إىل 
أن اإلجــاميل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 2020 

بلغ 179437 إصابة، منها 10594 حالة نشطة، و167343 حالة 
تعــاٍف، و1500 حالــة وفــاة. وأضافــت أن 214 مصاًبــا يخضعــون 

بعد استشهاد الفتى أبو سلطان

حماس تجدد دعوتها 
لتفعيل أشكال المقاومة 

يف الضفة المحتلة
غزة/ فلسطني:

جــددت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس دعوتهــا إىل تفعيــل املقاومــة 
مبختلــف أشــكالها يف كل نقــاط االشــتباك مــع االحتــال اإلرسائيــي يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة، مؤكــدة أن ذلــك هــو "الخيــار األمثــل 
للجــم عدوانــه". ووصــف الناطــق باســم حــامس عبــد اللطيــف 

آالف المواطنني يؤدون 
فجر "وعد الصادقني" 

يف الحرم اإلبراهيمي
الخليل/ فلسطني:

أدى اآلالف مــن أهــايل مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة، صــاة فجر 
هــذه  عــىل  الرشيــف. وأطلــق املصلــون  اإلبراهيمــي  الحــرم  الجمعــة يف 

الجمعــة اســم "وعــد الصادقــني"، وشــهد خالها الحــرم حضوًرا 
كثيًفــا لعائــات الخليــل بأطفالهــا ونســائها الذيــن ملــؤوا باحاته 

يمثالن 200 مليون عامل
اتحادان دوليان 
يطالبان االتحاد 

األورويب باالعرتاف 
بدولة فلسطني

بروكسل/ فلسطني:
طالب قادة االتحادين الدويل لنقابات 
العــامل  ونقابــات   ،"ITUC" العــامل 
أكــر  وميثــان   ،"ETUC" األورويب 
العــامل،  200 مليــون عامــل حــول  مــن 
والــدول  األورويب  االتحــاد  مجلــس 
باتخــاذ خطــوات فوريــة  فيــه،  األعضــاء 
بدولــة  رســميا  لاعــرتاف  وملموســة 
فلســطني. وحث االتحادان يف رســالة 
االتحــاد  دول  رؤســاء  أمــس،  مشــرتكة، 

املشاركيـــــــــــــــــــــن  األوروبــــــــــــــــــــي 
يف املجلــــــــــــــــــس األوروبــــــــي، 

تحذيرات من مخاطر 
التدخالت األمريكية 

واألوروبية يف 
عمل "أونروا"

بريوت/ فلسطني:
فلســطينية  شــخصيات  حــذرت 
األمريكيــة  التدخــات  مخاطــر  مــن 
غــوث  وكالــة  عمــل  يف  واألوروبيــة 
وأثــر  "أونــروا"  الاجئــني  وتشــغيل 
والقضيــة  الاجئــني  حقــوق  يف  ذلــك 
عــىل  هــؤالء  وشــدد  الفلســطينية. 
للتصــدي  ا  فلســطينيًّ الوقــوف  رضورة 
مصــري  يف  الخارجيــة  للتدخــات 
وحقوق الاجئني والعمل عىل إسقاط 

بــني  املوّقــع  اإلطــار  اتفــاق 
"أونروا" واإلدارة األمريكية.

شهاب: نصرة األسرى تستوجب وحدة الصف وسنبقى أوفياء لهم

صالة الجمعة يف غزة والخليل نرصة 
لألرسى المرضبني عن الطعام

الهندي: االعتداء على األسرى كاالعتداء على األقصى

مسرية جماهريية شمال غزة نرصة للقدس واألرسى

الحركة اإلسالمية تحّذر من مخطط الغتياله

االحتالل يعزل الشيخ 
رائد صالح يف ظروف 

قاسية لالنتقام منه
النارصة/ فلسطني:

تعــزل ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، رئيــس الحركــة اإلســامية 
رائــد  الشــيخ   1948 ســنة  املحتلــة  األرايض  داخــل 
قاســية؛  ظــروف  وســط  انفراديــة  زنزانــة  يف  صــاح 

أرسى الجهاد يواصلون 
اإلرضاب لليوم الرابع 

عىل التوايل
رام الله/ فلسطني:

أكد نادي األسري أّن معركة األرسى تتصاعد يف سجون االحتال 
اإلرسائيــي بعــد رشوع أرسى الجهــاد اإلســامي بــاإلرضاب عــن 

إجــراءات  ملواجهــة  املــايض؛  األربعــاء  يــوم  الطعــام 
إدارة الســجون التنكيلية املضاعفة بحّقهم.  وأوضح 

تغّيب أبناء عائلة بنات عن حفل تأبني 
"نزار" خشية اعتقاالت السلطة

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــدت عائلــة الناشــط واملعــارض الســيايس نــزار بنــات، الــذي اغتالته أجهزة أمن الســلطة يف 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة يف يونيو/ حزيران املايض، أن عدًدا كبرًيا من 

أبنائهــا لــن يشــاركوا اليــوم يف حفــل تأبــني ابنها، الذي ســيقام يف قاعــة بالقرب من 
مقــر املجلــس الترشيعــي يف مدينــة رام اللــه. وأفــاد عــامر بنــات ابــن عــم الشــهيد 

صرفت 1.67 مليار شيقل في النصف األول من هذا العام
رغم "عجز الموازنة".. أجهزة أمن السلطة 
تواصل االستحواذ عىل النفقات المالية

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
تتــذرع الســلطة يف الضفــة الغربيــة بــني الحــني واآلخــر بوجــود أزمــة ماليــة وأنها تلجأ للتقشــف 

يف النفقات يف سبيل التغلب عىل ذلك، لكن الحقائق تظهر عكس ترصيحاتها. 
وأظهرت معطيات جديدة حجم إنفاق السلطة الكبري عىل القطاع األمني الذي ال 

للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا 
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة 
االستيعابية يف المسجدين الحرام والنبوي 

الرياض/ فلسطني:
ســمحت اململكــة العربيــة الســعودية باســتخدام كامــل الطاقــة االســتيعابية يف املســجدين الحــرام 

األنبــاء  وكالــة  وأفــادت  غــٍد.  مــن  بــدًءا  كورونــا  لقــاح  جرعتــي  عــىل  للحاصلــني  والنبــوي 
الســعودية الرســمية أمــس، بــأن القــرار ُيلــزم العاملــني والزائريــن ارتــداء الكاممــة يف جميع 

)Apa(                  مواجهات بين شبان وقوات االحتالل في قرية بيتا قرب نابلس

مسيرة شمال غزة في ذكرى وفاء األحرار ونصرًة لألسرى       )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

غزة- الخليل/ فلسطني:
غــزة  يف  الجمعــة  صــاة  املواطنــني  مئــات  أدى 
والخليــل؛ نــرصة لــأرسى املرضبــني عــن الطعــام يف 

ســجون االحتــال اإلرسائيــي. وأقامــت لجنــة األرسى 
واإلســامية،  الوطنيــة  والقــوى  للفصائــل 
صــاة الجمعــة، أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة 

غزة/ فلسطني:
يف  غــزة  قطــاع  شــامل  املواطنــني  آالف  شــارك 
مســرية جامهرييــة حاشــدة نــرصة للقــدس واألرسى. 

وانطلقــت املســرية مــن مســاجد مخيــم جباليــا بعــد 
النــرصة  هتافــات  وســط  الجمعــة،  صــاة 
واألرسى.  األقــى  واملســجد  للقــدس 
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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أصيب عرشات املواطنني يف إثر قمع قوات االحتال 
لاســتيطان  مناهضــة  فعاليــات  أمــس،  اإلرسائيــي، 
ومطاِلبة باسرتداد جثامني الشهداء املحتجزة بالضفة 

الغربية والقدس املحتلة، واالعتداء عىل املوجودين 
مبنطقــة بــاب العمــود، ومهاجمة املســتوطنني قاطفي 
الزيتــون رشق ســلفيت. ففــي القــدس، اعتــدت قــوات 
االحتــال مســاء أمــس عــىل املواطنني يف منطقة باب 

املــكان منهــم بوحشــية، والحقتهــم  العمــود، وأخلــت 
يف شوارع القدس وأزقتها عرب فرق خيالتها. وأشارت 

االحتــال  قــوات  أن  إىل  محليــة  مصــادر 
العمــود،  بــاب  انتــرشت يف محيــط منطقــة 

اعتداءات بمنطقة باب العمود والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون

إصابات بقمع االحتالل فعاليات مناهضة 
لالستيطان ومطالِبة باسرتداد جثامني الشهداء

"السلطة في أسوأ حاالتها وهي متورطة في حصار غزة"

الحية: حماس جاهزة لتنفيذ 
صفقة تبادل جديدة حال 
دفع االحتالل استحقاقاتها

إسطنبول/ فلسطني:
يف  واإلســامية  العربيــة  العاقــات  مكتــب  رئيــس  أكــد 

حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس د. خليــل الحيــة أن 
تبــادل أرسى جديــدة  لتنفيــذ صفقــة  حركتــه جاهــزة 

اســتحقاقاتها،  اإلرسائيــي  االحتــال  دفــع  حــال 
مشــددا عــىل أن أرساه لــن يــروا النــور 
إال بعدمــا يــرى أرسانــا الحريــة. وحــذر 
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غزة- الخليل/ فلسطني:
أدى مئــات املواطنــني صــاة الجمعــة يف غــزة 
والخليل؛ نرصة لألرسى املرضبني عن الطعام 

يف سجون االحتال اإلرسائييل.
والقــوى  للفصائــل  األرسى  لجنــة  وأقامــت 
الوطنيــة واإلســامية، صــاة الجمعة، أمام مقر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر غــرب مدينــة 

غزة.
داود  الجهــاد  حركــة  باســم  املتحــدث  وأكــد 
شهاب أن نرصة األرسى والعمل عىل تحريرهم 
هي من أوجب الواجبات لدى شعبنا، مشددا 
عىل أهمية توحيد الصف الفلسطيني للعمل 

عىل نرصتهم وإطاق رساحهم.
نــرصة  إن  الجمعــة:  خطبــة  يف  شــهاب  وقــال 

األرسى واجب عىل كل مسلم وحر.
شــعبنا  ينــرص  أن  أهميــة  عــىل  وشــدد 
املظلومــني، "وأّي مظلومــني أشــد ظلــًا مــا 
إذ  االحتــال،  لــه األرسى يف ســجون  يتعــرض 
االبتــزازات  وأبشــع  العــذاب  ألشــد  يتعرضــون 

يساومون عىل كل يشء، عىل إنسانيتهم".
يســترصخ  حــني  الحــر  العــامل  "أيــن  وتســاءل: 
األرسى ضائرهــم؟ لكــن لألســف تصــم اآلذان 
ممــن  قضيتهــم  نــرصة  عــن  األعــني  وتغمــض 
يدعون أنهم يحمون حقوق اإلنســان أو ينادون 

بحقوقهم. أين هؤالء من قضية األرسى؟".
وأكــد أنــه ليــس لــألرسى يف ســجون االحتــال 
يف  املظلومــني  لــألرسى  ليــس   .. نحــن  "إال 

مواجهــة الظلــم بعــد طلــب املــدد والعــون مــن 
أبنــاء  جلدتهــم  بنــو  إخوانهــم  نحــن  إال  املــوىل 

شعبهم".
وتابــع: "أرسانــا هــم أحيــاء يف القبــور أي ظلــم 
أشــد مــن هــذا الظلــم أي ظلــم يوجــب النــرصة 
إن  لــذا  الظلــم؛  هــذا  مــن  أكــر  واملســاندة 
املظلومــني  عــن  دفاًعــا  القتــال  رشع  اإلســام 

واملستضعفني".
وســيلة  يجــدوا  مل  "أرسانــا  شــهاب:  واســتطرد 
نــا  الطعــام؛ فعدوُّ عــن  إال اإلرضاب  الظلــم  لــرد 
مــن خــال األرس واالعتقــال يريــد كــر اإلرادة 

فيصبح هنا اإلرضاب عن الطعام مرشوًعا".
وشــدد عىل ســاح األرسى يف معركتهم اليوم 
هــو الصــر والوحــدة والتوكل عىل املوىل قبل 

أرض فلســطني أن نبقى أوفياء لهم، وأن نوحد 
فــإن  يغيظهــم،  مــا  األعــداء  نــري  حتــى  صفنــا 
الوحــدة والصــر والعمل وقبــل ذلك الثقة ها 

عنارص مهمة للنرص والفرج.
صــاة  مواطنــون  أدى  الخليــل،  مدينــة  ويف 
مدينــة  وســط  رشــد  ابــن  دوار  عــىل  الجمعــة 
القواســمة  مقــداد  لألســر  نــرصة  الخليــل؛ 

ورفاقه املرضبني عن الطعام.
وُنظمــت الصــاة بدعــوة مــن الحــراك الشــبايب 
قضيــة  أهميــة  أكــد  الــذي  الخليــل  مدينــة  يف 

ا. ا ورسميًّ األرسى ودعمهم شعبيًّ
وقال خطيب الجمعة الشيخ رائد األطرش: إن 
الــرصاع مــع املحتــل لــن يتوقــف إال بزوالــه عــن 
أرضنا، "ولو اســتطاع )االحتال( تطويع الجيل 
وإخضاعه.. سيبعث املوىل جيًا يجاهد يف 
ســبيله وال يخــى لومــة الئــم حتــى إزالــة آخــر 

محتل عن أرض فلسطني".
ودعا األطرش السلطة والفصائل واملؤسسات 
عــا  مســؤولياتها  ــل  لتحمُّ واألهليــة  الوطنيــة 

يتعرض له األرسى وخاصة املرضبني.
إال  تنتهــي  لــن  األرسى  قضيــة  أن  اىل  وأشــار 
باإلفــراج عنهــم، داعًيــا عائــات الخليــل لنــرصة 
أجــل  مــن  والنفيــس  الغــايل  وتقديــم  الحــق 
فلســطني التــي اعُتقــل من أجلهــا مقداد وغره 

من األرسى.
قداســة  "أن  عــىل  الجمعــة  خطيــب  وشــدد 
األرض وطهارتهــا، طهــارٌة ملــن يجاهــد ويقــاوم 

كل يشء، "إنهــم يأخــذون باألســباب كــا فعل 
محمــود العارضــة ورفاقــه، تحمــل األرسى أشــد 
املــرار واألمل والعــذاب لكنهــم مل يغــروا ومل 

يبدلوا".
األرسى  أن  عــىل  بالتأكيــد  شــهاب  وختــم 
ال  الرســاالت  وأصحــاب  رســالة،  أصحــاب 
ميوتــون، وعهدنــا مــع األرسى ومع كل شــر من 

ويقاتل املحتل يف كل الساحات سواء خارج 
أو داخل السجون".

ويخــوض ســبعة أرسى يف ســجون االحتــال، 
إرضابهــم عــن الطعــام لفــراٍت متفاوتــة، وذلك 

احتجاًجا عىل االعتقال اإلداري.
كايــد  هــو  املرضبــني  األرسى  وأقــدم 
 93 إرضابــه  عــىل  مــى  حيــث  الفســفوس؛ 
صحًيــا  وضًعــا  ويواجــه  التــوايل،  عــىل  يوًمــا 

خطًرا.
مقــداد  يواصــل  الفســفوس  جانــب  وإىل 
القواســمي إرضابــه عــن الطعــام منــذ 86 يوًما، 
وهــو  اإلداري،  اعتقالــه  بتجميــد  قــراٌر  وصــدر 
يتلقى العاج يف مستشفى "كابان"، حيث 

يعاين وضًعا صحًيا خطًرا.
كــا يخــوض األرسى: عــاء األعــرج إرضابه عن 
الطعام منذ 69 يوًما، وهشــام أبو هواش منذ 
يوًمــا،   52 منــذ  عكــر  أبــو  وشــادي  يوًمــا،   60
وعيــاد الهرميــي مــن 23 يوًما، وخليل أبو عرام 
مــرضب لليــوم الســادس عــىل التــوايل إســناًدا 

لألرسى املرضبني.
وقالــت مؤسســات معنيــة بشــؤون األرسى: إن 
أوضاًعــا  "يعانــون  املرضبــني  األرسى  جميــع 

صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت".
بأمــر  حبــس  قــرار  هــو  اإلداري،  واالعتقــال 
عســكري إرسائيــيل بزعــم وجــود تهديــد أمني، 
أشــهر  لـــ6  ويجــدد  اتهــام،  الئحــة  توجيــه  دون 

قابلة للتمديد.

القدس املحتلة/ فلسطني:
حســني،  محمــد  األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 
كرامــة  أجــل  مــن  بــذل جهودهــا  إىل  اإلســامية  األمــة 
املقدســات يف فلســطني والعمــل عــىل حرية األرسى 

من سجون االحتال اإلرسائييل.
"ال  إنــه  أمــس:  الجمعــة  خطبــة  خــال  حســني،  وقــال 
يجــب أن يغيــب ولــو لحظــة عــىل عقولنــا وأفئدتنــا أن 
نعمــل للحفــاظ عــىل املــرى والحفــاظ عــىل كرامــة 

األرسى".
وأدى نحــو 45 ألــف مواطــن صــاة الجمعــة يف رحــاب 
األقــى رغــم تضييقــات االحتال ومنــع أهايل الضفة 

والداخل املحتل من الوصول إىل القدس.
وانترشت رشطة االحتال يف أرجاء املدينة وفتشت 
مــن  الضفــة  ســكان  منعــت  حــني  يف  املواطنــني، 

الوصول إىل املسجد.
األكــرم  الحبيــب  أمــة  يــا  أنتــم  "أيــن  األمــة:  وخاطــب 
والرســول األعظم؟ وأنتم ترون بأم أعينكم وتشــاهدون 

وتســتمعون الســتغاثات ســدنة هذا املســجد العظيم 
.. مــاذا عســاكم فاعلــني؟ أيهــون عليكــم أن يشــارككم 
غركم يف هذا املسجد العظيم وأنتم ترونهم يعيثون 
يواجهــان  واألرسى  املــرى  أن  وأكــد  فيــه".  فســاًدا 
مــن  محــذًرا  االحتــال،  مــن  كثــًرا  وعنًفــا  كبــًرا  ظلــًا 
محاوالت االحتال لنزع صفة املسجدية من األقى 

وأن يسلب األمن واألمان ملن يقصده.
وشــدد حســني عــىل أن الفلســطينيني لــن يقبلــوا بــأي 
حــال أن ميــس بالوضــع الدينــي والحضــاري والتاريخي 
لاحتــال  رســالته  موجًهــا  األقــى،  يف  القائــم 
تغــر  ال  الســاح  بقــوة  الواقــع  صــاة  "أن  وملحاكمــه 
مــن الحقيقــة شــيئا وإن أي قــرار قضــايئ يصــدر مــن أي 

محكمة احتالية ال يغر من واقع األقى شيًئا".
يف  األرسى  معانــاة  إىل  األقــى  خطيــب  وتطــرق 
ــا األمــة اإلســامية إىل نرصتهــم  ســجون االحتــال، حاثًّ
أجــل  مــن  وتقدميــه  فعلــه  ميكــن  مــا  بــكل  ومؤازرتهــم 

حريتهم.

النارصة/ فلسطني:
الحركــة  رئيــس  اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســلطات  تعــزل 
الشــيخ   1948 ســنة  املحتلــة  األرايض  داخــل  اإلســامية 
رائد صاح يف زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية؛ بهدف 

االنتقام منه، وفقا ملحاميه.
وقــال املحامــي خالــد زبارقــة، يف ترصيــح، أمــس، عقــب 
إن  عســقان:  مبدينــة  "شــيكا"  ســجن  يف  موكلــه  زيــارة 
بهــدف  الشــيخ صــاح يف ظــروف قاســية  يعــزل  االحتــال 
االنتقام منه وليس كإجراء قانوين وقضايئ يتعلق مبخالفة 
مــا. وذكــر زبارقــة أن الشــيخ صــاح نقــل قبــل ثاثــة أســابيع 
إىل عيادة سجن "رامون" بعد أن شعر بأوجاع يف الرأس.

وأوضــح أن زيارتــه ملوكلــه جــاءت يف إطــار االطمئنــان عــىل 
صحته واالطاع عىل ظروف اعتقاله.

الداخــل  يف  االســامية  الحركــة  أكــدت  املقابــل،  يف 
الفلســطيني املحتــل أن اســتمرار العــزل االنفــرادي للشــيخ 
صاح يف ظروف قاسية هدفه كر إرادته واالنتقام منه.

وحــذرت الحركــة اإلســامية، يف بيــان، أمــس، مــن أن يكــون 
عزل الشيخ صاح، ضمن الخطوات اإلجرامية الغتياله يف 

ظل تراجع حالته الصحية.
ودعت جاهر شعبنا يف غزة والضفة والقدس والداخل 
املحتــل للتحــرك ُنــرصة لــألرسى وانتصاًرا لألقى والشــيخ 
تســليط  علينــا  يحتــم  الواجــب  إن  وقالــت:  صــاح.  رائــد 
عــىل  وللضغــط  لتضحياتــه  ووفــاًء  قضيتــه  عــىل  الضــوء 

املارســات  عــن  والتوقــف  رساحــه  إلطــاق  االحتــال؛ 
اإلجرامية االنتقامية ضد شعبنا ورموزه واملقدسات.

والفكــر  الــرأي  وقــادة  العلــاء  اإلســامية  الحركــة  ودعــت 
علــاء  تجــاه  مســؤولياتهم  لتحمــل  األمــة  يف  واألحــزاب 
ووجهاء فلسطني ويف مقدمتهم شيخ األقى رائد صاح 

لرفع الظلم الذي يقع عليه من االحتال.
احتاليــة  محكمــة  قضــت   ،2020 شــباط  فرايــر/  ويف 
بســجن الشــيخ صــاح ملــدة 28 شــهًرا؛ بتهمــة “التحريــض 
عــىل العنــف واإلرهــاب”، وتــم خفضهــا إىل 17 شــهرا، بعد 

خصم الفرة التي قضاها سابقا.
ومنذ بدء قضاء محكوميته يف 16 أغسطس/ آب 2020، 

ميكث الشيخ صاح يف السجن االنفرادي.
املــايض،  االثنــني  العليــا،  االحتــال  محكمــة  ورفضــت 
االحتــال  محكمــة  قــرار  عــىل  األقــى"  "شــيخ  اســتئناف 
أغســطس/آب،   18 يف  الســبع  بــر  مدينــة  يف  املركزيــة 
اإلبقــاء عــىل عزلــه االنفــرادي، حتــى نهايــة محكوميتــه عــىل 

خلفية "ملف الثوابت".
أقرّتهــا  التــي  الســجون  إدارة  مزاعــم  املحكمــة  وتبنــت 
صــاح  رائــد  الشــيخ  خطــورة  "حــول  املركزيــة،  املحكمــة 
عــىل أمــن دولــة االحتــال وخطورته عىل األمــن والنظام يف 

السجن حال نقله إىل قسم عادي".
واستندت يف قرارها إىل مواد وصفت بـ"الرية" أرسلها 

ما يسمى "جهاز األمن العام اإلرسائييل" )الشاباك(.

الكنيست يوقف موظفة 
اللتقاطها صورة مع 

"صبري" و"بكيرات"
النارصة/ فلسطني: 

أعلــن رئيــس لجنــة الخارجيــة واألمــن يف الكنيســت اإلرسائييل 
رام بن باراك، توقيف مساعدته املحامية "لينر أبو هزاز" عن 
العمــل، بعــد حملــة ميينيــة ضدها، يف إثــر تداول صورتني لها 
مــع خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــري، ونائــب 
مدير دائرة األوقاف اإلسامية بالقدس الشيخ ناجح بكرات.

وقــال بــن بــاراك يف تغريــدة عــىل "تويــر"، أمــس: "جمــدت 
نشــاط املحاميــة لينــر أبــو هــزاز يف مكتبــي حتــى عــوديت مــن 

زيارة يف الخارج".
باستفســار  ســأقوم  )إرسائيــل(  إىل  أعــود  "عندمــا  وأضــاف: 
معمق مع املحامية، وسوف أتخذ استنتاجايت وفًقا لذلك.. 
بصفتــي رئيًســا للجنــة الخارجيــة واألمــن، ســأضع دامًئــا مســألة 

األمن القومي قبل أي اعتبار آخر".
قــد خاضــوا  اليمــني اإلرسائيــيل،  مــن  نــواب وصحفيــون  وكان 
حملــة ضــد املحاميــة مــن فلســطينيي الداخــل املحتــل، بعــد 

نرش صور لها مع الشيخني صري وبكرات.
وقــاد الحملــة عضــو الكنيســت مــن حزب "الصهيونيــة الدينية" 
إيتار بن غفر، والصحفي يف القناة اإلخبارية "12" عميت 

سيغال.
بــن غفــر يف تغريــدة عــىل "تويــر"، أول مــن أمــس،  وكتــب 
"انظــر ولــن تصــدق! املستشــارة الرملانيــة لعضــو الكنيســت 
الخارجيــة واألمــن، تلتقــي  بــراك املســؤولة عــن لجنــة  بــن  رام 
بشــيوخ محرضــني وكل هــذا يف الوقــت الذي ميكنها الوصول 

إىل مواد رسية" حسب تعبره.
ومل يسبق أن ُوّجهت اتهامات مثل تلك التي استخدمها "بن 

غفر"، ضد الشيخ صري أو الشيخ بكرات.
الصــور  التقطــت  هــزاز"،  "أبــو  املحاميــة  أن  اتضــح  والحقــا، 
قبــل ســنوات، يف إطــار دورة تعليميــة حــول معــامل املســجد 

األقى.
ويف الســياق ذاتــه، كتــب الصحفــي ســيغال: "أريــد أن أدقــق 
الليلــة  يف  صمــت:  يف  الخِطــرة  الحادثــة  هــذه  متــر  ال  حتــى 
ال  أنــه  ورشح  الدعايــة  محاربــة  بــاراك،  بــن  حــاول  املاضيــة 
يوجــد يشء؛ كانــت )أبــو هــزاز( ستســتمر يف العمــل يف أحــد 
أكــر املكاتــب حساســية لــو مل يتــم نــرش الخــر يف الصــوت 

اليهودي".
وشن "سيغال" حملة تحريضية ضد الدورات التعليمية التي 

ُتنظم يف املسجد األقى.
التحريــض  مــن  املحتــل  الداخــل  فلســطينيو  يشــتيك  ودامئــا 

والتمييز اإلرسائييل بحقهم. 

شهاب: نصرة األسرى تستوجب وحدة الصف وسنبقى أوفياء لهم

صالة الجمعة في غزة والخليل نصرة لألسرى المضربين عن الطعام

صاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر تضامنا مع األرسى يف غزة أمس        )تصوير/ محمود أبو حصرة(

45 ألًفا أدوا الجمعة في رحابه

خطيب األقصى يدعو األمة اإلسالمية 
لنصرة المسرى واألسرى

زفة لثالثة عرسان من أمامه
آالف المواطنين يؤدون فجر "وعد 

الصادقين" في الحرم اإلبراهيمي
الخليل/ فلسطني:

أدى اآلالف مــن أهــايل مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة 
اإلبراهيمــي  الحــرم  يف  الجمعــة  فجــر  صــاة  الغربيــة، 

الرشيف.
"وعــد  اســم  الجمعــة  هــذه  عــىل  املصلــون  وأطلــق 
كثيًفــا  حضــوًرا  الحــرم  خالهــا  وشــهد  الصادقــني"، 
لعائات الخليل بأطفالها ونسائها الذين مألوا باحاته 

منذ ساعات الفجر األوىل.
مختلفــة  أماكــن  مــن  املصلــني  حافلــة   20 ونقلــت 
عراقيــل  رغــم  اإلبراهيمــي  إىل  الخليــل  محافظــة  مــن 

االحتال وحواجزه العسكرية.
وتنافســت العوائــل الخليليــة واملواطنــني عــىل توزيــع 
املرشوبــات والحلــوى عــىل املصلــني عنــد خروجهــم 
من املســجد كا فتحت تكية الخليل أبوابها لتقديم 

الضيافة.
كــا شــهد فجــر "وعــد الصادقني" زفاف ثاثة عرســان 

من أمام الحرم كرســالة حب ووفاء للمســجد ومتســكا 
بالراث الفلسطيني.

ومنذ أسابيع تتنافس حائل الخليل وال سيا عوائل 
يف  للمشــاركة  الدعــوات  بإطــاق  واألرسى  الشــهداء 

صاة الفجر يف اإلبراهيمي.
وقــال ناشــطون يف "تجمــع حــاة الحــرم": إن تكثيــف 
التواجــد الفلســطيني يف اإلبراهيمــي رضورة وواجــب 

وطني ملواجهة االحتال ومخططاته.
إغــاق  مــن  الخليــل  يف  القدميــة  البلــدة  وتعــاين 
معظــم املحــال بســبب تضييــق االحتــال واعتــداءات 
املســجد  زيــارة  أن  عــن  عــدا  املتكــررة  املســتوطنني 
التفتيــش  وعمليــات  االحتــال  بحواجــز  تصطــدم 

للمواطنني.
جميــع  االحتــال  يغلــق  اليهوديــة"  "األعيــاد  وخــال 
أروقة وساحات اإلبراهيمي يف وجه املصلني؛ بحجة 

تأمني احتفال املستوطنني.

غزة/ فلسطني:
دعوتهــا  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  جــددت 
إىل تفعيــل املقاومــة مبختلــف أشــكالها يف كل نقــاط 
االشتباك مع االحتال اإلرسائييل يف الضفة الغربية 
املحتلــة، مؤكــدة أن ذلــك هــو "الخيــار األمثــل للجــم 

عدوانه".
ووصــف الناطــق باســم حــاس عبــد اللطيــف القانــون، 
أمجــد  الفتــي  االحتــال  قتــل  أمــس،  ترصيــح،  يف 
بيــت لحــم،  بيــت جــاال غــرب مدينــة  أبــو ســلطان يف 

جرائــم  ســجل  إىل  تضــاف  التــي  البشــعة"  بـ"الجرميــة 
تعبــر  عــىل  تعكــس  والتــي  شــعبنا  بحــق  االحتــال 

حقيقي عن وجهه اإلجرامي.
محافظــة  ابــن  ســلطان،  أبــو  الشــهيد  القانــوع  ونعــى 
شال غزة، الذي ارتقى برصاص جيش االحتال ليلة 

الجمعة بدم بارد غرب بيت لحم.
وشدد القانوع عىل أن جرائم االحتال لن تكر إرادة 
شــعبنا أو تنــال مــن عزميتــه، وســيواصل مســرة نضاله 

حتى تحقيق أهدافه.

الحركة اإلسالمية تحّذر من مخطط الغتياله
االحتالل يعزل الشيخ رائد صالح في ظروف 

قاسية لالنتقام منه

بعد استشهاد الفتى أبو سلطان
حماس تجدد دعوتها لتفعيل أشكال 

المقاومة في الضفة المحتلة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

•ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عىل هاتف رقم : 2811311

دولة فلسطني
محكمة صلح دير البلح

يف القضية الحقوقية رقم 2021/169
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/726

املســتدعي/ عيــد وائــل عيــد مســعود- مــن غــزة أبــراج املخابــرات – ويحمــل 
هوية رقم )801810854( وكيله املحامي/ احمد جهاد عاشور.

البلــح شــارع  املســتدعى ضــده/ عــاد الديــن توفيــق إبراهيــم كريــره- ديــر 
النخيل عارة البيت الذهبي.

نوع الدعوى/ حقوق.
قيمة الدعوى/ $1600 - الف وستائة دوالر أمرييك.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2021/169

يف الطلب رقم 2021/726
إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
قضية حقوقية تحمل الرقم 2021/169 وموضوعها حقوق لذلك يقتيض 
تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خــال خمســة  املحكمــة  هــذه  اىل  الحضــور  عليــك 
ردك  املحكمــة  هــذه  قلــم  تــودع  ان  يقتــيض  كــا  املذكــرة  هــذه  تبليغــك 
التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا 
انــه قــد تــم تحديــد جلســة يــوم االثنــني املوافــق 2021/11/8م للنظــر يف 
الدعوى وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي 

أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرا يف 2021/10/13م.

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
األستاذ/ محمود حسني املزين

جامعـــــة األقصــــــى
إعالن طرح عطاء رقم 2021/41-2022م 

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء 
رقم )2021/41-2022م( والخاص بتشطيب جناح يف طابق 

الروف مببني القدس بالجامعة غزة- الحرازين. 
فعــىل الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون  اللــوازم واملشــريات -  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 

مسردة )200 شيكل( مائتي شيكل ال غري، يف موعد أقصاه يوم
الخميس املوافق 2021/10/21م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هو يــوم األربعاء 
بالظــرف  ظهــرًا  والنصــف  عــر  الثانيــة  الســاعة  2021/10/27م  املوافــق 

املختوم.
ماحظة:-  

1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

2021/10/24م  املوافــق  األحــد  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .2

الساعة الثانية عر ظهرًا يف قاعة السيمنار حرم الجامعة غزة – الحرازين.

3. كفالة دخول العطاء مبلغ مقطوع )1000 دوالر( نقدًا أوكفالة أو شيك بنيك مصدق.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .4

جامعة االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة االقىص

موعد الحصول عيل 
العطاء

ابتداًء من يوم السبت املوافق 16 / 10 /2021 
 2021/10/  20 املوافــق  األربعــاء  يــوم  حتــي 

خال أوقات الدوام الرسمي .
2021 موعد االجتاع التمهيدي  /  10  /  18 املوافــق  األثنــني  يــوم 

الساعة الحادية عر صباحًا
أخــر موعــد لتســليم كراســة 

العطاء و فتح املظاريف
 2021  /  10  /  20 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الساعة الثانية و النصف مساء

إعالن طرح عطاء رقم 26 / 2021
مرشوع معونة شتاء

تعلن جمعية ســواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مروع معونة شــتاء 
للــروط  للبيــوت( تبعــًا  نايلــون  الــذي يحتــوي عــىل )تعبئــة إســطوانات غــاز +  و 
االختصــاص  ذات  الــركات  فعــىل  العطــاء،  كــراس  املوضحــة يف  واملواصفــات 
واملســجلة رســميًا وترغب يف املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة جمعية ســواعد 
خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى 4:00 مــن أجــل 

الحصول عىل كراس العطاء مقابل دفع مبلغ )100 شيكل( غري مسردة.
1. يجــب عــىل املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5 مــن قيمــة 

ســواعد  جمعيــة  بأســم  مصــدق  بنــيك  شــيك  أو  بنكيــة  بكفالــة  إمــا  العطــاء 
لإلغاثة والتنمية ملدة ال تقل عن 60 يوما من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل 
الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الركــة التــي تحــال عليهــا 
العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن قيمــة التوريــد ســارية 

املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة.
2. عيل املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية )الدخل و املضافة( و السجل 

التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة.
3. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه.

6 .السعر أحد معايري الرسية و ليس الوحيد .
موعد الحصول عيل 

العطاء
ابتداًء من يوم السبت املوافق 16 / 10 /2021 
 2021/10/  20 املوافــق  األربعــاء  يــوم  حتــي 

خال أوقات الدوام الرسمي .
2021 موعد االجتاع التمهيدي  /  10  /  18 املوافــق  األثنــني  يــوم 

الساعة الثانية عر ظهرًا
أخــر موعــد لتســليم كراســة 

العطاء و فتح املظاريف
 2021  /  10  /  20 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الساعة الثالثة مساًء
•ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عىل هاتف رقم : 2811311

إعالن طرح عطاء رقم 27 / 2021
مرشوع توريد أشجار زيتون وشبكة ري زراعية

تعلن جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مش روع توريد 
أشجار زيتون ومستلزمات زراعية تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف 
كراس العطاء، فعىل الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خال أوقــات الدوام 
4:00 مــن أجــل الحصــول عــىل  9:00 صباحــًا حتــى  الرســمي مــن الســاعة 

كراس العطاء مقابل دفع مبلغ )100 شيكل( غري مسردة.
1. يجــب عــىل املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5 مــن قيمــة 

ســواعد  جمعيــة  باســم  مصــدق  بنــيك  شــيك  أو  بنكيــة  بكفالــة  إمــا  العطــاء 
لإلغاثة والتنمية ملدة ال تقل عن 60 يوما من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل 
الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الركــة التــي تحــال عليهــا 
العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن قيمــة التوريــد ســارية 

املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة.
2. عــىل املــورد ارفــاق خلــوات طــرف رضيبيــة )الدخــل واملضافــة( والســجل 

التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة
3. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى.

5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه.

6 . السعر أحد معايري الرسية و ليس الوحيد.

يمثالن 200 مليون عامل
اتحادان دوليان يطالبان 

االتحاد األوروبي باالعتراف 
بدولة فلسطين

بروكسل/ فلسطني:
ونقابــات   ،"ITUC" العــال  لنقابــات  الــدويل  االتحاديــن  قــادة  طالــب 
العــال األورويب "ETUC"، وميثــان أكــر مــن 200 مليــون عامــل حــول 
العــامل، مجلــس االتحــاد األورويب والــدول األعضــاء فيــه، باتخــاذ خطــوات 

فورية وملموسة لاعراف رسميا بدولة فلسطني.
وحث االتحادان يف رسالة مشركة، أمس، رؤساء دول االتحاد األورويب 

املشاركني يف املجلس األورويب، لاعراف رسميا بدولة فلسطني.
وجاءت الرسالة استجابة لنداءات العال لحكومات وبرملانات بادهم، 
بدولــة  العيــش  يف  الكامــل  حقــه  الفلســطيني  الشــعب  منــح  أجــل  مــن 
مستقلة وآمنة من مخاطر التهديدات الخارجية، التي يتسبب بها وجود 

االحتال العسكري اإلرسائييل فوق األرايض املحتلة.
باســتمرار النتهــاكات خِطــرة،  الفلســطيني يتعــرض  الشــعب  وأكــدت أن 
تقوم بها سلطات االحتال خاصة بحق العال الفلسطينيني والعامات.

وكان تقرير االتحاد الدويل للنقابات، سلط الضوء عىل استغال العال 
الفلسطينيني والتجرب بهم، واالستياء عىل األرايض وبناء املستوطنات 

التي تحطم ما تبقى من أمل بإقامة دولة فلسطني مستقلة.
وطالــب االتحــادان بتجديــد التــزام االتحــاد األورويب تعزيــز احرام حقوق 
اإلنســان، كمكــون رئيــس مــن مكونــات سياســته الخارجيــة، وتأكيــد التزامه 
بوضع سياسات وإجراءات مشركة لتوطيد ودعم الدميقراطية، وسيادة 
القانون وحقوق اإلنسان، واالنضباط لقواعد ومبادئ القانون الدويل يف 
جميــع مجــاالت العاقــات الدولية.ودعــا االتحــاد األورويب للتــايش مــع 
االلتزامــات التاريخيــة للربملــان األورويب، الــذي صــوت بأغلبيــة ســاحقة 
عام 2014 لصالح قرار يعرف بدولة فلسطني، كا تبنى الربملان نفسه 
قــرارا الحقــا أكــد فيــه دعمــه ملــا ُيســمى "حــل الدولتــني" عــىل مــا يعــرف 

بـ"حدود عام 1967".
وطالبا يف رسالتها االتحاد األورويب بتنفيذ إعان البندقية الصادر عن 
دول االتحاد األورويب، يف حزيران 1980، والذي يعرف بحق الشــعب 
ملواجهــة  الوقــت  "حــان  االتحــادان  وختــم  مصــريه.  بتقريــر  الفلســطيني 
الواقــع، بعــد عقــود طويلــة مــن االنتظــار وهــدر الوقــت وإراقــة مزيــد مــن 
الدماء، ألنه ال ميكن إحال السام مع استدامة االحتال، الذي ال ميكن 
أن يتواصــل إىل مــا ال نهايــة"، مؤكــدا أن االعــراف بدولــة فلســطني "أمــر 

رضوري ملنح الفلسطينيني أفقا دبلوماسيا واعدا".

نابلس- غزة/ صفاء عاشور:
مــرة واحــدة يف الســنة أو مرتــني 
بهــا  تســمح  التــي  املــرات  عــدد 
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات 
مــن  أنيــس"  "إســاعيل  للمــزارع 
الضفــة  شــايل  نابلــس،  مدينــة 
أرضــه  بزيــارة  املحتلــة،  الغربيــة 
املســتوطنات  مــن  القريبــة 
فــوق  الجامثــة  اإلرسائيليــة 
تلــك  يف  الفلســطينية  األرايض 

املنطقة.
يف  ولــد  إســاعيل  أن  ورغــم 
والدتــه  قيــام  أثنــاء  األرض  هــذه 
مــن  يقــرب  مــا  وعــاش  بحراثتهــا 
ويحصــد  يــزرع  فيهــا  عاًمــا   50

أن  إال  خريهــا،  مــن  ويــأكل 
وقطعــان  االســتيطاين  التمــدد 
أو  زيارتهــا  املســتوطنني حرمــوه 

حتى االقراب منها.
عاًمــا،  الســتني  ذو  "إســاعيل" 
لديــه 3 قطــع مــن األرض تتجــاوز 
تقــع  دونــم   500 مســاحتها 
بالقــرب أو داخــل املســتوطنات، 
زيارتهــا  مــن  محروًمــا  أصبــح  قــد 
بســبب تعنــت ارتبــاط االحتــال 
اإلرسائيــيل الــذي يشــرط عمــل 

تنسيق من خاله لزيارة أرضه.
حديــث  يف  إســاعيل  يقــول 
بنــاء  منــذ  "فلســطني":  لـــ 
املســتوطنات بالقرب من أريض 
التي تقع يف منطقة مصنفة )ج( 
أصبحت إمكانية زيارتها صعبة، 
نتعــرض  زيارتهــا  مــن  متكــن  وإن 

املســتوطنني  العتــداءات 
املوجودين يف املنطقة.

يف  األرض  نــزور  ويضيــف:" 
قطــف  مثــل  الزراعيــة  املواســم 
عــىل  يعتمــد  الــذي  الزيتــون 
التواجــد  وعنــد  البعليــة،  امليــاه 
علينــا  يعتــدي  األرض  يف 
املســتوطنون بالحجارة، وإطاق 
النــار، وإتــاف املحصول، وقطع 
وإلقــاء  حرقهــا،  أو  األشــجار 
تقتــل  عادمــة  أو  كياويــة  ميــاه 
الخنازيــر  وإطــاق  النباتــات، 
وغريهــا مــن الوســائل التــي تدمــر 

املحاصيل".
اعتــداءات  كل  أن  إىل  ويشــري 
تحــت  تتــم  املســتوطنني 
الذيــن  االحتــال  جنــود  أعــني 
تصــدى  إذا  إال  يتحركــون  ال 
للمســتوطن  الفلســطيني 
فتحبســه رغــم أنــه كان يدافع عن 
نفســه وأرضــه، الفًتــا إىل أن هــذه 
عــدة  منــذ  مســتمرة  التجــاوزات 
ســنوات دون أن يكــون هنــاك أي 
املســتوطنني  العتــداءات  رادع 

املستمرة.
ملــف  مســؤول  أكــد  جانبــه،  مــن 
الضفــة  شــال  يف  االســتيطان 
أن  دغلــس  غســان  الغربيــة، 
يف  املســتوطنني  اعتــداءات 
إىل  الفًتــا  عــام،  بعــد  عــام  تزايــد 
تتصاعــد  االعتــداءات  هــذه  أن 
يف املواسم الزراعية مثل قطف 

الزيتون.

حديــث  يف  دغلــس  وأوضــح 
املســتوطنني  أن  لـ"فلســطني" 
الزيتــون  أشــجار  يســتهدفون 
وخاصــة املعمــرة إليصــال رســالة 
للمزارع الفلسطيني أن ال جدوى 
مــن قيــام املــزارع بالتوجــه ألرضه 
مصريهــا  ألن  بهــا  واالهتــام 

سيكون الحرق أو القص.
وقــال: "إن املســتوطنني يعرفون 
قيمة شجرة الزيتون عند املزارع 
الفلسطيني، ويعرفون أن خلعها 
قلــب  حــرق  يعنــي  حرقهــا  أو 
الفلســطيني، لذلــك ال يتوقفــون 
عــن اعتداءاتهــم تجاههــا خاصــة 
القطــف  مواســم  وقــت  يف 

واستفادة املزارع منها".
وأضاف: "ورغم كل ما يتم حرقه 
وقطعــه مــن أشــجار يعود املزارع 
الفلســطيني لزراعتهــا مــن جديد 
وعــىل  عددهــا،  مــن  وأكــر  بــل 
الرغــم مــن أن بعــض األشــجار ال 
تعطي مثاًرا إال بعد عدة سنوات 
قد تتجاوز الخمس إال أن املزارع 
رًدا  زراعتهــا  إعــادة  عــىل  يــر 

عىل اعتداءات املستوطنني".
حمــات  أن  دغلــس  ونبــه 

عــىل  واالعتــداء  اســتهداف 
مــن  الزراعيــة  األرايض 
يف  زادت  املســتوطنني 
أن  بعــد  وذلــك  األخــرية،  الفــرة 
يف  االســتيطان  رقعــة  اتســعت 
الضفــة الغربيــة، مبيًنــا أن األبــراج 
تقــوم  اإلرسائيليــة  العســكرية 
بحايــة املســتوطنني املعتديــن 

عىل األرايض الزراعية.
وأشــار إىل مســاعي توفري حاية 
قطــف  أوقــات  يف  للمزارعــني 
أيــام  عمــل  خــال  مــن  الزيتــون 
تطوعيــة لدعمهــم والوقــوف إىل 
العاديــة  األيــام  أمــا يف  جانبهــم، 
بســبب  صعبــة  تصبــح  فاألمــور 
وجــود األرايض الزراعيــة بالقــرب 

من املستوطنات.
التــي  الخســائر  أن  وذكــر دغلــس 
يتكبدها القطاع الزراعي بسبب 
عــىل  املســتوطنني  اعتــداءات 
األرايض تزيــد كل عــام، مشــرًيا 
األرايض  يف  األوضــاع  أن  إىل 
يســتهدفها  التــي  الزراعيــة 
للغايــة،  صعــب  املســتوطنون 
حايــة  توفــري  هــو  واألصعــب 

فلسطينية لها.

بريوت/ فلسطني:
حذرت شخصيات فلسطينية من مخاطر التدخات 
األمريكية واألوروبية يف عمل وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئــني "أونــروا" وأثــر ذلــك عــىل حقــوق الاجئــني 

والقضية الفلسطينية.
ا  فلســطينيًّ الوقــوف  رضورة  عــىل  هــؤالء  وشــدد 
للتصــدي للتدخــات الخارجيــة يف مصــري وحقــوق 
الاجئني والعمل عىل إسقاط اتفاق اإلطار املوّقع 

بني "أونروا" واإلدارة األمريكية.
نــدوة إلكرونيــة، أمــس، نظمتهــا  جــاء ذلــك، خــال 
"الهيئــة 302 للدفــاع عــن حقــوق الاجئــني" تحــت 
عنوان "أونروا وتحديات املرحلة"، شارك فيها عدد 
من أعضاء املجلس االستشاري اإلقليمي لـ "الهيئة 

302" من مناطق عمليات "أونروا" والعراق.

وتحدث املدير التنفيذي للهيئة سامي حاد، عن 
رمزية "أونروا" وأنها أضحت ساحة للراع )بني من 
بقــرارات  والتمســك  الاجئــني  عــودة  بحــق  يطالــب 
 – الصهيــو  )املعســكر  املقابــل  ويف  العــودة  حــق 
مــن  العــودة  حــق  لشــطب  يســعى  الــذي  أمريــيك( 

خال انهاء وتعطيل دور أونروا".
وتطــرق مديــر عــام الهيئــة عــيل هويــدي إىل اتفاقيــة 
واإلدارة  "أونــروا"  بــني  املوقعــة  "الخطــرية"  اإلطــار 
بتقليــص  األورويب  التهديــد  عــن  عــدا  األمريكيــة 
املســاعدات املاليــة يف حال عــدم إجراء تعديات 
عــىل املناهــج الدراســية، مؤكــًدا أن التهديــد األخري 
وإضعافهــا  ماليــا  الوكالــة  وحصــار  خنــق  مــن  يزيــد 

والتضييق عليها.
آليات موجهة

الطــرياوي، خــال مداخلتهــا،  وتحدثــت د. حنــني 
 "194" بالقــرار  وارتباطــه  "أونــروا"  إنشــاء  قــرار  عــن 
الــذي أكــد عــىل حــق عــودة الاجئني الفلســطينيني 

وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم.
وأوضحــت الطــرياوي أن القــرار األممــي حــدد آليات 
واضحــة لتحقيــق عــودة الاجئــني إىل أراضيهــم وأن 

حق التعويض ال يشّكل بديا عن حق العودة.
عيــاش  كاظــم  األســتاذ  تطــرق  مداخلتــه،  ويف 
عــىل  ســيؤثر  الــذي  اإلطــار"  "اتفــاق  مخاطــر  إىل 
مــن خدمــات  منهــم  كبــري  عــدد  وحرمــان  الاجئــني 

"أونــروا" إضافــة إىل مخاطــره عــىل موظفــي "أونروا" 
خطــورة  يشــكل  مــا  إرسائيليــة  لجهــات  وتســليمهم 

عليهم.
الوكالــة  ســيفقد  االتفــاق  هــذا  أن  عيــاش  وأكــد 
قرارهــا  ومصــادرة  بتصفيتهــا  وســيبوء  حياديتهــا 
أجلــه،  مــن  أسســت  الــذي  الــدور  عــن  وخروجهــا 
االتفــاق  لهــذا  التصــدي  رضورة  عــىل  مشــددا 
املــدين  املجتمــع  منظــات  قبــل  مــن  وتعطيلــه 

والقوى السياسية والدول املضيفة.
أما محمد الشويل فتحدث عن واقع الحرمان الذي 
يعيش فيه الاجئني الفلســطينيني يف لبنان وســط 

األزمة االقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلد. 
نــداء  إطــاق  إىل  "أونــروا"  وكالــة  الشــويل  ودعــا 
طــوارئ للعمــل ملواجهــة هــذا الواقــع الصعــب يف 

مخيات لبنان.
مداخلتهــا  خــال  العالــول  إســام  وتحدثــت 
مشــرية  أونــروا"  مــن  االحتــال  دولــة  "موقــف  عــن 
إلنهــاء  االحتــال  دولــة  تدفــع  التــي  األســباب  إىل 
الوكالــة، عــدا عــن محــاوالت نــزع صفــة الاجــئ مــن 

الفلسطينيني املتواجدين يف القدس املحتلة.
تعويضــات  أزمــة  إىل  فتطــرق  ســبيت  عمــر  أمــا 
متقاعدو "أونروا" املحجوزة يف البنوك اللبنانية"، 
وقال إن هذه األزمة ممتدة منذ ســنتني دون وجود 

حل لها.
هــذه  تجــاه  "أونــروا"  مســؤولية  إىل  ســبيت  وأشــار 
بنــاء  املســؤولية  مــن  جــزًء  تتحمــل  فهــي  املعضلــة 
املتقاعديــن،  أمــوال  حايــة  يف  مســؤوليتها  عــىل 

ومسؤوليتها يف حاية حقوق الاجئني.
وذكــر أن موظفــي "أونــروا" يتقاضــون أجورهــم عــن 
املتقاعــد  يجــرب  فيــا   )fresh dollar( الـــ  طريــق 
عىل ســحب أمواله من البنك حســب الســعر الذي 
وضعتــه الدولــة اللبنانيــة والــذي يعــادل 3900 لــرية 
ألصحــاب  كبــريا  ظلــا  يشــكل  الــذي  األمــر  لبنانيــة 

هذه األموال.
االهتــام  عــىل  زيــدان  أحمــد  شــدد  جهتــه،  مــن 
بالجانــب اإلعامــي ودوره يف إبــراز قضيــة الشــعب 
الفلســطيني والوقــوف وقفة حازمــة أمام التدخات 

يف عمل "أونروا". 

خالل ندوة نظمتها "الهيئة 302"

تحذيرات من مخاطر التدخالت األمريكية واألوروبية في عمل "أونروا"

اعتداءات المستوطنين تحرم المزارعين الوصوَل 
إلى أراضيهم في الضفة

استمرار التحريض 
اإلسرائيلي على األونروا

تتواصــل سياســة التحريــض اإلرسائيليــة ضــد وكالــة غــوث وتشــغيل 
الاجئني الفلســطينيني-األونروا، متهيدا لشــطبها، وإلغاء وجودها، 
الفلســطينية،  النكبــة  عــىل  الحيــة  الشــواهد  مــن  أنهــا  اعتبــار  عــىل 
الشــعب  بحــق  الصهيونيــة  الحركــة  ارتكبتهــا  التــي  والجرميــة 

الفلسطيني.
تنتهز )إرسائيل( أي أزمة متر بها األونروا للزعم بأنها تؤكد اتهاماتها 
املناديــة  الدوليــة  األصــوات  مــن  املزيــد  لتحشــيد  وتســعى  لهــا، 
بطــي صفحتهــا، مــرة واحــدة وإىل األبــد، وبذلــك تنهــي رصاعهــا مــع 

الفلسطينيني، كا تطمع.
يف  املتغــري  الواقــع  بــأن  تزعــم  اإلرسائيليــة  املطالبــات  هــذه  آخــر 
األونروا أوصلها إىل نقطة الغليان؛ ما يستدعي من االحتال اغتنام 
الفرصــة لضــان اســتخدام أمــوال دول العــامل لتعليــم الجيــل القــادم 
مــن الفلســطينيني مــن أجــل مســتقبل مختلــف، بعيــدا عــن مفاهيــم 

الراع السابقة.
مل يكن رسًا أن اإلرسائيليني "قبضوا" أيديهم انزعاجا بنبأ فوز بايدن 
االنتخابيــة  الحملــة  أثنــاء  التــزم يف  ألنــه  األمريكيــة،  االنتخابــات  يف 
مساعدة الاجئني الفلسطينيني، وإعادة التمويل لألونروا، ولذلك 
شكلت عودة الدميقراطيني إىل السلطة يف واشنطن، مصدر أمل 
لألونــروا بــأن تنقلــب العجلــة، بعــودة التمويــل الــدويل الســخي لهــا 
بعــد مارســة إدارة دونالــد ترامــب الســابقة جهــودا قاســية لحرمانهــا 
ذلــك مل  لكــن  اإلرسائيليــة،  للضغــوط  اســتجابة  املاليــة،  مصادرهــا 

يحصل فعليًا!
فــور فــوز بايــدن، ورغــم وعــوده االنتخابيــة، بــدأت )تــل أبيــب( بوضــع 
سلســلة مــن الــروط أمــام إدارتــه يك تطالب بوقــف التحريض عىل 
مــا تصفــه بـ"العنــف" يف كتــب األونــروا املدرســية، وقطــع االتصــال 
مــع املقاومــة الفلســطينية، مــا يعنــي أن واشــنطن "ابتلعــت" بعضــا 
من وعودها الســابقة تحت ضغوط االحتال، وشــعرت أنها ليســت 
يف عجلــة مــن أمرهــا اللتــزام االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باســتمرار 
الدعم املايل لألونروا، وبينا طالب الكونغرس بإيضاحات، بقيت 

األموال يف الحسابات املرفية.
حتــى إن الــدول العربيــة فقــدت الرغبــة يف تحويــل املبالــغ الثابتــة 
أن  اإلعــان  إىل  الزارينــي  فيليــب  العــام  أمينهــا  دفــع  مــا  لألونــروا؛ 
نشــاط األونــروا يف خطــر وجــودي، ومــن ثــم قد تكــون األونروا وقضية 

الاجئني عند نقطة تحول مهمة.
يف املقابــل، فــإن هــذه التطــورات الســلبية داخــل األونــروا ال تعتــرب 
أخبــاًرا ســيئة لـ)إرسائيــل(، ويعتربونهــا فرصــة لقيــادة تغيــري جــذري، 
وأول ما يتطلبه األمر ما يتعلق بالشؤون املالية، وأهدافها، والرغبة 
اإلرسائيليــة الثانيــة تتعلــق بتمهيــد األرضيــة إلحــداث تغيــري جوهري 

للنظام اإلداري واملايل الخاص باألونروا، متهيدا إلغاقها كليا.
التــي  والهيئــات  الــدول  جميــع  مطالبــة  يف  اإلرسائيليــون  يتــورع  ال 
تســاهم يف دعــم األونــروا، وعــىل رأســها أملانيــا وبريطانيــا واالتحــاد 
بزعــم  األمريكيــون،  فعــل  كــا  عليهــا،  تضــع رشوطــا  بــأن  األورويب، 
التــي  املتحــدة  األمــم  لقيــم  األونــروا  مؤسســات  تخضــع  أن  ضــان 
تعمل عليها، بعيدا عن إمداد التاميذ الفلسطينيني بالوقود الذي 
يدفعهــم باســتمرار نحــو االنتــاء للكفــاح املســلح، وإىل األبــد، بــل 

تثقيف الجيل القادم من الفلسطينيني نحو مستقبل مختلف.
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لهــا  مناضلــة،  عائلــة  مــن  الشــهيد  ينحــدر 
بــاع كبــر يف مقارعــة االحتالل، حيث لجأ 
ولــده وعائلتــه عــام 1948 إىل قطــاع غــزة، 
بعــد أن هجرتهــم "العصابــات الصهيونيــة" 
طيــا"  "بيــت  يف  األصليــة  بلدتهــم  مــن 
قــرب عســقالن ليســتقروا يف مخيــم خــان 

يونس لالجئني الفلسطينيني.
انتقــل عيــى للعيــش يف مدينــة غــزة إثــر 
الشــفاء  مجمــع  يف  ممرًضــا  والــده  عمــل 
املعلمــني  بدبلــوم  والتحــق  الطبــي، 
درس  كــا  ورياضيــات،  علــوم  تخصــص 
يف  "محاســبة"  تخصــص  أعــال  إدارة 

جامعة القدس املفتوحة.
مراحل حياته

رفقتهــا  مــن  اكتســتبها  وعزميــة  بثبــات 
لــه، تــروي راويــة القوقــا "أم عــاد" زوجــة 
بــرس"،  قــدس  لـــ"  عيــى  باســم  الشــهيد 
حيــاة  عــن  مــرة  ألول  تكشــف  تفاصيــل 
زوجهــا، ومراحــل حياتــه التــي عاشــها يف 
الحجــارة  انتفاضــة  منــذ  املقاومــة  كنــف 
1987 حتــى استشــهاده يف معركــة  عــام 

"سيف القدس".
منــذ  زوجــي  التحــق  عــاد":  "أم  وقالــت 
وذلــك  حــاس،  بحركــة  أظافــره  نعومــة 
الحجــارة  انتفاضــة  انــدالع  مــع  بالتزامــن 
عــام  مــن  ديســمرب  األول/  كانــون   8 يف 
الحركــة  نشــطاء  أحــد  كان  حيــث   ،1987

االحتــالل  قــوات  واعتقلتــه  واالنتفاضــة، 
ونصــف  عامــني  كانــت  أطولهــا  مــرات،   3

العام.
 ،1991 عــام  منتصــف  عنــه  اإلفــراج  بعــد 
حــاس  لحركــة  العســكرية  الــذراع  كانــت 

مبســاها الجديــد كتائــب القســام، تعيد 
تشــكيل نفســها مــن خــالل انتقــاء عنــارص 
ذات صفــات خاصــة، ميكنهــا البقــاء أطول 
وقــت ممكــن يف مقارعــة االحتــالل، فــكان 
األول،  الرعيــل  عنــارص  أحــد  "عيــى" 
الذين انضموا للكتائب برسية تامة جدًا.
أعلــم  أكــن  مل  عــاد":  "أم  وأضافــت 
ولكــن  للكتائــب،  زوجــي  انضــام  بخلفيــة 
شــعور داخــي أخــربين فصارحتــه بذلــك، 
إال أنــه أخفــى يف بدايــة األمــر، وبعــد مــدة 
مــن الزمــن، ووضــوح بعض األمور، أخربين 
بكل يشء، فأخذت عىل عاتقي أن أحمل 
معــه عــبء هــذه املهمــة، لنيــل جــزء مــن 

األجر الذي يناله الشهداء.
التــي أخــذت صالبــة الجــأش،  "أم عــاد" 
تتابــع  حياتهــا،  رفيــق  مــن  العزميــة  وقــوة 
حديثهــا، فتقــول: "باســم" كان من الرعيل 
األول يف كتائــب القســام برفقــة الشــهداء 
القــادة عــاد عقــل ويحيى عيــاش وعدنان 
الزهــور، لكنــه  إبعــاد مــرج  الغــول، وحــر 
مل يكــن مــن قامئــة املبعديــن لخروجــه مــن 

املعتقل حديثًا.
عمله من السر إلى العلن

ظــل "باســم" يعمــل برسيــة ضمــن صفوف 
حتــى  أمــره،  يكشــف  أن  دون  القســام 
الزيتــون"  "عمليــة  تنفيــذ  يف  مشــاركته 
الفدائيــة يف 12 أيلــول/ ســبتمرب 1993 
قــرب مســجد مصعــب بــن عمــر يف حــي 
الزيتــون، برفقــة الشــهيد عــاد عقــل، وتــم 
فيهــا اإلجهــاز عــىل 3 مــن جنــود االحتالل، 
رأس  عــىل  ويصبــح  أمــره،  ليكشــف 

املطلوبني لقوات االحتالل.

"كانــت عمليــة الزيتــون مرحلــة فارقــة يف 
حيــاة باســم ورفاقــه، حيــث تعتــرب العمليــة 
املصورة األوىل للقسام، ليحتفظ املنفذ 
غرفــة  خزانــة  داخــل  العمليــة  تلــك  بصــور 
النوم، وعىل خلفية هذه، متت مالحقته 
رحلــة  لتبــدأ  االحتــالل،  ســلطات  مــن 

املطاردة له". بحسب زوجته.
ورغم شح السالح يف أيدي عيى ورفاقه 
مل  الذيــن  للقســام،  األول  الرعيــل  مــن 
يتدربــوا يف كليــات عســكرية أو يخوضــوا 
أي دورات بســبب وجــود االحتــالل، إال أن 
هذه الفرتة والتي ســبقت قدوم الســلطة، 
العمليــات  مــن  كبــرة  سلســلة  شــهدت 
عــىل  كبــرة  ضغوطــًا  وشــهدت  الفدائيــة، 
مــن كان يقودهــا، يف محاولــة ألرسهــم أو 

قتلهم أو إجبارهم عىل مغادرة القطاع.
بعــد شــهرين مــن عملية الزيتــون الفدائية، 
استشــهد عــاد عقــل، فــكان "باســم" أول 
الــذي  عيــاش  يحيــى  القائــد  اســتقبل  مــن 
قــدم مــن الضفــة الغربيــة، ووفــر لــه مــأوى، 
لتعلم السلطة باألمر وتبدأ رحلة املالحقة 
لـ"باسم" التي اقتحمت منزله عدة مرات، 

وأطلقت عليه النار وأصابته واعتقلته.
تعّلــم العضــو يف كتائــب القســام -الــذي 
املتفجــرات-  بعمــل  عالقــة  لــه  يكــن  مل 
أساسيات صناعة املتفجرات من الشهيد 
عيــاش، وطــور خربتــه يف تصليــح األدوات 
الكهربائية، ليصبح واحدًا من أهم صانعي 

املتفجرات الحًقا.
الضيف و"التستري"

تؤكد "أم عاد" أن زوجها أصيب إصابات 
وهــي  الســلطة  أجهــزة  برصــاص  بالغــة 

واعتقــل  "عيــاش"  مــكان  لتعــرف  تالحقــه 
وجــوده  خــالل  بزيارتــه  لهــم  يســمح  وكان 
يف العنايــة املكثفــة مــن املشــفى، ليبقــى 
أشــهرًا طويلــة يف ســجون الســلطة إىل أن 
أفرج عنه بعد استشــهاد يحيى عياش من 

أجل التعرف عىل جثته.
رفــض  بعــد دفــن "عيــاش"  أنــه  وأوضحــت 
الســلطة  ســجون  إىل  العــودة  زوجهــا 
وعذاباتهــا، ليصبــح مطــاردًا مــن االحتــالل 
الســلطة  أن  إىل  مشــرة  معــًا،  والســلطة 
لتســليم  زوجهــا  عــىل  للضغــط  اعتقلتهــا 

نفسه.
وأشــارت إىل أن انــدالع انتفاضــة األقــى 

كانــت   2000 ســبتمرب  أيلــول/   28 يف 
مرحلــة جديــدة مــن العمل املقاوم بشــكل 

عام، ولزوجها بشكل خاص.
لكتائــب  العــام  القائــد  أن  إىل  ونوهــت 
لقــب  مــن  هــو  ضيــف،  محمــد  القســام 
كان  ألنــه  وذلــك  بـ"التســرتي"،  زوجهــا 
دامئــًا يحمــل يف جيبــه قلــًا ومفك فحص 
كهرباء "مفك تست"، واستغرب من هذا 
األمــر، فأكــد لــه أنه مهــم لعملنا يف تصنيع 
ال  حتــى  املســتمر  والفحــص  املتفجــرات 

تقع أخطاء.
أدرك  الوقــت،  ذلــك  "منــذ  وقالــت 
)الضيف( أن )باسم( ممكن أن يطور نفسه 

املتفجــرات،  صناعــة  هندســة  تعلــم  يف 
وكان له ما أراد".

حياته الزوجية.. واستشهاده
وأضافــت أم عــاد أن طبيعــة عمــل زوجها 
تؤثــر  مل  التصنيــع،  مجــال  يف  العســكري 
عــىل حياتــه، فقــد عرف عنه حبه الشــديد 
الجميــع  مــع  تعاملــه  وُحســن  ألحفــاده، 
صغــرًا وكبــرًا، وكان املفضــل لــدى أبنــاء 

إخوته وأخواته.
التــي  القليلــة  اللحظــات  يف  أنــه  وأكــدت 
كانــت تجمعهــم خــالل ســنوات املطاردة، 
ويطلــب  مســاعدتها،  عــىل  يحــرص  كان 
منها أن ال تتعب نفسها يف أعال البيت 

وأن ترتكها له.
وتابعــت: "كان عندمــا يعــود إىل املنــزل 
األبنــاء،  تدريــس  يف  مشــغولة  ويجــدين 
يدخــل إىل املطبــخ ويصنــع طعام العشــاء 

أو ينظف أواين الطبخ..".
ويف 12 أيــار/ مايــو املــايض، يف معركــة 
القســام  كتائــب  زّفــت  القــدس"،  "ســيف 
القائــد القســامي املجاهــد باســم عيــى 
"أبو عاد"، قائد لواء غزة وثلٍة من إخوانه 
ارتقــوا  والذيــن  واملجاهديــن،  القــادة 
مواقــع  عــىل  االحتــالل  عــدوان  أثنــاء  يف 

املقاومة ومقدراتها وكائنها.
وأكــدت الكتائــب أن هــؤالء األبطــال الذين 
ارتقــوا يف معركــة "ســيف القدس" للدفاع 
عــن مــرسى الحبيــب محمــد )عليه الصالة 
والســالم( نالــوا رشف الشــهادة يف أعظــم 
ومــن خلفهــم  املعــارك،  وأطهــر  امَلواطــن 
آالف من القادة والجند يواصلون املسر 
ويحملون الراية وُيذيقون العدو الويالت.

النارصة/ األناضول:
العائــالت  آالف  تعــاين 
كانــت  ســواء  الفلســطينية، 
تعيش داخل األرايض املحتلة 
الغربيــة  الضفــة  أو   1948 عــام 
القوانــني  مــن  غــزة،  وقطــاع 
اإلرسائيليــة الخاصــة مبــا يعــرف 

"مّل الشمل".
االحتــالل  ســلطات  وترفــض 
أفــراد  بعــض  منــح  اإلرسائيــي 
باإلقامــة،  ترصيحــا  العائــالت، 
العائــالت،  ميــزق  مــا  وهــو 
عــدة  بــني  أفرادهــا  ويشــتت 

مناطق غر متصلة جغرافيا.
بتقييــد  األمــر  يتســبب  كــا 
دون  املواطنــني،  آالف  حركــة 
اعتقالهــم  خشــية  تصاريــح، 

وترحيلهم.
الســلطة  تأســيس  وعقــب 
ســلطات  بــدأت   ،1994 عــام 

االحتــالل يف منــح تصاريــح "مل 
الفلســطينية  للعائــالت  شــمل" 
قبــل أن تتوقــف عــن ذلــك عــام 

.2010

االحتــالل  ســلطات  ووافقــت 
الثــاين  11 أكتوبر/ترشيــن  يف 
تصاريــح  منــح  عــىل  الجــاري، 
442 عائلــة، يف  لـــ  "مل شــمل" 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
الســلطة  مــع  تفاهــم  مــن  كجــزء 
املــايض،  أغســطس/آب  يف 
آالف   5 شــمل  بجمــع  ويقــي 

أرسة.
أهدافا ديموغرافية

عضــو  كســيف  عوفــر  وأكــد 
اإلرسائيــي  الكنيســت 
)الربملــان(، أن تقييــد حكومتــه 
لــه  الفلســطينيني"  شــمل  لـــ"ِمّل 
وليــس  دميوغرافيــة  أهــداف 
حكومــات  تــروج  كــا  أمنيــة، 

من العنرصية التي تتفىش يف 
والنظــام  اإلرسائيليــة  الحكومــة 

السيايس منذ البداية".
ومينــع قانــون املواطنــة الصــادر 
شــمل  مل   ،2003 العــام  يف 
التــي  الفلســطينية  العائــالت 
فيهــا زوج أو زوجــة مــن مواطنــي 
مــن  واآلخــر  الـــ48"  "أرايض 
ســّكان الضفــة الغربيــة أو قطــاع 

غزّة.
توســيع  تــم   2007 عــام  ويف 
ســكان  أيًضــا  ليشــمل  املنــع، 
إيــران، لبنــان، ســوريا والعــراق؛ 
ويف العــام 2008 أضيــف قــرار 
اإلرسائيــي  الــوزاري  املجلــس 
تقييــدات  بفــرض  املصّغــر 
بســّكان  متعلقــة  جديــدة 
ُيعــرف  مــا  قطــاع غــزّة، بحســب 
لحقــوق  القانــوين  بـ"املركــز 
"أرايض  يف  العربيــة"  األقليــة 

الـ48" - "عدالة".
تقريــر  يف  "عدالــة"  ولفــت 
ســابق، إىل أن "آالف العائــالت 
هــذا  مــن  مُتــس  الفلســطينّية 
العيــش  عــىل  وُتجــرب  القانــون، 
منفصلــة، واالنتقال إىل الخارج 
أو العيــش يف )إرسائيل( تحت 

تهديد التهجر الدائم".
ومنــذ 2003، كان يتــم متديــد 
خــالل  مــن  ســنويا  القانــون 

تصويت يف الكنيست.
لكــن حكومــة االحتــالل أخفقت 
يف شــهر يوليو/متــوز املــايض 
يف متريــر متديد القانون، ومع 
ذلــك فقــد بقيــت الصالحيــات 
يف يــد وزيــرة داخليــة االحتــالل 

العنرصي".
وأكمــل: "إذا مــا حاولــوا القيــام 
ســنقف  فإننــا  فبالطبــع  بذلــك، 
نســمح  ولــن  باملرصــاد  لهــم 

بتمريره".
معاناة أهل القدس

أن  إىل  كســيف  وأشــار 
رشقــي  يف  الفلســطينيني 
القدس املحتلة يدفعون الثمن 
الشــمل،  مل  لقانــون  الباهــظ 
حيــث تفرض حكومــة االحتالل 
"املواطنــة"،  قانــون  عليهــم 
داخــل  بالفلســطينيني  أســوة 

أرايض 48.
وقال: "الفلســطينيني باملدينة 
لهــذا  الباهــظ  الثمــن  يدفعــون 
الحكومــات  ألن  القانــون، 
تشــديدا  أكــر  اإلرسائيليــة 
بالتطبيــق عــىل القــدس مقارنــة 

مع املناطق األخرى".
مــن  "الغالبيــة  وتابــع 
الفلســطينيني الذيــن يتقدمون 
يريــدون  الشــمل  مل  بطلبــات 
ونعلــم  كــا  بالقــدس،  العيــش 
أنــه يف النقــب هنــاك العديــد 
القــدس  ولكــن  الحــاالت،  مــن 
هــي املــكان الــذي يتقــدم فيــه 
مــن  عــدد  بأكــرب  الفلســطينيون 

طلبات مل الشمل".
وأوضــح أن حكومــات االحتــالل 
تعتــرب  ألنهــا  للغايــة  تتشــدد 
الجــزء  يف  الفلســطينيني  أن 
القــدس  مــن  الفلســطيني 
كجــزء مــن )إرسائيــل(، "ولذلــك 
يهوديــة  أغلبيــة  يريــدون 
وبخاصــة يف القــدس، ألن هــذا 

االحتالل املتعاقبة.
عالقــة  "ال  كســيف:  وقــال 
)خــاص  الشــمل  مل  لقانــون 
باألمــن،  الداخــل(،  بســكان 
بالدميغرافيــا،  يتعلــق  فهــو 
النكبــة  منــذ  )إرسائيــل(  ألن 
تريــد  بعدهــا،  ومــا   ،)1948(
الحفــاظ عــىل أغلبيــة يهوديــة، 
وهذا هو األساس لهذا القانون 

العنرصي".
حاولــت  "لقــد  وأضــاف: 
ربــط  املتعاقبــة،  الحكومــات 
هــذا القانــون باألمــن، واالدعــاء 
يف  حصلــوا  ممــن  أفــرادا  بــأن 
املايض عىل مل شمل، تورطوا 
مبا تسميه أعاال عنيفة، ولكن 

هذا كله كالم فارغ".
الوحيــد  "األمــر  وتابــع كســيف: 
هو الحفاظ عىل أغلبية يهودية 
مســتقرة، وهــذا هــو جانب آخر 

أعلنــت  التــي  شــاكيد  أياليــت 
طلبــات  كل  ســرتفض  أنهــا 
مــن  ذلــك  باعتبــار  الشــمل  مل 

صالحياتها.
الــذي شــارك  غــر أن كســيف، 
بفاعليــة مبنــع متديــد قانــون مل 
الشــمل، أشــار اىل أن الحكومــة 
الكــرة مجــددا خــالل  تعيــد  قــد 

أشهر.
"أنــا  الصــدد:  هــذا  يف  وقــال 
لقــد  بــه،  قمنــا  مبــا  جــدا  فخــور 
منــع  عــن  مســؤولني  فعليــا  كّنــا 
متديــد هــذا القانــون العنــرصي 

وأنا سعيد جدا".
إىل  ينتمــون  "مــن  وأضــاف: 
يريــدون  املتطــرف  اليمــني 
مــن  ســوءا  أكــر  قانــون  متريــر 
لــن  ونحــن  الســابق،  القانــون 
ولكــن  بذلــك،  لهــم  نســمح 
ذلــك  لــن يحاولــوا  أنهــم  أعتقــد 
للدعــم  بحاجــة  ألنهــم  حاليــا 
ومرتــس  العمــل  أحــزاب  مــن 
العربيــة املوحــدة وال  والقامئــة 
يريــدون املواجهــة معهم، عىل 
األقل ليس قبل مترير امليزانية 
نوفمــرب/ شــهر  يف  بالكنيســت 

ترشين الثاين".
وتابع كسيف: "أعتقد أنه حتى 
بــأي  يقومــوا  لــن  الحــني  ذلــك 
يشء من شــأنه أن ميس بفرص 
متريــر امليزانيــة، ولــذا فأعتقــد 
نوفمــرب/ األقــل حتــى  أنــه عــىل 
ديســمرب/ أو  الثــاين،  ترشيــن 
هنــاك  تكــون  لــن  األول  كانــون 
الحكومــة  قبــل  مــن  محاولــة  أي 
إلعادة تقديم قانون مل الشــمل 

جزء من نظام االحتالل".
الكنيســت:  عضــو  وأضــاف 
مــن  الظاهــر  الجــزء  هــو  "هــذا 
اآلخــر  الجــزء  ولكــن  االحتــالل، 
الفلســطينيني  هــو جعــل حيــاة 
للغايــة  مرتديــة  القــدس  يف 
آمــل  أنــا  يستســلمون؛  بحيــث 
يستســلموا،  لــن  أنهــم  وأؤمــن 
ولكــن النظــام االحتــاليل مــا زال 

يحاول يوميا طردهم".
بالنســبة  "القــدس  وتابــع: 
هــي  اإلرسائيليــة  للحكومــات 
األكــر  املــكان  وهــي  الجوهــر 
أهميــة وفيهــا ميــارس االحتــالل 
مل  لطلبــات  املنهجــي  الرفــض 
الشــمل، وأعتقــد أن هــذه هــي 
مــا  أن  وهــي  األســاس  النقطــة 
االحتــالل  مــن  جــزء  هــو  يجــري 

نفسه ومن نظام االحتالل".
لم الشمل بغزة والضفة

معانــاة  إىل  وإضافــة 
أرايض  داخــل  الفلســطينيني، 
48 ورشقــي القــدس، فــإن مثــة 

آالف الفلســطينيني يف الضفــة 
الذيــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
ســنوات  منــذ  فيهــا  يقيمــون 
وصلوهــا  أن  بعــد  طويلــة، 

مبوجب تصاريح زيارة.
االحتــالل  ســلطات  تعــرتف  وال 
الســفر  جــوازات  أو  بهويــات 
لهــؤالء،  الصــادرة  الفلســطينية 
املســتحيل  مــن  يجعــل  مــا 
األرايض  مغــادرة  لهــم  بالنســبة 
الفلســطينية إىل الخــارج، ويف 
حال تم ذلك، فلن يتسنى لهم 

العودة مطلقا.

مــن  كبــرة  نســبة  تعــاين  كــا 
القاطنــني  الفلســطينيني، 
عــدم  مــن  الشــتات،  دول  يف 
بأقاربهــم  االلتقــاء  القــدرة عــىل 
أرايض  داخــل  املقيمــني 

فلسطني التاريخية.
الفلســطينيني  عــدد  ويبلــغ 
بحــوايل  العــامل،  حــول  املقــدر 
 5.2 بينهــم  مليونــا،   13.7

ماليــني يف الضفــة الغربية )مبا 
فيها القدس(، وقطاع غزة.

يف  الســلطة  وأعلنــت 
أن  املــايض،  أغســطس/آب 
وافقــت  االحتــالل  ســلطات 
عىل اصدار 5 آالف ترصيح مل 
شــمل لهؤالء بعد توقف اســتمر 

نحو 12 عاما.
ويف هذا الشــأن، علق كســيف 
يف  يجــري  مــا  مــع  "باملقارنــة 
الجــزء  ويف  نفســها  )إرسائيــل( 
الفلسطيني املحتل من مدينة 
بعــض  هنــاك  فــإن  القــدس 
األرايض  باقــي  مــع  املرونــة 
ولكــن  املحتلــة،  الفلســطينية 
مرونــة  إنهــا  القــول  ميكــن  ال 
ولكــن إذا مــا أردنــا املقارنــة بــني 
الجهتــني فإنــه نعم هناك بعض 

املرونة".
ال  ")إرسائيــل(  وختــم: 
الغربيــة،  الضفــة  تشــمل 
أريــد  ألننــي  تشــملها  أال  وآمــل 
للفلســطينيني أن يكونــوا أحرارا 
يف دولــة مســتقلة يف األرايض 
فــإن  ولذلــك   ،1967 املحتلــة 
التشــديد اإلرسائيــي هــو أكــر 

يف 48 والقدس املحتلة". 

نائب إسرائيلي: تقييد لم شمل الفلسطينيين "للحفاظ على أغلبية يهودية"

"الضيف" من لّقبه بـ"التستري"

تفاصيل تكشف ألول مرة عن حياة القيادي القسامي الشهيد باسم عيسى
غزة/ فلسطين:

لم تكن عيون الشــهيد باســم عيســى القيادي في كتائب القســام 
الذراع العسكري لحركة حماس، ترى النوم الطويل بل إن 15 دقيقة 
من الراحة كانت كافية لشحن قّوته 24 ساعة في العمل الدؤوب. 

الشهيد باسم صبحي عيسى، قائد لواء غزة في كتائب القسام من 
مواليد خان يونس جنوب قطاع غزة عام 1965، أب لســبعة أوالد 
)أربــع بنــات وثالثة ذكــور(، كان هّمه كرامة األمــة ونصرها وعزتها، 
ترعــرع حب فلســطين ونما فــي قلبه. أوقات قصيــرة كان يقضيها 

مــع أســرته، فتــارة مطارد من قــوات االحتالل اإلســرائيلي، وأخرى 
مطارد من أجهزة السلطة، وطوًرا بين كنف المتفجرات واألسلحة 
لتطويرها حتى ارتقى شهيدا في معركة "سيف القدس" في أيار/ 

مايو الماضي.
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العين الثالثة
إياد القرا

إعالن للعموم 
 / الســيد  بغــزة  والعقــارات  لــأرايض  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
ميــرة ريــاض عبــد حنونــة و صفــاء إبراهيــم منــر اريش مــن منطقــة غــزة بطلــب 
لتســجيل شــقة ســكنية وذلــك طبقــا لقانــون الطبقات والشــقق واملحــات رقم 1 
لسنة 1996 وتعدياته عام 2017م، حيث تبلغ مساحة الشقة ) 109م( تقع 
يف الطابــق الثــاين باالتجــاه الشــايل الجنــويب الغــريب مــن عــارة أهــل وتحمــل 
رقــم )221( حســب املخططــات الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــارة قامئــة 
عىل جزء من أرض القسيمة رقم )184( من القطعة رقم )726( من مدينة غزة 
واملســجلة يف الطابــو باســم / ربحــي خلــف عبــد الحميد أهــل، وقد آلت إليها 
الشقة بالرشاء من/ البنك الوطني اإلسامي والتي آلت إليه بالرشاء من ربحي 

خلف عبد الحميد أهل واملسجلة باسمه لدينا يف سجات الطابو. 
أعــاه يحدهــا مــن جهــة الشــال:  العــارة املذكــورة مواصفاتهــا  بــأن  علــا 
عــارة عــي الجيــش والواقعــة يف نفس القســيمة، ومن جهة الجنوب: عارة 
أحمــد الهنــدي والواقعــة يف نفــس القســيمة، ومــن جهــة الــرشق عــارة خــر 
حبــوب والواقعــة يف القســيمة رقــم 327 ، ومــن جهــة الغرب عارة حلمي أبو 

شعبان والواقعة يف القسيمة رقم 343.
وتبلــغ مســاحة األرض املقــام عليهــا العــارة مســاحة 275م2 وحيــث إننــا 
يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الازمــة لتســجيل الشــقة واعتبــار 
أرض البناء مفرزة بقوة القانون فمن لديه اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة 
اإلفــراز ألرض العــارة فعليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا 60 يومــا مــن تاريــخ اإلعــان وإال ســوف يتــم 

البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول.  
سلطة األرايض

لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 

موعد الحصول عي 
العطاء

املوافــق  الخميــس   يــوم  مــن  ابتــداًء 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  حتــي   2021/10/15

2021/10/19 خال أوقات الدوام الرسمي .

يوم االحد املوافق 2021/10/17 الساعة موعد االجتاع التمهيدي
الحادية عرش صباحًا

أخــر موعــد لتســليم كراســة 
العطاء و فتح املظاريف

 2021/10/19 املوافــق  الثاثــاء   يــوم 
الساعة الثانية و النصف مساء 

•ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عىل هاتف رقم : 2811311

إعالن طرح عطاء رقم 2021/25
مشـــروع توريد طرود غذائية  و قسائم رشائية 

تعلن جمعية ســواعد لإغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مرشوع توريد 
طــرود غذائيــة  و قســائم رشائيــة  تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف 
كراس العطاء، فعىل الرشكات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــال أوقــات الدوام 
الرســمي  مــن الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى 4:00 مــن أجــل الحصــول عــىل 

كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ )100  شيكل( غري مسرتدة.
1. يجــب عــىل املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5  مــن قيمــة 

العطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق بأسم جمعية سواعد لإغاثة 
تقبــل  وال  العطــاء  تســليم  تاريــخ  مــن  يومــا   60 عــن  تقــل  ال  ملــدة  والتنميــة 
الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الرشكــة التــي تحــال عليهــا 
العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن قيمــة التوريــد  ســارية 

املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة .
2. عي املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية ) الدخل و املضافة ( و السجل 

التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة 
3. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .

6. السعر أحد معايري الرتسية و ليس الوحيد . 

موعد الحصول عي 
العطاء

املوافــق  الخميــس   يــوم  مــن  ابتــداًء 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  حتــي   2021/10/14

2021/10/19 خال أوقات الدوام الرسمي .

يوم االحد املوافق 2021/10/17 الساعة موعد االجتاع التمهيدي
الثانية عرش ظهرًا

أخــر موعــد لتســليم كراســة 
العطاء و فتح املظاريف

 2021/10/19 املوافــق  الثاثــاء   يــوم 
الساعة الثالثة مساءً 

• ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائن يف ) غزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عىل هاتف رقم : 2811311

     إعالن طرح عطاء رقم 2021/24
مشـــــــروع كسوة مالبس  

لتنفيــذ مشــــــــــــــــروع  عــن طــرح عطــاء  والتنميــة  تعلــن جمعيــة ســواعد لإغاثــة 
كســوة مابــس  تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس العطــاء، 
فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة 
يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــال أوقــات الــدوام الرســمي  مــن 
الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى 4:00 مــن أجــل الحصــول عــىل كــراس العطــاء 

مقابل دفع  مبلغ )100 شيكل( غري مسرتدة.
5000 شــيكل  بقيمــة  1. يجــب عــىل املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 

بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق بأســم جمعيــة ســواعد لإغاثــة والتنميــة 
الشــيكات  تقبــل  وال  العطــاء  تســليم  تاريــخ  مــن  يومــا   60 عــن  تقــل  ال  ملــدة 
الشخصية أو املبالغ النقدية، تلتزم الرشكة التي تحال عليها العطاء بتقديم 
كفالة حســن تنفيذ بقيمة 10000 شــيكل ســارية املفعول ملدة 90 يوم من 

تاريخ اإلحالة .
2. عي املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية ) الدخل و املضافة ( و الســجل 

التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة 
3. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .

6. السعر أحد معايري الرتسية و ليس الوحيد . 

مصير الجنود كمصير رون أراد
قبل سنوات كنت قد كتبت مقااًل عن مصري الجندي جلعاد شاليط 
الذي كان أسرًيا يف غزة، وإمكانية أن يلقى مصري الطيار اإلرسائيي 
رون أراد الذي اختطف ثم اختفى يف لبنان عام 1986، وخاصة أنه 
يف ذلك الوقت أعلنت كتائب القسام إغاق ملف الجندي، نتيجة 
املاطلة والتسويف التي اتبعها االحتال يف عملية التفاوض، إىل 
جانــب شــن حمــات عســكرية أمنيــة يف محاولــة للوصــول للجنــدي 

شاليط يف غزة.
كثــرٌي مــن املعلومــات التــي ينرشهــا االحتــال هذه الفــرتة عىل ملف 
حكومــة  وإظهــار  الصهيــوين،  املجتمــع  إرضــاء  إىل  تهــدف  الجنــود 
االحتــال سياســًيا وعســكرًيا أنهــا تتابــع هذا امللــف وتتفاوض حوله، 
إىل جانــب الضغــط عــىل األرسى يف ســجون االحتــال وعائاتهــم 

نفسًيا.
وجليــة،  واضحــة  مارســة  التضليــل  ميــارس  اإلرسائيــي  االحتــال 
 10 قبــل  األحــرار  وفــاء  صفقــة  يف  التفــاوض  يف  التجربــة  وبحكــم 
ســنوات، فقــد اتبــع االحتــال نفــس األســاليب، مــع فــارق أن الثمــن 
عــىل أي حكومــة  جــًدا، يصعــب  عــاٍل  املــرة  هــذه  املطلــوب دفعــه 
غــري مســتقرة كــا هــو الحــال يف حكومــة نفتــايل بينــت، عوًضــا مــن 
توصيات اللجان السابقة التي شكلت لدى االحتال التي تعرف أن 

الثمن الذي سيدفع سيكون كبري وتأثريه املستقبي واسع.
لكــن بــكل األحــوال ومهــا طالت األوقات، فإن االحتال لن يســتطيع 
الصمــود كثــرًيا يف هــذا امللــف العتبــارات لهــا عاقــة مبعرفــة مصــري 
الجنديــني جولــدن وهــادار، إضافــة لوضــع الجنديــني اآلخرين اللذين 
ال يعــرف عنهــا تفاصيــل، وهــذا يســتحر الكابــوس الــذي يعيشــه 
االحتال منذ عام 1986، عندما مارس أساليب الخداع والتضليل 
والتســويف يف التفــاوض حــول الجنــدي الطيــار رون أراد الــذي كان 
يشن غارة عدوانية عىل لبنان حينه، وأرسته من حركة أمل اللبنانية، 
ثــم اختفــت آثــاره حتــى اليوم، وقام االحتــال بالعديد من العمليات 
األمنية والعسكرية للوصول إليه، لكنه فشل فشًا ذريًعا عىل مدار 

35 عاًما.

مــا يخــى أن يصبــح مصــري الجنــود أو بعضهــم مشــابًها يف غــزة، يف 
ظروف معينة، مع مرور الوقت، وحالة اإلهال والتملص التي يقوم 
بهــا االحتــال ممثــًا بقيادتــه السياســية الخائفــة املرتجفــة، خشــية 
ا، وثانًيا  دفع الثمن، والتي تتحمل املســؤولية مرتني: األوىل سياســيً
شخصًيا باعتبار أن قادة الحكومة هم من فشلوا يف حربهم عىل غزة 
عام 2014، وُأرِس الجنود خال توليهم املسؤولية العسكرية خاصة 

وزير الجيش جينتيس.
اســتمرار اختطــاف الجنــود والخشــية مــن أن يلقــوا مصــري رون أراد، 
ميثــل كابوًســا لقــادة الجيــش الــذي يتعــرض خال العامــني األخريين 
عــىل  القــدرة  وعــدم  بالتقصــري،  االتهامــات  مــن  متتاليــة  لحمــات 
القنــاص عــىل  قتــل  كــا حــدث عنــد  الجنــود وحايتهــم،  اســتعادة 

حدود غزة قبل أسابيع.
مهــا ماطــل االحتــال أو أطــال التســويف، فإنــه يــدرك أنــه ســيدفع 
الثمــن كــا حــدث يف صفقــة وفــاء األحــرار عــام 2011، وأن صفقــة 
معرفــة  أو  جنــوده  رساح  إلطــاق  الوحيــد  الســبيل  هــي  جديــدة، 
مصريهم، ووضعهم الصحي، وغري ذلك يبقيهم يف دائرة املجهول 
والخطــر وإمكانيــة تكــرار تجربــة الطيــار أراد، بــل أســوأ مــن ذلــك يف 

ظروف معينة.

غزة/ فلسطني:
شــارك آالف املواطنــني شــال قطــاع 
حاشــدة  جاهرييــة  مســرية  يف  غــزة 

نرصة للقدس واألرسى.
وانطلقت املســرية من مســاجد مخيم 
وســط  الجمعــة،  صــاة  بعــد  جباليــا 
واملســجد  للقــدس  النــرصة  هتافــات 

األقىص األرسى.
وأكــد عضــو املكتب الســيايس لحركة 
ســهيل  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
الهنــدي أن األرسى "خــط أحمــر"، وأن 
االعتــداء عليهــم مبثابــة االعتــداء عــىل 
والقــدس  املبــارك  األقــىص  املســجد 

املحتلة.
إن  كلمتــه:  خــال  الهنــدي،  وقــال 
لاحتــال  تســمح  لــن  املقاومــة 

باالعتداء عىل األرسى.
وأضــاف: "القدس خط أحمر واألرسى 
كذلــك هــم خــط أحمــر، وال ميكــن أن 
بأســري  يســتفرد  بــأن  لاحتــال  نســمح 

واحد أو تنظيم واحد".
لصفقــة  العــارشة  الذكــرى  ومبناســبة 
التأكيــد  الهنــدي  جــدد  األحــرار؛  وفــاء 

ألرسى  القســام  كتائــب  "وعــد  عــىل 
نفــق الحريــة باإلفــراج عنهــم يف صفقــة 

التبادل القادمة".

قائــًا:  األرسى  لجميــع  رســالة  ووجــه 
"خلفكم رجال املقاومة، وســتخرجون 
أنــف  بــإذن املــوىل مــن الســجون رغــم 

العدو". ولفت الهندي إىل أن "قضية 
يف  ومســلم  حــر  كل  قضيــة  األرسى 
العــامل"، داعًيا الجاهري الفلســطينية 

والعربيــة واملنظات الحقوقية وأحرار 
جانبهــم  إىل  الوقــوف  إىل  العــامل 

ومساندتهم.
االحتــال  ســلطات  قــرار  واعتــر 
بالســاح للمســتوطنني بــأداء "الصــاة 
الصامتــة" يف باحــات األقــىص "لعــب 
بالنار"، مشددا عىل أن "األقىص خط 

أحمر دونه األرواح".
حــاس،  يف  القيــادي  وطالــب 
الــدرس  "فهــم  بــرورة  االحتــال، 
الــذي لقنتــه إيــاه املقاومــة، حني نادى 
أحــرار القــدس قادة املقاومــة، فكانت 
صواريــخ القســام واملقاومــة تصل إىل 

قلب العدو مبارشة".
أيديهــا  املقاومــة  أن  عــىل  وشــدد 
عــىل الزنــاد، ولــن تســمح لاحتــال أن 
يعيــث فســاًدا يف القــدس واملســجد 

األقىص.
الجاهرييــة؛  املســرية  نهايــة  ويف 
عــرشات  فلســطينيون  شــبان  أطلــق 
األرسى  صــور  تحمــل  التــي  البالونــات 
مــع  بالتزامــن  االحتــال،  ســجون  يف 

ترديد هتافات النرصة لهم.

"الوحدتــني  أن  املركــز  وأضــاف 
تقومــان بتطويــر وتصنيــع أســلحة 
يف لبنــان مبــا يف ذلك الصواريخ 
والطائــرات املســرية والغواصــات 
التحكــم  يتــم  التــي  الصغــرية 
أنهــا  عــن  عــدا  بعــد،  عــن  فيهــا 
تشــاركان يف التجنيــد والتدريب 
املتخصصــة  التأهيــل  ودورات 
قاذفــات  وتشــغيل  القنــص  مثــل 
للدبابــات  املضــادة  الصواريــخ 
طيــار  بــدون  الطائــرات  ومشــغي 
وحــرب املــدن والطريان والغوص 
املعلومــات  وجمــع  البحــري 

االستخبارية التكتيكية".
أســاء  تقريــره  يف  املركــز  وذكــر 
قيــادات  كبــار  مــن  العديــد 
لبنــان،  يف  حــاس  وعنــارص 

العــاروري  صالــح  فيهــم  مبــن 
نائــب رئيــس املكتــب الســيايس 
للحركة واملسؤول عن العمليات 
الغربيــة  الضفــة  يف  الفدائيــة 
بالوقــوف  إيــاه  متهــًا  املحتلــة، 
قتــل  تــم  التــي  الخليــة  خلــف 
يف  أفرادهــا  مــن  عــدد  واعتقــال 
األســابيع  خــال  الغربيــة  الضفــة 

األخرية.
تنشــط  حــاس  حركــة  إن  وقــال: 
لبنــان،  يف  عقــود  منــذ  عســكريا 
إطــاق  خلــف  تقــف  وهــي 
الصواريــخ األخــرية من لبنان عىل 
لفلســطني  الشــالية  الحــدود 
"ســيف  معركــة  خــال  املحتلــة 
القــدس" التي خاضتها املقاومة 
القــدس  عــن  دفاًعــا  غــزة  يف 

مايــو/  يف  األقــىص  واملســجد 
أن  إىل  ولفــت  املــايض.  أيــار 
قــوة حــاس العســكرية متمركــزة 
الاجئــني  مخيــات  داخــل 
وهــي  لبنــان،  يف  الفلســطينيني 
الســلطات  أعــني  عــن  بعيــدة 
مردفــا  اللــه،  وحــزب  اللبنانيــة 
إىل  اللــه  حــزب  ينظــر  "بينــا  أنــه 
بشــكل  والفلســطينيني  حــاس 
عام عىل أنهم ضيوف يف لبنان، 
إال أنه بناًء عىل تكثيف العمليات 
العســكرية املســتقلة التــي تقــوم 
يبــدو  ال  لبنــان،  مــن  الحركــة  بهــا 

أنهــا تعد نفســها مجــرد ضيوف". 
وأفاد بأن نشاط حاس املستمر 
تحدًيــا  يخلــق  أن  املحتمــل  مــن 
شــديد الصعوبــة لحــزب اللــه، إذ 
مصالحهــا  تحقيــق  إىل  تســعى 
الخاصــة يف لبنــان مبــا يف ذلــك 
مســبًقا  اللــه  حــزب  إبــاغ  عــدم 
عندمــا تطلــق صواريــخ عىل دولة 
االحتــال، مضيفــا "رغــم أن ذلــك 
قــد يكــون ضــد مصلحــة الحــزب، 
لكــن قــد يكون أيًضا يف مصلحته 
بقاء نشــاطات حاس العســكرية 

يف لبنان".

في الذكرى العاشرة لصفقة التبادل 
بحر: "التشريعي" يدعم 

"انتفاضة السجون" وشعبنا 
يتوق لـ"وفاء األحرار 2"

غزة/ فلسطني:
كل  إن  بحــر:  أحمــد  د.  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  قــال 
السبل متاحة ومرشوعة أمام شعبنا ومقاومته إلنجاز صفقة تبادل 

جديدة وإطاق رساح أرسانا من سجون االحتال اإلرسائيي.
وجــدد بحــر، خــال خطبــة الجمعــة يف مســجد الشــافعي مبدينــة 
غــزة، أمــس، الثقــة باملقاومــة إلمتــام صفقــة تبــادل مرشفــة إلرغــام 
االحتال عىل إطاق رساح األرسى واألسريات لتبييض السجون.

وشــدد عــىل أن شــعبنا ينتظــر صفقــة "وفــاء األحــرار 2" مــن خــال 
التمسك برشوط املقاومة التي ستصنع صفقة مرشفة.

وطالب السلطة بوقف التنسيق األمني مع االحتال وكذلك وقف 
املحرريــن،  واألرسى  املقاومــة  رجــال  باعتقــال  الوظيفــي  التبــادل 

معترا ذلك خيانة لشعبنا وقضيته.
وشــدد عىل دعم شــعبنا واملجلس الترشيعي النتفاضة الســجون 

يف وجه السجان اإلرسائيي.
وحث بحر الشعوب العربية واإلسامية مبختلف فئاتها منظات 
وقوى وأحزاب ونقابات وعلاء األمة وأمئة املســاجد ومؤسســات 
وخاطــب  األرسى.  نــرصة  أجــل  مــن  لانتفــاض  املجنــي  املجتمــع 
األرسى: "أنتــم متثلــون شــعبنا الفلســطيني وضمــري األمــة العربيــة 

واإلسامية".
األرسى،  أجــل  مــن  موحديــن  للوقــوف  شــعبنا  أبنــاء  بحــر  وحــث 
للقيــام  واملســلمني  العــرب  القــادة  ذاتــه،  الوقــت  يف  مناشــدا 
يف  الفلســطينيني  األرسى  تجــاه  مســؤولياتهم  وتحمــل  بواجبهــم 

املحافل الدولية.

الهندي: االعتداء على األسرى كاالعتداء على األقصى

مسيرة جماهيرية شمال غزة نصرة للقدس واألسرى

جانب من املسرية شال غزة أمس                 )تصوير/ محمود أبو حصرية(

ا في لبنان  مركز إسرائيلي: حماس تنشط عسكريًّ
للعمل على حدود فلسطين الشمالية

الناصرة/ فلسطين:
ذكر مركز أبحاث إسرائيلي أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس 
زادت من نشــاطاتها، خاصة العســكرية، في لبنان، لتهديد أمن 

االحتالل اإلسرائيلي "من جبهتين في وقت واحد".
وأوضــح مركــز أبحــاث "ألمــا" اإلســرائيلي فــي تقرير له، نشــرته 
صحيفــة "جيروزاليــم بوســت" العبريــة، وترجمــه "القدس دوت 

كــوم"، أن نشــاط حركة حماس العســكري في لبنــان يتم بإدارة 
الحركــة فــي قطــاع غــزة، إذ تــم تجنيــد المئــات مــن النشــطاء 
التابعين للحركة لقيادة وإدارة ما أسمته "مكتب البناء" والذي 
يضــم وحدتي الشــمالي وخالد علــي، والذي تتركز مهمته على 
بنــاء وتطويــر القــدرات العســكرية لها علــى الحدود الشــمالية 

لفلسطين المحتلة، حسب ادعائه.

أسرى الجهاد يواصلون اإلضراب 
لليوم الرابع على التوالي

رام الله/ فلسطني:
ســجون  يف  تتصاعــد  األرسى  معركــة  أّن  األســري  نــادي  أكــد 
اإلســامي  الجهــاد  أرسى  رشوع  بعــد  اإلرسائيــي  االحتــال 
ملواجهــة  املــايض؛  األربعــاء  يــوم  الطعــام  عــن  بــاإلرضاب 

إجراءات إدارة السجون التنكيلية املضاعفة بحّقهم.
وأوضــح نــادي األســري، يف بيــان، أمــس، أّن األســريين محمــد 
ســجن  يف  إرضابهــا  صّعــدا  عيــى  وحســني  العامــودي 
"رميون"، وذلك باالمتناع عن رشب املاء، وتدهور وضعها 

الصحّي ونقا إىل عيادة السجن.
ولفــت إىل أّن خطــوة اإلرضاب املســتمرة لليــوم الرابــع عــىل 
واصلــت  التــي  الفصائــل،  كافــة  مــن  بدعــم  جــاءت  التــوايل، 
عــىل مــدار الفــرتة املاضيــة حواراتهــا وبرنامجهــا النضــايل يف 

محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة السجون.
ســجون  إدارة  تســتجب  مل  حــال  يف  املقــرر  مــن  أنــه  وذكــر 
بــأرسى  يتعلــق  فيــا  األســاس  األرسى  ملطلــب  االحتــال 

الجهاد، فإن مجموعات من الفصائل ستنضم لإرضاب.
ورشعت إدارة السجون بفرض جملة من اإلجراءات التنكيلية 
منذ السادس من أيلول املايض، تاريخ عملية "نفق الحّرّية، 
واستهدفت بشكل خاص أرسى الجهاد اإلسامي من خال 
تتوفــر  ال  زنازيــن  يف  واحتجازهــم  وعزلهــم  نقلهــم  عمليــات 
فيهــا أدىن رشوط الحيــاة اآلدميــة، عــدا عــن نقل مجموعة من 

القيادات إىل التحقيق.
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

شــركة  بــأن  الجنوبيــة–  –املحافظــات  الــرشكات  مراقــب  الســيد/  ُيعلــن 
جهــاد غــازي بسيســو وشــركاه للصرافــة واملســجلة لدينــا كرشكــة 
تضامن تحت رقم 563477967 بتاريخ 2012/5/30 تقدمت بطلب 
لتحويل الشــركة من شــركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة إلمتام عملية 

التحويل، وذلك بناًء عىل قرار الرشكاء املحرر بتاريخ 2021/9/19م 
لــذا تــم اإلعــالن وتبليــغ العمــوم بخصــوص قــرار التحويــل وســيتم نــرش قــرار 
التحويــل يف حــال االنتهــاء مــن إجــراءات التحويــل وفــق األصــول القانونيــة 

واإلدارية، تحريرًا: 2021/10/14م
مراقب الرشكات

بروكسل/ فلسطني:
انتقد عضو يف الربملان األورويب، سياســات 
الفلســطينيني  ملنــازل  اإلرسائيليــة  الهــدم 
مقابل بناء املزيد من الوحدات االســتيطانية 

يف األرايض املحتلة.
 Sinn"الـــ حــزب  عــن  الربملــان  عضــو  وقــال 
االتحــاد  إن  ماكامنــوس:  كريــس   "Féin
الصمــت  يف  االســتمرار  ميكنــه  ال  األورويب 
وبنــاء  الفلســطينيني  ممتلــكات  هــدم  عــىل 

وحدات استيطانية جديدة.
وأضــاف ماكامنــوس، يف ترصيــح، أمــس، أن 
يف  صــادرت  أو  هدمــت  االحتــالل  ســلطات 
الفــرة مــا بــني كانــون الثــاين/ ينايــر إىل آب/ 
أغســطس مــن العــام الجــاري، نحو 118 مبنى 
مملــوًكا لفلســطينيني يف جميــع أنحاء الضفة 
الغربيــة، مبــا يف ذلــك رشقــي القــدس وهو ما 
يعنــي زيــادة بنســبة ٪38 مقارنــة مــع الفــرة 

ذاتها من عام 2020.
االحتــالل  دولــة  اســتخدام  أن  إىل  وأشــار 
للحقيقــة  إنــكار  مبثابــة  "املبــاين"  ملصطلــح 

التــي يجــب إدراكهــا بــأن عــدًدا كبــًرا من هذه 
املباين هي عبارة عن منازل عائلية.

وذكــر أن عمليــات الهــدم أســفرت عــن تهجــر 
وشــمل  طفــاًل،   116 منهــم  ا  فلســطينيًّ  191
أكــر  وتــرك  العامــة،  املبــاين  أيًضــا  الدمــار 
إىل  الوصــول  دون  فلســطيني   1400 مــن 

الخدمات.
وأشــار ماكامنــوس إىل أن ســلطات االحتــالل 
تحــاول أن تختبــئ وراء حقيقــة أن "املبــاين" 
تتجاهــل  لكنهــا  ترصيــح،  لديهــا  يكــن  مل 
هــذا  منــح  "ســلطة  فقــط  لهــا  أن  إىل  اإلشــارة 
اإلذن واختيــار عــدم القيــام بذلــك، مــا يــرك 
تطهــر عرقــي  هــذا  بــال خيــار،  الفلســطينيني 

يف أبسط مستوياته".
الوقــوف  إىل  األورويب  االتحــاد  زعــامء  ودعــا 
يثــر  "مــا  وتابــع:  املظلومــني،  جانــب  إىل 
إىل  يســعى  األورويب  االتحــاد  أن  الصدمــة، 
)إرسائيــل(،  مــع  كاملعتــاد  العمــل  مواصلــة 
متجاهــاًل حقيقــة أنهــا تهدم ما ال يقل عن 15 
مبنــى عــىل األقــل كل شــهر يتــم متويــل بنائهــا 

بأموال االتحاد األورويب".
وتســاءل: "هــل مــن املعقول التجــارة مع دولة 
املضطهديــن؟.  ملســاعدة  جهودنــا  تقــوض 
لقــد تحققــت مــن البيانــات وجــاء بعــض هــذا 

التمويل من أيرلندا".
ترصفــات  أن  األورويب  الربملــان  عضــو  وأكــد 
"حــل  جعــل  إىل  تهــدف  االحتــالل  دولــة 
تــزرع  ألنهــا  عمــي؛  غــر  الدولتــني" 
املســتوطنني يف املنطقــة التــي هــي جــزء من 

الدولة الفلسطينية املعرف بها دولًيا.
وطالب بوقف جميع عمليات الهدم وإصدار 
األرايض  مبغــادرة  للمســتوطنني  أوامــر 
الفلسطينية التي احتلوها بشكل غر قانوين 

يف الضفة الغربية.
وشــدد ماكامنــوس: "حــان الوقــت ألن يقــف 
االتحــاد األورويب يف وجــه )إرسائيــل( ويوضح 
متاًمــا أنــه غــر مســتعد لقبــول تقويــض عملــه 
يف فلســطني. يجــب عــىل االتحــاد األورويب 
أن يرقــى إىل مســتوى خطاباتــه، ويدافــع عــن 

حقوق اإلنسان والسالم".

مقابل بناء المزيد من االستيطان

برلماني أوروبي: ال يمكننا االستمرار في 
الصمت على هدم منازل الفلسطينيين دولة فلسطني 

سلطة األرايض 
اإلدارة العامة للمساحة 

إعالن للعموم
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
عادل مصطفى صالح مرتجى من منطقة غـــزة يطلب لتســجيل شــقة ســكنية 
 1996 لســنة   1 رقــم  واملحــالت  والشــقق  الطبقــات  لقانــون  طبقــا  وذلــك 
يف  تقــع  149م(   ( الشــقة  مســاحة  تبلــغ  حيــث  2017م،  عــام  وتعديالتــه 
الطابــق الخامــس باالتجــاه الشــاميل الغــريب مــن عــامرة قــرص املينــاء وتحمــل 
رقم )151( حسب املخططات الصادرة عن سلطة األرايض والعامرة قامئة 
عــىل جــزء مــن أرض القســيمة رقــم )168( مــن القطعة رقــم )663( من مدينة 
البكــري،  جــودت محمــد  يــري ورويل  باســم/  الطابــو  واملســجلة يف  غــزة 
وقــد آلــت إليــه الشــقة بالــرشاء من/ يري جودت محمد البكري واملســجلة 

باسمه لدينا يف سجالت الطابو واخته رولی.
علام بأن العامرة املذكورة مواصفاتها أعاله يحدها من جهة الشامل: شارع 
ثــم الدفــاع املــدين، ومــن جهــة الجنــوب: باقــي القســيمة، ومــن جهــة الرشق: 

شارع الرشيد، ومن جهة الغرب: البحر - املينا.
وتبلغ مساحة األرض املقام عليها العامرة مساحة 706م2.

وحيث أننا يف سلطة األرايض سنبدأ يف اإلجراءات الالزمة لتسجيل الشقة 
واعتبــار ارض البنــاء مفــرزة بقــوة القانــون فمــن لديــه اعــراض بهــذا الشــأن او 
عــدم صحــة االفــراز ألرض العــامرة فعليه التقــدم باعراضه إىل اإلدارة العامة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن وإال 

سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول.
سلطة األرايض
لجنة تسجيل الشقق والطبقات

حماس: لقاءات السلطة 
التطبيعية انحراف 

وسقوط وطني
رام الله- غزة/ فلسطني:

عّدت حركة املقاومة اإلسالمية حامس، عقد قيادات من السلطة 
ــا مــع االحتــالل اإلرسائيــي يف مدينــة رام اللــه، دليــل  لقــاًء تطبيعيًّ
حالــة االنحــراف الخطــر والســقوط الوطنــي املــدوي الــذي وصلــت 

إليه السلطة وقياداتها.
وأوضــح الناطــق باســم حــامس عبــد اللطيــف القانــوع، يف ترصيــح، 
يواصــل  الــذي  الوقــت  يف  يــأيت  العبثــي  اللقــاء  هــذا  أن  أمــس، 
فيــه االحتــالل عدوانــه وميــارس جرامئــه بحــق شــعبنا الــذي يقــدم 
املفتــوح  إرضابهــم  يف  األبطــال  األرسى  مــع  ويلتحــم  التضحيــات 
ومعركتهم مع السجان اإلرسائيي؛ لنيل مطالبهم وانتزاع حقوقهم.

واعتــرب القانــوع اللقــاء التطبيعــي الــذي عقــد عــرب مــا تســمى "لجنــة 
التحريــر  تتبــع ملنظمــة  التــي  اإلرسائيــي"  املجتمــع  مــع  التواصــل 
املنظمــة  بإصــالح  الفلســطينية  الفصائــل  مطلــب  صوابيــة  يثبــت 
وإعــادة ترتيبهــا؛ للمحافظــة عــىل ثوابتنــا الوطنيــة وبناء اســراتيجية 

تحرير موحدة ملواجهة االحتالل وليس التطبيع والتعايش معه.
وشدد عىل أن مثل هذه اللقاءات ال متثل شعبنا بل هي "خيانة" 

لتضحياته العظيمة ومعاناة أرساه.
وطالبــت حــامس مبحاســبة املشــاركني يف اللقــاء التطبيعــي عــىل 

فعلتهم املهينة وسلوكهم املشني.
واألربعــاء، اســتضافت قيــادات مــن الســلطة شــخصيات إرسائيليــة 
يف مقر املقاطعة مبدينة رام الله، وسط الضفة الغربية املحتلة.
ا  وذكرت "لجنة التواصل مع املجتمع اإلرسائيي" أن وفًدا إرسائيليًّ
يضم 50 شــخصية التقى عددا من الشــخصيات وقيادات الســلطة 

)مل يسمها(.
و"لجنة التواصل مع املجتمع اإلرسائيي" شكلت بقرار من رئيس 
منظمــة  دوائــر  مــن  وتعتــرب   ،2012 عــام  عبــاس  محمــود  الســلطة 

التحرير.
واســتضاف عبــاس وقيــادات أخــرى، وفودا إرسائيلية يف مدينة رام 

الله، خالل األسابيع املاضية.

وقال إن استمرار محارصة السلطة الحزَب 
وأعضــاءه تؤكــد صواب سياســته، مشــددًا 
عــىل أنــه "ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال 
تغيــر  الحــزب  عــىل  تفــرض  أن  ألي جهــة 

سياساته".
ألي  نستســلم  "لــن  الصفــدي:  وأضــاف 
محاولة ضغط ضدنا، وسنبقى ندافع عن 
القضية الوطنية وحق شــعبنا الفلســطيني 

يف الحرية واالستقالل والعودة".
التحريــر  منظمــة  الصفــدي  وطالــب 
وقيــادة الســلطة وحكومــة اشــتية بالتحــرك 
أعضــاء  اســتحقاقات  لــرصف  والضغــط 
املنضويــة  األخــرى  والفصائــل  الحــزب 

تحت املنظمة.
وتابــع: "ال ميكننــا أن نوافــق عــىل ما يجري 
بــني  ليســت  الكــربى  حاليــًا، ألن املعركــة 
فصائــل املنظمــة، بــل يجــب أن توجه ضد 
رضورة  مؤكــدًا  اإلرسائيــي"،  االحتــالل 
الوعــي  ورفــع  الوطنيــة،  الوحــدة  تعزيــز 
يك  الفلســطيني،  للجمهــور  الســيايس 

يتمكن من إفشال مخططات االحتالل.
وبنّي أن العدو األول للشعب الفلسطيني 
هــو االحتــالل الــذي يرفــض حتــى قــرارات 

الرشعيــة الدوليــة، عــىل الرغــم مــن أنهــا مل 
تنصــف الفلســطينيني، داعيــًا إىل رضورة 

تحقيق وحدة الشعب فهي األساس.
وعــد اســتمرار االنقســام "جرميــة ُترتكــب 
القــوى  وكل  الفلســطيني  الشــعب  بحــق 
منــه  األول واألخــر  الوطنيــة، واملســتفيد 

هو االحتالل". 
الرواتــب  دفــع  تأخــر  أن  إىل  وأشــار 
الســلبية  بظاللــه  يلقــي  واالســتحقاقات 
الــذي  للمواطــن  املعيشــة  مســتوى  عــىل 

يفتقر للحد األدىن من الحياة.
مأساة الفلسطينيين

أن  الصفــدي  أكــد  متصــل  ســياق  يف 
أوضاعــا  يعيــش  الفلســطيني  الشــعب 
ســواء  صعبــة،  واجتامعيــة  اقتصاديــة 
غيــاب  مــن  أو  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــن 

التخطيط العلمي لسياسات السلطة.
التنميــة  وزارة  مامطلــة  اســتمرار  وانتقــد 
مخصصــات  رصف  يف  االجتامعيــة 
تــردي  مــع  خاصــة  االجتامعيــة،  الشــؤون 
الحصــار  نتيجــة  االقتصاديــة  الظــروف 
املفــروض عــىل قطــاع غــزة مــن االحتــالل 

اإلرسائيي.

وقــال: "نحــن نرفــض أي محاولــة لتعطيــل 
مــا ميكــن تقدميــه للشــعب الفلســطيني، 
واملســحوقة،  الفقــرة  الفئــات  خاصــة 
الحــد  توفــر  واملنظمــة  الســلطة  وعــىل 
ا  األدىن للحيــاة الكرميــة للمواطنــني"، عادًّ
عــىل  الضغــط  املامطلــة  مــن  الهــدف  أن 

الشعب.
التحريــر  منظمــة  الصفــدي  طالــب  كــام 
الحــد  بتوفــر  الــوزراء  ومجلــس  والســلطة 

االنســان  ألن  الكرميــة،  للحيــاة  األدىن 
لــن  كرامتــه  يفقــد  عندمــا  الفلســطيني 

يستطيع مواجهة االحتالل.
الدميقراطيــة  الحقــوق  ضــامن  أن  وأكــد   
للجامهــر  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة 
الحقيقيــة  الضامنــة  هــو  الفلســطينية، 

للمرشوع الوطني.
املاليــة  الدفعــة  رصف  املقــرر  مــن  وكان 
األوىل نهايــة شــهر مــارس املــايض، عــىل 
يونيــو  مطلــع  الثانيــة  الدفعــة  ُتــرصف  أن 
ترصفهــام،  مل  الــوزارة  لكــن  املــايض، 

واكتفت برصف سلفة يف مايو.
وشــهد قطــاع غــزة مؤخــرا تنظيــم مواطنــني 
تأخــر  عــىل  احتجاًجــا  غاضبــة  وقفــات 
"الشــؤون  املاليــة  مخصصاتهــم  رصف 
الســلطة  متهمــني  االجتامعيــة"، 
إيجــاد  عــن  بالتقاعــس  الفلســطينية 
بواجبهــا  قيامهــا  وعــدم  ملعاناتهــم،  حــل 

تجاههم.
ووصــف عضــو املكتــب الســيايس لحــزب 
الشــعب السياســة العامــة التــي تنتهجهــا 
بأنهــا  الحاليــة  املرحلــة  يف  الســلطة 
"ليســت مريحة" وتعطل مســرة الشــعب 

الفلســطيني، كــام أنهــا ســتخلق إشــكاالت 
محــاوالت  أن  إىل  الفتــًا  للفلســطينيني، 
وتحويلــه  الفلســطيني  الشــعب  تجزئــة 
يواجــه  مــا  أخطــر  ســكانية  ملجموعــات 

املرشوع الوطني الفلسطيني.
"الجبهــة  رضورة  عــىل  الصفــدي،  وشــدد 
ورص  الفلســطيني  للشــعب  الداخليــة 
الصفــوف الوطنيــة حتى تســتطيع مواجهة 
لعــب  أنــه  خاصــة  ومخططاتــه،  االحتــالل 
املواطنــني  إجهــاض  يف  كبــرا  دورا 
مــن  وغرهــا  االعتقــاالت  اســتمرار  عــرب 

املامرسات العنرصية".
وطالب العامل أجمع، بأن يقف إىل جانب 
حريتــه  ينــال  حتــى  الفلســطيني  الشــعب 
واســتقالله واقامته دولته الفلســطينية بال 

مستوطنني ومستوطنات. 
"نحــن  بالقــول:  حديثــه  الصفــدي  وختــم 
تعزيــز  إىل  تحتــاج  مرحلــة  يف  نعيــش 
الكرميــة  الحيــاة  لــه  وتوفــر  املواطــن  دور 
أن  خاللهــا  مــن  يســتطيع  التــي  وكرامتــه، 
يواجه االحتالل وكل مشــاريع االســتيطان 
عــن  غــزة  فصــل  ومحــاوالت  والتهويــد 

الضفة".

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكدت عائلة الناشــط واملعارض الســيايس نزار 
يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اغتالتــه  الــذي  بنــات، 
مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة 
يف يونيــو/ حزيــران املــايض، أن عدًدا كبًرا من 
أبنائهــا لــن يشــاركوا اليــوم يف حفــل تأبــني ابنهــا، 
الذي سيقام يف قاعة بالقرب من مقر املجلس 

الترشيعي يف مدينة رام الله.
يف  نــزار،  الشــهيد  عــم  ابــن  بنــات  عــامر  وأفــاد 
حديث لصحيفة "فلسطني" بأن العائلة تخيش 
اعتقــال أجهــزة أمــن الســلطة أبناءهــا خالل حفل 
التأبــني، لذلــك ســيتغيب عــدد كبــر منهــم عــن 
أو  إلعاقتــه  أي خطــوة  لتعطيــل  فيــه،  املشــاركة 

فضه أو التأثر يف إقامته من السلطة.
ولفت بنات إىل أن أجهزة أمن السلطة اقتحمت 
املــايض،  الخميــس  فجــر  بالســالح،  مدججــة 

أربعة منازل ألشقاء نزار وأبناء عمومته، وسلموا 
أبنــاء العائلــة 12 بالغا برضورة الحضور إىل مقر 

جهاز املخابرات.
وأوضــح أن أجهــزة أمــن الســلطة توجــه اتهامــات 
دون  ســالح  كحيــازة  العائلــة،  ألبنــاء  باطلــة 
العامــة،  األماكــن  يف  النــار  وإطــالق  ترخيــص، 
أنهــا  مؤكــدا  الســلطة،  يف  عليــا  مقامــات  وذم 
اتهامــات باطلــة، تهــدف لتشــكيل ضغــط عــىل 
العائلــة إلنهــاء قضيــة نزار بالطريقــة التي تريدها 

السلطة.
بعــدم  قــراًرا  اتخــذت  العائلــة  أن  عــىل  وشــدد 
تحقيــق  عــن  الراجــع  أو  ابنهــا،  بــدم  التفريــط 
العدالــة لــه، مشــرا إىل أن شــباب العائلــة الذين 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  مــن  بالغــات  إليهــم  وصــل 
يجلســون  وال  املطــاردة،  مــن  حالــًة  يعيشــون 
آخــر،  إىل  مــكان  مــن  وينتقلــون  بيوتهــم،  يف 

وتعرضهــم  بالســجون  وزجهــم  اعتقالهــم  خشــية 
للتعذيب.

العائلــة  أن  بــني  اليــوم،  التأبــني،  حفــل  وحــول 
والفنيــة  القانونيــة  اإلجــراءات  جميــع  أنهــت 
إلقامته، مبشاركة الحراكات الشعبية، الفتا إىل 
أن الحفــل ســيتضمن كلــامت للقــوى والفصائــل 
االنتخابيــة،  والقوائــم  واإلســالمية،  الوطنيــة 

وشخصيات وطنية واعتبارية.
واستشــهد نــزار بنــات رضًبــا عــىل يــد قــوة أمنيــة 
يف أثنــاء اعتقالــه بعــد اقتحــام منــزل كان يوجــد 
 24 يف  الخليــل،  يف  الجنوبيــة  باملنطقــة  فيــه 

يونيو/ حزيران.
جرميــة  بارتــكاب  الســلطة  بنــات  عائلــة  وتتهــم 
تحويــل  رافضــة  إرصار،  ســبق  عــن  اغتيالــه 
القضيــة إىل عشــائرية، وال تــزال تنظــم فعاليــات 
ومؤمترات للمطالبة مبحاكمة ومحاسبة القتلة.

بيت لحم-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعــد تجاهــل الســلطة بــرام اللــه 
املناشــدات  أمنهــا  وأجهــزة 
املتواصلــة التــي أطلقهــا أهــايل 
جنــوب  لحــم  بيــت  مدينــة 
الغربيــة املحتلــة، ملنــع  الضفــة 
إقامــة الحفــالت املاجنــة داخــل 
الخمــور،  بيــع  ووقــف  أحيائهــا 
مــن شــبان املدينــة  عــدد  أقــدم 
مراقــص  وإحــراق  تحطيــم  عــىل 

ليلية.
فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت 
التواصــل  مواقــع  عــرب  متداولــة 
يف  شــباب  إقــدام  االجتامعــي، 
بيــت  غــريب  جــاال  بيــت  بلــدة 
عــىل  املاضيــة،  الليلــة  لحــم، 
يبيــع  ومــكان  مرقــص  تحطيــم 
الخمــور، ويقيم حفالت صاخبة 
حتى ساعات متأخرة من الليل.
وجــاء تحطيــم الشــبان للمرقــص 
أيــام  بعــد  الخمــور  بيــع  ومــكان 

قليلــة من إقامة حفالت صاخبة 
يف تلــك األماكــن، وتجــول عدد 
كبــر مــن املشــاركني فيهــا وهــم 
آثــار  مــا  ُســْكر كاملــة،  يف حالــة 

غضب األهايل.
املجتمعــي  الناشــط  وأكــد 
محمــد  لحــم  بيــت  مدينــة  يف 
الشــباب  إحــراق  أن  عايــش، 
الخمــور  بيــع  ومــكان  املرقــص 
بعــد  جــاء  جــاال،  بيــت  يف 
الصاخبــة  الحفــالت  اســتمرار 
الليــل  مــن  متأخــرة  لســاعات 
والقيام بأفعال منافية للرشيعة 

واألخالق.
حديثــه  يف  عايــش  وقــال 
لصحيفــة "فلســطني": إن أهــل 
مدينة بيت لحم خالل األسابيع 
انزعاجهــم  عــن  عــربوا  املاضيــة 
التــي  الحفــالت  مــن  وغضبهــم 
تقام يف تلك املنطقة وتراقص 
الشباب والفتيات فيها، ورشب 

الســلطة  وطالبــوا  الخمــور، 
لذلــك،  حــد  لوضــع  بالتحــرك 

لكنها مل تستجب.
ولفت إىل أن األشــخاص الذين 
املراقــص  تلــك  عــىل  يرشفــون 
وزبائنهــا ليســوا مــن منطقة بيت 
لحــم بــل مــن خارجهــا، وأغلبهــم 
من الســلطة وشــخصيات تعمل 
معهــا، لذلــك مل تجــرؤ البلديــة 
عــىل  الرشطــة  أو  املحافظــة  أو 
إغــالق  أو  الحفــالت  تلــك  منــع 

تلك املراقص.
وبــني أن حــرق وتحطيم املرقص 
بعــد  جــاء  الخمــور  بيــع  ومــكان 
آخــر  وإصابــة  شــاب  استشــهاد 
األماكــن،  تلــك  مــن  بالقــرب 
حفــالت  هنــاك  كانــت  حيــث 
قامئــة وقــت استشــهاده واندالع 
االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات 

اإلرسائيي.
بيــت  وأشــار إىل إصــدار بلديــة 
جــاال بيانــا تســتنكر فيــه تحطيــم 
متجاهلــًة  املرقــص،  الشــبان 
والعــادات  الرشعيــة  األعــراف 
فيهــا  يحتفــظ  التــي  والتقاليــد 

أهايل فلسطني.
بعــد  جــاال  بيــت  بلديــة  وقالــت 
االعتــداء  إن  املرقــص:  حــرق 
عــىل مطعــم جــربا صــالح الليلــة 
عــن  خــروج  مبثابــة  املاضيــة 

هيبــة  مــن  وينقــص  القانــون، 
السلطة وأجهزتها األمنية.

وأكــد الناشــط محمود جمعة أن 
حرق الشــباب املرقــص و"البار" 
بعــد  جــاء  الخمــور(  بيــع  )مــكان 
كثــرة  ومطالبــات  مناشــدات 
للســلطة  جــاال  بيــت  أعيــان  مــن 
وقــف  بــرضورة  أمنهــا،  وأجهــزة 
املختلطــة،  الرقــص  حفــالت 
تتــم  التــي  الُســْكر  وحــاالت 

خاللها.
حديثــه  يف  جمعــة  وقــال 
بيــت  أهــايل  إن  لـ"فلســطني": 
بلدتهــم  تحــول  يقبلــون  ال  جــاال 
إىل مــكان للتجــاوزات األخالقية 
الصاخبــة  الحفــالت  وإقامــة 
التــي تســتمر حتــى الفجــر، ويتم 

خاللها رشب الخمور.
تلــك  انتهــاء  بعــد  أنــه  وأضــاف 
مشــاهد  تحــدث  الحفــالت 
القريبــة  الشــوارع  يف  مشــينة 
مــن تلــك املراقــص، ســواء مــن 
الذيــن  الشــباب  أو  الفتيــات 
يكونون يف حالة ُســْكر، موضحا 
لــن  جــاال  بيــت  بلــدة  أهــايل  أن 
يســمحوا بإقامــة تلــك الحفــالت 
مرة أخرى، ولن ينتظروا السلطة 
بشــكل  وســيقفون  تتحــرك،  أن 
جامعــي للحفــاظ عــىل األخــالق 

العامة.

ل مسيرة الشعب الفلسطيني  ا ُتعطِّ سياسة السلطة حاليًّ
الصفدي: نرفض استمرار السلطة في وقف مستحقات حزب الشعب منذ 4 أشهر

غزة/ نور الدين صالح:
لحــزب  السياســي  المكتــب  عضــو  أكــد 
الشعب، طلعت الصفدي، رفضه استمرار 
السلطة في قطع رواتب عدد من أعضاء 
الحــزب، وموازنــات فصائــل أخــرى تابعــة 

لمنظمــة التحرير، مطالبًا بضرورة تحقيق 
الوحدة الوطنية.

وأوضــح الصفــدي فــي حديــث خــاص مع 
صحيفــة "فلســطين"، أن الحــزب يتعــرض 
التحريــر  منظمــة  مــن  دوره  لتعطيــل 

منــذ أكثــر مــن 4 أشــهر؛ بســبب موقفــه 
السياســي مــن الســلطة، وانســحابه من 
حكومــة اشــتية، إذ ال ُتدَفــع الموازنــات 
القومــي  الصنــدوق  مــن  بهــم  الخاصــة 

الوطني الفلسطيني.

طلعت الصفدي

بعد تجاهل السلطة مطالباتهم.. شباب بيت 
لحم يحرقون مراقص ليلية ويتحدون البلدية

تغّيب أبناء عائلة بنات عن حفل تأبين "نزار" 
خشية اعتقاالت السلطة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وكأنهــا )مركبــة عجــوز( توقفــت يف منتصــف الطريق الذي ســيمر 
منــه قطــار؛ فتداعــى الجمهــور إلنقاذهــا يف الدقائــق األخــرة قبــل 

حدوث الكارثة.
ويف الوجه اآلخر فإن الفلســطينيني أيضا يشــعرون بقلق شــديد 
مــن املرحلــة املقبلــة ألنهــم يخشــون أيضــا مــن حــدوث متغــرات 
ميكــن أن تــؤدي إىل انــدالع رصاعــات جديــدة تــؤدي إىل تعميــق 
االنقســام واالنفصــال يف ظــل وضــع ســيايس ووطني معقد أفرزه 
رئيــس الســلطة، والــذي حطــم املــروع الوطنــي، وقســم الوطــن 
)الضفــة  الوطــن  مــن  لشــق  إدارتــه  نتيجــة  متناحريــن  لشــطرين 
الفلسطينية( وتجاهل الشق اآلخر )قطاع غزة( يف إطار املناكفة 

السياسية مع حركة حامس.
فضــا عــن تســببه بحــدوث كــوارث أخــرى منهــا: -1 حل املجلس 
التريعــي، -2 تقديــس التعــاون األمنــي مــع االحتــال، -3 رهــن 
املــروع الوطنــي مبــا تراه اإلدارة االمريكية، -4 تجريم املقاومة 
املســلحة، -5 فــرض عقوبــات قاســية عــى القطــاع، -6 إفشــال 
جهود املصالحة الوطنية، -7 وتدمر حركة فتح وإقصاء قياداتها 
الوطنية الفاعلة، -8 التحريض املستمر إلبقاء الحصار وشيطنة 

حركة حامس.
كل ذلــك وأكــر هــي عناويــن لتفاصيــل صعبــة ومؤملــة تــورط بهــا 
هذا الرجل دون أن يعطي نفســه فرصة ســواء "لتصويب املســار 
أو االعرتاف بالخطأ" أمام الفلسطينيني، ألنه ال يعتقد أنه ميكن 
ا نفسه )زعياًم ملهاًم( يقود الشعب الفلسطيني  أن يخطئ؛ عادًّ
بــكل حكمــة واقتــدار إىل الهــدف األســمى، وهــو التحريــر وبنــاء 

ــا يف أكــر مــن خطــاب بفشــله يف تحقيــق أي  مــن اعرتافــه ضمنيًّ
إنجاز يذكر يف مســار املفاوضات الذي أدمن عليه، ويســتجدي 
كل من له عاقة باالحتال أن يتدخل من أجل العودة إىل طاولة 

الحوار مع االحتال.
قــرارة نفســها متأكــدة متاًمــا أن عبــاس ومــن حولــه  وحــامس يف 
القــرار  صنــع  يف  يشــاركوها  أن  وال  معهــا،  الجلــوس  يريــدون  ال 
الفلســطيني حتــى وإن رضيــت بــكل رشوطــه، وذلــك ألنهــم يــرون 
ــا عنهــم، وأنهــا مهيــأة وقــادرة عــى إزاحتهــم عــن  فيهــا بديــًا قويًّ
قــوة  أوراق  مــن  متلكــه  ملــا  الفرصــة،  لهــا  تتــاح  عندمــا  املشــهد 
كتمســكها بســاح املقاومة والتفاف الشعب حولها، واإلنجازات 
الوطنيــة التــي حققتهــا، كصفقــة األحــرار، واملســاهمة يف إخــراج 
االحتــال مــن غــزة، يف مقابــل ضعــف عباس ومن معه وفســادهم 
وفشلهم يف تحقيق أي إنجاز سيايس، إضافة إىل جرامئهم بحق 

الشعب، وتفرُّق كل أطياف املجتمع عنهم.
ولذلك تشارك قيادة السلطة يف خطة تقودها أمريكا واالحتال 
اإلرسائييل مع قوى إقليمية لتشديد الحصار عى غزة ولتبهيت 
الشــعب  وعــي  يك  أجــل  مــن  القــدس"،  "ســيف  معركــة  نتائــج 
الفلســطيني تجــاه جــدوى املقاومــة، بعــد أن رأت أنــه يتجــه نحــو 
التمســك مبــروع املقاومــة املســلحة عــى حســابها وحســاب 
مــروع التســوية، إضافــة إىل أنهــا عاقــت دخــول  املنحــة القطرية 

حني تكون كفاءات األردن قادرة عى التخطيط، لكنها مهجرة، 
واضطــرت للســفر بعيــدا، بحثــا عــن حيــاة، حتــى ال يقــول أحدنــا 
أن البلد األكر تعليام يف رشق املتوسط، ليس لديها خربات 
أو كفاءات، تســتقرئ املســتقبل، وتخطط له، وتتخذ إجراءات 

احرتازية بشكل مسبق.
برغــم كل مــا نــراه مــن عمليــات تطبيــع علنيــة، وعمليــات تطبيــع 
رسية، تجارة، واســتراد وتصدير، وغر ذلك، عى طريقة أننا 
رضينــا بالهــم، ومل يــرض الهــم بنــا، يخــرج علينــا رئيــس الحكومــة 
اإلرسائيليــة الســابقة، نتنياهــو، ويقــول يف ترصيح له “يف هذه 
األيــام، بينــام يوطــد األردن عاقاتــه مــع إيــران، ضاعــف رئيــس 
الحكومــة اليــوم كميــة املياه التي تنقلها )إرسائيل( إىل األردن، 
دون الحصــول عــى أي مقابــل ســيايس لـــ )إرسائيــل(، وهــذا هو 

الترصيح الثاين له، ضد األردن يف ملف املياه.
امليــاه فلســطينية، والغــاز فلســطيني، لكــن )إرسائيــل( رسقــت 
كل يشء، ومتــن عــى األردن ببيعهــا مــوارد فلســطينية منهوبة، 
املشــهد  هــذا  يف  األردن  يقــف  حــني  العجائــب،  زمــن  فهــذا 
املــؤمل حقــا، وهــو مشــهد ال يقــف عنــد حــدود األردن، بــل إن 
ســلطة أوســلو، أخزاهــا اللــه، تعتمــد اقتصاديــا عــى )إرسائيــل( 
من الرواتب، إىل الكهرباء، مرورا بجمع الرضائب، فامذا تريد 

مثــة مخــاوف حقيقيــة مــن غيــاب مفاجئ لرئيس الســلطة محمود 
الســلطة  يقــود  أن  مناســب( ميكــن  )خليفــة  إعــداد  دون  عبــاس 
مــن بعــده، خصوصــا أنــه ال يعمــل بــأي صــورة لرتتيــب هــذا األمــر، 
ســواء بالتمهيــد مــن خــال تعيــني نائــب لــه، أو العمــل عى إجراء 
معالجات سياسية ووطنية ميكن أن تهيئ املشهد لهذا التغير، 
ألنــه ال يقبــل بهــذا الطــرح وال يفكــر بإعطــاء الفرصــة ألحــد، وأي 

نقاش أو طرح يف هذا السياق يعده يف إطار املؤامرة عليه.
ورفضــه،  تعنتــه  ظــل  يف  ــا  حقيقيًّ تهديــًدا  يخلــق  الــذي  األمــر 
ودول  والســعودية،  ومــرص  )األردن  مثــل:  العربيــة  فاألطــراف 
أخــرى( تتخــوف مــن حــدوث حالــة فــراغ يف املشــهد الســيايس، 
وحدوث رصاعات عى السلطة، ورمبا حدوث انهيارات متتالية 
فيهــا، فضــا عــن الخشــية من متدد نفوذ وســيطرة حركة حامس، 
لكونهــا التنظيــم األكــر انضباطــا وتنظيــام وحضــورا يف الســاحة 
الفلســطينية، وميكنهــا مــلء الفــراغ بســهولة مــن خــال نشــاطها 
رصاعاتهــا  وتنامــي  فتــح  ترهــل  ظــل  يف  والعســكري  الســيايس 

الداخلية.
هــي ذاتهــا املخــاوف تخشــاها اإلدارة األمريكية، وكذلك حكومة 
أمــن ال  واســتبدال  تغيــر  يريــدان  االحتــال اإلرسائيــيل، ألنهــام 
يخّلــف أي نتائــج كارثيــة ميكــن أن تنعكــس عى األمن اإلرسائييل 
وال  األمريكيــة،  اإلدارة  ترعــاه  الــذي  الســيايس  املــروع  وعــى 
يرغبــان بــأي صــورة أن تحــدث متغــرات تفــرز قيــادة حمســاوية 
عــى رأس الســلطة، لذلــك فــإن هذه األطراف جميعها تتحســب 
لليــوم التــايل لرحيــل عبــاس ألنــه ســيكون يوًمــا ثقيــًا وعبًئا أثقل، 

مكتبهــا  اجتامعــات  بعــد  حــامس،  قــادة  مــن  أحــد  ُســئل  كلــام 
السيايس يف القاهرة ومع املسؤولني املرصيني عن املصالحة، 
كانــت إجابتــه بأنــه ال جديــد يف هــذا امللــف، وأنــه ال يوجد حراك 
فيــه، بســبب الــروط التــي يــرص عليهــا محمــود عبــاس وفريقــه 
للتقــارب مــع حــامس، غــر أن موقــع "عريب 21" قــد أورد ترصيًحا 
للقيادي يف الحركة صاح الربدويل قال فيه: إن الحركة ُتِعد ورقة 
شــاملة ُتبــنيِّ رؤيــة الحركــة ملســتقبل العمــل الفلســطيني، الــذي 
يتضمــن املصالحــة وتوحيــد الصف الوطني، وستســلمها للقيادة 

املرصية.
موضــوع  يف  ملســه  ميكــن  الــذي  الوحيــد  الحــراك  هــو  هــذا 
توحيــد  يف  رغبــة  األكــر  هــي  حــامس  أن  يعنــي  مــا  املصالحــة؛ 
االحتــال،  واحــدة ملواجهــة  قيــادة  تحــت  الفلســطيني  الشــعب 
فعــى مــدار أكــر مــن 10 أعــوام ُبّحــت أصــوات قــادة الحركــة وهم 
والتوافــق  الفلســطينية،  السياســية  املؤسســة  بتوحيــد  ينــادون 
ا، ثم االنتخابات الشاملة عى  عى قيادة منظمة التحرير جامعيًّ

قاعدة التوافق ال غالب وال مغلوب، ولكن ال حياة ملـن تنادي.
د موقفه املتعنت بعدم املصالحة  يف حني أن عباس ال يفتأ ُيجدِّ
تعــرتف  ال  حكومــة  بتشــكيل  يســمح  لــن  وأنــه  مناســبة،  كل  يف 
بقــرارات الرعيــة الدوليــة، مــا يعنــي االعــرتاف بدولــة االحتــال 
و)نبذ العنف(؛ أي تسليم ساح املقاومة أو تحييده، عى الرغم 

الفلســطينيان،  والغــاز  املــاء  لــكان  حــرة،  فلســطني  كانــت  لــو 
يتدفقــان مجاًنــا إىل األردن، وهــذا كام قــد يبــدو عاطفيا، لكنه 
يعرب أيضا عن امِلحنة التي نعيشها هذه األيام، يف ظل وجود 

االحتال.
بيــوت األردنيــني، ومؤسســاتهم وجامعاتهــم ومســاجدهم  كل 
وكنائســهم تضــاء مــن غاز فلســطيني منهــوب )إرسائيليا، وكلام 
أضــاءت شــعلة يف بيتــك تذكــر أنــك تدفع لـــ )إرسائيل(، ومتول 
جيشها واحتالها، برضاك أو بغر رضاك، وقد امتد األمر إىل 
املاء، إذ بعد أن قيل لنا إننا اســتعدنا حصتنا من املاء، ذهبنا 
بعــد مواســم جفــاف الســدود، ونــدرة املطــر، وســوء التخطيــط، 
ووقعنا قبل يومني عى اتفاقية جديدة للحصول عى مايني 

األمتار من املياه الفلسطينية املنهوبة، من )إرسائيل(.
هــذه تواقيــت مل يتوقــع كثــرون أن نعيشــها، وتقــرأ عــى وجــوه 
الشــباب، خيبــات األمــل،  الســن، والقوميــني والوطنيــني  كبــار 
نعيــش  فــا  بـ)إرسائيــل(،  مرهونــا  هنــا  اقتصادنــا  يصــر  حــني 
الحالــة، وأهملنــا كل  هــذه  بدونهــا، فتســأل ملــاذا وصلنــا إىل 

يشء، بحيث بات الحل والنجاة من )إرسائيل( فقط؟
نتهــم هنــا كل طــرف تســبب بهــذا املشــهد املــؤمل، وقــد كان 
باإلمكان مسبقا، التخطيط للبلد، يف كل املراحل، خصوصا، 

الدولــة، عــى الرغــم مــن أنــه يــرى حجــم وعمــق الكارثــة واملصيبــة 
التي أحلت أو أحلها بشعبنا، لكنه فاقد البرص والبصرة ويخيل 
إليــه أنــه يســر بخطــى ثابتة نحو الدولــة العتيدة بعد أن ُطربت أو 

ُأطربت أذناه بحديث مستشاريه من حوله.
املتشــابكة(  )بعاتــه  اآلن  الفلســطيني  للمشــهد  ينظــر  فمــن 
يعلــم أننــا نســر إىل مصــر مجهــول، مــا مل ُيتــدارك األمــر، وذلك 
اثنتــني:  مــن خــال خيــارات متاحــة ترتكــز يف  يكــون  باعتقــادي 
أوالهام؛ إجراء انتخابات عامة رئاسية وتريعية ومجلس وطني 
إلفــراز قيــادة جديــدة، وإعــادة بنــاء وتجديد رشعية املؤسســات، 
ملعالجــة  وطنيــة  توافقــات  تنفيــذ  عــى  فــوًرا  العمــل  وثانيهــام؛ 
إعــداد  عــرب  القادمــة  للتطــورات  واالســتعداد  الراهنــة،  األزمــات 
مــن  فاعلــة  مبشــاركة  امللفــات  كل  مــع  للتعامــل  ورؤى  صيــغ 
املجموع الوطني، مبا يضمن حامية وتحصني املروع الوطني 

ومينع انهيار املؤسسات.
لكــن وعــى الرغــم مــن وضــوح الرؤية ووجود هــذه الخيارات عى 
تنفيذهــا؛  يصعــب  اآلن  حتــى  فإنــه  الوطنــي،  املجمــوع  طاولــة 
نتيجة تعنت رئيس السلطة وعدم تحمسه ألي منها، فهو معني 
أكــر مــن غــره يف بقــاء الوضــع الراهــن، وال يرغــب بإعطــاء فرصة 
بحــدوث أي تغيــر، ألن لديــه مخــاوف من أن تؤدي خطوة مامثلة 
إلخراجه خارج اللعبة السياســية، وعليه فإن الوضع الفلســطيني 
ســيبقى يــراوح مكانــه، إال يف حــال حــدوث تغــر مفاجــئ متعلــق 
تقليــص  أو  تجــاوزه  أو  إلزاحتــه  جــاد  ودويل"  إقليمــي  "بتحــرك 

صاحياته.

وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعامر.
يف  املصالحــة  إمتــام  بــأن  توحــي  واإلشــارات  الدالئــل  هــذه  كل 
عهــد عبــاس ســيكون مــن ســابع املســتحيات، ليــس ألن مــروع 
املقاومــة ال يلتقــي مــع مــروع التســوية فحســب، بــل ألن عبــاس 
ينــأى بنفســه تجــاه االحتــال، ويعتقــد أن أي ميــل نحــو حــامس 
أن  يقــدر  مــا ال  بالفشــل، وهــذا  اعــرتاف  هــو  وفصائــل املقاومــة 
يعلنه ويصارح به الشعب، وعليه فإن الدعوة إىل املصالحة مع 

عباس وفريقه، كمن ينفخ يف قربة مثقوبة.
واســتناًدا إىل مــا ســبق، أرى أن عــى حــامس أال تنــى أنهــا مــا 
تــزال يف مرحلــة التحــرر مــن االحتــال، وأن تتخطــى هــذا الفريــق، 
وأال تقبــل بالحديــث عــن املصالحــة معــه قبــل أن يثبــت جديتــه 
مــع  األمنــي  التنســيق  بوقــف  وذلــك  لثوابــت شــعبه،  منحــاز  بأنــه 
االحتــال كخطــوة أوىل، وأن تتجــه لتثبيــت الحــوار والوحــدة مــع 
مــن يؤمنــون بنهجهــا، ومــن ريض أن يلتــف معهــا حــول الحفــاظ 
عــى الثوابــت )القــدس واألرسى والاجئــني( التــي ال تتحقــق إال 
من خال التمسك بساح املقاومة -مصدر القوة يف كل محطة 
مــن محطــات الثــورة الفلســطينية-، وجميــل جــدا أن نــرى بيانــات 
مشــرتكة بني فصائل املقاومة ســواء عى املســتوى الســيايس أو 
مســتوى غرفــة العمليــات املشــرتكة تنــادي بحاميــة األرسى، ألنهــا 

تؤكد أن املصالحة الحقيقية هي املصالحة مع رفقاء الساح.

)إرسائيــل( أكــر مــن هــذا الهــوان، حــني تتمــدد إىل كل مــكان، 
بيرس وســهولة، وتصر هي حبل النجاة للشــعوب العربية، يف 

قضايا كثرة؟
تســأل نفســك كيــف ســيتمكن األردن مــن حاميــة مصالحــه، أو 
يف  اســرتاتيجية،  إرسائيليــة  تهديــدات  أي  وجــه  يف  الوقــوف 
ملفــات كثــرة، مــن بينها ملف املســجد األقــى، إذا كنا نرهن 
لــدى  لـــ )إرسائيــل(، وهــل  الحيويــة،  القضايــا  أهــم  أنفســنا يف 
عاّمن القدرة عى قول ال، يف هذه القضايا، اذا كان كل يشء 
بيــد االحتــال، القــادر اذا أراد أن يقطــع عنــا املــاء، ثم الكهرباء، 
وقد خربنا قبل ساعات من انقطاع الكهرباء، وعرفنا ماذا يعني 

ذلك عى صعيد تعطل كل الحياة يف األردن.
ال ميكــن ألحــد أن يقتنــع بكــون العاقــات مــع االحتــال، بهــذه 
الطريقة التي مل نشهدها سابقا، أمرا جيدا، فنحن نرهن البلد 
لاحتــال بطريقــة غــر مبارشة، ونســلم أعناقنا له، ويف الوقت 
ذات نرفع شعارات الغضب ضد االحتال، ليل نهار، فتختلط 
الصــورة، وتســأل نفســك إذا مــا كنــا أصبنــا باالنفصــام، أم هــي 
سياســات متعمــدة إلجبارنــا عــى اســرتحام )إرسائيــل(، إذ مــن 

دونها ال حياة.
لذا ال بد من مراجعة كل هذا امللف.

دة خالفة ُمعقَّ

ال تنفخوا يف قربة مثقوبة.. المصالحة ليست أولوية

سياسة اسرتحام )إرسائيل( خِطرة

أحمد أبو زهري

ماهر أبو طري
الغد األردنية

فمن ينظر للمشهد الفلسطيني اآلن 
)بعالته المتشابكة( يعلم أننا نسير إلى 
مصير مجهول، ما لم ُيتدارك األمر، وذلك 
باعتقادي يكون من خالل خيارات متاحة تتركز 
في اثنتين: أوالهما؛ إجراء انتخابات عامة 
رئاسية وتشريعية ومجلس وطني إلفراز 
قيادة جديدة، وإعادة بناء وتجديد شرعية 
المؤسسات، وثانيهما؛ العمل فوًرا على 
تنفيذ توافقات وطنية لمعالجة األزمات 
الراهنة

المياه فلسطينية، والغاز فلسطيني، لكن 
)إسرائيل( سرقت كل شيء، وتمن على 
األردن ببيعها موارد فلسطينية منهوبة، 
فهذا زمن العجائب، حين يقف األردن في 
هذا المشهد المؤلم حقا، وهو مشهد ال 
يقف عند حدود األردن، بل إن سلطة أوسلو، 
أخزاها الله، تعتمد اقتصاديا على )إسرائيل( 
من الرواتب، إلى الكهرباء، مرورا بجمع 
الضرائب.

عبد الرحمن يونس

إتمام المصالحة في عهد عباس سيكون 
من سابع المستحيالت، ليس ألن مشروع 
المقاومة ال يلتقي مع مشروع التسوية 
فحسب، بل ألن عباس ينأى بنفسه تجاه 
االحتالل، ويعتقد أن أي ميل نحو حماس 
وفصائل المقاومة هو اعتراف بالفشل، 
وهذا ما ال يقدر أن يعلنه ويصارح به الشعب، 
وعليه فإن الدعوة إلى المصالحة مع عباس 
وفريقه، كمن ينفخ في قربة مثقوبة.
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هذا األسبوع 
لتعزيز التطبيع..200  رجل أعامل 

إرسائييل يتوجهون إىل أبو ظبي

تركيــا.. صــادرات السلمــون تبلــغ
109 ماليني دوالر يف 9 أشهر

بيتكوين يتجاوز حاجز الـ 60 ألف
 دوالر ألول مرة منذ أبريل

ر بـ 120 مليون دوالر ُتقدَّ
األعرج: مل نتوصل إىل اتفاق مع حكومة رام الله بشأن اإلرجاعات الرضيبية

صرفت 1.67 مليار شيقل في النصف األول من هذا العام
رغم "عجز املوازنة".. أجهزة أمن السلطة تواصل االستحواذ عىل النفقات املالية

بسبب "برنامج تجسس"
جامعة "كامربيدج" توقف صفقة 

بقيمة 550 مليون دوالر مع اإلمارات
لندن/ وكاالت:

أعلــن مســؤولون يف جامعــة "كامربيــدج" الربيطانيــة أن املحادثــات بشــأن صفقــة 
مــع  توقفــت  دوالر(  مليــون   550 )نحــو  إســرليني  جنيــه  مليــون   400 قيمتهــا 
اإلمارات بسبب مزاعم حول استخدام الدولة الخليجية برنامج بيغاسوس املثري 

للجدل، وفق ما نرشته جريدة "غارديان".
نائــب رئيــس "كامربيــدج" املنتهيــة واليتــه، قــال يف مقابلــة مــع  تــوب،  ســتيفن 
صحيفــة "الغارديــان": "ال توجــد أي اجتامعــات أو محادثــات مــع دولــة اإلمــارات 

اآلن بعد الكشف عن ارتباطها بربنامج التجسس بيغاسوس".
وأضــاف تــوب أن "الشــكوك التــي تحــوم حــول بيغاســوس تفيــد أنهــا تســببت يف 
اتخــاذ قــرار أنــه ليــس الوقــت املناســب ملتابعــة هــذا النــوع مــن التعــاون والخطط 

الطموحة مع دولة اإلمارات".
كــام أشــار إىل أنــه مل يلتــِق مــع حاكــم اإلمــارات، خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، ومل 
يقــم باجتامعــات مــع أي جهــة مســؤولة يف البــالد، موضحــا وجــود عالقــات عــى 
حــول  محادثــات  توجــد  ال  ولكــن  واألفــراد،  اإلدارات  بــن  األكادميــي  املســتوى 

مرشوع مهم حتى اآلن".
إعــالن رشاكــة  مــن  فــرة وجيــزة  بعــد  أي  املــايض،  يوليو/متــوز  وأنــه ويف  يذكــر 
بيغاســوس  برنامــج  األخــرية  اســتخدام  عــن  ُكِشــف  واإلمــارات،  "كامربيــدج" 
اإلرسائيــي للتجســس عــى االتصــاالت، والــذي اســتهدف، وفقــا للتحقيــق الــذي 
أجرته مجموعة من املؤسسات اإلعالمية الكربى يف العامل، ناشطن وصحفين 

يف عدة دول.
عليهــا صحيفــة  اطلعــت  التــي  الوثائــق  مــع  املحتمــل،  التعــاون  أخبــار  وســببت 
"غارديــان" والتــي توضــح بالتفصيــل "العالمــة التجاريــة املشــركة بــن اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة وجامعــة كامربيــدج" واملعاهد الجديــدة التي تتخذ من الدولة 
الخليجيــة مقــرًا لهــا، غضًبــا عــى احتامليــة إقامــة عالقــات مالية مع نظــام معروف 

بانتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان.
لكــن الخارجيــة اإلماراتيــة نفــت هــذه املزاعــم وأصــدرت بيانــا تقــول فيــه إن "هــذه 

االتهامات ال تستند عى أدلة، وهي كاذبة بشكل قاطع".
لالبتــكار  معهــدا  اإلمــارايت  كامربيــدج  مــرشوع  يشــمل  أن  املفــرض  مــن  وكان 
املشــرك وخطــة لتحســن وإصــالح نظــام اإلمــارات التعليمــي، وكذلــك العمــل 

بشأن تغري املناخ وانتقال الطاقة.

غزة/ رامي رمانة:
نفــى رئيــس اتحــاد املقاولــن يف فلســطن عــالء 
لهــم إىل اتفــاق مــع حكومــة  الديــن األعــرج توصُّ
رام اللــه بشــأن اإلرجاعــات الرضيبيــة املراكمــة، 

مشرًيا إىل أن املوضوع ما زال قيد البحث.
وزارة  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  األعــرج  وقــال 
املالية يف رام الله اتفقت مع رشكات مقاوالت 
الغربيــة عــى جدولــة ديــون متأخــرة  يف الضفــة 
عــن عــام ونصف، أما ملــف اإلرجاعات الرضيبية 
املتعلــق بــرشكات املقــاوالت بغــزة، فهــو مــا زال 
إىل  التوصــل  يتــم  ومل  والنقــاش،  البحــث  قيــد 

حلول بشأنه حتى اللحظة.
وأكــد األعــرج أن اإلرجاعــات الرضيبة هي حقوق 
ماليــة للــرشكات ال تســقط بالتقادم، وتحتاج إىل 
آلية ُيتفق حولها إلمتام عملية الرصف، مبيًنا أن 
التأخــري يف عــدم رصف اإلرجاعــات تســبب يف 
وعــدم قدرتهــا  املــايل  لتعّثهــا  إفــالس رشكات 
أخــرى  ورشكات  البنــوك،  تجــاه  االلتــزام  عــى 

ا. أضحت مالحقة قضائيًّ
تحجــم  الفلســطينية  والســلطة   ،2008 ومنــذ 
لــــ)175( رشكــة  الرضيبيــة  اإلرجاعــات  دفــع  عــن 
املبالــغ  حجــم  وُيقــدر  بغــزة،  عاملــة  مقــاوالت 
املســتحقة لتلك الرشكات )125-120( مليون 

دوالر.

أكــث  يف  بغــزة  املقــاوالت  رشكات  نفــذت  وقــد 
مــن مــرة وقفــات احتجــاج ومقاطعــة للعطــاءات، 
يف محاولــة ِلَلفــت االنتبــاه إىل معاناتهــا، حيــث 
إن الــرشكات التــي لهــا اســرداد رضيبــي تعــاين 
مــا  وهــو  القضائيــة  واملالحقــة  املــايل  التعــث 
ترتــب عليــه خــروج أكــث مــن مئــة رشكة من ســوق 

العمل.
اللــه واتحــاد  بــرام  أعلنــت وزارة املاليــة  وكانــت 
لــرشكات  ديــون  جدولــة  اتفــاق  عــن  املقاولــن 
 28 تســديد  يقتــي  الضفــة  يف  مقــاوالت 
قبــل  املقاولــن  مســتحقات  مــن  شــيقل  مليــون 
بقيــة  يجــدول  أن  عــى  الجــاري،  الشــهر  نهايــة 

مســتحقاتهم والبالغــة 182 مليوًنــا عــى دفعات 
متســاوية خــالل األشــهر القادمــة وملــدة أقصاهــا 

12 شهًرا.
ينتــج  الرضيبــي  اإلرجــاع  أن  إىل  االشــارة  تجــدر 
عــن رشاء مــواد شــاملة لرضيبــة القيمة املضافة، 
حيــث يدفــع املكلــف %16 رضيبــة عنــد الرشاء 
فــإن  بالتــايل  البيــع،  عنــد  الرضيبــة  ُتحصــل  وال 
حــال  يف  الرضيبــي  باإلرجــاع  يطالــب  املكلــف 
م خدمة غري شــاملة  م بفواتــري صفريــة أو قدَّ تقــدَّ

للرضيبة املضافة.
بنــاًء عــى االتفاقيــة املوقعــة بــن الــدول املانحة 
 1996 ومنــذ  تــم  فقــد  الفلســطينية  والســلطة 

إعفاء كافة املشاريع املمولة من الدول املانحة 
مــن الرضائــب مبــا فيهــا رضيبــة القيمــة املضافــة 

وتم إطالق مصطلح املشاريع الصفرية عليها.
ويف ســياق آخــر، أكــد األعــرج جاهزيــة رشكات 
املقــاوالت يف قطــاع غــزة مبختلــف تصنيفاتهــا 
العطــاءات  أن  مبيًنــا  االعــامر،  إعــادة  ملشــاريع 
املطروحــة مللــف اإلعــامر غري كافية، وأن عملية 

ا. االعامر الشاملة مل تبدأ فعليًّ
املقــاوالت  قطــاع  أن  إىل  األعــرج  وأشــار 
الطبيعيــة  الظــروف  يف  يشــغل  الفلســطيني 
يف  ويســاهم  العاملــة،  األيــدي  مــن   )%  22(

)30 %( يف الناتج املحي. 
املقاولــن  اتحــاد  مشــاركة  إىل  األعــرج  ونبــه 
بغــزة مؤخــًرا يف مؤمتــر دويل عقــد يف القاهــرة 
بشــأن االعــامر يف البلــدان العربيــة نظمــه اتحــاد 

املقاولن اإلفريقي.
املشــاركن  االتحــاد  ممثــي  أن  األعــرج  وأوضــح 
حــوا للمؤمتريــن أوضــاع رشكات  يف املؤمتــر وضَّ
املقــاوالت الفلســطينية وحجــم الصعوبات التي 
تواجهها، والدور العريب املطلوب ملســاعدتهم 

عى تخطى االزمات الراهنة.
وأشــار إىل أنــه جــرى عى هامــش املؤمتر تعزيز 
الفلســطينية،  الــرشكات  بــن  البينيــة  العالقــات 

والرشكات العربية.

أبو ظبي/ فلسطن:
إرسائيــي،  أعــامل  رجــل   200 يتوجــه 
بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  بقيــادة 
رؤوفــن  اإلرسائيــي،  "هبوعليــم" 
التصديــر  معهــد  ورئيــس  كروبيــك، 
اإلرسائيي، أديف باروخ، هذا األســبوع 
"يديعــوت  صحيفــة  وفــق  ديب،  إىل 

أحرونوت" العربية الصادرة أمس.
تــأيت  الزيــارة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
التجاريــة  األعــامل  "تعزيــز  بهــدف 
الفائقــة،  التكنولوجيــا  قطاعــات  يف 
والطاقــة  الزراعيــة،  والتكنولوجيــا 
والتكنولوجيــا  النظيفــة،  والتكنولوجيــا 
املاليــة، وتكنولوجيــا األغذية، والصحة، 
واملياه، والسيربانية، والبناء، والصناعة 

الذكية، والنقل".
أبــو  يف  ســيلتقي  الوفــد  أن  وأضافــت 
ظبــي مــع وزيــر الدولــة للتجــارة الخارجية 
اإلمــارايت ثــاين أحمــد الزيــودي، ورئيــس 
غرفــة التجــارة اإلماراتيــة عبــد الله محمد 
أبوظبــي  مكتــب  ورئيــس  املزروعــي، 
كــام  الرشفــا،  عــي  محمــد  لالســتثامر 

االحتــالل  ســفري  االجتــامع  ســيحرض 
الجديد لدى اإلمارات أمري حايك.

ويف منتصــف ســبتمرب/ أيلــول، وقعــت 
اإلمــارات ممثلة بوزيــر خارجيتها، اتفاق 
واشــنطن،  يف  )إرسائيــل(  مــع  تطبيــع 
برعاية الرئيس األمرييك الســابق دونالد 
مــن  العديــد  غضــب  أثــار  مــا  ترمــب، 
الهيئات الشــعبية الفلســطينية والعربية 
واإلســالمية، التــي وصفــت هذا االتفاق 

بأنه "خيانة".
وزيــر  وقــع  حزيــران؛  يونيــو/   30 ويف 
زايــد  بــن  اللــه  الخارجيــة اإلمــارايت عبــد 
آل نهيــان، ونظــريه يف حكومــة االحتــالل 
اتفاقيــة  ظبــي،  أبــو  يف  لبيــد،  يائــري 
بــن  والتجــاري  االقتصــادي  للتعــاون 

الجانبن.
يونيو/حزيــران   29 يف  لبيــد  وافتتــح 
وذلــك  اإلمــارات،  يف  االحتــالل  ســفارة 
وهــي  يومــن،  اســتغرقت  زيــارة  خــالل 
أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية 
إرسائيــي لإلمــارات بعــد التوقيــع عــى 
اتفاق لتطبيع العالقات العام املايض.

إزمري/ األناضول:
ســمك  مــن  تركيــا  صــادرات  ســجلت 
األشــهر  باملئــة يف   264 زيــادة  الســلمون 
التســعة األوىل مــن العــام الحــايل، مقارنــة 
بالفــرة ذاتهــا مــن العــام املــايض، وبلغــت 

109 مالين دوالر.
وأكــد ســنان قزلطــان، رئيــس مجلــس قطــاع 
الثوة السمكية واملنتجات الحيوانية، يف 
مجلــس املصدريــن األتــراك، وجــود إقبــال 

متزايد عى السلمون الريك.
األناضــول  لوكالــة  حديــث  يف  وأوضــح 
بلغــت  الســلمون  صــادرات  أن  الركيــة، 

يف  املنــرصم،  العــام  دوالر  مليــون   56.8
الثــاين  يناير/كانــون  خــالل  بلغــت  حــن 
– ســبتمرب/أيلول مــن العــام الحــايل قرابــة 

109 مالين دوالر.
األكــرب  املســتورد  تعــد  روســيا  أن  وأفــاد 
للسلمون الريك، فيام تم البدء بالتصدير 
ألســواق جديــدة أيضــا مثــل بلــدان الــرشق 

األقىص.
يحظــى  املحــي  الســلمون  أن  نــوه  كــام 
مــا  الركيــة،  الســوق  يف  متزايــد  بإقبــال 
الســلمون  مــن  الــواردات  تراجــع  إىل  أدى 

الرنويجي.

موسكو/ وكاالت:
"بيتكويــن"،  املشــفرة  العملــة  ســعر  تجــاوز 
أمــس، حاجــز الـــ 60 ألــف دوالر ألول مــرة منــذ 
يف   4 بنســبة  منــوا  محقًقــا  نيســان،  أبريــل/ 

املئة.
 ،)Binance( وارتفع سعر العملة عى منصة
وهــي أكــرب منصة لتداول العمالت املشــفرة، 
 59.97 ليصــل إىل  املئــة  4.14 يف  بنســبة 
بعــد  الرقــم  هــذا  ليتخطــى  دوالر،  ألــف 
لبوابــة  وفقــا  دوالر  ألــف   60.36 إىل  دقائــق 
تحســب  التــي   ،)CoinMarketCap(

متوسط السعر ألكث من 20 بورصة.

البيتكويــن  ارتفــع ســعر  الشــهر،  بدايــة  ومنــذ 
دوالر.  ألــف   43.82 مــن   37% بنســبة 
وعــاد ســعر العملــة املشــفرة إىل النمــو بعــد 
تــاله  والــذي   ،7% بنســبة  ســبتمرب  انخفــاض 
بعــد شــهرين متتاليــن مــن النمــو يف القيمــة 
بإجــاميل   - وأغســطس/آب  يوليو/متــوز  يف 

%35 تقريًبا.
إىل  العملــة  ســعر  وصــل  أبريل/نيســان،  يف 
رقــم قيــايس تاريخــي بلــغ 64.85 ألف دوالر. 
يف  املشــفرة  العملــة  تكلفــة  فــإن  وبالتــايل، 
الوقــت الحــايل أقــل بنســبة %7.4 فقــط مــن 

السجل التاريخي.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
تتذرع السلطة يف الضفة الغربية بن الحن 
واآلخر بوجود أزمة مالية وأنها تلجأ للتقشف 
يف النفقــات يف ســبيل التغلــب عــى ذلــك، 

لكن الحقائق تظهر عكس ترصيحاتها.
إنفــاق  حجــم  جديــدة  معطيــات  وأظهــرت 
الــذي  األمنــي  القطــاع  عــى  الكبــري  الســلطة 
مــن  النصيــب األكــرب  يــزال يســتحوذ عــى  ال 

املوازنة املالية.
مــن  األول  النصــف  خــالل  الســلطة  وأنفقــت 
2021 نحــو 1.67 مليــار شــيقل لتعزيز قطاع 
إجــاميل  مــن   22% ميثــل  مــا  وهــو  األمــن، 
للنصــف  املســؤولية  مراكــز  عــى  النفقــات 
نرشهــا  بيانــات  بحســب  العــام،  مــن  األول 
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة "أمان".

قطــاع  يف  العاملــن  أجــور  الســلطة  ورفعــت 
األمــن، كــام أظهــر تقريــر "أمان" ارتفــاع فاتورة 
املــايض  بالعــام  مقارنــة  واألجــور  الرواتــب 
النفقــات  وارتفــاع  شــيقل،  مليــون  بـــ115 
العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  الرأســاملية 
لألعــوام  ذاتهــا  الفــرة  مــع  مقارنــة  الجــاري 

السابقة.
ويف ظل األزمة املالية التي تعانيها السلطة، 
اشــرى جهــاز الوقــايئ 184 ســيارة للضبــاط، 
و85 ســيارة للمخابرات، دون وضوح مربرات 
اإلنفــاق  حجــم  ارتفــع  حــن  يف  الــرشاء، 
التشــغيي مــن 1.5 مليــار يف موازنــة 2015 

إىل 2 مليار يف عام 2020.
محمــد  حكومــة  أقــرت   ،2020 مــارس  ويف 
اشتية، موازنة لعام 2021، بعجز يقدر بنحو 

1.7 مليار دوالر قبل املساعدات الخارجية.
"دولة بوليسية"

الناشــط الســيايس فخري جرادات، أشار إىل 
محمــود  رئيســها  مكتــب  تعطــي  الســلطة  أن 
يف  عاليــة  أولويــة  األمنيــة  وأجهزتهــا  عبــاس 
الــوزارات  حســاب  عــى  املاليــة  النفقــات 
والقطاعات التي تقدم خدمات للمواطنن.

"فلســطن":  لصحيفــة  جــرادات  وقــال 
بوليســية  دولــة  إىل  البلــد  حولــت  "الســلطة 
ومــن  النظــام..  رأس  لحاميــة  أمنــي  وبرنامــج 
غــري  والــرصف  النفقــات  مســتوى  أصبــح  ثــم 

معقول".
وقّدر ميزانية مكتب عباس وحده فقط بنحو 

50 مليون شيقل من املوازنة األمنية.
وأشار إىل أن األجهزة األمنية اشرت مركبات 

الوقــايئ  األمــن  جهــازي  يف  لضبــاط  جديــدة 
واملخابــرات، لالســتعامل الشــخيص للتنقــل 
الفســاد  حالــة  يعكــس  أمــر  "وهــو  والرفاهيــة 

وتبذير األموال بطريقة غري معقولة".
التــي  الســلطة  أجهــزة  مــن  الناشــط  وســخر 
تســتحوذ عــى النفقــات األكــث مــن املوازنــة 
العامة: "ال يوجد لها سيادة عى األرض، وال 
تســهم يف ضبــط األمــن أو إنهــاء حالــة الفلتان 
األمنــي يف مــدن الضفــة الغربيــة، أو التدخــل 

عند وقوع شجارات عائلية".
األجهــزة  لتلــك  األســايس  الهــدف  أن  وبــّن 
الحفــاظ  هــو  لهــا،  املاليــة  النفقــات  وزيــادة 
عــى اســتمرار التنســيق األمنــي مــع ســلطات 
االحتالل اإلرسائيي، وليس حامية الشــعب 

الفلسطيني كام هو مطلوب منها.

ونّبه إىل أن زيادة السلطة النفقات ملصلحة 
لكبــار  الرقيــات  األمنيــة، ومواصلــة  أجهزتهــا 
الســلطة،  قــادة  مــن  واملقربــن  املوظفــن 
ســاهم يف اتســاع الدين العام، يف املقابل، 
واســعة  فئــات  هنــاك  جــرادات  بحســب 
لهــا وخاصــة  تجــد طعاًمــا  ال  املواطنــن  مــن 

أصحاب مستحقات الشؤون االجتامعية.
الوطنــي  التجمــع  عضــو  أكــد  جهتــه  مــن 
أن  الفلســطيني عمــر عســاف،  الدميقراطــي 
القطــاع األمنــي يســتحوذ عــى النســبة األكــرب 
مبالــغ  تلقيــه  عــن  عــدا  العامــة  املوازنــة  مــن 

مالية عرب منح خارجية.
وقــال عســاف لصحيفــة "فلســطن": هنــاك 
األمنــي،  القطــاع  عــى  اإلنفــاق  يف  زيــادة 
الصحــي  القطــاع  يف  إشــكالية  هنــاك  لكــن 

املعلمــن  رواتــب  يف  وضعــف  والتعليمــي 
واألطباء.

وأضــاف: "اإلشــكاليات يف تلــك القطاعــات 
واضحــة، لكــن الســلطة ال تعطي هذه الفئات 
أي اهتــامم، وتعــد األمــن الركيــزة األساســية، 
فيقدمونــه عــى أي جوانــب وقطاعات أخرى 
)...( املهمــة األساســية لتلــك األجهــزة هــي 

حامية املواطنن، وهذا ال يحدث".
مركبــات  الســلطة  أجهــزة  رشاء  أن  وأوضــح 
محاولــة  تعــد  املــايل،  العجــز  رغــم  خاصــة 

السرضاء قادة األجهزة وتعزيًزا ألماكنهم.
وأكــد عســاف أن القطــاع األمنــي بحاجــة إىل 
بحاجــة  وليــس  فقــط،  قــوي  رشطــي  جهــاز 
عــى تلــك األجهــزة التــي تشــكل عبًئــا عــى 

املواطنن واملوازنة العامة.

 عالء الدين األعرج عالء الدين األعرج

تعبئة أسامك السلمون للتصدير
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للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا 
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة 

االستيعابية يف املسجدين الحرام والنبوي

أردوغان: سنقدم كل أنواع الدعم للشعب األفغاني
أفغانستان.. 37 قتيال بتفجري مسجد يف أثناء صالة الجمعة

دعـــوات بالعـــراق لتجنـــب التصعيـــد 
ومفوضيـــة االنتخابـــات ترّجــح تغيــر النتائـــج

مطالبات دولية بـ"الهدوء" في لبنان
حــزب اللــه: لــن ننجــر إلــى حــرب أهليــة

تركيا تستعد لعمل
 عسكري ضد وحدات

 حامية الشعب يف حال 
فشل الدبلوماسية

أنقرة/ وكاالت:
قــال مســؤوالن تركيــان أمــس إن بالدهــام تســتعد الحتامليــة شــن 
عمــل عســكري جديــد ضــد جامعــة كرديــة مدعومــة مــن الواليــات 
املتحــدة يف شــامل ســوريا إذا فشــلت محادثــات متعلقــة باألمــر 

مع الواليات املتحدة وروسيا.
وقــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان هذا األســبوع إن أنقرة عازمة 
عىل القضاء عىل التهديدات الناشــئة من شــامل ســوريا ووصف 
هجوما لوحدات حامية الشعب الكردية أدى إىل مقتل رشطيني 

تركيني بأنها "القشة التي قصمت ظهر البعري".
الســورية هوجمــت  أعــزاز  الرشطــة يف منطقــة  إن  تركيــا  وقالــت 
بصــاروخ موجــه األحــد املــايض مــن تــل رفعــت مــن قبــل وحــدات 
أنقــرة "جامعــة إرهابيــة" مرتبطــة  التــي تصنفهــا  الشــعب  حاميــة 
بشكل وثيق مبسلحني يشنون متردا منذ عقود يف جنوب رشق 

تركيا.
وقــال مســؤول بــارز لرويــرز "مــن الــروري تطهــري املناطــق )يف 
شــامل ســوريا( وخصوصــا منطقــة تــل رفعــت التــي تنطلــق منهــا 

هجامت ضدنا باستمرار".
األرايض  يف  توغــل  عمليــات  ثــالث  الركيــة  القــوات  وشــنت 
ســيطرتها  وفرضــت  املاضيــة  الخمــس  الســنوات  يف  الســورية 
عــىل مئــات الكيلومــرات عىل طول الرشيط الحدودي وتوغلت 

بعمق نحو 30 كيلومرا يف شامل سوريا.
إيــران  مــن  مدعومــون  ومقاتلــون  روســية  مقاتــالت  تنشــط  كــام 
ومســلحون مدعومــون مــن تركيــا ومتشــددون إســالميون وقــوات 
أمريكيــة وقــوات حكوميــة ســورية عــر مناطــق يف شــامل ســوريا، 

إضافة إىل وحدات حامية الشعب الكردية.
وتعــد الواليــات املتحــدة وحــدات حاميــة الشــعب حليفا رئيســيا 
يف القتــال ضــد تنظيــم الدولــة يف شــامل رشق ســوريا. ولروســيا 

قوات يف املنطقة لدعم الرئيس السوري بشار األسد.
تــريك  عســكري  عمــل  أي  وطبيعــة  توقيــت  الواضــح  غــري  ومــن 
جديــد. وقــال املســؤول إن الجيــش ووكالــة املخابــرات الوطنيــة 

يتخذان االستعدادات.

أوكرانيا تدين إحصاء روسيا سكان القرمقتل النائب الربيطاين ديفيد آميس يف حادثة طعن

بغداد/ الجزيرة نت:
أعلنــت مفوضيــة االنتخابــات العراقية أنها غري 
مســؤولة عام أُعلن من نتائج، ورّجحت تغريها 
مــع اســتمرار عمليــات الفــرز، يف حــني دعا كل 
مــن الرئيــس العراقــي ورئيــس مجلــس القضــاء 
تفاقــم  وســط  التصعيــد،  لتجنــب  الجميــع 

الخالفات بني القوى السياسية.
وأعلنت مفوضية االنتخابات أنها غري مسؤولة 
عــن النتائــج املعلنــة، وال ســيام عــدُد املقاعــد 

التي حصلت عليها التحالفات االنتخابية.
ونقلت وكالة األنباء العراقية عن املفوضية أن 
عمليات العد والفرز ال تزال مســتمرة، وســيتم 

االنتهاء منها خالل اليومني املقبلني.
مل  التــي  املحطــات  أن  املفوضيــة  وأوضحــت 
يتــم عــد أصواتهــا حتــى اآلن، قد تحدث تغيريا 

يف ما أُعلن من نتائج.
ودعــا تحالــف "عــزم" االنتخــايب الــذي يتزعمــه 
معالجــات  إىل  املفوضيــة  الخنجــر،  خميــس 
رسيعــة ملــا وصفهــا باملــؤرشات التــي رافقــت 
إعــالن النتائــج األوليــة. وطالــب بيــان للتحالــف 
بشــأن  كافيــة  توضيحــات  بتقديــم  املفوضيــة 

تأخر احتساب أصوات آالف املحطات.
تغليــب  إىل  األطــراف  جميــع  التحالــُف  ودعــا 
املصلحــة الوطنيــة وإعادة العد والفرز اليدوي 
لجميــع املحطــات، وشــدد عــىل أن ُتجرى هذه 
السياســية  الكيانــات  وكالء  بحضــور  العمليــة 

واملراقبني الدوليني.
مــن جانــب آخــر، قــال رئيــس الجمهوريــة برهــم 
فائــق  األعــىل  القضــاء  مجلــس  ورئيــس  صالــح 
االنتخابــات  نتائــج  عــىل  االعــراض  إن  زيــدان 
بيــان  يف  ودعــَوا  مــرشوع.  حــق  الترشيعيــة 
التهدئــة  التــزام  إىل  األطــراف  كافــة  مشــرك 
األمــن  عــىل  يؤثــر  قــد  تصعيــد  أي  وتجنــب 

واالستقرار يف البالد.
ودعــا البيــان، جميــع األطــراف يف البــالد إىل أن 
تبنــي "موقفــا وطنيــا مســؤوال يأخذ يف االعتبار 
التهدئــة  والتــزام  للبلــد،  العليــا  املصلحــة 
وتغليــب لغــة العقــل وتجّنــب أي تصعيــد قــد 
ميس السلم واألمن املجتمعي". ومع تواصل 
الجدل بشأن نتائج االنتخابات الرملانية، أعلن 
زعيــم التيــار الصــدري مقتدى الصــدر -أول من 
أمــس- تشــكيل لجنــة تفاوضيــة لبحــث إمكانيــة 

إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة القادمة.
الهيئــة  رئيــس  قــال  آخــر،  الفــت  ترصيــح  ويف 
الــوزراء  رئيــس  إن  الصــدري  للتيــار  السياســية 
املقبل لن يكون بالرورة من التيار الصدري.

الجبهــة  زعيــم  عــالوي  إيــاد  قــال  املقابــل،  يف 
العراقــي  الــوزراء  ورئيــس  املدنيــة  الوطنيــة 
بيئــة  هنــاك  تكــن  مل  إنــه  -للجزيــرة-  الســابق 
مالمئــة لالنتخابــات بســبب مــا ســاّمه الســالح 
املنفلت وهيمنة الطائفية واملال السيايس.

كام اتهم مرشــحو قوى تحالف الدولة الوطنية 

يف العــراق -الــذي يضــم تيــار الحكمــة برئاســة 
عــامر الحكيــم، ورئيــس الــوزراء الســابق حيــدر 
يف  بالوقــوع  االنتخابــات  مفوضيــة  العبــادي- 

التناقض وفق األرقام التي أصدرتها.
وتحدثوا عن بعض املالحظات التي وصفوها 
بالفنيــة، وقالــوا إنهــا أخلــت بنتائــج االنتخابات، 
كــام طالبــوا مفوضيــة االنتخابــات باإلجابة عنها 

بشكل علمي وعميل.
ووفــق النتائــج األوليــة التي نرشتهــا وكالة األنباء 
تصــدرت  الصدريــة  الكتلــة  فــإن  الرســمية، 
النتائــج بـــ73 مقعــدا، يف حــني حصلــت كتلــة 
"تقــدم" بزعامــة رئيــس الرملان املنحل محمد 

الحلبويس عىل 38 مقعدا.
"دولــة  كتلــة  حلــت  الثالثــة،  املرتبــة  ويف 
القانــون" بزعامــة رئيــس الــوزراء األســبق نــوري 
املاليك بـ37 مقعدا، يف حني تراجع "تحالف 
الفتــح" بزعامــة هــادي العامــري ومل يفــز ســوى 
أن  بعــد  األوليــة،  النتائــج  وفــق  مقعــدا،  بـــ14 
حــل يف املرتبــة الثانيــة برصيــد 48 مقعــدا يف 

االنتخابات السابقة عام 2018.
وجــرت االنتخابــات األحــد املــايض، قبــل عــام 
مــن موعدهــا املقــرر، بعــد احتجاجات واســعة 
شــهدها العراق بدءا من مطلع أكتوبر/ترشين 
ســنة،  مــن  ألكــر  واســتمرت   2019 األول 
وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد 

املهدي أواخر 2019.

بريوت/ فلسطني-وكاالت:
أمــس  اللبنانيــة  اللــه  حــزب  جامعــة  قالــت 
بعــد مقتــل  لــن تنجــر إىل حــرب أهليــة،  إنهــا 
ثالثــة مــن أعضائهــا، الخميــس املــايض، يف 
أدمــى أعــامل عنــف شــهدتها البــالد منــذ أكــر 
دوليــة  مطالبــات  وســط  أعــوام،  عــرشة  مــن 

بـ"الهدوء" يف لبنان.
وذكــر هشــام صفــي الديــن العضــو البــارز يف 
أثنــاء  ألقاهــا  للمشــيعني يف كلمــة  الجامعــة 
جنازة أحد ضحايا العنف "لن ننجر إىل حرب 
أهليــة جديــدة يف لبنــان، لكــن بنفــس الوقــت 

لن نرك دماء شهدائنا تذهب هدرا".
وقال الجيش اللبناين أول من أمس إنه أوقف 
9 أشــخاص عــىل خلفيــة االشــتباكات، التــي 
قــال إنهــا وقعــت بعــد إشــكال وتبــادل إلطــالق 
النــار أثنــاء توجــه محتجــني إىل منطقــة قــرص 
العدل يف بريوت لالعتصام للمطالبة بتنحي 
قايض التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت طارق 

البيطار.
ودارت االشــتباكات حــوايل خمــس ســاعات 
يف املنطقــة التــي تبعــد عــرشات األمتــار عــن 
قرص العدل، عىل الرغم من انتشــار وحدات 
مــن  يعــد  الــذي  املوقــع  الجيــش رسيعــا يف 
الحــرب  خــالل  الســابقة  التــامس  خطــوط 

يفصــل  حيــث   ،)1975-1990( األهليــة 
بــني منطقــة الشــياح ذات األغلبيــة الشــيعية 
ومنطقــة "عــني الرمانــة -بــدارو" ذات األغلبيــة 

املسيحية.
واتهــم حــزب اللــه وحركــة أمــل أول مــن أمــس 
حــزب القــوات اللبنانيــة بإطــالق النــار والقتــل 
فيــه  نفــى  وقــت  للمعتصمــني، يف  املتعمــد 
حــزب القــوات هــذه االتهامــات، وأكــد أن مــا 
حصــل كان "نتيجــة مــا ســامها عملية الشــحن 
بحــق  اللــه  حــزب  مارســها  التــي  والتحريــض 

قايض التحقيق يف انفجار املرفأ".
الوطنيــة  الوكالــة  نقلــت  ذلــك  غضــون  يف 
لإلعالم عن نادي قضاة لبنان قوله إن القضاء 
قال كلمته ورفض طلبات رد قايض التحقيق 

يف انفجار مرفأ بريوت.
نــادي القضــاة دعــا إىل  وأضافــت الوكالــة أن 
الكــف عــن العبــث "يف آخــر حصــن يف فكــرة 
تحديــد  يف  اإلرساع  إىل  دعــا  كــام  الدولــة" 
وإنــزال  بــريوت  يف  العنــف  عــن  املســؤولني 

العقوبة بهم.
يت.يف  بــرس  قنــاة  ذكــرت  الســياق  يف 
أن  أمــس  تويــر  عــىل  إيــران  يف  الحكوميــة 

طهران تدين مقتل محتجني يف لبنان.
ونقلــت وكالــة األنبــاء اإليرانيــة عــن املتحــدث 

زادة  خطيــب  ســعيد  الخارجيــة  وزارة  باســم 
قولــه "إن ایــران تؤمــن بــأن الشــعب والحكومــة 
والجيــش واملقاومــة اللبنانیــة ســوف يتغلبون 
يف  املتجــذرة  الفــن  عــىل  واعتــزاز  بنجــاح 

الكيان الصهيوين".
مــن جهتهــا دعــت فرنســا جميــع األطــراف يف 
لبنــان إىل التحــيل بالهــدوء بعــد أشــد أعــامل 
العنــف دمويــة يف البــالد منــذ أكــر مــن عرشة 

أعوام.
وقالت آن كلري لوجندر املتحدثة باسم وزارة 
إفــادة  يف  للصحفيــني  الفرنســية  الخارجيــة 
إىل  املعنيــة  األطــراف  جميــع  فرنســا  "تدعــو 
الهــدوء. األولويــة اآلن يجــب أن تكون لتطبيق 
اإلصالحات الرورية والعاجلة إلخراج لبنان 

من األزمة، خاصة يف قطاع الطاقة".
كام قالت وزارة الخارجية السعودية يف بيان 
إن اململكــة تتابــع باهتــامم األحــداث الجاريــة 
اســتقرار  يف  أملهــا  عــن  وتعــرب  لبنــان  يف 

األوضاع بأرسع وقت.
وقــال البيــان الســعودي "تتطلــع اململكــة إىل 
حيــازة  بإنهــاء  والســالم  األمــن  لبنــان  يعــم  أن 
واســتخدام الســالح خارج إطار الدولة وتقوية 
الدولــة اللبنانيــة لصالح جميــع اللبنانيني دون 

استثناء".

الرياض/ فلسطني:
الســعودية  العربيــة  اململكــة  ســمحت 
يف  االســتيعابية  الطاقــة  كامــل  باســتخدام 
املســجدين الحــرام والنبوي للحاصلني عىل 

جرعتي لقاح كورونا اعتبارا من غٍد.
الرســمية  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
والزائريــن  العاملــني  ُيلــزم  القــرار  بــأن  أمــس، 
يف  األوقــات  جميــع  يف  الكاممــة  بارتــداء 

أروقة املســجدين واالســتمرار يف استخدام 
عــىل  للحصــول  توكلنــا  أو  اعتمرنــا  تطبيــق 
الروضــة  زيــارة  أو  والصــالة  العمــرة  مواعيــد 

الرشيفة.
تخفيــف  إجــراءات  ضمــن  الريــاض  وقــررت 
االحرازات الصحية، إلغاء التباعد والســامح 
االســتيعابية  الطاقــة  كامــل  باســتخدام 
ووســائل  العامــة  واألماكــن  التجمعــات  يف 

الســينام  وصــاالت  واملطاعــم  املواصــالت 
ونحوها، والسامح بإقامة وحضور املناسبات 
يف قاعات األفراح وغريها دون تقييد للعدد 

مع تطبيق اإلجراءات االحرازية.
الكاممــة  بارتــداء  اإللــزام  عــدم  قــررت  كــام 
األماكــن  عــدا  -فيــام  املفتوحــة  األماكــن  يف 
اإللــزام  يف  االســتمرار  مــع  املســتثناة- 

بارتدائها يف األماكن املغلقة.

عامل ينظفون أحد الشوارع يف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بريوت عقب اشتباكات مسلحة          )أ ف ب(

كابل/ فلسطني-األناضول:
أودى تفجري استهدف مسجدا أثناء صالة 
الجمعــة يف واليــة قندهــار، معقــل حركــة 
بحيــاة  أمــس،  أفغانســتان  جنــويب  طالبــان 
مــا ال يقــل عــن 37 شــخًصا، يف حــني أكــد 
الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان أن 
بــالده ســتقدم كافــة أنــواع الدعــم للشــعب 

األفغاين.
وقالــت وكالــة "أسوشــيتد بــرس" األمريكية 
إن مســؤوال مبستشــفى محيل، أكد برشط 
التفجــري  أن  هويتــه،  عــن  اإلفصــاح  عــدم 
أسفر عن أكر من 70 إصابة، فيام أشارت 
تقاريــر أخــرى ســابقة إىل إصابــة أكــر مــن 

200 شخص، وفق املعلومات األولية.
مرتــى  املســجد  مســؤول  وبحســب 
ظريفي، فجر انتحاريان نفسيهام مبسجد 
فاطميــة، أكــر مســاجد الشــيعة يف واليــة 

قندهار، أثناء أداء صالة الجمعة.
فيــام نقلــت الوكالــة عــن "مرتــى"، أحــد 
هاجمــوا  "أربعــة  إن  قولــه  العيــان،  شــهود 

املســجد، وفجــر انتحاريــان اثنــان عبــوات 
ناســفة عنــد بوابــة أمنيــة؛ مــا ســمح لالثنــني 
ورضب  الداخــل  إىل  بالركــض  اآلخريــن 

املصلني".
مــكان  مــن  مصــورة  لقطــات  وأظهــرت 
الحــادث جثثــا مبعــرة عــىل ســجاد ملطــخ 
بالدمــاء وناجــني يتجولــون يف حالــة ذهــول 

أو يرصخون من األمل، وفق الوكالة.
مــن جانبــه، أكــد بــالل كرميــي، املتحــدث 
االنفجــار،  وقــوع  "طالبــان"  حركــة  باســم 
يف  جاريــا  يــزال  ال  التحقيــق  أن  مشــريا 
التفاصيــل،  مــن  مزيــد  دون  الحــادث، 

بحسب املصدر ذاته.
يف غضــون ذلــك أكــد الرئيــس الــريك أن 
بــالده ســتقدم كافــة أنــواع الدعــم للشــعب 

األفغاين.
جاء ذلك يف ترصيحات صحفية، للرئيس 
يف  الجمعــة  صــالة  أدائــه  عقــب  أردوغــان 

أحد مساجد إسطنبول.
وتطــرق أردوغــان إىل الزيــارة التــي قــام بهــا 

وفد من حركة طالبان إىل تركيا مؤخرا.
وأوضــح أن لــدى وفد طالبان طلبات بشــأن 
الجديــدة  اإلنســانية واملرحلــة  املســاعدة 

يف أفغانستان.
الدعــم  أنــواع  كل  "ســنقدم  وأضــاف: 
بهــذه  يتعلــق  فيــام  األفغــاين  للشــعب 

املطالب".
ولفــت إىل أن تركيــا كانــت تتــوىل تشــغيل 
إىل  التوصــل  جــرى  وإذا  كابــل  مطــار 
اتفاقــات يف الفــرة القادمــة، فإنــه ميكنهــا 
مــع  بالتعــاون  تــويل هــذه املهمــة مجــددا 

قطر واإلدارة الحالية يف أفغانستان.
مــن جهتــه قــال الرئيــس الــرويس فالدميــري 
بوتــني، إنــه ال داعــي للتــرع يف االعــراف 
تديــر  التــي  طالبــان  بحركــة  الرســمي 

أفغانستان حاليا.
جــاء ذلــك يف كلمــة لبوتــني خــالل اجتــامع 
رؤساء بلدان رابطة الدول املستقلة الذي 
بيالروســيا  عاصمــة  يف  الجمعــة  انعقــد 

مينسك، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأضــاف بوتــني أننــا "نتفهم أننــا بحاجة إىل 
التفاعــل معهــم )طالبــان(، لكــن يجــب أال 

نترع".
عــىل  الصعــب  مــن  "ســيكون  أنــه  وأشــار 
مثــل  دخــل،  مصــدر  عــن  التخــيل  طالبــان 

تهريب املخدرات".
"هنــاك  أن  الــرويس  الرئيــس  ولفــت 
الدولــة شــاميل  تنظيــم  مــن  ألفــي مقاتــل" 
أفغانستان، "ويخطط قادتهم للتأثري عىل 

دول ومناطق أخرى يف روسيا".
أن  ســابقا  الروســية  الخارجيــة  وأكــدت 
االعــراف  احتــامل  ســتدرس  "موســكو 
أفغانســتان  يف  "طالبــان"  حركــة  بســلطة 
بعــد تشــكيل حكومــة شــاملة تشــارك فيهــا 
والتزامهــا  البــالد،  يف  األطــراف  جميــع 
بوعودها حول مكافحة اإلرهاب، وتهريب 

املخدرات".
وتضــم منظمــة رابطــة الدول املســتقلة 12 
الســوفييتي  االتحــاد  ضمــن  كانــت  دولــة 

سابقا، ومقرها مينسك.

املــايض،  آب  أغســطس/   15 ويف 
أفغانســتان  عــىل  "طالبــان"  ســيطرت 
بالكامــل تقريبــا، مبــوازاة مرحلــة أخــرية مــن 
انســحاب عســكري أمرييك اكتملت نهاية 

الشهر ذاته.
لكــن نائــب املتحدث باســم حركــة طالبان، 
بــالل كرميــي قــال: "ال يوجــد بيانات تدعم 
الدولــة  تنظيــم  أن  مبينــا  بوتــني"،  ادعــاء 
مــن  مقاتلــني  لنقــل  إمكانيــة  لديــه  "ليــس 

دول الرشق األوسط إىل أفغانستان".
القــدوم  للغايــة  الصعــب  "مــن  وأضــاف: 
إىل أفغانســتان مــن هــذه الــدول ومــن غــري 

املحتمل أن يأتوا".
ولفــت إىل أن طالبــان تســيطر عــىل جميــع 
أنحــاء البــالد وال توجــد نقطة تحت ســيطرة 
أي جامعــة، مؤكــًدا أنــه "ال مــكان" لتنظيــم 

الدولة بني الشعب األفغاين.
طالبــان  قــوات  أن  عــىل  كرميــي  وشــدد 
لديهــا القــدرة عــىل مواجهة أنشــطة تنظيم 

الدولة.

لندن/ األناضول:
قتــل النائــب مبجلــس العمــوم الريطــاين عــن حــزب 
للطعــن،  تعرضــه  إثــر  أميــس،  ديفيــد  املحافظــني، 
أمــس، خــالل اجتــامع مــع ناخبــني يف كنيســة رشقي 

البالد.
النائــب  وأفــادت وســائل إعــالم محليــة، أن أميــس، 
عن "ساوثيند ويست" يف مدينة "إسيكس" ويبلغ 
لقــاء  خــالل  لهجــوم  تعــرض  عامــا،   69 العمــر  مــن 
روتينــي مــع ناخبــني مــن دائرتــه يف كنيســة "بيلفــريز 
بلــدة  وهــي  يل-أون-يس،  بلــدة  يف  امليثوديــة"، 

ساحلية رشقي العاصمة لندن.
مــن جهتهــا، أكــدت الرشطــة الريطانيــة يف مدينــة 
"إســيكس" حادثــة الطعــن، وأعلنــت مقتــل شــخص 

دون الكشف عن هويته.
القبــض  إلقــاء  "تــم  إنــه  بيــان  يف  الرشطــة  وقالــت 
عــىل شــاب يبلــغ مــن العمــر 25 عامــا كان مســلحا 

بسكني".
الوحيــد يف  بــه  هــو املشــتبه  الشــاب  أن  وأضافــت 
الواقعة، مؤكدة أنها "ال تعتقد بوجود أي تهديدات 

إضافية".

كييف/ األناضول:
أدانت أوكرانيا التعداد الســكاين الذي أجرته روســيا 
غــري  بشــكل  ضمتهــا  التــي  القــرم،  جزيــرة  شــبه  يف 
قانــوين. وقالــت وزارة الخارجيــة األوكرانيــة يف بيــان 
أمس، إن خطوة روســيا هي اســتمرار ملحاولة إضفاء 

الرشعية عىل جهود الضم غري القانوين للجزيرة.
وأكد أن تقييم الوضع يف شبه جزيرة القرم ال ميكن 
املنظــامت  قبــل  مــن  تــم  إذا  إال  محايــًدا  يكــون  أن 

الدولية.
ودعــا املجتمــع الــدويل إىل إدانة التعداد الســكاين 

وعدم االعراف بنتائجه.
وبــارشت الســلطات الروســية أمــس بإجــراء إحصــاء 
سكاين يف روسيا وشبه جزيرة القرم ويستمر حتى 

14 نوفمر/ترشين الثاين املقبل.
وعقــب اســتفتاء مــن جانــب واحــد، يف 16 مارس/ 
شــبه  أراضيهــا  إىل  روســيا  ضمــت   ،2014 آذار 
جزيــرة القــرم التابعــة ألوكرانيــا، وهــو مــا مل يعــرف 
بــه املجتمــع الــدويل، وأعقبــه فــرض عقوبــات عــىل 
والواليــات  األورويب  االتحــاد  قبــل  مــن  موســكو 

املتحدة ودول أخرى.



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

Saturday 16 October 2021 السبت 9 ربيع األول 1443هـ 16 أكتوبر/ تشرين األول

وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا الــيء ال يــرد نــار قلــب أبــو 
مصطفــى الــذي يشــتعل خوفــا عليهــم، حيــث يعايــن مشــاهد 
الدمــار والشــهداء وتوثقــه عينــه الثالثــة، فيتذكــر أهلــه وأبنــاءه 
مبارشة، ويتوقع وصول أي خر يؤمله، ومع ذلك كان يواصل 
عملــه ومهنتــه الصحفيــة يف كل أماكــن التصعيــد، رغــم إصابــة 

بعض زمالئه واستشهاد آخرين منهم.
مــن  آخريــن  وثالثــة  ترشــحهام  مجــرد  أن  املصوَريــن  ويؤكــد 
الجائــزة  لنيــل  املرشــحني  العــرة  غــزة ضمــن  قطــاع  مصــوري 
قبــل إعــالن األســامء الفائــزة، فوًزا للقضية الفلســطينية، حيث 

وصلت الصور إىل املحافل الدولية.
أبــو مصطفــى )39 عاًمــا( يعمــل  واملصــور الصحفــي إبراهيــم 
رويــرز  وكالــة  يف   2002 عــام  منــذ  الصحفــي  التصويــر  يف 
لألنبــاء، ومنــذ أن التحــق باملهنــة عمــل عــى تغطيــة ومالحقــة 
وقائــع العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة، والتوغــالت الحدوديــة، 
والحــروب العدوانيــة األربعــة عــى القطــاع، ومســرات العودة، 

إضافة إىل الحياة اليومية للفلسطينيني.
الفرنســية ألفضــل مراســي  "بايــو"  أبــو مصطفــى جائــزة  وحــاز 
مــن الصــور  العامــة، وهــي سلســلة  الحــروب عــن فئــة الصــورة 

املنشورة عى رويرز بعنوان "غزة 11- يوًما من القصف".
وتضمنت قصته املصورة أربع عرة صورة، يرسد من خاللها 
الرضبات املوجعة التي تعرض لها قطاع غزة من قبل طائرات 

العدوانيــة  اإلرسائيليــة  الحــرب  خــالل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
األخــرة يف مايــو/ أيــار املــايض، ملــدة أحد عر يوًمــا متتالًيا 

دون أي فرة تهدئة.
األبــراج  مــن  العديــد  وقصــف  اســتهداف  اللقطــات  وتظهــر 
آالف  وتهجــر  والحكوميــة،  املدنيــة  واملنشــآت  الســكنية، 
ثــم دفــن  التنفيــذ،  الهدنــة حيــز  الفلســطينيني، حتــى دخلــت 
الفلســطينيون الشــهداء، محاولني االســتمرار يف العيش عى 

أنقاض منازلهم.
وتلقــى أبــو مصطفــى دعــوة لحضــور االحتفــال يف دولــة فرنســا، 
إجــراءات  غــزة، خــالل  العــادة األوضــاع يف قطــاع  كــام  "ولكــن 
الحصــول عــى الفيــزا والتنســيق للســفر عــر معــر رفــح البائس 
م الجائــزة قــد انتهــي"، وفــق مــا يقــول،  يكــون موعــد حفــل تســلُّ
مؤكًدا أن هذه ليست املرة األوىل التي يحرم فيها املصورون 
الصحفيون االحتفاء بالجوائز العاملية التي حصلوا عليها أمام 

الجمهور العاملي.
ويشدد أن الجائزة تعطيه والصحفيني اآلخرين فرصة للوقوف 
أمام العامل واإلبالغ عام يجري يف بلدانهم لكونها من الجوائز 

الدولية ملصوري الحروب واألحداث والنزاعات.
ويقــول لصحيفــة "فلســطني": "كنــت متيقًنــا مــن فــوزي لقــوة 
ضمــن  أين  إلخبــاري  اتصلــوا  وعندمــا  قدمتهــا،  التــي  الصــور 
شــعور  كــام  االنتصــار  بنشــوة  شــعرت  العــرة،  املرشــحني 

ويشــر أبــو مصطفــى إىل أنــه ويف أثنــاء عملــه تحــت القصــف، 
ال ينقطع التواصل بينه وبني املكتب، حيث ال يتوقف مديره 
صهيــب ســامل عــن تذكريــه بتعليــامت وإرشــادات الســالمة، 
ورضورة توخــي الحــذر وعــدم املخاطــرة، "فــال صــورة تســتحق 

حياة مصور مهام كانت أهميتها".
ويــرى أن الحــروب بيئــة خصبــة لكونها تنقل حالة الرصاع القائم 
يف املنطقــة، وتــرز املعانــاة وحجــم الدمــار، وذلــك مــن خــالل 

مشاركتها يف املحافل الدولية.
المنافسة وحكمة الميدان

مــن الصحفيــني املصوريــن  الكثــر  أبــو مصطفــى  مــع  ويجمــع 
الذيــن نشــأت معهــم عالقــة قامئــة عى املحبــة والتقدير وروح 
املنافســة ومنهــم املصــور الصحفــي البابــا، الــذي شــاركه الفوز 

بالجائزة.
وتطــرق البابــا للحديــث عــن العالقــة القويــة التــي تجمعهــام، 
فهــي قامئــة عــى املحبــة رغــم صعوبــة املواقــف التــي ميــرون 
بهــا، إال أنهــام يــد واحــدة يف امليــدان، يطمئنــا عــى بعضهــام 
باســتمرار، ألن هــامًّ واحــًدا يجمعهــام وكذلــك رســالة واحــدة، 
لكــن مــا يحجبهــام عــن بعضهــام هــو ســعيهام إىل املنافســة، 
فكل واحد منهام يسعى ألن يكون يف مكان عاٍل وموقع ألخذ 

صورة مختلفة.
ويقــول البابــا: "روح املنافســة مــن األشــياء اململــة يف العالقــة 

الغزيني يف معركة ســيف القدس، وكان ذلك مبنزلة الفوز أن 
ُاختار من بني 400 متقدم للجائزة من مختلف دول العامل".

اليقظة والجهوزية
أبــو  عمــل  إليــه  يحتــاج  مــا  هــو  الدامئــة"  والجهوزيــة  "اليقظــة 
مصطفــى بســبب طبيعــة األحــداث القامئــة يف القطــاع، وعــى 
مدار عمله يف مجال التصوير الصحفي كل عام يحصل عى 

جائزة ما.
الــذي يقطــن مدينــة خــان يونــس: "الخــروج  ويقــول الصحفــي 
خالل أيام الحرب ليس سهاًل، خاصة أن ترك عائلتك خلفك 
مــن  أحــر  عــى  عودتــك  ينتظــرون  الذيــن  الصغــار  وأطفالــك 
الجمــر، كنــت أخــرج كل صباح حســب املنطقــة التي يحددها 

فريق العمل للتغطية".
ويضيــف: "يف أيــام الحــروب والتصعيــدات أكــون قلًقــا عــى 
أرسيت، لكــن املعــروف عندنــا يف قطــاع غــزة يف تلك األوقات 

أن الكل مستهدف، الحرب ال تفرق بني أحد".
وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا الــيء ال يــرد نــار قلــب أبــو 
مصطفــى الــذي يشــتعل خوفــا عليهــم، حيــث يعايــن مشــاهد 
الدمــار والشــهداء وتوثقــه عينــه الثالثــة، فيتذكــر أهلــه وأبنــاءه 
مبارشة، ويتوقع وصول أي خر يؤمله، ومع ذلك كان يواصل 
عملــه ومهنتــه الصحفيــة يف كل أماكــن التصعيــد، بالرغــم مــن 

إصابة بعض زماليئ واستشهاد آخرين منهم.

التــي تجمعنــا بصفتنــا زمــالء عمــل، وهــي مفروضــة رغــاًم عنــا 
بحكم طبيعة العمل، ولكنه تنافس إيجايب وطبيعي وال يفسد 

للود للقضية".
واألحــداث  الحــروب  وقــت  يف  "لكننــا  قائــال:  ويســتدرك 
الســاخنة نكــون يف ظهــر بعضنــا، كل واحــد منــا ســند لآلخــر"، 
مستذكًرا كيف اختبأ وزميله أبو مصطفي خلف أحد الجدران 
ليحميــا أنفســهام مــن الشــظايا بعــد قصــف بــرج الــروق غــرب 

مدينة غزة.
وقــد تجــاوز البابــا مراحــل التهــور رغــم تعرضــه لإلصابــة أكرث من 
مــرة، إال أنــه لخــص ســنوات عملــه بــأن الحكمــة هــي األفضل يف 

ميدان العمل وهذه تأيت براكم الخرة.
ويلفت إىل أن تنافس مصوري غزة يف امليدان فيه رضب من 
الجنون، "فبعضهم يتخطى كل مبادئ السالمة الشخصية يف 
ســبيل الحصــول عــى الصــورة، جميــل أن ميتلــك املصــور قــوة 
قلــب لالندفــاع يف قلــب الحــدث، ولكــن يجــب أن نقتنــع أن ال 

صورة تساوي حياتنا".
وحصــل عــى املركــز الثاين لجائزة بايو الفرنســية لفئة الحكام، 
حيــث تنــاول صــورة الحــرب عــى غــزة: االنفجــارات والصواريــخ 

والجنازات والدمار والركام والشهداء والجرحى.
الفلســطينيني  املصوريــن  صــور  يجمــع  أن  البابــا  ويتمنــى 
الفائزيــن يف جوائــز دوليــة، والتــي عرضــت يف محافــل دوليــة، 

نابلس/ فلسطني:
مع كل ســاعة متيض، يزداد الخوف لدى عائلة األســر الفلســطيني 
املرضب عن الطعام منذ نحو شهرين عى التوايل، املهندس عالء 
الدين األعرج، مع تدهور وضعه الصحي منذ استهل إرضابه يف 10 
أغســطس/ آب املــايض، علــاًم بأنــه ال يســتطيع الوقــوف عــى رجليه 
نهائيــًا منــذ أكــرث مــن شــهر، وقــد فقــد 20 كيلوغرامــًا مــن وزنــه عــى 

األقل، وبات يتكلم بصعوبة بالغة. 
ورغــم حالتــه الخطــرة، منعــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي عائلتــه 
زيارته، وكذلك محاميه الذي مل يجتمع به إال مرات معدودة منذ أن 

بدأ معركة "األمعاء الخاوية" ضد اعتقاله اإلداري.
تصــف والــدة املهنــدس عــالء ابنهــا بأنــه "صاحــب عزميــة وإرصار ال 
يلينــان": "أعــرف جيــدًا أنــه لــن يراجــع أو يفــك إرضابــه إال إذا انتــرص 
الشــهادة،  يتمثــل يف  آخــر  نفســه ملصــر  هيــأ  وقــد  ســّجانيه.  عــى 
اســتعداده  فيهــا  يؤكــد  أســابيع  ثالثــة  نحــو  قبــل  رســالة  لنــا  وبعــث 

لالنتصار أو الحرية أو االستشهاد".
ويتحــدر عــالء مــن بلــدة عنبتا التي تقع بــني مدينتي نابلس وطولكرم 
شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، وهــو يف الثالثينيــات، وميلــك بنيــة 
املواجهــة  عــى  القــدرة  إىل  -إضافــة  يتمتــع  لكنــه  عاديــة،  جســدية 
بــه عــى أقرانــه، إذ حــّل يف املرتبــة  بــذكاء كبــر يتفــّوق  والتحــدي- 
العامــة،  الثانويــة  امتحانــات  يف  الوطــن  مســتوى  عــى  الخامســة 
مبعــدل 99.1 %، وتصــدر دفعــة تخرجــه مــن كليــة الهندســة املدنية 
بجامعــة النجــاح يف مدينــة نابلــس شــاميل الضفــة. وبــارش فــور إنهائه 
والبيئــة  امليــاه  هندســة  يف  املاجســتر  دراســة  يف  البكالوريــوس 

بالجامعة ذاتها.
حلم طبيب الجراحة

وتشــر والدتــه لـــ "العــريب الجديــد" إىل أن ابنهــا "كان ســيغدو جّراحًا 
كليــة  األوىل يف  ســنته  خــالل  عــدة  مــرات  االحتــالل  يعتقلــه  لــو مل 
الطب؛ ما اضطره إىل التحّول إىل اختصاص الهندسة، مع استمرار 

تســع  يف  الجامعيــة  دراســته  ينهــي  جعلــه  الــذي  أمنيــًا؛  اســتهدافه 
سنوات بداًل من خمس".

وقبــل نحــو ســبع ســنوات ونصــف الســنة اقــرن عــالء بأســامء قزمــار، 
لكنهــام مل يعيشــا معــًا أكــرث مــن ســنتني، وأنجبــا ابنهــام محمــد. وقــد 
مــرات،  عــالء خمــس  القصــرة  الفــرة  هــذه  االحتــالل خــالل  اعتقــل 
والدة  حضــور  حرمــه  مــا  اإلداري"،  "االعتقــال  بنــد  تحــت  معظمهــا 
ابنــه، ووداع والــده ســميح، األكادميــي املتخصــص يف اللغــة العربيــة 
بجامعة القدس الذي تويف عام 2018، حني كان عالء محتجزًا يف 

سجن النقب الصحراوي.
وما إن بدأ الطفل محمد يعتاد وجود والده عالء، حتى فّرق االحتالل 
بينهــام. تقــول والــدة عــالء: "يف آخــر أيــام يونيــو/ حزيــران املــايض، 
بنابلــس،  املعاجــني  حــي  يف  عــالء  منــزل  االحتــالل  عنــارص  دهــم 
ورضبوه أمام طفله، الذي بىك بحرقة وخوف مام يشاهده من عنف 

تجاه أبيه، ومن دون أن يدرك من هؤالء، وملاذا يفعلون ذلك".
حد لمسار الغياب

وبعد أيام قليلة من اعتقاله، صدر أمر اعتقال عالء إداريًا، بال تهمة 
أو محاكمــة، ملــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد، مــا دفعــه إىل خــوض 

معركة اإلرضاب عن الطعام. 
وقال يف الرسالة الوحيدة التي وصلت إىل زوجته وكتبها يف اليوم 
األربعني لبدئه اإلرضاب عن الطعام: "أشعر يف كل يوم أنني أقرب 
أكــرث مــن تحقيــق النــرص. صحيــح أن وزين ينــزل برسعــة، وأكــرث مــن 
املعتــاد يف اإلرضابــات، لكــن أشــعر أننــي بخــر. رمبــا كان لزامــًا عــّي 
أن أكمــل التصالــح مــع املــوت، فــإذا كتب الله عّز وجّل أن أقيض يف 
هــذا اإلرضاب، فعــزايئ أن أحــرار شــعبي ُكــرث، وأننــي مل أعــش نــذاًل 
ومل أمت مطأطئ الرأس. وإذا كتب يل البقاء فسيكون نرصًا مدويًا 
بإذن الله. أنت سندي وذخريت. تأكدي أنني سأكون بينكم قريبًا". 
وتابع: "مل أنفذ هذا اإلرضاب ترفًا، بل مضطرًا يك أضع حدًا ملسار 
غيايب عن األرسة والحياة. نقرب من املوت لنصنع الحياة، ونطلب 

العيش أحرارًا بال قيود".
وتعلق الزوجة أســامء عى الرســالة بالقول: "قرر عالء خوض هذه 

املعركة بإرصار وعزمية زادا اليوم، ونحن معه".
بزوجهــا.  املحــدق  بالخطــر  تشــعر  أســامء  باتــت  الوقــت  ومبــرور 
وكتبــت عــى صفحتهــا يف "فيســبوك": "رصخــة مدويــة. أمل يحــن 
وقت تحرك الضامئر. أمل تسمع قيادتنا الفلسطينية صوتنا؟ حان 
وقــت إنقــاذ أرواحهــم )األرسى( املنهكــة. أنتــم ال تعلمــون مــا ليلنــا، 
ومــا الكوابيــس والكواليــس التــي نعيشــها. أرجــو مــن كل األحــرار أن 

يتدخلوا يف قضية عالء، وكل الوزارات والوزراء". 
مــا  للمــوت.  تتابــع أســامء: "أرسانــا يف خطــر، ويجــب أال نركهــم 
ميــرون بــه هــو مــوت بطــيء حقــًا. أهلهــم يواجهــون حقيقــة صعبــة 
نبــأ  إعــالن  نبلــغ مرحلــة  أن  نريــد  ال  تجميلهــا.  للغايــة، وال ميكننــا 

استشهاد عالء، ثم نبدأ بذكره والحديث عن بطوالته".
وفقداًنــا  وإغــامء  دواًرا  عــالء  يعــاين  الصحــي،  وضعــه  شــأن  ويف 
للركيــز والنســيان وآالًمــا يف أنحــاء جســمه، خصوصًا يف األطراف، 
ومن عدم القدرة عى النوم، ويتقّيأ كل ما يربه من ماء من أنفه، 
وذلــك وســط مامرســات قاســية مــن إدارة ســجن الرملــة اإلرسائيــي 
بعــد عزلــه يف زنزانــة مضغوطــة )مغلقــة الباب والنافذة(، وشــديدة 
االتســاخ ومليئة بالرصاصر، مع ســحب كل احتياجاته الشــخصية 
من غطاء ومنشفة ومصحف وسجادة صالة. وسبق أن ُنقل مرتني 

إىل مستشفى "أساف هروفيه"، ثم أعيد إىل سجن الرملة.
أطيــاف  كل  إىل  اللهجــة  شــديدة  عتــاب  رســالة  الزوجــة  وتوجــه 
املجتمع الفلســطيني، وتقول: "التحرك لنرصة األرسى املرضبني 
ضعيــف جــدًا، وال يرقــى إىل مســتوى تضحياتهــم، علــاًم أن األســر 
كايــد الفســفوس مــرضب منــذ نحــو ثالثــة أشــهر. ويف كل يــوم ميــر 
تزيــد فرصــة وفاتهــم ال قــّدر اللــه. ومع ميض األيــام يصبح تراجعهم 
والصمــود  الحجــم  بهــذا  معركــة  خوضهــم  إثــر  يف  مســتحيل  شــبه 

فيها".

اليقظة والجهوزية والمنافسة تدفع بالمصورين  
أبو مصطفى  والبابا إلى "البايو" الفرنسيةأبو مصطفى  والبابا إلى "البايو" الفرنسية

مضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين

األسير عالء األعرج:األسير عالء األعرج: "أقترب من الموت ألصنع الحياة"

عن فئة الصورة العامة ألفضل مراسلي الحروب

غزة/ هدى الدلو:
ال يخفي المصورون الصحفيون 

الفلسطينيون إبراهيم أبو مصطفى 
ومحمد البابا، فرحتهما بفوزهما 
بجائزة "بايو" الفرنسية ألفضل 

مراسلي الحروب، إال أنهما يؤكدان أن 
هذا الفوز مغلف بالكثير من الخوف 

والقلق، حيث تكون العين على 
الحدث في حين يشتعل القلب على 

الصورة الفائزة لمحمد الباباالصورة الفائزة لمحمد الباباُأَسرهم. الصورة الفائزة إلبراهيم أبو مصطفىالصورة الفائزة إلبراهيم أبو مصطفى
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مل تكــن اللعبــة بعيــدة عــا حــدث واقًعــا، فــإرساء 
التي ذهبت "للصالة باملســجد األقىص" وســارت 
مبمــرات البلــدة القدمية، انهالت عليها رصاصات 
جنود االحتالل اإلرسائييل، لتكتب بدمائها حكاية 
إنسانة أقبلت عىل الحياة، تعلمت وتفوقت وهي 
ماليــة ومرصفيــة"،  تــدرس "علومــا  طالبــة جامعيــة 
خطــت  الكاتبــة  فهــذه  لألقــىص،  الدخــول  منعــت 

حروفها كل يشء إال حكاية سفرها.
خروج بال عودة

أيلــول  ســبتمرب/  مــن  والعرشيــن  التاســع  يف 
2021، خرجــت إرساء الســاعة الرابعــة عــرًصا مــن 

خروجهــا  وقبــل  جنــن،  يف  قباطيــة  ببلــدة  منزلهــا 
املــدارس  مــن  عودتهــم  بعــد  أبناءهــا  اســتقبلت 
وريــاض األطفــال، وتناولــت معهــم طعــام الغــداء، 
خصوصًيــا،  درًســا  وأعطتهــا  طالبــة  اســتقبلت  ثــم 
ثــم خرجــت مــن املنــزل وتأخــرت عــن العــودة إىل 

املنزل.
فــادي  لبيــت خالهــم  بعــد تأخرهــا ذهــب أطفالهــا 
أمهــم،  عــن  يســألون  ملنزلهــم،  املجــاور  خزمييــة 
اســتمر البحــث طــوال الليــل، ويف الصبــاح توقــف 
وهــو يتابــع األخبــار عنــد صــورٍة لفتــاة ممــددة عــىل 
األرض بالقــدس استشــهدت فجــر الخميــس وألقى 

عىل روحها السالم.
مــرر يــده عــىل شاشــة هاتفــه منتقال لصــورة أخرى، 
قبــل أن تعــود بــه ذاكرته للون القميص الذي تكرس 
الخطــوط الســوداء لونــه األبيــض، وكانــت شــقيقته 

دامئــا ترتديــه مثله، ليعود للصورة التي ترحم عىل 
صاحبتهــا قبــل قليــل، يدقــق بهيئة الجســد، يحاول 
التقريب والتأكد من أنها شقيقته، فكان القميص 

عالمة كبرية جعلته يعرف باستشهاد شقيقته.
قطــع رنــن الهاتــف محــاوالت فــادي التعــرف عــىل 
صاحبــة الصــورة، ينصــت لصــوت املتصــل، وكان 
بتعجــرف:  يتحــدث  االحتــالل  مخابــرات  ضابــط 
"احنــا حيدنــا أختــك إرساء"، مل يكــن ســهاًل عــىل 
ويــزوران  باملنــزل،  تجــاوره  الــذي  إرساء  شــقيق 
بعضهــا بعًضــا يومًيــا، اإلنصــات للخــرب، غــاب يف 
ايش؟"..  "بــدك  الضابــط  يســأله  أن  قبــل  صمتــه 
النطــق:  اســتطاع  بالــكاد  بــاألمل  املســكون  صوتــه 
"بدنــا الجثــة"، وهــو الــذي كان بــن لحظــات يبحث 
بهــا ألطفالهــا.. واآلن ال  يعــود  أن  أمــل  عنهــا عــىل 

يعرف بأي وجٍه سيعود إليهم!".
احتار ماذا سيقول لالبنة الكربى تولن )11 عاًما(، 
وماذا ســيقول لعامر )10 ســنوات( أكرب أبنائها من 
الذكــور، وكيــف ســيقتنع ورد ابــن الخمــس ســنوات 
وتيم الذي مل يتجاوز العامن أن أمه رحلت، وهو 
الذي جاء إىل الدنيا حديًثا وسيكمل عمره بال أم.

يف بيــت العــزاء، ميســك عامــر الــذي مل يــَر جثان 
أمه بعد -بسبب احتجازه من قبل قوات االحتالل- 
دلوا مليئا بزجاجات املياه، يوزعها عىل املعزين، 
يــروي  البالســتيكية،  الكــرايس  ممــرات  بــن  ميــر 
عشــطهم، كانــت مالمحــه باهتــة تقيم مراســم وداٍع 
صامتة؛ وهو يحتاج ملن يروي عطش شوقه ألمه.

املحمرتــن وقلبــه املقهــور: "تركــت لنــا الوجــع".. 
قطعــت دمعــة حــارة مســري صوتــه: "مل يســتوعب 
الصبــاح  يف  الحــق  الصغــري  ابنهــا  الخــرب،  األوالد 
أمــه،  أنهــا  يعتقــد  الســيارات  بــن  وركــض  ســيدة 
يــوم خروجهــا األخــري عــاد أوالدهــا قبــل العــرص مــن 
املدرســة، وأعــدت لهــم الطعــام، ثــم أعطــت درســا 
خصوصيا ورحلت.. ال حول وال قوة إال بالله، صرب 
لدفنهــا،  جثانهــا  نريــد  املســتعان،  واللــه  جميــل 

لكن الحزن ال يدفن".
األزرق،  العــامل  يف  إرساء  صفحــة  داخــل  تتجــول 
لــدى  التــي تركتــه  فتكتشــف كميــة الحــب الكبــرية 
منشــور  عــىل  مؤخــًرا  علقــن  اللــوايت  صديقاتهــا 
كتبته يف يوليو/ متوز املايض: "يف انتظار ليايل 

لم تكن إسراء؟
ليــس غريًبــا عــىل تيــم وورد اللذيــن ينتظــران عــودة 
والدتهــا، أن يالحقــا امــرأة ترتــدي قميًصــا يشــبه 
قميــص أمهــا ويجتــازا الطريــق للحــاق بهــا، فيصــال 
إىل املــرأة ليجــدا اختــالف املالمــح والصــوت عــن 
أمهــا، وليــس غريًبــا عــىل تيــم الــذي يلهــو بهاتــف 
خالــه "إىل حــن عــودة أمــه"، فيعــر الطفــل عــىل 

صورة أمه، فيسألها برباءة "وينك ميا.. تعايل".
نحــاول  كبــرية،  صدمــة  حالــة  يف  األرسة  تــزال  "ال 
تهويــن الوجــع عــىل األطفــال، لكونهــم متعلقن يب 
كثرًيا يف حياة والدتهم، وكانوا دامًئا يأتون لبيتي، 
واآلن اصطحبهــم للتنــزه علهــم ينســون مــا جــرى"، 

يقول فادي بأمل.
تداهم الدموع صوته املخنوق وهو يطيل التوقف 
عنــد آخــر املواقــف التي جمعته بــإرساء: "أصيبت 
بفــريوس كورونــا قبــل عــدة أيــام مــن استشــهادها، 
وكنت أعتني بها ونقدم لها األدوية بالطب العريب 
يك تعالج نفســها، حتى شــفيت وجاءت وزارتني، 
مــا زلــت أذكر فرحتهــا بنجاح ابني بالثانوية العامة، 
أذكر كيف كانت سعيدة، وهي تنظر إىل مستقبل 

أبنائها تنتظر أن تعيش نفس الفرحة".
"تركت لنا الوجع"

يف بيــت العــزاء جلــس عمهــا )والــد زوجهــا( وهــو 
حــن  يف  وورد،   تيــم  حفيديــه  يديــه  بــن  يحمــل 
يقف بجانبه تولن وعامر، يسأله أحد الصحفين: 
بعينيــه  العــم  فــرد  خلفهــا؟"،  إرساء  تركــت  "مــاذا 

ديسمرب الباردة فقد اشتقنا إليها".
كانــت  الرتيــث،  منهــا  طلبــت  صديقاتهــا  إحــدى 
ردود  مــع  تتفاعــل  وهــي  الســعادة  مبنتهــى  إرساء 
غائــب،  عزيــز  ضيــف  بانتظــار  وكأنهــا  صديقاتهــا 
أعــادت إحــدى صديقاتهــا نبــش املنشــور فــردت: 
"شــو نعمل احنا اشــتقنالك كتري". تركت صديقٌة 

أخرى رًدا آخًرا: "ربنا يصربنا عىل فراقك".
فقــط  كتاباتهــا  تشــارك صديقاتهــا  تكــن إرساء  مل 
صديقاتهــا  شــاركت  حيــث  أيًضــا،  نجاحاتهــا  بــل 
فرحتهــا بالحصــول عــىل العالمــة الكاملــة يف مقــرر 
"الحركــة األســرية"، وأرفقــت الصــورة بنــص كتبــت 
فيــه: "اإلرادة الصادقــة لإلنســان، تشــبه قــّوة خفّيــة 
عــىل  لألمــام  دفعــًا  وتدفعــه  ظهــره،  خلــف  تســري 

طريق النجاح".
"ويحــدث أن نطلــق رصاصــة الرحمــة عــىل قلوبنــا، 
بــن  مــن  الجملــة  تلــك  كانــت  وداًعــا"،  ونقــول: 
موقــع  عــىل  الشــخيص  حســابها  عــىل  كتبتــه  مــا 
فيسبوك، لكن ما حدث أن رصاصة قاتلة اخرتقت 

قلبها بالفعل وأزهقت روحها.
هــي الكاتبــة التــي قالــت: "كفــاك يــا قلــب ال تــدق 
فقد أوجعتني.. ملن تدق اآلن؟ أما زلت ال تعي.. 
أتحاربنــي يــا قلــب أم أنــت معــي؟ تضغــط ويعلــو 
نبضــك يف دمــي.. أمل متــل بعــد أو تهتــدي؟ اهدأ 
يا قلب وال تســتعجل مرصعي )...( كفى يا قلب 
واصمــت فقــد أوجعتنــي"، رحلــت إرساء وهــدأت 

نبضات قلبها الذي صمت يف ُسبات طويل.

بكالوريــوس برصيــات، متزوجــة  )35 عاًمــا( حاصلــة عــىل  نقــاء 
ولديهــا أربعــة مــن األبنــاء، مل تجــد فرصــة عمــل يف اختصاصهــا، 
فقــررت أن متــارس هوايتهــا يف الكروشــيه، تصنع مالبس لبناتها 

الخمس والتي نالت إعجاب من حولها.
املالبــس  لصناعــة  مبرشوعهــا  نقــاء  بــدأت  ســنوات  عــرش  منــذ 
الصوفيــة مــن البيــت، وتوســع شــيئا فشــيئا بزيــادة الطلــب عــىل 
بــه زوجهــا لتوفــري  يــدر عليهــا دخــال تســاعد  منتجاتهــا، وأصبــح 

احتياجات البيت.
مؤخــًرا، شــاركت نقــاء يف مبــادرة "نســاء تدعــم نســاء"، لتقــدم 
خرباتهــا لزميالتهــا وغريهــا من النســاء ســواء الخريجات أو ذوات 
تطــرق  أن  ينتظــرن  وال  بهــم  خاصــا  مرشوعــا  ليفتتحــن  اإلعاقــة 

الوظيفية بيوتهن، ويستطعن االعتاد عىل أنفسهن.
تقول نقاء من النصريات وســط قطاع غزة لـ"فلســطن": "هديف 
اكتســاب  عــىل  النســاء  مــن  غــريي  مســاعدة  واألخــري  األول 
مهــارة جديــدة تــدر عليهــن دخــال مــن خــالل دورات يف صناعــة 
الكروشــيه، وكــا أســتطيع تعليمهــن الرســم فلــدي موهبــة فيهــا 

أيضا".
وتدعــو الســيدات إىل عــدم انتظــار الوظيفــة، مضيفــة "تخرجــت 
مل  عائليــة  لظــروف  ولكــن  الجامعــة،  يف  دفعتــي  عــىل  األوىل 
أمتكــن  املســئوليات مل  زيــادة  وبعــد  معيــدة،  أكــون  أن  أمتكــن 
مــن الحصــول عــىل وظيفــة، ولكــن مل أيــأس وبحثت مع ذايت عن 

موهبة أستطيع من خاللها أن أقيم مرشوًعا من بيتي".
التطريــز  تــارة  متســك  اللــه  عبــد  أبــو  إرساء  جلســت  وبجوارهــا 
وترســم عــىل "االيتامــن" بقلــم الرصــاص، ومــن ثم متســك اإلبرة 
وتبدأ بصناعة غرز عىل شكل وردة، بهدف إنتاج تعليقة حائط.

إرساء خريجــة الرتبيــة الفنيــة مل تجــد وظيفيــة كآالف الخريجــات 
لــذا  حيــث تخطــت نســبة البطالــة يف قطــاع غــزة حاجــز 48%، 
أرادت أن يكون لها مرشوع خاص يدر عليها دخال ماديا يعينها 

عىل مصاريفها اليومية.
مــن  ذاتيــا  وإدخالــه يف االكسســوارات  التطريــز  تعلمــت إرساء 

خالل االلتحاق بدورات، والتعلم عن طريق اليوتيوب، والتحقت 
مببادرة "نساء تدعم نساء" لتتعلم كيف تسوق منتجاتها وتفيد 

غريها من النساء يف كيفية صناعة اإلكسسوارات املطرزة.
يل  فتحــت  "املبــادرة  لـ"فلســطن":  عامــا(   23( إرساء  تقــول 
البــاب الكتســاب خــربات، وتبــادل الخربات مع النســاء األخريات 
املشــاركات يف املبــادرة أو التــي ألتقــي بهــم يف الــدورات التــي 

نشارك بها من خالل مركز زينة الشبايب".
وتحــاول إرساء إدخــال تصميــات عرصيــة عــىل اإلكسســوارات 
واملالبــس، بحيــث تناســب املوضــة التــي تقبــل عليهــا الصبايــا 
والنســاء يف الوقت الحايل، وتتمكن من خاللها منافســة غريها 

يف مجال التطريز.
تطويــر  عــىل  النســاء  تعــن  الصغــرية  "املشــاريع  وتضيــف: 
واكتســاب  مهاراتهــن،  وتنميــة  منتجاتهــن،  وتســويق  أنفســهن، 

مهارات جدية يف التسويق".
مشغل زينة

وتبن مديرة مشغل زينة الشبايب عطاف حمد أنها استهدفت 
والــاليت  النســاء  مــن  اإلعاقــة  وذوات  الخريجــات  مبادرتهــا  يف 
يعانن من وضع اقتصادي صعب وميتلكن مواهب ومهارات، 

ا من خالل توفري مشاريع صغرية لهن. لدعمهن اقتصاديًّ
الشــبايب  زينــة  مشــغل  إقامــة  إىل  لـ"فلســطن"  حمــد  وتشــري 
كمكان الحتضان هؤالء النسوة، وتوفري األدوات الالزمة لهن يف 

مجال الطبخ، أو التطريز، أو املنتجات الخشبية.

وتشري إىل أنها قامت بالتشبيك مع املؤسسات املعنية بذوي 
اإلعاقــة، والجامعــات، لتوفــري دورات تدريبيــة لــذوات اإلعاقــة، 
والطالبــات، والخريجــات أيًضــا، مــن أجــل إكســابهن مهــارة معينة 

تعينهن عىل فتح مرشوع لهن يدر عليهم دخال.
وتلفــت حمــد إىل أن املبــادرة تســتهدف حالًيــا خمــس ســيدات 
من النصريات والربيج، وهن األساسيات يف املبادرة، وسيقمن 
بتدريب غريهن من النساء وإعطائهن من خرباتهن يف مجاالت 

مختلفة.
وتذكر أنه تم التشبيك مع املتاجر الكبرية )املوالت(، ومحالت 
الهدايا لعرض املنتجات بداخلها، كا يتم التســويق من خالل 
بشــكل  تقــام  التــي  واملعــارض  االجتاعــي،  التواصــل  منصــات 

دوري لعرض منتجات النساء.
الوضــع  تحســن  إىل  تهــدف  املبــادرة  أن  إىل  حمــد  وتنبــه 
االقتصــادي للخريجــات وذوات اإلعاقــة بتوفــري فــرص عمــل لهن، 
وتقديم دعم نفيس واجتاعي لهن، وإحياء الرتاث الفلسطيني 

من خالل التطريز وصناعة اإلكسسوارات.
وتدعــو املؤسســات ذات العالقــة، ورجــال األعــال، واملمولــن 
حمــد  وتختــم  االســتمرارية.  النســاء  إلعانــة  املــرشوع  دعــم  إىل 
حديثها: "نطمح إىل استمرارية املبادرة وتوسعتها بحيث يكون 
لنــا مطعــم خــاص بالنســاء يقــدم األكالت الرتاثيــة الفلســطينية 
للنســاء فقــط، ومشــغل يضــم عــدد أكــرب مــن النســاء متعــددات 

املواهب". 

لندن/ وكاالت:
بعــد مــا يســمى »انقطــاع وســائل التواصــل االجتاعي 
الكبــري لعــام 2021«، ألكــر مــن ســت ســاعات يف 4 
أكتوبــر )ترشيــن األول(، حــدث ما كنا نظنه مســتحياًل، 
و»إنســتغرام«  »فيســبوك«  خدمــات  توقفــت  أي 

و»واتساب« عن العمل.
بالنســبة للكثرييــن منــا الذيــن يعتمــدون بشــدة عــىل 
وســائل التواصل االجتاعي ومواقع املراســلة للرتفيه 
عن أنفسنا والتواصل مع األصدقاء والعائلة، كان األمر 

أقرب إىل »كابوس«، وفقًا لصحيفة "إندبندنت".
ألقــت رشكــة "فيســبوك" باللــوم عــىل خطــأ تقنــي يف 
إىل  أدى  متتــاٍل"  "تأثــري  يف  تســبب  الــذي  االنقطــاع 
توقــف املنصــات، وبينــا تــم إصالحــه اآلن، كان ذلــك 
تذكــريًا حــادًا مبــدى اعتادنــا عــىل وســائل التواصــل 

االجتاعي.
وتقــول الدكتــورة راشــيل كينت محــارضة يف االقتصاد 
الرقمــي واملجتمــع يف كينغــز كوليــدج لنــدن: "مــا يثري 
االهتام حقًا يف انقطاع الخدمة هو التخلص الفوري 
من الســموم الرقمية التي تجربنا جميعًا عىل التعامل 

معها كل يوم".
وتابعت: "نحن جميعًا نكافح اآلن يومًا بعد يوم إلدارة 
تغذيتنا وعاداتنا الرقمية، ونحاول إقامة عالقات أكر 

صحة مع التقنيات يك ال نصبح مدمنن".
انقطــاع  مــع  ذلــك،  "ومــع  الدكتــورة:  وأضافــت 
عــن  التوقــف  إىل  الفــور  عــىل  اضطررنــا  الخدمــات، 
الوصــول إىل هواتفنــا، أو حتــى إذا كنــا نصــل إليهــا، مل 
نحصــل عــىل جرعــة الدوبامــن هذه، حيــث إن الرتفيه 
والتواصــل االجتاعــي مــن الجهــاز الــذي اعتدنــا عليــه 

مل يكن موجودًا".
مــدى  الحادثــة أظهــرت  أن هــذه  وأشــارت كينــت إىل 
إدمــان الكثــري منــا عــىل وســائل التواصــل االجتاعــي. 
وتوضــح: "لقــد كان تحديــًا كبــريًا وأجربنــا عــىل الفــور 

ليــس فقــط عــىل التخلــص مــن الســموم الرقميــة، ولكن 
أيضًا مواجهة عالقتنا التي تســبب اإلدمان ليس فقط 

بهواتفنا، ولكن أيضًا بالتطبيقات نفسها".
أو  لـ"فيســبوك"  معتــادًا  مســتخدمًا  كنــت  وإذا 
نفســك  وجــدت  فرمبــا  "واتســاب"،  أو  "إنســتغرام" 
تفتــح التطبيقــات باســتمرار، فقــط لتتذكــر أنهــا كانــت 

معطلة.
بالنســبة لكينــت، فــإن هــذه العالقــة "توضــح حقــًا إىل 
أي مــدى تصبــح هــذه التكنولوجيــا امتــدادًا لقدراتنــا، 
والتواصــل  املجتمــع  الكثــري:  لتمكــن  وســاطة  كأداة 
عــن  التوقــف  عــىل  قــدرة  عــدم  هنــاك  االجتاعــي... 
أنــك عــىل علــم باعتــادك  اســتخدامها رغــم حقيقــة 

عليها".
بعــض  أثــار  قــد  القــرسي  التوقــف  هــذا  يكــون  وقــد 
التــي  للــرشكات  بالنســبة  - خاصــة  الســلبية  املشــاعر 

تعمل عىل هذه املنصات.
وقالت كينت: "عىل صعيد األعال، ســيكون هناك 
دامئــًا قــدر كبــري مــن القلــق بشــأن عــدم القــدرة عــىل 
إدارة أمــورك بفعاليــة... نحــن نعيــش يف ثقافــة متاحــة 

دامئًا".
وتقــرتح الدكتــورة أن املســتخدم العــادي للتطبيقــات 
عــدم  مختلفــة:  ألســباب  ولكــن  »قلقــًا،  أيضــًا  واجــه 
القــدرة  وعــدم  معتــاد،  بشــكل  التصفــح  عــىل  القــدرة 
قــد  التــي  والخدمــات  املنتجــات  إىل  الوصــول  عــىل 
عــىل  القــدرة  عــدم  عــن  فضــاًل  رشائهــا،  يف  يرغــب 

الدردشة مع األصدقاء".
إىل  الخدمــة  انقطــاع  يدفعنــا  أن  يف  كينــت  وتأمــل 
إعــادة تقييــم عالقاتنــا مــع هــذه التطبيقــات املســببة 
لإلدمان. وأضافت: "يف عامل مثايل، سيؤدي انقطاع 
الخدمــات إىل دفعنــا للتمتــع بحيــاة صحيــة أكــر عــىل 
كــم  أعــرف  الحقيقــي، ال  ولكــن يف عاملنــا  اإلنرتنــت، 

سيستمر ذلك".

كيف يؤثر تعطل مواقع التواصل 
ا؟ االجتماعي فينا نفسيًّ

إسراء خزيمية..إسراء خزيمية.. أم ومعلمة تغيرت وجهة سفرها
غزة/ يحيى اليعقوبي:

"معقول؟".. منشور كتبته بعالمة استفهام، حينما شاركت بلعبة التنبؤ المستقبلية اليومية 
على "فيسبوك"، وكان عنوانها "كيف ستنتهي عام 2021"، فكانت النتيجة "السفر"، مرفًقا 

بصورٍة ليد تحمل جواز سفٍر بين الجبال الخضراء، وصورة أخرى لشاب يرفع علم فلسطين في 
ممر بالبلدة القديمة بالقدس أمام قوات االحتالل التي تحاول منعه الدخول لألقصى، كانت 

تضعها غالًفا لصفحتها.

"نساء تد عم نساء".. مبادرة لتبادل 
الخبرات الِحرفية في المطرزات

غزة/ مريم الشوبكي:
تمسك نقاء يونس صنارة 

تحيك خيطان الصوف وببراعة 
تدخل الغرز ببعضها لتصنع 

فستاًنا زهرًيا، بعد أن أحاكت 
له "كالكيل" من اللون ذاته، 
وصنعت له وشاًحا وقبعة.

تدعـــــــم 
الخريجات

 وذوات اإلعاقة
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
"حــاس"  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  اعتــرت 
مشــاركة الســويرسي جيــاين إنفانتينــو رئيــس االتحاد 
يســمى  مــا  افتتــاح  "فيفــا" يف  القــدم  لكــرة  الــدويل 
اللــه  مأمــن  مقــرة  عــى  املقــام  التســامح(  )متحــف 
"انحيــازًا  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  اإلســامية 
شــعبنا،  ملعانــاة  وتجاهــًا  الصهيــوين،  للعــدو 

عــى  لاحتــال  وتشــجيعًا  ملشــاعره،  واســتفزازًا 
مواصلة عدوانه".

القانــوع  اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
يف ترصيــح صحفــي : إن "مشــاركة رئيــس الفيفــا يف 
فعاليــة االفتتــاح تتنــاىف مــع مبادئ النظام األســايس 
تســييس  وهــي  القــدم،  لكــرة  الــدويل  لاتحــاد 
مرفــوض، وجهــل بتاريــخ شــعبنا عــى أرضــه وبرتاثــه 

ومعامل مدينة القدس التاريخية".
املقابــر  أكــر  مــن  اللــه  مأمــن  مقــرة  "تعــد  وأضــاف 
اإلسامية يف القدس، ومتثل تاريخًا عريقًا لشعبنا 
الفلسطيني، ومعلًا حضاريًا ملقدساتنا، واالعتداء 
عليهــا ونبــش القبــور فيهــا جرميــة صهيونيــة تأيت يف 
املدينــة  معــامل  طمــس  االحتــال  محــاوالت  ســياق 

املقدسة وتغيري هويتها العربية اإلسامية".

غزة/ مؤمن الكحلوت:
مهــًا  اجتاعــًا  القــدم  كــرة  اتحــاد  يعقــد 
اللجنــة  مببنــي  املؤقــت  مبقــره  اليــوم 

األوملبية، غرب مدينة غزة.
وســيحدد االتحــاد خــال اجتاعــه، موعد 
والدرجــة  الــدوري املمتــاز  بطولــة  انطــاق 

شــهر  خــال  انطاقــه  واملتوقــع  األويل، 
نوفمر القادم.

ويتجــه االتحــاد إللغــاء بطولة كأس الســوبر 
للموســم الحــايل، وسيحســم ذلــك خــال 

اجتاع اليوم.
لجنــة  ملــف  حــل  االتحــاد  وســيدرس 

مــن  عــدد  اســتقالة  بعــد  االســتئناف، 
األخطــاء  مــن  بالكثــري  ووقوعهــا  أعضائهــا، 

خال الفرتة السابقة.
الكــرة  اتحــاد  يفتــح  متصــل،  ســياق  ويف 
اليــوم بــاب قيــد وشــطب الاعبــن، وذلك 

حتي يوم 11 من شهر نوفمر القادم.

غزة/فلسطن:
تنتظر أندية غزة إعان اتحاد كرة القدم عن موعد 
انطاق بطوالت املوســم الجديد 2021-2022، 
الدرجتــن  يف  أنديــة  عــدة  إعــان  مــع  بالتزامــن 
املمتازة واألويل بدء مرحلة اســتعدادها النطاق 
املمتــازة  للدرجــة   "ooredoo" دوري  بطــوالت 

الذي سيتم تحديد موعد انطاقه اليوم.
ويعقــد اتحــاد كــرة القــدم اجتاعــًا لــه اليوم ســُيقر 
جانــب  إىل  الجديــد  للموســم  أجندتــه  خالــه 
مواضيع أخرى طال انتظارها، إضافة إىل موضوع 

كأس السوبر للموسم الجديد 2021/2022.
وقــررت أنديــة شــباب رفــح وخدمــات رفــح وشــباب 
الريــايض  وغــزة  خانيونــس  واتحــاد  خانيونــس 
واألهــي وشــباب جباليــا وبيــت حانــون والشــاطئ 
والتفــاح  النصــريات  وخدمــات  والصداقــة 
والجــاء والزوايــدة واملجمــع اإلســامي وغريهــا، 
بعــد  الجــاري،  األســبوع  اإلعــداد  فــرتة  يف  البــدء 
اإلداريــة  أمورهــا  كافــة  وترتيــب  صفقاتهــا  إمتــام 
مــع  جلســات  جميعهــا  وعقــدت  واللوجســتية, 

الاعبن متهيدًا لبدء فرتة اإلعداد.

األنديــة  بقيــة  تدريبــات  تنطلــق  أن  امُلتوقــع  ومــن 
بعــد  أيضــًا,  الجــاري  األســبوع  نهايــة  حتــى  تواليــًا 

االنتهاء من كافة تجهيزاتها وترتيباتها.
منــاء  نــادي  فريــق  يواصــل  متصــل,  ســياق  ويف 
رشق  تريكــة  أبــو  محمــد  ملعــب  عــى  تدريباتــه 
مدينــة غــزة, منــذ 10 أيــام تقريبــًا, حيــث كان أول 

األندية التي بدأت فرتة اإلعداد.
أســابيع   6 ايل   4 بــن  مــا  اإلعــداد  فــرتة  وتحتــاج 
ليكــون الفريــق جاهــزًا بدنيــًا وفنيًا لبطولة للموســم 

الريايض بشكل كامل.

غزة/ عاء شايل: 
العبيــه  اســتعادة  عــى  تأكيــده  الهــال  نــادي  جــدد 
لخــوض  اســتعدادًا  املاضيــة  املواســم  املعاريــن يف 

منافسات املوسم القادم 2021-2022. 
وأكــد الهــال عــى اســتعادته لحــارس مرمــاه إيــاد أبــو 
ديــاب ومهاجمــه محمــد نعيــم عبيد للعــب مع الفريق 
يف املوسم القادم، ورفض كل العروض التي أرسلتها 

األندية من أجل اإلعارة أو الخروج من الهال.  

ومل يحســم أبــو ديــاب وعبيــد أمرهــا بالعــودة للهــال 
أو التمسك بالخروج معارين موسًا آخر، لكن إرصار 
عــى  ســيجرها  بهــا  التفريــط  عــدم  عــى  الهــال 

التوصل لحل مع الهال خال األيام القادمة.
الهــال لتعزيــز صفــوف الفريــق اســتعدادًا   ويســعى 
ملوســم قادم يحاول فيه الظهور بشــكل قوي وتحقيق 
نتائــج مهمــة تضمــن للفريــق عــدم تكــرار معاناتــه مــن 

خطر الهبوط للدرجة األوىل.

غزة/عاء شايل:
اقــرتب فريقــا خدمــات الريــج وخدمــات املغــازي مــن 
الوصــول إىل نهــايئ بطولــة دوري "جــوال" لكــرة الســلة 
ملوســم 2021، وذلك بعد فوزها يف مباراة الذهاب 

ملرحلة "الباي أوف".
يف املبــاراة األوىل، فــاز خدمــات املغــازي عــى جــاره 
شــباب املغــازي بنتيجــة )73-107(، يف اللقــاء الــذي 
جمــع الفريقــن عــى صالــة الشــهيد ســعد صايــل غــرب 
النحــو  عــى  األربعــة  األربــاع  نتائــج  جــاءت  حيــث  غــزة، 

اآليت:
الربع األول: 15/28 لصالح خدمات املغازي  

الربع الثاين: 18/29 لصالح خدمات املغازي  
الربع الثالث: 24/28 لصالح خدمات املغازي  
الربع الرابع: 13/22  لصالح خدمات املغازي  

أدار اللقــاء تحكيميــًا: دويل باســل كــرون، دويل ســعيد 

إســاعيل،  أمــرية  مســجل  القــايض،  أحمــد  ضيــازاده، 
ميقايت داليا نرص ، ميقايت "24 ثانية" أحمد زعرب.

ويف املبــاراة الثانيــة، فــاز خدمــات الريج عى خدمات 
رفح بنتيجة )96/101(، يف اللقاء الذي جمع الفريقن 
عــى صالــة الراحــل خلــف العجلة مبخيــم الريج، حيث 

جاءت نتائج األرباع األربعة عى النحو اآليت:
الربع األول: 16/19 لصالح خدمات رفح 

الربع الثاين: 26/27 لصالح خدمات رفح  
الربع الثالث: 18/18 تعادل الفريقن  

الربع الرابع: 24/20  لصالح خدمات الريج 
الربع الخامس: 12/17 لصالح خدمات الريج 

أدار اللقــاء تحكيميــًا: دويل ســائد حميــد، دويل ســعيد 
الصلحــات،  محمــد  مســجل  حمــد،  مــروان  زاده،  ضيــا 
مــوىس  ثانيــة"   24" ميقــايت  العالــول،  محمــد  ميقــايت 

غنام.

حماس: حماس: 
ُمقام على أنقاض مقبرة "مأن الله" اإلسالمية

مشاركة رئيس "فيفا" في افتتاح متحف صهيوني مشاركة رئيس "فيفا" في افتتاح متحف صهيوني 
في القدس استفزاز للشعب الفلسطينيفي القدس استفزاز للشعب الفلسطيني

اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم 
يحسم موعد يحسم موعد 

بطوالت الدوري بطوالت الدوري 
اليوماليوم

أندية غزة أندية غزة 
تنتظر إعالن اتحاد كرة القدمتنتظر إعالن اتحاد كرة القدم
 أجندة موسم  أجندة موسم 2021-20222021-2022

بدأت استعداداتها مطلع هذا األسبوع

الهالل يستعيد الحارس الهالل يستعيد الحارس 
أبو دياب والمهاجم عبيدأبو دياب والمهاجم عبيد

صفقات جديدة وغريبة صفقات جديدة وغريبة 
في صفوف فرق غزةفي صفوف فرق غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اســتعدادا  الصفقــات،  مــن  املزيــد  إبــرام  غــزة  أنديــة  واصلــت 
امُلرجــح   ،٢٠٢١-٢٠٢٢ الجديــد  الكــروي  املوســم  لبطــوالت 

انطاقها خال شهر نوفمر القادم.
وعــزز نــادي اتحــاد خانيونــس صفوفــه بالاعب محمــود أبو عيادة 
لتدعيم خط الهجوم، بهدف املنافسة عى لقب بطولة الدوري 

املمتاز.
واســتعار نــادي غــزة الريايض الاعــب محمد بارود، من خدمات 
دير البلح، ملدة موسم واحد فقط، بهدف تدعيم خط الهجوم، 
الثانيــة  الدرجــة  دوري  يف  الفــت  بشــكل  الاعــب  ظهــر  بعدمــا 

املوسم املايض.
وتعاقد نادي التفاح مع املهاجم محمد بشري، واملدافع األيرس 
تامــر الرتامــي للظهــور بشــكل مميــز يف دوري الدرجــة األويل، 

بينا دعم اتحاد دير البلح صفوفه بالاعب أحمد مهنا.
وانتقــل املهاجــم املخــرم أكــرم العيــادي "٤٠" عامــا، لصفــوف 

نادي االستقال، أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

خدمات المغازي وخدمات البريجخدمات المغازي وخدمات البريج
يقتربان من التأهل للمباراة النهائية يقتربان من التأهل للمباراة النهائية 

لدوري "جوال" لكرة السلةلدوري "جوال" لكرة السلة
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لندن/ )أ ف ب(:
حــّذر مــدرب ليفربــول االنجليــزي لكرة القــدم، األملاين يورغن كلوب نادي 
نيوكاسل أن املال ال يشرتي النجاح، بعد استحواذ صندوق االستثامرات 

العامة السعودي عىل 80 يف املئة من اسهمه.
وبات نيوكاســل الذي يصارع للبقاء يف الدوري املمتاز، حديث وســائل 
اإلعــام املحليــة والعامليــة بعدمــا اصبــح ملــكًا للســعوديني مقابــل 419 
باســتضافته  يســتهلها  للنــادي  جديــدة  حقبــة  بدايــة  مــع  دوالر،  مليــون 

توتنهام األحد ضمن منافسات املرحلة الثامنة للدوري.
يتوقع كلوب أن يحقق نيوكاســل طموحاته يف نهاية املطاف، لكنه أشــار 
إىل أنــه قــد يكــون طريًقــا صعًبــا للوصــول إىل القمــة ألن املــال وحــده ال 

يضمن النجاح. 
لقــد واجهنــا  القــدم؟  لكــرة  ذلــك  "مــاذا ســيعني  املــدرب األملــاين:  قــال 
األورويب،  الســوبر  الــدوري  إنشــاء  األنديــة  بعــض  محاولــة  بعــد  مشــكلة 
وهــي محقــة يف ذلــك. لكــن هــذا يبني فريًقا رائًعا، ويضمن املشــاركة يف 

مسابقة دوري أبطال أوروبا يف غضون سنوات قليلة".
املــال ال يشــرتي  ولكــن  مــا حصــل،  نيوكاســل  وتابــع "ستعشــق جامهــر 
النجــاح. لديهــم املــال الرتــكاب األخطــاء، لكنهــم ســيكونون حيــث يريدون 

يف النهاية".

لندن/ )أ ف ب(:
أكــد نــادي نيوكاســل اإلنكليــزي بــأن مدربــه ســتيف بــروس ســيقود الفريــق 
يف مباراتــه ضــد توتنهــام يف الــدوري االنجليــزي لكــرة القــدم غدًا، يف أّول 
لقاء رســمي للنادي منذ انتقال ملكيته اىل صندوق االســتثامرات العامة 

السعودي.
وكانــت تقاريــر أشــارت إىل إمكانيــة اقالــة بــروس الــذي ســيخوض مباراتــه 
الرقــم ألــف منــذ بدايــة مســرته التدريبيــة، مــن منصبــه عطفــا عــىل النتائــج 
املخيبــة التــي يحققهــا الفريــق مــن جهــة، ومــن اجــل التعاقــد مــع مــدرب 

ميلك سمعة كبرة.
قــرار  ال  بــأن  أكــدت  ســتيفييل  أمانــدا  الجديــدة  النــادي  مديــرة  ان  بيــد 
حــول مصــر املــدرب يف الوقــت الحــايل بقولهــا "عشــنا أســبوعا راجعنــا 
فيــه أعــامل النــادي والتعــرف عــىل االشــخاص الذيــن يعملــون هنــا، ومــن 

الرضوري أن نتحىل بالصرب وكيفية مقاربة األمور".
واضافــت "التغيــرات ال تحصــل بــني ليلــة وضحاها ويتعــني علينا ان نتبع 

خطة واسرتاتيجية بطريقة مدروسة".
أّول  بــروس  ســيكون  الفنــي(،  )للجهــاز  تغيــر  بــاي  قمنــا  "اذا  وختمــت 
العارفني، لكن اآلن نريد أن نتمنى له حظًا سعيدًا ملباراته االلف كمدرب 

وسنكون خلف الفريق ملؤازرته".

لندن/ )أ ف ب(:
أقــّر الــدويل اإلنجليــزي رحيــم ســرتلينغ انــه "منفتــح" أمــام إمكانيــة انتقالــه 
مــن نــادي مانشســرت ســيتي، ليحصــل عــىل مزيــد مــن الوقــت عــىل أرض 

امللعب دون أن يستبعد رحيله خارج الباد.
ويحمل الاعب البالغ 26 عامًا ألوان الفريق اململوك إماراتيًا منذ العام 

2015 بعد قدومه من ليفربول.
لكنــه اســتهل مباراتــني فقــط أساســيًا هــذا املوســم يف الــدوري اإلنجليزي 

تحت ارشاف املدرب اإلسباين بيب غوارديوال.
لانتقــال  فرصــة  هنــاك  كانــت  "إذا  رياضيــة  نــدوة  يف  ســرتلينغ  وقــال 

)للحصول عىل وقت لعب إضايف( فأنا منفتح لهذا األمر حاليًا".
تابــع "كــام قلــت، كــرة القــدم هــي األهــم بالنســبة يل، تحديــات وضعتهــا 
لنفــي منــذ صغــري وأحامــي أيضــًا، باللعــب يف الخــارج.. رمبــا يف يــوم 

ما أود اللعب خارجًا ألخوض هذا التحّدي".
وقــد يســتهل ســرتلينغ الــذي ينتهــي عقــده مــع بطــل إنجلــرتا عــام 2023، 
مباراة برنيل املقبلة، بعد إصابة اإلسباين فران توريس بكرس يف ساقه 

خال مشاركته مع باده يف دوري األمم األوروبية.

سترلينغسترلينغ  
"منفتح" لترك "منفتح" لترك 
مانشستر سيتيمانشستر سيتي

نيوكاسل يؤكد بأن بروس نيوكاسل يؤكد بأن بروس 
سيقود الفريق ضد توتنهامسيقود الفريق ضد توتنهام

 يحّذر نيوكاسل: "المال  يحّذر نيوكاسل: "المال 
ال يشتري النجاح"ال يشتري النجاح"

كلوبكلوب مدريد/ )أ ف ب(:
أن  كومــان  رونالــد  الهولنــدي  برشــلونة،  مــدرب  يأمــل 
يشّكل واقع تجديد رئيس النادي خوان البورتا ثقته به 
وابعاد شــبح "مقصلة اإلقالة" عنه يف الوقت الحايل، 
للنــادي  حاســم  أســبوع  يف  لاعبيــه  معنويــة  دفعــة 
يبــدأ مبواجهــة قويــة باســتضافته فالنســيا  الكاتالــوين 
غــدًا، ضمــن منافســات املرحلــة التاســعة مــن الــدوري 

االسباين لكرة القدم.
ريــال  مدريــد،  العاصمــة  قطبــا  يغيــب  املقابــل،  يف 
تأجيــل  بعــد  الجولــة  هــذه  منافســات  عــن  وأتلتيكــو 
الدوليــني  العبيهــام  مــن  العديــد  الرتبــاط  مباراتيهــام 
بتصفيــات قــارة أمــركا الجنوبيــة املؤهلة إىل مونديال 

2022 يف قطر.
بعــد مبــاراة ملعــب "كامــب نــو" يف الــدوري، يواجــه 
أيضــًا منافســه دينامــو كييــف  برشــلونة يف عقــر داره 
األوكــراين يف الجولــة الثالثــة مــن مســابقة دوري أبطــال 
أوروبــا األربعــاء، قبــل أن يســتقبل مجــددًا بعــد أربعــة 
"ال  يف  كاســيكو  أّول  يف  مدريــد  ريــال  غرميــه  أيــام 

ليغا".
لكنــه  رئيســه،  دعــم  بســبب  باالرتيــاح  كومــان  يشــعر 
يدرك جيدًا أن الضوء االخرض الذي منحه إياه البورتا 

قبل فرتة التوقف الدولية متصل برشوط.
مــن  املزيــد  تحمــل  تــرف  ميلــك  برشــلونة  يعــد  ومل 
إىل  بالنظــر  وريــال،  فالنســيا  أمــام  محليــًا  التعــرات 
 3 مــن  نقطــة   12 برصيــد  التاســع  للمركــز  احتالــه 
انتصــارات ومثلهــا تعــادل وهزميــة واحــدة، مــع مبــاراة 

مؤجلــة، كونــه يتأخــر بفــارق خمــس نقــاط عــن قطبــي 
العاصمــة مدريــد، املتصــدر ريــال ووصيفيــه أتلتيكــو 
والباســي ريــال سوســييداد مــع 17 نقطــة لــكل منهم، 

ولكن مع فارق األهداف لصالح النادي امللي.
كــام يــدرك برشــلونة، أن أي دعســة ناقصــة قاريــًا أمــام 
دينامــو كييــف يف منتصــف االســبوع قــد تقــي عــىل 
آمالــه بالتأهــل مــن دور املجموعات للمســابقة القارية 
االم عقب خسارتني تواليًا أمام بايرن ميونيخ االملاين 
صفــر3- وبنفيــكا الربتغــايل بالنتيجــة ذاتهــا، مــا وضعــه 

يف قاع مجموعته.
ســتكون  املباريــات  هــذه  سلســلة  أن  كثــرون  يؤمــن 
بدايــة للتعاقــد مــع مــدرب جديــد، بعدمــا حقــق العبــو 
كومــان فــوزًا يتيــاًم يف مبارياتهــم الســت االخــرة، مــا 
جعــل املــدرب الهولنــدي يبدو محــارصًا ومعزواًل وغر 
متصل برئيسه ومع العبيه يف غرف تبديل املابس.

مل ُيظهر كومان، خال املؤمتر الصحايف االخر قبيل 
الســابقة،  املرحلــة  مدريــد يف  أتلتيكــو  أمــام  مباراتــه 
مقاومــة كبــرة عندمــا ُســئل عــن إمكانيــة رحيلــه الــذي 

بات وشيكًا.
وعينــني  أذنــني  "أملــك  الســابق  برشــلونة  العــب  رّد 
وأنــا أعلــم أن هنــاك أشــياء يتــم ترسيبهــا. رمبــا تكــون 

صحيحة، لكن مل يخربين أحد بأي يشء".
رسيعًا، خرج البورتا لتكذيب جميع الشائعات صباح 
يوم املواجهة املرتقبة أمام بطل الدوري يف املوسم 
املــايض، مؤكــدًا عــدم إقالــة كومــان مــن منصبــه وانــه 
ســيتابع مهامــه بغــض النظــر عــن نتيجــة ملعــب "وانــدا 

هــذا  مــن  عــدة  ســاعات  بعــد  حيــث  ميرتوبوليتانــو"، 
موجعــة  خســارة  الكاتالــوين  النــادي  تلقــى  الترصيــح 

بهدفني نظيفني.
أكد كومان بعد املباراة انه "مل يكن هناك وضوح يف 
الســابق" وانــه "مــن املهــم جــًدا بالنســبة لثقــة املــدرب 

والاعبني أيًضا، أن يعرفوا أن املدرب ال يزال هنا".
وأضــاف "نحــن برشــلونة، يجــب أن نفــوز باملباريــات، 
وهــذا الضغــط طبيعــي أيًضــا. إنــه موجــود ألي مــدرب 
ولكــن بشــكل خــاص يف برشــلونة"، ليختــم قائــًا "لكــن 
وكل  قــراره  اتخــذ  لقــد  جيــد.  بشــكل  تحــدث  الرئيــس 

يشء عىل ما يرام".
وبرغم تطمينات البورتا، خرجت وســائل إعام محلية 
لتؤكد أن رئيس برشلونة يضع ضمن حساباته العديد 
الوســط  أســطورة  منهــا  كومــان،  لخافــة  االســامء  مــن 
الســابق يف برشــلونة ومــدرب الســد القطــري الحــايل 
تشــايف هرنانديس وروبرتو مارتينيس مدرب بلجيكا 

واإليطايل أندريا برلو.
الديــون  تحــت  الــرازح  لربشــلونة  األليــم  الواقــع  وأمــام 
األبــدي  وقائــده  االســطورة  ورحيــل  املرتديــة  والنتائــج 
باريــس ســان جرمــان  ميــي إىل  ليونيــل  األرجنتينــي 
الصيــف املــايض، يبــدو مــن الصعــب إيجــاد املــدرب 

القادر عىل تحمل هذه األعباء.
أكــد كومــان، لرئيســه البورتــا أن أداء الفريــق سيتحســن 
املهاجــم  غــرار  عــىل  املصابــني  الاعبــني  عــودة  مــع 
الفرني عثامن دميبييل والوافد الجديد األرجنتيني 

سرخيو أغويرو إىل التدريبات االثنني. 

كومانكومان على المحك في أسبوع حاسم لبرشلونة

لندن/ )أ ف ب(:
أفــاد املــدرب الفرنــي لكريســتال بــاالس باتريــك فيــرا أنــه يتطلــع 
ملواجهــة "عاطفيــة" ضــد فريقــه الســابق أرســنال، وذلك حني يلتقي 
الجاران اللندنيان بعد غد يف املرحلة الثامنة من الدوري اإلنجليزي 

لكرة القدم.
ويحــل فيــرا ضيفــًا للمــرة األوىل كمــدرب عــىل ملعــب الفريــق الذي 
بقيــادة  وتــوج معــه  1996 و2005  بــني  تألــق يف صفوفــه كاعــب 
مواطنــه املــدرب الفــذ أرســني فينغــر بلقــب الــدوري املمتــاز ثــاث 

مرات وبالكأس اإلنجليزية أربع مرات.
وكان ابــن الـــ45 عامــًا قائــد الفريــق اللنــدين حــني تــوج األخــر بلقــب 
"برمرليغ" للمرة األخرة موسم 2004-2003 من دون أن يتلقى أي 
هزمية، وهو خاض مع "املدفعجية" الذين انضم اليهم عام 1996 
من ميان اإليطايل، 400 مباراة قبل أن يعود اىل الدوري اإليطايل 

للدفاع عن ألوان يوفنتوس ومن بعده إنرت ميان.
وعلق فيرا عىل مواجهته األوىل كمدرب ضد فريقه الســابق، قائًا 
"أنــا أتطلــع حقــًا مــن أجــل خوضهــا. حظيــت بفرصــة الدفــاع عــن هــذا 
النادي طيلة تسعة أعوام. وصلت اىل هذا النادي حني كنت صبيًا 

وغادرته كرجل".
وتابــع "بإمــكاين القــول إن هــذا هــو النــادي الــذي قدمــت فيــه أفضــل 
مســتويايت كاعب كرة قدم. بالتايل، من البديهي أن تكون العودة 
اىل هناك عاطفية، لكني ســأضع ذلك جانبًا ألنه ســيكون من املهم 

جدًا بالنسبة لنا أن نؤدي جيدًا والحصول عىل النقاط".
وســيكون فيــرا والفريــق الــذي اســتلم االرشاف عليــه هــذا املوســم 
بحاجــة اىل الفــوز يف مبــاراة اإلثنــني، ألن بــاالس مل يخــرج منتــرصًا 
ســوى مــرة واحــدة يف املباريــات الســبع التــي خاضهــا يف الــدوري 

حتى اآلن، ما جعله قابعًا يف املركز الرابع عرش مع 7 نقاط.

باتريك فييرا 
يتطلع لمواجهة 

"عاطفية"
 ضد أرسنال

الرياض/ )أ ف ب(:
يتطلــع الهــال الســعودي إىل حجــز مقعــده يف نصــف نهــايئ دوري 
أبطــال آســيا يف كــرة القــدم، عندمــا يســتقبل برســيبوليس اإليــراين 
اليوم عىل ملعب األمر فيصل بن فهد بالرياض، فيام يسعى جاره 
النــرص إىل منــع الوحــدة اإلمــارايت مــن بلــوغ املربــع األخــر مــرة ثانيــة 

يف تاريخه.
الهــال حامــل اللقــب 3 مــرات آخرهــا يف 2019 واملتأهــل بصعوبــة 
إىل مثــن النهــايئ كأفضــل ثاثــة فــرق تحتــل الوصافــة يف مجموعــة 
تخطيــه  بعــد  ثانيــًا  إيرانيــًا  فريقــًا  يواجــه  الريــاض،  يف  اســتضافها 

استقال طهران بهدفني.
و2020،   2018 وصيــف  برســيبوليس،  مســار  كان  املقابــل،  يف 
أكــر صابــة بتصــدره مجموعتــه دون خســارة ثــم فــوزه عــىل اســتقال 

دوشانبي الطاجيكستاين بهدف.
وهذه تاسع مباراة يف املسابقة بينهام، فسبق لبرسيبوليس الفوز 
مــرة وحيــدة مقابــل 4 تعــادالت و3 خســارات، ومل ينجــح بعــد بتخطي 

الهال يف دور اقصايئ.
ويفتقــد الهــال نجميــه الدوليــني يــارس الشــهراين وعبداللــه عطيــف 
بداعــي اإلصابــة، لكنــه اســتعاد الثــايث ســامل الــدورسي والربازيــيل 

ماثيوس بريرا ومحمد الربيك بعد تعافيهم.
واســتغل مــدرب الهــال الربتغــايل ليونــاردو جارديــم النافــذة الدوليــة 

غــر  الاعبــني  مبشــاركة   3-2 كســبها  التعــاون  أمــام  وديــة  وخــاض 
الدوليني، علاًم انه يحتل املركز الرابع يف الدوري املحيل مع مباراة 

مؤجلة.
يف مبــاراة ثانيــة، يطمــح النــرص لحرمــان الوحــدة مــن نصــف النهــايئ 
الثاين يف تاريخه بعد 2007، عندما يستقبله عىل ملعب مرسول 

بارك بالرياض.
وهــذه املبــاراة الثالثــة بينهــام يف املســابقة، بعــد فــوز النــرص 4-3 

مبجموع مبارايت دور الـ16 يف 2019.
ويضع النرص، وصيف 1995، البطولة القارية هدفًا رئيسًا له، حيث 
حاول يف النسخة املاضية بلوغ النهايئ لكنه توقف يف محطة الدور 

نصف النهايئ الذي خرسه أمام برسيبوليس بركات الرتجيح.
مــن  سيســتفيد  حيــث  مكتملــة،  بصفــوف  املبــاراة  النــرص  يدخــل 
عــيل  واملدافعــني  حمداللــه  عبدالــرزاق  املغــريب  هدافــه  خدمــات 
ســازي  تراكتــور  مواجهــة  عــن  غابــوا  الذيــن  مــادو  وعبداللــه  الجامــي 
وعبداملجيــد  البطاقــات،  تراكــم  بســبب  النهــايئ  مثــن  يف  اإليــراين 

الصليهم الذي غاب بداعي اإلصابة.  
واســتغلت إدارة النرص فرتة التوقف الدولية، وتعاقدت مع املدرب 
الربتغــايل بيــدرو إميانويــل خلفــًا للربازيــيل مانــو مينيزيــس، وأرشف 
املدرب الجديد عىل تدريبات الفريق العاصمي خال األســبوعني 
املاضيني، وخاض مباراة ودية أمام أبها وكسبها بهدفني نظيفني.  

دوري أبطال آسيا

الهالل والنصر يستضيفان 
بيرسيبوليس والوحدة في 

ربع النهائي
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-  مدينة سعودية – 

يحسم األمر 
2-  عكس عجاف + ا + 

تلميذ معكوسة 
3-  علم مؤنث + حيوان 

بحري معكوسة + عكس 
حر معكوسة 

4- خاصتي + صوت 
الحصان + نحن باالنجليزية 

5-  يجيب – ثلثا نمو 
6-  بناية عالية – دخول 

7-  أحد الوالدين + صوت 
النمل 

8- من األوزان – دق 
الجرس – متشابهان 
9-اقرب كوكب الى 

الشمس – من األنبياء 

العمودي:
1-  من الطيور الجارحة 

– ماهر 
2-  وسيم – إله + 

متشابهان 
3-  علم مذكر + يعثر 

+ للنهي 
4-  كسب المعركة 

5-  ذل معكوسة 
+ صوت االنفجار + 

جواب 
6-  يود معكوسة – 
من مشتقات الحليب 

7-  دليل مبعثرة 
8-  عشبة طبية – 

للتحسر  
9- حقنة تكسب 

الجسم المناعة – صبي 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

أعلى جبل في إفريقيا ويغطيه الثلج من 8 أحرف 

الهماليا- اإلنديز – جبل طارق – باب المندب – أحد- 
جبال روكي – القلعة – الجرمق – إفرست – جبل 

– األلب – الطور – المقطم – فوجي – تل – جزيرة  
– جب – د 

حل الكلمة الضائعة

كلمنجارو

 

	ميناء	غزة	متنفس	سكان	القطاع	 ميناء غزة.. المتنفس األهم ميناء غزة.. المتنفس األهم 
في غزة يفتح أبوابه من جديدفي غزة يفتح أبوابه من جديد

غزة/ أدهم الرشيف:
ا يف الجهة الجنوبية من ميناء غزة البحري،  ما إن تلقى حسن أبو حصرية الذي يدير محلًّ تجاريًّ
قــرار وزارة الداخليــة إعــادة فتــح املينــاء أمــام املواطنــن، حتى بدأ يزود محلــه بأصناف مختلفة 

من السلع والحاجيات التي يرغب املواطنون برشائها يف أثناء التجوال داخل امليناء.
وبــدا أبــو حصــرية ومجموعــة مــن الشــبان مشــغولن إىل حــد كبــري وهــم يحملــون البضائــع إىل 
محله. وقال لـصحيفة "فلسطن"، إنه ابتاع العديد من أصناف السلع املختلفة لتلبية طلبات 

املواطنن املقرر زيارتهم للميناء.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إياد البزم، أن وزاريت الداخلية واملواصلت 
أجرتا الرتتيبات اللزمة إلعادة فتح ميناء غزة أمام املواطنن اعتباًرا من يوم غد السبت، بعد 

إعادة تقييم الحالة الوبائية لفريوس "كورونا".
ومن املقرر أن تفتح امليناء أبوابها يومًيا من الساعة الثامنة صباًحا حتى العارشة مساًء.

وقررت الوزارتان، بحســب البزم، الســاح للبســطات واألكشــاك امُللّزمة بشــكل رســمي للعمل 
داخــل املينــاء، يف حــن متنــع بشــكل تــام دخــول العربــات التــي تجرهــا الحيوانــات، كــا مينــع 
دخــول الدراجــات الناريــة يومــي الخميــس والجمعــة مــن كل أســبوع، مبيًنــا أن اللســان الغــريب 

للميناء منطقة مغلقة لوجود أعال تطويرية وإنشاءات.
ــق أبــو حصــرية آمــاًل كبــرية عــى زيــارة املواطنن للمينــاء وما يرافق ذلك زيــادة يف الحركة  ويعلِّ

الرشائية املفقود منذ أكرث من سنة ونصف بسبب إغلق امليناء عى إثر جائحة "كورونا".
وأضاف، أن فرتة اإلغلق كانت األسوأ عى إدارة املحل بسبب ضعف الحركة الرشائية، لكننا 

اآلن نبدأ مرحلة جديدة سنعوض خللها ما خرسناه يف العامْن املاضيْن.
وكان ميناء غزة يف السنوات التي شهد فيها القطاع عدوانات عسكرية شنها جيش الحتلل، 
تعــرض لقصــف عنيــف مــن الطــريان الحــريب اإلرسائيــي رغــم اســتخدامه بشــكل رئيــس مــرىس 
لقــوارب الصيــد التــي ل تجــد مــلًذا ســواه للصطفــاف يف حوضــه الواســع بعــد كل رحلــة صيــد 

محفوفة باملخاطر بسبب انتهاكات بحرية الحتلل املستمرة بحق الصيادين وقواربهم.
وقد تحول امليناء البحري إىل قبلة القوافل البحرية الهادفة إىل كرس الحصار املفروض عى 
غزة قبل العدوان العســكري اإلرسائيي عى غزة نهاية 2008، وما رافقه من تشــديد للحصار 

وعدم الساح بإدخال مئات السلع والحاجيات األساسية، ومنها مواد البناء آنذاك.
ويقــول رئيــس ســلطة املــواين يف وزارة النقــل واملواصــلت أنيــس عرفــات، إن املينــاء يتضمــن 
ــا العديــد مــن املرافــق الحيويــة مــن اســرتاحات وأماكــن للعائــلت ومســاحات مخصصــة  حاليًّ
أللعاب األطفال، إضافة إىل مرافق خاصة وأمنية تتبع وزاريت النقل واملواصلت والداخلية.

وبــنَّ عرفــات لصحيفــة "فلســطن"، أن النقــل واملواصــلت بصــدد إدخــال تطويــرات جديــدة 
للمينــاء عــى غــرار صناعــة رصيــف خــاص ومغطــى للصياديــن وشــباكهم، مشــرًيا إىل أن الــوزارة 
قــررت تطويــر قطعــة األرض التــي تتوســط املينــاء ومســاحتها أكــرث مــن 8 دومنــات، وتأجريهــا 
ألصحاب املشارع وإقامة اسرتاحات ومنتجعات فيها، أو إخلئها بالكامل والساح للمواطنن 
بالتنــزه فيهــا. وبــنَّ أن الــوزارة أزالــت مــن داخــل املينــاء أكــرث مــن 128 بســطة وعربــة، مــع عــدم 
الســاح لهــم بالعــودة مجــدًدا للعمــل يف أروقــة املينــاء البحــري، ملــا يســببونه مــن مشــكلت 

تتعلق بالنظافة، مع اإلبقاء عى أصحاب األكشاك املستأجرة.
ول تقتــر أهميــة مينــاء غــزة عــى كونــه متنزًهــا للمواطنــن أو مكاًنا لرســو قــوارب الصيد، إذ إن 
العديــد مــن هــواة صيــد األســاك بالقصبــة يلجؤون إليه وتحديًدا الجهــة الجنوبية الغربية منه، 
ملارسة الهواية، ومنهم من يتخذها مصدًرا للرزق يف ظل تردي األوضاع القتصادية وتراجع 

فرص العمل ملستويات غري مسبوقة.

لندن/ وكالت:
عــى  يحتــوي  الــذي  الشــميس  الواقــي  يفقــد 
أكســيد الزنــك، وهــو مكــون شــائع، الكثــري مــن 
ا بعد ساعتن من التعرض  فاعليته ويصبح سامًّ
لألشــعة فــوق البنفســجية، وفًقــا لتعــاون علمــي 
الربيطانيــة  "ليــدز"  مــن جامعتــي  شــمل علــاء 

و"أوريغون" األمريكية.
التــي  الــزرد،  أســاك  الّســمية  تحليــل  وشــمل 
عــى  البــرش  مــع  ملحــوظ  تشــابه  يف  تشــرتك 
املســتويات الجزيئيــة والوراثيــة والخلويــة، مــا 
يعني أن الكثري من دراسات أساك الزرد ذات 
صلة مبارشة بالبرش، وتم نرش النتائج أمس يف 
والبيولوجيــة  الضوئيــة  الكيميــاء  "علــوم  دوريــة 

الضوئية".
وخــلل الدراســة صنــع الباحثون خمســة خلئط 
تحتوي عى مرشحات األشعة فوق البنفسجية 

-املكونــات النشــطة يف واقيــات الشــمس- مــن 
منتجات مختلفة متوفرة يف الوليات املتحدة 
وأوروبــا، كــا قامــوا بصنــع مخاليــط إضافيــة مــن 

نفس املكونات، باإلضافة إىل أكسيد الزنك.
الخلئــط  بتعريــض  ذلــك  بعــد  الباحثــون  قــام 
ســاعتن  ملــدة  البنفســجية  فــوق  لألشــعة 
مــن  للتحقــق  الطيفــي  التحليــل  واســتخدموا 
ثباتها الضويئ، أي ما الذي فعله ضوء الشمس 
وقدراتهــا  الخلئــط  يف  املوجــودة  للمركبــات 

عى الحاية من األشعة فوق البنفسجية.
نظــر العلــاء أيًضــا فيــا إذا كانــت األشــعة فوق 
البنفســجية قــد تســببت يف أن يصبــح أيٌّ مــن 
كائــن  وهــو  الــزرد،  ألســاك  ســاًما  الخلئــط 
منوذجي مستخدم عى نطاق واسع ينتقل من 
البيضــة إىل الســباحة يف غضــون خمســة أيــام، 
فــوق  لألشــعة  املعــرض  الخليــط  أن  ووجــدوا 

البنفســجية مــن دون أكســيد الزنــك مل يســبب 
أي تغيريات كبرية يف األساك.

يف  الــدويل  الخبــري  تانغــواي،  روبــن  ويقــول 
"أوريغــون"  بجامعــة  واألســتاذ  الســموم  مجــال 
للجامعــة  اإللكــرتوين  املوقــع  نــرشه  تقريــر  يف 
بالتزامــن مــع نــرش الدراســة: "كان هنــاك الكثري 
من الدراسات التي أظهرت أن واقيات الشمس 
التعــرض  تحــت  برسعــة  تتفاعــل  أن  ميكــن 
لألشــعة فوق البنفســجية، لذلك من املدهش 
تــم  التــي  الســمية  اختبــارات  مــدى ضآلــة  جــًدا 

إجراؤها عى منتجات التحلل الضويئ".

إليهــا إىل  التــي توصلنــا  النتائــج  وتابــع: "تشــري 
الضــويئ  الثبــات  يف  كبــرية  اختلفــات  وجــود 
جزيئــات  إضافــة  عنــد  الضوئيــة  والســمية 
النانويــة وإمــا  الجســيات  -إمــا  الزنــك  أكســيد 

الجسيات الدقيقة الكبرية".
وأضاف: "مع أي حجم من الجســيات، أفســد 
وتســبب يف  العضــوي  املزيــج  الزنــك  أكســيد 
املرشــح  حايــة  يف   %  80 مــن  أكــرث  خســارة 
البنفســجية  فــوق  األشــعة  ضــد  العضــوي 
فــوق  األشــعة  مــن   %  95 تشــكل  والتــي   ،)A(

البنفسجية التي تصل إىل األرض".

ا بعد ساعتين ا بعد ساعتينواٍق شمسي يصبح سامًّ واٍق شمسي يصبح سامًّ
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11 وفــاة و580 إصابـــة  ... 

الحية: حامس جاهزة لتنفيذ   ... 

إصابات بقمع االحتالل فعاليات  ... 

للرعاية الطبية يف املستشفيات، منهم 136 حالة خطرة وحرجة.
ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومة رام الله مي الكيلة 4 
ا،  وفيات و173 إصابة بفريوس كورونا عقب إجراء 4680 فحًصا مخربيًّ

مشرية إىل تعايف 317 مصابا.
وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه تم تسجيل الوفيات 
 ،)12( واألغــوار  أريحــا  يف  واإلصابــات   ،)3( ونابلــس   ،)1( قلقيليــة  يف 
ضواحــي القــدس )13(، طوبــاس )8(، بيــت لحــم )17(، الخليــل )46(، 
نابلــس )26(، قلقيليــة )5(، طولكــرم )8(، جنــن )16(، رام اللــه والبــرية 

)20(، سلفيت )2(.

والقطــاع  الضفــة  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
بلغــت %96، ونســبة اإلصابــات النشــطة %3، والوفيــات %1 مــن مجمــل 
اإلصابات، الفتة إىل وجود 64 مصاًبا يف غرف العناية املكثفة، يف حن 
يعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات 134 مصابا، منهم 11 

مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

"إجراءات االحتالل تقّوض الوصاية األردنية"
شخصيات إسالمية ووطنية تدعو األردن ملجابهة مخططات االحتالل يف األقىص

مسلحون يطلقون النار 
عىل مقر املقاطعة بجنني

جنن/ صفا:
أطلق مسلحون النار باتجاه مقر املقاطعة يف مدينة جنن شامل الضفة 

الغربية املحتلة، أعقبه انتشار ألمن السلطة يف محيط مخيم جنن.
وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا": إن مســلحن أطلقوا النار عىل مقر 
املقاطعة ليلة الجمعة بعد اعتقال أجهزة السلطة شاًبا من املخيم، وهو 

حدث يتكرر باستمرار.
وأشــارت املصــادر إىل أنــه ســبق أن أطلــق النــار عــىل ذات املقــر ألحــداث 

مشابهة عديد املرات.
ناحيــة  مــن  املخيــم  محيــط  يف  انتــروا  الســلطة  عنــارص  أن  وذكــرت 
املستشــفى الحكومي، بوقت تشــهد فيه جنن حالة من الشــد والجذب 

بن قوى املخيم واألجهزة األمنية.
ومبنــى "املقاطعــة" يضــم العديــد مــن مقــرات أجهــزة الســلطة وســبق أن 

تعرض إلطالق نار عىل خلفية خالفات داخل السلطة وحركة "فتح".

3 إصابات يف 11 
حادث سري بغزة

غزة/ فلسطن:
أعلنت إدارة املرور والنجدة يف الرطة، أن 11 حادث سري وقعت يف 

قطاع غزة خالل الـ24 ساعة املاضية، خلفت ثالث إصابات مختلفة.
أوضحــت إدارة املــرور يف إحصائيتهــا، أمــس، أن اإلصابــات التــي نتجــت 
عــن حــوادث الســري، جــاءت عــىل النحــو اآليت: إصابتــان بجــروح متوســطة 

وثالثة بجروح طفيفة.
وبّينــت أن الحــوادث خلفــت أرضاًرا ماديــة بعــدد مــن املركبــات ومكونات 

الطريق.
ســتواصل  أنهــا  أمــس،  مــن  أول  أعلنــت،  والنجــدة  املــرور  إدارة  وكانــت 
جهودها املكثفة لضبط الحالة املرورية، وتحقيق الســالمة عىل الطرق، 
وذلــك مــن خــالل التعــاون الوثيــق بــن جميــع الجهــات واملؤسســات ذات 

العالقة.

ا  حامس تختتم أسبوًعا ترفيهيًّ
تحت عنوان "َنرح وُنقاوم" غرب غزة

االحتالل يجري مناورة عسكرية 
تحايك مواجهة مع املقاومة 

ل 4546 مسافرًا عرب معرب  تنقُّ
رفح األسبوع املايض

غزة/ فلسطن:
غــزة  قطــاع  بــن  الواصــل  الــربي  رفــح  معــرب  عــرب  مســافًرا   4546 ــل  تنقَّ

وجمهورية مرص، خالل األسبوع املايض.
يف  الداخليــة،  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  وأفــادت 
إحصائيتها، أمس، مبغادرة 2741 مسافًرا عرب معرب رفح ووصول 1805 

عائدين.
وذكرت الهيئة العامة أن السلطات املرصية أرجعت 113 مسافًرا.

قنــاة  عــرب  تلفزيــوين  لقــاء  يف  الحيــة، 
األقىص الفضائية مســاء أمس، االحتالل 
من مواصلة سلوكه السادي ضد األرسى 
وخاصــة املرضبــن عــن الطعــام، مؤكــدا 
أولويــات  ســلم  عــىل  األرسى  قضيــة  أن 

الحركة واملقاومة.
وأضــاف: "ونحن نعيــش الذكرى العارشة 
لصفقــة وفــاء األحــرار، نســتلهم من أرسانا 
معاين اإلرادة والعزمية والروح املتوقدة 
معكــم  نحــن  لهــم:  ونقــول  قلوبهــم،  يف 
ولــن نرتككــم وحدكــم يف مواجهة ســلوك 

االحتالل وانتهاكاته بحقكم".
الحيــة  أوضــح  القاهــرة،  لقــاءات  وبشــأن 
أنهــا تطرقــت لعــدة ملفــات أبرزهــا تطويــر 
العالقــة مــع األشــقاء املرصيــن، وملــف 
واألرسى،  اإلعــامر،  وإعــادة  الحصــار 
وجــود  إىل  الفتــا  االحتــالل،  وانتهــاكات 
حالــة مــن التقــارب بــن الحركــة والقيــادة 
ظــل  "يف  اللقــاءات،  خــالل  املرصيــة 

مــن  الــدول  بــن  املنطقــة  يف  يجــري  مــا 
عالقــات متطورة تســعى إلذابة الخالفات 

بينها".
وكشف أن األشقاء املرصين سيبدؤون 
قريًبا يف تنفيذ مخططات إعادة اإلعامر 
مردفــا:  غــزة،  قطــاع  داخــل  واملشــاريع 
بتســهيل  مــرص  يف  األشــقاء  "طالبنــا 
العمل عىل معرب رفح وحركة املسافرين 
تعرتضهــم،  التــي  املشــكالت  كل  وحــل 
غــزة  بــن  التجــاري  التبــادل  وناقشــنا 
ومــرص، وقــد بدأت هــذه الحركة التجارية 

عىل األرض".
أن  عــىل  مــرّصة  حــامس  أن  الحيــة  وأكــد 
يعيــش أهــل غــزة حياتهــم بكرامــة وحرية، 
مــن  ذلــك  انتــزاع  عــىل  قــادرون  "ونحــن 
عــرب  التجــار  حركــة  وتســهيل  االحتــالل، 
املنافــذ، ودخولهــم إىل أراضينــا املحتلة 
جزء من محاوالت فك الحصار عن غزة".

وتابــع: "نحــن ال ننفــك عــن قضايــا شــعبنا 

إلدارة شــؤونه، مردفــا: "نحــن بحاجــة إىل 
اســرتاتيجية وطنيــة موحدة بن الفصائل 
وقدمنــا  االحتــالل،  إزالــة  إىل  تهــدف 
للمصالحــة  رؤيــة  مــرص  يف  لألشــقاء 
وهــذه  الفلســطيني  الصــف  وتوحيــد 
الرؤيــة توافقــت عليهــا أغلــب الفصائــل 

الفلسطينية".
واعترب أن الســلطة برام الله أصبحت يف 
أســوأ حاالتهــا، وأنهــا متورطــة يف حصــار 
قطــاع غــزة وجــزء منه، مضيفا أن الشــعب 
الفلسطيني لديه من قوة اإلرادة ما يقهر 
به االحتالل واالنقســام من خالل أدواته، 
وال ســيام االنتخابــات التــي تؤكــد حــامس 

دوما جاهزيتها لخوضها.
"اليــوم  الفلســطيني  الواقــع  أن  وتابــع 
ظــل  يف  ســيام  وال  يــُر،  ال  لألســف 
تــآكل املنظومــة اإلدارية بســبب الفســاد 

املتفيش يف السلطة".
البيــت  لرتتيــب  حركتــه  رؤيــة  وحــول 

بقيــة  عــن  بغــزة  ننشــغل  وال  املركزيــة، 
قضايانا الوطنية، فمعركة ســيف القدس 
واملســجد  القــدس  أجــل  مــن  كانــت 
األقــىص، وأي معركــة أخــرى ســتكون مــن 
أجــل الوطــن ولــن نقبــل أن يعيــش شــعبنا 

تحت الحصار".
التهدئة واألزمة الداخلية

إن  الحيــة:  قــال  التهدئــة،  ملــف  وبشــأن 
طريــق  عــىل  متطلبــات  لــه  امللــف  هــذا 
ولــن  االحتــالل،  مــع  الشــاملة  املقاومــة 
يكــون هنــاك وقــف إلطــالق نــار باملجــان، 
وإن املقاومــة تديــر هــذا امللف باقتدار، 
مشــددا عــىل أنــه "إذا مل يلتــزم االحتــالل 
عــىل  ســيكون  فالوضــع  االســتحقاقات، 

صفيح ساخن يف أي وقت".
الشــعب  أن  أكــد  ثانيــة،  جهــة  مــن 
تشــكيل  إعــادة  إىل  بحاجــة  الفلســطيني 
تشــكيل  إعــادة  فيهــا  مبــا  وطنيــة  قيــادة 
التحريــر،  ومنظمــة  الوطنــي  املجلــس 

الفلســطيني، قــال الحيــة إنهــا تتكــون مــن 
3 عناويــن، األول إعــادة تشــكيل القيــادة 
الفلســطينية متمثلة مبنظمة التحرير من 
بوابــة االنتخابــات، وإن تعــذر ذلــك فيتــم 
عقــد حــوار وطنــي لتشــكيل قيــادة وطنيــة 
مؤقتة تقود مرحلة نتفق عليها، لتؤسس 
الفلســطينية واملنظمــة  القيــادة  لرتتيــب 

وتشكيل مجلس وطني.
والعنــوان الثــاين، اســرتاتيجية وطنية يتم 
التوافق عليها، تكون منطلقة من منطلق 
أننا شعب يعيش يف مواجهة االحتالل، 
وتقــود هــذه االســرتاتيجية نحــو املرحلــة 
عــىل  امليــداين  الفعــل  وهــي  الثالثــة، 

األرض والسلوك يف كل االتجاهات.
وبخصوص عالقات حامس الدولية، أكد 
الحيــة أنهــا "متوازنة وقامئة عىل االحرتام 
العالقــات  ثوابــت  وأحــد  الجميــع،  مــع 
الخارجيــة للحركــة هــو مــدى قــرب أو بعــد 

الدول من فلسطن".

وأغلقــت  ســليامن،  الســلطان  وشــارع 
عــدًدا  وأوقفــت  الديــن،  صــالح  شــارع 
يف  ودققــت  وفتشــتهم  املواطنــن  مــن 

هوياتهم.
واعتقلــت قــوات االحتالل شــاًبا من بلدة 
ســلوان جنــوب املســجد األقــىص عقــب 
وأغلقــت  تايــه"،  "أبــو  حــي  اقتحامهــا 

مدخل "عن اللوزة" يف البلدة.
وشــهدت بلــدة العيســوية رشق القــدس 
املواطنــن  تصــدي  خــالل  مواجهــات 
دون  للبلــدة،  االحتــالل  قــوات  القتحــام 

التبليغ عن وقوع إصابات.
القــدس،  غــرب  شــامل  بــدو  بلــدة  ويف 
باالختنــاق  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب 
نتيجة استنشــاق الغاز املســيل للدموع، 
مــن جــراء قمــع االحتــالل فعاليــة نظمــت 
الشــهداء  جثامــن  باســرتداد  للمطالبــة 
بــدوان،  وزكريــا  زهــران،  أحمــد  الثالثــة: 

يف  ارتقــوا  الذيــن  حميــدان،  ومحمــود 
26 ســبتمرب/ أيلــول املــايض، يف أثنــاء 

بيــت  ببلــدة  أحــد املنــازل  وجودهــم يف 
عنان املجاورة.

بــدو،  بلــدة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
بــن  مواجهــات  انــدالع  إىل  أدى  مــا 
الكــروم  املواطنــن والقــوات يف منطقــة 
الرصــاص  خاللهــا  أطلقــت  بالبلــدة، 
وقنابــل  باملطــاط  املغلــف  املعــدين 

الصوت والغاز.
املواطنــن:  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
عــالء دويــري، وخليــل أبــو ســمرة، وصالــح 
سعسع، وجميعهم من محافظة قلقيلية، 

وهم يف باحات املسجد األقىص.
ويف نابلــس، أصيــب مواطــن بالرصــاص 
املعــدين املغلــف باملطــاط والعــرات 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق، 
االحتالل يف بلدة بيتا وقرية بيت دجن.

شــابن  إصابــة  إىل  أدى  مــا  للدمــوع؛ 
بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، 

والعرات بحاالت اختناق.
وأغلقــت قــوات االحتــالل إحــدى الطــرق 
بالســواتر  للقريــة  املؤديــة  الفرعيــة 
الرتابيــة، لتعويــق وصــول املزارعــن إىل 

حقول الزيتون.
ويف جنــوب بيــت لحــم، اندلعــت مســاء 
أمــس مواجهــات مــع قــوات االحتــالل يف 
"أم  منطقــة  يف  ترّكــزت  الخــرض،  بلــدة 
القــوات  أطلقــت  البلــدة،  جنــوب  ركبــة" 
املغلــف  املعــدين  الرصــاص  خاللهــا 
باملطــاط وقنابــل الغــاز والصوت؛ ما أدى 
قريبــة  أحــراش  يف  النــريان  اشــتعال  إىل 

من منطقة برك سليامن.
أربعــة  أصيــب  ســلفيت،  رشق  ويف 
مواطنن بجروح ورضوض يف إثر اعتداء 
املســتوطنن عــىل قاطفــي الزيتــون يف 

بــأن  الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  وأفــاد 
يف  إصابــة   44 مــع  تعاملــت  طواقمــه 
جنــوب  بيتــا  بلــدة  شــهدتها  مواجهــات 

نابلس، وقرية بيت دجن رشق نابلس.
دجــن  بيــت  وقريــة  بيتــا  بلــدة  وتشــهد 
أشــهر  منــذ  يوميــا  ســلمية  فعاليــات 
دفاًعــا عــن األرايض املهــددة باالســتيالء 
بإطــالق  يواجههــا  الــذي  االحتــالل  مــن 
تجــاه  والصــوت  الغــاز  وقنابــل  الرصــاص 

املواطنن.
بجــروح  شــابان  أصيــب  قلقيليــة،  ويف 
إثــر  يف  اختنــاق،  بحــاالت  والعــرات 
كفــر  مســرية  االحتــالل  قــوات  قمــع 
املناهضــة  الســلمية  األســبوعية  قــدوم 

لالستيطان.
املشــاركن  االحتــالل  قــوات  وهاجمــت 
يف املســرية وأطلقــت تجاههــم األعــرية 
الناريــة وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

قرية ياسوف.
نحــو  بــأن  املــزارع يوســف حمــودة  وأفــاد 
"رحاليــم"  مســتوطنة  مــن  مســتوطنا   30

ياســوف،  قريــة  أرايض  عــىل  املقامــة 
أثنــاء  يف  بالحجــارة  املزارعــن  هاجمــوا 
إىل  أدى  مــا  الزيتــون؛  مثــار  قطفهــم 
إصابتــه يف رأســه، وزوجتــه خولة عصايرة 
يف قدمهــا، ونجلــه صهيــب برضــوض يف 

ظهره.
وأضــاف أن املســتوطنن حطمــوا زجــاج 
وجــه  عــىل  الفلفــل  غــاز  ورشــوا  مركبتــه 
املواطنة جامنة ســليامن ورسقوا هاتفها 
املحمــول وعلــب دواء، إضافــة إىل رسقة 
واملفــارش،  والســالمل  الزيتــون  مثــار 
بالقرنــة،  تعــرف  املنطقــة  أن  إىل  مشــريا 
وتتعــرض باســتمرار العتــداءات االحتالل 
ومستوطني "راحيل"، لتهجري املواطنن 

قرا عن أراضيهم واالستيالء عليها.

القدس املحتلة/ صفا:
ووطنيــة  إســالمية  شــخصيات  دعــت 
املحتــل،  والداخــل  القــدس  يف 
الحكومــة األردنيــة إىل اتخــاذ مواقــف 
عمليــة ملجابهــة مشــاريع ومخططــات 
االحتالل التي ترمي لتقسيم املسجد 

األقىص زمانًيا ومكانًيا.
لقــاء عقــد يف  وأوضــح هــؤالء، خــالل 
حــي الشــيخ جــراح بالقــدس املحتلــة، 
مســاء الخميــس املــايض، أن حكومــة 
بالوصايــة  تأبــه  تعــد  مل  االحتــالل 
األردنيــة عــىل املقدســات االســالمية 

واملســيحية، ويف مقدمتهــا املســجد 
األقــىص، وهــي تقــوض هــذه الوصايــة 

وتحولها اىل وصاية شكلية.
وحــرض اللقاء خطيب األقىص الشــيخ 
عكرمــة صــربي، ورئيس لجنــة املتابعة 
محمد بركة، واملحامي سامي ارشيد، 
شــحادة  أبــو  وســامي  الطيبــي  وأحمــد 
لجنــة  مــن  الســعدي  أســامة  والنائــب 
املتابعــة بالداخــل، والحــاج مصطفــى 
أبو زهرة، وعبد اللطيف غيث وراســم 
عبيــدات ومــازن الجعــربي وإياد بشــري 

وعارف حامد وسهاد عبد اللطيف.

ويأيت اللقاء للتشــاور والتنســيق عىل 
العليــا  االحتــالل  محكمــة  قــرار  ضــوء 
اقرتحــت  والتــي  أكتوبــر   4 تاريــخ  يف 
الجمعيــة  فيهــا  تعتــرب  تســوية  فيــه 
االســتيطانية "نحالت شــمعون" مالكة 
مســتأجرين،  الحــي  وســكان  لــألرض 
الحاميــة،  يف  األول  الجيــل  وميثلــون 
يف  حقهــم  اســقاط  عــدم  مراعــاة  مــع 
مــروع  امتــام  لحــن  األرض  ملكيــة 

التسوية.
وناقش املشــاركون باللقاء ما يتعرض 
له املسجد األقىص من عدوان شامل 

من قبل حكومة االحتالل والجمعيات 
لــه مدينــة  تتعــرض  االســتيطانية، ومــا 
متصاعــد  اســتيطان  مــن  القــدس 
منــازل  وهــدم  أرايض  ومصــادرة 

وتهويد.
مقــرتح  أن  الشــخصيات  وأكــدت 
التسوية املقدم من محكمة االحتالل 
العليــا ال يلبــي طموحــات الســكان وال 

املوقف الوطني.
وشــددوا عــىل "أن ســكان حــي الشــيخ 
األصليــون  املالكــون  هــم  جــراح 
حقــوق  أي  توجــد  وال  ألرضهــم، 

هــذه  يف  االســتيطانية  للجمعيــات 
مــن  للســكان  ملكــت  كونهــا  األرض، 
قبــل الحكومــة األردنيــة، بعــد االتفــاق 

مع وكالة غوث وتشغيل الالجئن".
كــام أكــدت الشــخصيات رفضهــا كافة 
بحــق  االحتــالل  وانتهــاكات  اجــراءات 

املسجد األقىص.
ولفتــت إىل أن الحكومــة الحاليــة هــي 
مل  "إذ  وتهويــد،  اســتيطان  حكومــة 
بــل هــي  تكتــف باالســتيطان الدينــي، 
القــدس  عــىل مدينــة  تعمــل لإلجهــاز 

وتهويدها بشكل نهايئ".

 غزة/ فلسطن:
حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  اختتمــت 
أمــس، فعاليــات األســبوع الرتفيهــي األول الداعــم 
للمقاومــة تحــت عنــوان "َنــرح وُنقــاوم"، والــذي 
عقدتــه عــىل مــدار ســبعة أيــام متتاليــة مبشــاركة 
مــن  عــرة  الثانيــة  ســن  دون  طفــل  آالف  ثالثــة 

العمر.
الفعاليــات  عــرات  الرتفيهــي،  األســبوع  وتخلــل 
الرتفيهيــة والرتبويــة ذات العالقــة بالُبعــد الوطنــي 

املقاِوم يف أحياء منطقة غرب مدينة غزة.
ألعــاٍب  عــىل  الرتفيهيــة  الفعاليــات  واشــتملت 
القامئــون  حــرص  ُمتنوعــة،  وجامعيــٍة  فرديــٍة 
بالقضيــة  مبــارشة  عالقــة  ذات  تكــون  أن  عليهــا 
الفلسطينية، بهدف غرس االنتامء الوطني مبكًرا 
الشــعب  بحــق  وتوعيتهــم  األطفــال،  نفــوس  يف 
الفلسطيني بَنْيل الحرية ومقاومة االحتالل بكاّفة 
األشــكال امُلتاحــة وفــق القانــون الــدويل ومواثيــق 

األمم املتحدة.
لجنــٌة  أدارتــه  الــذي  الرتفيهــي  األســبوع  وتضّمــن 
تربويــٌة ُمتخصصــة بعــض الفقــرات الرتفيهيــة التي 
نفذها مهرجون قّدموا ألعاًبا ومســابقاٍت تثقيفية 
نفــوس  يف  الرتبويــة  القيــم  غــرس  إىل  هدفــت 

األطفــال، مثــل بّر الوالديــن وإماطة األذى وتقديم 
الصدقــات، وتوقــري كبــار الســن وغريهــا مــن القيم 

النبيلة والهادفة.
غــزة  غــرب  منطقــة  حــامس  يف  القيــادي  وأوضــح 
األســبوع  إقامــة  أن  بيــان،  يف  الدجنــي،  إيــاد  د. 
عــىل  الحركــة  حــرص  ســياق  يف  يــأيت  الرتفيهــي 
التخفيــف مــن الضغــوط النفســية التــي يواجههــا 
أطفــال غــزة واألرسة الفلســطينية يف ظــل الحصار 

اإلرسائييل.
وذكــر الدجنــي أن األســبوع املذكــور هــدف إىل 
غــرِس الِقَيــم الوطنيــة يف نفــوس الَنــْشء الصغــار، 
الفلســطينية  وقضيتهــم  بحقوقهــم  وتوعيتهــم 

العادلة.
ع األســاليب الرتبوية امُلســتخدمة  وأشــار إىل تنوُّ
حــرص  والتــي  الرتفيهــي،  األســبوع  فعاليــات  يف 
األطفــال  تعريــف  عــىل  خاللهــا  مــن  القامئــون 
العــودة،  بحــق  وتوعيتهــم  وفلســطن،  بالقــدس 
خــالل  مــن  نفوســهم  يف  املقاومــة  حــب  وغــرس 
وأنشــطة  تربويــة  وألعــاب  تثقيفيــة  مســابقات 
الفلســطينية،  املقاومــة  مــروع  تدعــم  ترفيهيــة 
ــد بطوالتهــا بأشــكاٍل وأســاليَب تتــواءم مــع  وُتَجسِّ

خصائص النمو لهؤالء األطفال.

النارصة/ فلسطن:
أجرى جيش االحتالل اإلرسائييل مناورة عسكرية 
مــع املقاومــة يف قطــاع  تحــايك نشــوب مواجهــة 

غزة.
وأوضــح جيــش االحتــالل، يف ترصيــح، أمــس، أنــه 
نفــذ األســبوع املــايض -يف لــواء غــزة الشــاميل– 
منــاورة عســكرية دفاعيــة، هــي األوىل مــن نوعهــا 
بعد العدوان األخري عىل غزة مايو/ أيار املايض.

املشــاة  مقاتــيل  شــملت  املنــاورة  أن  وذكــر 
واملدرعــات واالســتطالع وقــوات خاصة، وحاكت 
ونقــاط  بلــدات  اقتحــام  محــاوالت  مــع  التعامــل 
مــن الــرب والبحــر، والتعامــل مــع النــريان املضــادة 
البلــدات يف  عــىل  للدبابــات، وســقوط صواريــخ 

املنطقة.
ونقــل عــن دوري ســاعر، وهــو قائــد فرقــة بجيــش 
االحتــالل قولــه: "التدريــب يحــايك ســيناريو حالة 
تصــل  قــد  قتاليــة،  أيــام  إىل  واالنتقــال  تصعيــد، 

ملعركة".
انطــالق  االحتــالل  جيــش  أعلــن  الســياق،  ويف 
تدريــب جــوي دويل، مبشــاركة 7 دول يف قاعــدة 

"عوفدا" الجوية اإلرسائيلية.
الــدويل  التدريــب  بــأن  االحتــالل  جيــش  وأفــاد 

يف  األزرق(،  )العلــم  عنــوان  تحــت  غــدا  ينطلــق 
مــن ســبع  قاعــدة "عوفــدا" مبشــاركة أســلحة جــو 
دول وسيســتمر حتــى يــوم الخميــس 28 أكتوبــر/ 

ترين األول الجاري.
األكــرب  األزرق،  العلــم  متريــن  "يعتــرب  وأضــاف: 
التعــاون  تعزيــز  إىل  ويهــدف  تقدًمــا،  واألكــر 
اإلســرتاتيجي والــدويل، واكتســاب الخــربات عــرب 
الخامــس  الجيــل  طائــرات  اســتخدام  دمــج  آليــة 
والرابع، خاصة يف مواجهة سيناريوهات معقدة، 
مع الرتكيز عىل تعزيز وتقوية القدرات العسكرية 

للقوات الجوية".
وأملانيــا  املتحــدة  الواليــات  املشــاركة:  والــدول 
واليونــان،  والهنــد  وفرنســا  وبريطانيــا  وإيطاليــا 
حيــث ســيتضمن التدريــب وألول مرة، نر رسب 
طائــرات مقاتلــة بريطانيــة يف )إرسائيل( ونر أول 
مــرياج،  نــوع  مــن  للطائــرات مقاتلــة هنديــة  رسب 
الفرنســية.  رافــال  ملقاتــالت  رسب  أول  ونــر 

بحسب بيان االحتالل.
منــاورة  فيهــا  ُتنّظــم  التــي  الخامســة  املــرة  وهــذه 
"العلــم األزرق" يف )إرسائيــل(، منــذ انطالقها عام 
قــوات  عامــن، مبشــاركة  مــرة كل  بواقــع   ،2013

جوية دولية. 

وفد من حامس يهنئ عائلة 
األسري "حامد" بطفليه التوأمني

رام الله/ فلسطن:
األســري  عائلــة  أمــس،  اإلســالمية حــامس،  مــن حركــة املقاومــة  وفــد  زار 
إســالم حامــد يف بلــدة ســلواد رشق رام اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 
لتهنئة عائلته بطفليه التوأمن اللذين أنجبهام عرب "النطف املهربة" من 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
وضــم وفــد الحركــة القياديــن حســن يوســف وحســن أبــو كويــك، اللذين 
هنــآ العائلــة بالطفلــن "محمــد وخديجة"، مؤكديــن أهمية قضية األرسى 
وأنها عىل رأس أولويات الحركة، وأنها ستبذل كل ما متلك لتحريرهم.

واألســري حامــد )٣٦ عامــا( املعتقــل منــذ عــام 2015، وال يــزال موقوًفــا، 
رزق بدايــة الشــهر الجــاري بطفلــن تــوأم عــرب "النطــف املهربــة". وقالــت 
مــن  الحريــة، جعلهــم  بســفراء  ورزقنــا  وفقنــا  الــذي  للــه  "الحمــد  زوجتــه: 

الصالحن، ونحن سعداء بهذا التحدي لالحتالل".
وأضافــت أن "الفلســطيني لــن يتنــازل عــن حقــه حتــى يف اإلنجــاب، ولــو 
غيبوا أجســاد أزواجنا يف الســجون نســتطيع أن نتحدى االحتالل. نســأل 

الله أن يفك أرس والدهم ويربيهم ويسعد بهم".
وأمــى األســري حامــد نحــو 18 عامــا يف ســجون االحتــالل عــىل فــرتات 

متفرقة.
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اجتمع أعضاء املكتب الســيايس لحامس يف القاهرة قبل بضعة 
أيــام. االجتــامع كان األول بعــد انتهــاء حركــة حــامس مــن انتخاباتهــا 
الداخليــة ٢٠٢١م وتوزيــع امللفــات عــى قــادة الحركــة. االجتــامع 
يف القاهــرة كان مهــاًم عــى املســتوى الداخــي، وعــى مســتوى 

السياسة وقضية الرصاع.
االجتــامع قضيــة  ناقــش  مــرزوق عضــو املكتــب:  أبــو  مــوىس  قــال 
الفلســطينية،  الداخليــة  غــزة، وامللفــات  القــدس، وأوضــاع قطــاع 
باملشــاريع  البــدء  املقبلــة  األيــام  وستشــهد  األرسى.  وقضيــة 

القطرية، وتلقينا وعوًدا مرصية بترسيع عملية إعادة إعامر غزة.
ما لفت نظري يف ترصيحاته خالف ما ذكرت قوله: مل نبحث إبرام 
تهدئــة طويلــة مــع االحتالل، وال يوجــد حراك يف ملف املصالحة، 

)وإرسائيل( تضع عراقيل وعوائق يف ملف تبادل األرسى.
)التهدئــة،  األخــرة  الثالثــة  القضايــا  يف  النظــر  دققنــا  إذا  إننــا 
عــى  تطفــو  التــي  القضايــا  هــي  نجدهــا  واألرسى(  واملصالحــة، 
يف  واملحــي.  الفلســطيني  اإلعالمــي  والحديــث  الخــر  ســطح 
كل يــوم يتحــدث اإلعــالم عــن األرسى، ورمبــا كان آخــر مــا نــر أن 
الطــرف اإلرسائيــي طلــب تصويــر توضيــح لهدار جولدن وشــاؤول، 
ومثــل هــذا الطلــب يقتــي دفــع الثمــن، والثمــن هــو األرسى مــن 
اإلرسائيــي  الطــرف  شــاليط.  صفقــة  ومعتقــي  واألطفــال  النســاء 
يــراوغ ويرفــض دفــع الثمــن، وحكومــة بينيــت تخــى عــى نفســها 
ــا يف  وبقائهــا مــن دفــع الثمــن، لــذا ميكــن القــول إنــه ال تقــدم حقيقيًّ
هــذا امللــف، رغــم الجهــود املرصيــة إلحــداث اخــراق فيــه، وعليــه 

فامللف مرّحل لفرات الحقة.
الطــرف  طرحهــا  قضيــة  فهــي  األمــد،  طويلــة  التهدئــة  ملــف  أمــا 
لهــا  أو مكتوبــة  رؤيــة واضحــة  يقــدم  اإلعــالم، ومل  اإلرسائيــي يف 
للوســيط املــرصي، وحــامس تتجنــب الدخــول يف هــذا املوضــوع 
العتقادهــا أن الطــرف اإلرسائيــي ينــاور فيــام يطــرح، وهــو يوظــف 
مــا يطــرح كرســائل موجهــة للغــرب والــرأي العام الــدويل، ليك يرر 
لنفســه ولهــم اســتمراره يف حصــار غــزة. ومــن املعلــوم أن حكومــة 
االحتــالل هــي مــن أخلــت بتفاهــامت التهدئــة قبــل معركــة ســيف 
القــدس، وهــي تحــاول فــرض معــادالت جديدة عــى غزة من خالل 
تشديد الحصار. التهدئة طويلة األمد لها حيثيات ورشوط، وغزة 
الحيثيــات  الحديــث يف  يتجنــب  والعــدو  منهــا،  تريــد  مــا  تعــرف 

والروط.
أمــا ملــف املصالحــة وهــو النقطــة األخــرة يف مثلــث النفــي الــذي 
الوطنــي،  املســتوى  عــى  مؤســف  ملــف  فهــو  مــرزوق،  أبــو  ذكــره 
رئيــس  أن  يبــدو  ولكــن  وحــامس،  فتــح  بــن  الداخليــة  والعالقــات 
السلطة ال يرغب يف تحقيق مصالحة مع حامس بروط الراكة 
واالنتخابــات، ويفضــل اســتبقاء الوضــع القائم، وتوظيف االنقســام 
ا، للطعن يف حامس، والتنصل من املســئولية  واملصالحة سياســيًّ
عــن غــزة، ألن غــزة تختــار طريــق املقاومة، وهو اختيار ال يلتقي مع 

اختياره، ال يف منتصف الطريق وال يف آخره.
ما تقدم يعني أن اجتامع القاهرة مل يحدث اخراقات كبرة، وأن 
ملفــات القاهــرة هــي قيــد العمــل اإلداري املعتــاد، ومل تنضــج بعد 

لتتحول التفاهامت فيها لقرارات.

ملفات غير ناضجة

الخبز المحمص في فطور 
الصباح.. خبراء يكشفون 

"الضرر الكبير"
هيوسنت/ وكاالت:

دأب بعض الناس عى تحميص قطع الخبز وتناولها يف فطور الصباح، 
من أجل إمداد الجسم مبا يحتاجه من كاربوهيدرات، ويرسي االعتقاد 
غالبــا بــأن هــذه الطريقــة صحيــة وغر مرضة، لكن خــراء الصحة ينبهون 

إىل مخاطر "كبرة".
عــن جامعــة تكســاس يف مدينــة هيوســنت  وكشــفت دراســة صــدرت 
األمركية، يف وقت سابق، أن آلة التحميص والشموع وباقي األغراض 
األخرى التي ينبعث منها الدخان تعرض الناس لتلوث يفوق ما يجري 

تسجيله عند تقاطع الطرق.
وتقــول الباحثــة مارينــا فنــي: إن أخطــر يشء يف آلــة تحميــص الخبــز 
هو أنها تحدث تفاعالت رسيعة وتؤدي إىل إرسال جزيئات سامة إىل 

الهواء مبجرد التشغيل.
وأوردت الدراســة أن تحميــص رشيحــة الخبــز إىل درجــة اإلحــراق مــرض 
بالصحــة، ولذلــك، مــن األفضــل أن يكتفــي النــاس الحريصون عى هذه 

الوجبة بتسخن "التوست".
وال تقتــرص األرضار عــى هــذه األجهــزة، إذ نبهت الدراســة إىل جزيئات 

أخرى ملوثة تصدر عن آالت تنظيف إىل جانب منتجات بخاخة.
وكانــت دراســات طبيــة ســابقة قــد نبهــت إىل وجود عالقــة محتملة بن 
اإلقبال عى أكل شطائر "التوست" واإلصابة بأمراض الرسطان، بالنظر 

إىل التفاعالت الكيميائية التي تحصل يف الطعام من جراء اإلحراق.

أمريكي يصطاد "أحفورة حية" 
تعود إلى 100 مليون سنة

كانساس/ وكاالت:
ذكــرت تقاريــر بيئيــة يف الواليــات املتحــدة، أن رجــال أمركيــا متكــن مــن 
صيــد حيــوان مــايئ نادر ُيســمى بـ"ســمكة التمســاح" أو األحفــورة الحية، 

وهو أمٌر مل يحصل من ذي قبل.
وبحســب صحيفــة "ديــي ميــل" الريطانيــة، فــإن هــذه الســمكة التــي 

تعرف بـ"األحفورة الحية" جرى صيدها يف مياه والية كانساس.
ومل يجــر صيــد هــذه الســمكة مــن ذي قبــل، فيــام مل يعــرف بعــد كيــف 

وصل الحيوان املايئ إىل هذه املنطقة األمركية.
 17.9 إىل  اصطيادهــا  جــرى  التــي  التمســاح"  "ســمكة  وزن  ويصــل 

كيلوغرامات، بينام يبلغ طولها 1.37 مرا.
يف غضون ذلك، تشر بيانات علمية إىل أن هذا النوع من الحيوانات 

املائية يعود إىل 100 مليون سنة.
وتم اصطياد هذه الســمكة من قبل الصياد، داين يل ســميث، يف نهر 

نيوشو، يف العرين من سبتمر املايض.
وأبــدى الصيــاد ســعادته الغامــرة بالعثــور عــى الســمكة، قائــال إن هــذا 

األمر ال يحصل سوى مرة واحدة فقط يف العمر.
بيانــا  الريــة واملتنزهــات يف واليــة كانســاس،  الحيــاة  إدارة  وأصــدرت 

تتحدث فيه عن صيد هذا الحيوان البحري العريق.
ويرتقــب أن يجــري الخــراء بحوثــا مــن أجــل معرفــة الواليــة التــي جــاءت 

منها سمكة التمساح، وذلك من خالل االعتامد عى عنارص جينية.
وتتميــز هــذه الســمكة مبــا يعــرف بـ"الخطــوم الطويلــة"، فيــام قــد يصــل 

طولها إىل ثالثة أمتار، ووزن من 158 كيلوغراما.

سماء هامبورغ ميدان 
تجريبي لطائرة شحن 

من دون طّيار
لندن/ وكاالت:

ســمحت  دقائــق  ثــالث  اســتمرت  تجريبيــة  رحلــة  يف 
"التاكــي  لصناعــة  األملانيــة  "فولوكوبــر"  رشكــة 
الطائــر"، لطائــرة مــن دون طيــار قويــة التحمــل، بالطران 
فوق األماكن العامة يف هامبورغ للمرة األوىل أول من 

أمس.
وجرت الرحلة يف منطقة امليناء يف املدينة الساحلية 
الواقعــة يف شــامل البــالد عــى هامــش مؤمتــر التنقــل 

"آي يت إس"، وهو حدث دويل للنقل الرقمي.
وتريــد "فولوكوبــر" إنتــاج مثــل هــذه الطائــرات من دون 
طيار كجزء من سلسلة الخدمات اللوجستية جنًبا إىل 
جنــب مــع عمــالق الخدمات اللوجســتية األملانية "دي 

يب شينكر".
ورأى الرئيــس التنفيــذي لركــة "فولوكوبــر"، فلوريــان 
رويــر يف الرحلــة التجريبيــة دليــاًل عــى مكانــة رشكتــه 
الرائدة يف مجال التنقل الجوي يف املناطق الحرضية.
وقال إن طائرة الشحن من دون طيار ستجعل العمليات 

اللوجستية "أكرث قوة وكفاءة واستدامة".
يشــار إىل أن الطائرة "فولودرون"، املجهزة بـ18 دواًرا، 
الكهربائيــة  بالطاقــة  تعمــل  طيــار  دون  مــن  طائــرة  هــي 
ولهــا  كيلوغــرام   200 إىل  يصــل  مــا  لحمــل  ومصممــة 

مدى يصل إىل 40 كيلومًرا.
ويبلــغ قطــر الطائــرة 15. 9 مــر، ويبلــغ ارتفاعهــا 15. 2 
مر، ويبلغ وزنها األقىص عند اإلقالع 600 كيلوغرام.

لندن/ وكاالت:
يعكف مخرج ســيناميئ أمريك عى البحث يف 
أودى  ناريــة مميــت  موقــع حــادث تحطــم دراجــة 
بحياة لورانس العرب عى أمل العثور عى دليل 
قــد يثبــت أنــه ُقتل عمًدا، حســب صحيف "ديي 

ميل" الريطانية.
وكان بطــل الحــرب العامليــة األوىل يركــب دراجته 
يف  منزلــه  مــن  بالقــرب  ســوبريور"  "بــرو  طــراز 
إنــه انحــرف  "دورســت" عــام 1935 عندمــا قيــل 
ســقط  دراجتيهــام.  عــى  تلميذيــن  لتجنــب 
لورانــس، واســمه الكامــل تومــاس إدوارد لورانــس، 
مــن فــوق دراجتــه الناريــة وتــويف متأثــًرا بإصابــات 

يف الرأس بعد ستة أيام من الحادث.
بوجــود ســيارة ســوداء يف  تفيــد  وأدت شــائعات 
طريقــه إىل اعتقــاد بعــض أنصــار نظريــة املؤامــرة 

بأن الحادث مل يكن مصادفة وتم التسر عليه.

فريًقــا  غريفــن  مــارك  األمــريك  املخــرج  ويقــود 
يف  مختًصــا  ومحقًقــا  ومؤرًخــا  آثــار  علــامء  يضــم 
الحــادث  مــكان  الستكشــاف  الطائــرات  تحطــم 
مبنطقــة  »بوفينغتــون«  معســكر  مــن  بالقــرب 
دورســت، جنــوب غــريب إنجلــرا. يحــاول الفيلــم 
الــذي يغطــي حيــاة لورانــس العــرب اإلجابــة عــى 
إذا كان ضابــط الجيــش الريطــاين قــد مات نتيجة 

مؤامرة رشيرة.
ويعتقد غريفن أن بطل الثورة العربية عام 1917 
رمبا يكون قد ُقتل بناء عى أوامر من املخابرات 
الريطانية بعد أن عارضت شخصيات قوية رغبة 
الســر وينســتون ترشــل املزعومــة يف تعيينــه 

لرئاسة جهاز املخابرات املحلية.
ويأمــل فريــق التنقيــب الجديــد يف العثــور عــى 
بقايــا معدنيــة لدراجــة نارية من طراز "برو"، ورمبا 
يف  تورطــت  إنهــا  قيــل  التــي  الغامضــة  الســيارة 

الحادث إلثبات اغتيال لورانس.
الوطنــي"،  "الصنــدوق  غريفــن  اتهــم  أن  وســبق 
وهــي الهيئــة التــي متتلــك منــزل لورانــس مبنطقــة 
بالقيــام  "بوفينغتــون"  قــرب  هيــل"  "كالودز 
مبراقبتــه بعــد أن ُمنــع مــن التصوير هناك. ورفض 
الصندوق الطلبات املتكررة للتصوير يف املوقع 
عــى اعتبــار أن الفيلــم ميثــل اســتمراًرا »لرويــج 

املؤامرات« حول وفاته.
اآلن  العمــر  مــن  البالــغ  فليتــر،  دينيــس  وقــال 
89 عاًمــا، إن عائلتــه كانــت تطاردهــا الشــائعات 
مضيًفــا:  عقــود،  منــذ  لورانــس  بوفــاة  املحيطــة 
عــر  سالســل  أو  ســوداء  ســيارة  هنــاك  تكــن  "مل 
الطريــق. إذا كانــوا يريــدون حًقا معرفة كيف مات 
لورانــس، فعليهــم قــراءة تقريــر الطبيــب الرعي. 
إنهــم يتطلعــون إىل جنــي األمــوال مــن ذلــك، لكــن 

عائلتي مل تحصل عى أي أموال".

طفل أمريكي يقتل والدته 
برصاصة خالل مشاركتها 

في اجتماع "زوم"
ميامي/ وكاالت:

عــر  اجتامعــا  تحــرض  كانــت  التــي  والدتــه  عامــن  يبلــغ  طفــل  قتــل 
تطبيق "زوم" بإطالقه رصاصة عى رأسها، يف مشهد مستوحى من 

املسلسل التلفزيوين لألطفال "باو باترول".
وأوقفــت الرطــة األب يف فلوريــدا بتهمــة عــدم وضــع ســالحه بعيدا 
من متناول نجله، وقالت إن املدعي العام، إن فيوندري أفري )22 
عامــا(، ُوضــع قيــد التوقيــف بتهمــة القتــل غر العمد بســبب اإلهامل 

وعدم وضع سالحه الناري بطريقة آمنة.
آب/  11 يف  العائلــة  منــزل  يف  لــن  شــامايا  والدتــه  الطفــل  وقتــل 
عامــا   21 البالغــة  املــرأة  كانــت  فيــام  واحــدة،  برصاصــة  أغســطس 

تشارك يف اجتامع عر "زوم".
وقالت زميلة شــامايا لن ملوظف تلّقي بالغات الطوارئ يف اتصال 
هاتفــي: "لقــد فقــدت إحــدى الفتيات الوعي، كانــت تنزف. الكامرا 

قيد التشغيل، وطفلها يبيك يف الجزء الخلفي من الغرفة".
كذلــك اتصــل الــزوج الــذي مل يكــن موجــودا يف املنــزل لــدى حصــول 
الحــادث بخدمــات الطــوارئ عنــد عودتــه، متوســال إياهــم "اإلرساع"، 

وفقا لصحيفة "أورالندو سنتينل".
وعندمــا وصــل عنــارص الرطــة إىل شــقة العائلــة يف بلــدة أملونتــي 
سرينغز إىل الشامل من أورالندو بوالية فلوريدا، كان أفري يحاول 
إنعــاش زوجتــه، لكــن املســعفن مــا لبثــوا أن أكــدوا بعــد وقــت قصــر 

أنها فارقت الحياة.
وتكــرث الحــوادث املأســاوية مــن هــذا النــوع يف الواليــات املتحــدة، 
حيــث أظهــرت إحصــاءات املنظمــة الناشــطة مــن أجــل تنظيــم أفضــل 
لألسلحة النارية، أن عمليات "إطالق النار غر املتعمد" من القرّص 
أدت إىل مقتــل 879 منــذ عــام 2015 و114 منــذ األول مــن كانــون 

الثاين/يناير.

لندن/ وكاالت:
ماليــن  أن  جديــدة،  علميــة  دراســة  كشــفت 
األشــخاص الذيــن يتناولــون العقاقــر املخفضة 
للكوليســرول، قــد يكونــون أقــل عرضــة للوفــاة 

بسبب فروس كورونا.
وقالــت الدراســة التــي نرتهــا "الغارديــان": إن 
األدويــة الخافضــة للكوليســرول تعــد مــن أكــرث 
تقليــل  وميكنهــا  العــامل،  يف  شــيوعا  األدويــة 
االلتهــاب يف األوعيــة الدمويــة، األمــر الذي أثار 
بإمكانهــا املســاعدة يف  كان  إذا  مــا  تســاؤالت 

تقليل خطر وفيات مرىض فروس كورونا.
وتشــر الدراســة التــي نــرت تفاصيلهــا مجلــة 
املخفضــة  العقاقــر  أن  إىل  ميدســن"  "بلــوز 
يف  طفيــف  بانخفــاض  مرتبطــة  للكوليســرول 
خطــر الوفــاة بكوفيــد، ومــع ذلــك، حــث الخــراء 

عى توخي الحذر بشأن النتائج، وشددوا عى 
أن النتائــج مل تثبــت بشــكل قاطــع أن العقاقــر 
مــن  تقلــل  أن  ميكــن  للكوليســرول  املخفضــة 
معــدالت الوفيــات، وأن هنــاك حاجة ملزيد من 

البحث يف هذا املوضوع
واستندت نتائج الدراسة إىل تحليالت البيانات 
املتعلقــة باألدويــة والرعايــة الصحية املوصوفة 
للمشــاركن فيهــا، ومــن ســجل أســباب الوفــاة. 
يتعلــق  فيــام  املعلومــات  تحليــل  تــم  حيــث 

بعوامل مثل تشخيص الحاالت الطبية.
وقــال املؤلــف املشــارك األول الخبــر، فيكتــور 
ألكفيســت، مــن قســم الصحــة العامــة العامليــة 
تدعــم  عــام،  "بشــكل  كارولينســكا:  معهــد  يف 
للعقاقــر  املســتمر  االســتخدام  نتائجنــا 
مثــل  حــاالت  يف  للكوليســرول  املخفضــة 

أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ومســتويات 
عاليــة مــن الدهــون يف الــدم، مبــا يتــامىش مــع 

التوصيات الحالية يف أثناء وباء كورونا ".
وتســّبب فــروس كورونــا بوفــاة مــا ال يقــل عــن 
أبلــغ  منــذ  العــامل،  يف  شــخصا   4,861,478

الصــن  يف  العامليــة  الصحــة  منظمــة  مكتــب 
عــن ظهــور املــرض نهايــة كانون األول/ ديســمر 
بــرس"  "فرانــس  أجرتــه  تعــداد  2019، حســب 
األربعــاء  حتــى  رســمّية  مصــادر  إىل  اســتنادا 

املايض.
حصيلــة  أن  العامليــة،  الصحــة  منظمــة  وتعتــر 
مــرات  ثــالث  أو  مبرتــن  أكــر  تكــون  قــد  الوبــاء 
مــن الحصيلــة املعلنــة رســميا، آخــذة باالعتبــار 
معــّدل الوفيــات الزائدة املرتبطة بشــكل مبارش 

أو غر مبارش بفروس كورونا.

فيلم يحقق في قتل لورانس العرب 
على يد االستخبارات البريطانية

دراسة: العقاقير المخفضة
 للكوليسترول تقلل الوفيات بكورونا

حل لغز سفينة حربية بريطانية 
غارقة منذ 200 عام

لندن/ وكاالت:
 12 طولــه  يبلــغ  ســفينة  حطــام  عــى  ُعــرث 
مًرا، مدفوًنا تحت رمال شــاطئ يف التفيا، 

ويعود تاريخ إىل نحو 200 عام.
هــذا  يكــون  أن  واســع  نطــاق  عــى  ويرجــح 
الحطــام عائــًدا إىل ســفينة حربيــة بريطانيــة 
ميــل"  "ديــي  صحيفــة  بحســب  مفقــودة، 

الريطانية.
واكتشــف ســكان يف التفيا جزًءا من الحطام 
كيلومــرات  ســوى  يبعــد  ال  شــاطئ  يف 

معدودة عن العاصمة ريغا.

ومــع ذلــك، ظــل الحجــم الحقيقــي للحطــام 
والحفــارات،  الخــراء  جــاء  حتــى  مخفًيــا، 
مــن  األكــر  الجــزء  عــن  الكشــف  تــم  حيــث 

الحطام.
ومل يتــم حتــى اآلن تحديــد هويــة الســفينة، 
كان  هيكلهــا  أن  تظهــر  أدلــة  هنــاك  أن  إال 
كانــت  تقنيــة  وهــي  بالنحــاس،  ملطًيــا 
تســتخدمها البحريــة الريطانيــة قبــل قرنــن 
مــن الزمــان، كــام كانــت تســتخدمها الســفن 

التجارية التي تسافر إىل مسافات بعيدة.
وذكرت الصحيفة الريطانية أن الريطانين 

مــن  املغمــورة  األجــزاء  طــالء  يف  رشعــوا 
الســفن يف أواخــر القــرن الثامــن عــر بهــذا 
الطــالء، لــذا مــن املحتمــل أن يعــود الحطــام 

إىل القرن التاسع عر
وال يعــرف عــى وجــه الدقــة عمــر الســفينة، 
لكنهــا مبنيــة من خشــب البلــوط، وهي مادة 
داخــل  الســفن  بنــاء  يف  اســتخدامها  شــاع 
بريطانيا حتى منتصف القرن التاسع عر.

ودفــع هــذا األمــر مســؤويل الراث يف التفيا 
 150 بــن  يــراوح  عمرهــا  أن  افــراض  إىل 

و200 عام.


