
القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أصيب عشــرات المواطنين، أمس، برصاص وقنابل جيش االحتالل اإلســرائيلي 
فــي إثــر قمعه فعاليــات مطاِلبة باســترداد جثامين الشــهداء المحتجــزة لديه، 
ومناِهضة لالســتيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس، 
أصيب شــابان برصاص جيش االحتالل في إثر قمعه مســيرة مطالبة باســترداد 

جثامين 3 شهداء في بلدة بّدو شمال غرب المدينة المحتلة. واقتحمت 
قوات االحتالل منطقة الكرم قرب البلدة عقب انطالق مسيرة مطالبة

االحتـــالل يعتـــزم التصديـــق علـــى بنــاء 
3100 وحـــدة استيطانيـــة بالضفـــة
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6 وفيات و459 إصابة بفريوس 
كورونــا فــي الضفــة وغــزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة، أمــس، 6 وفيــات و459 إصابــة بفــروس كورونــا، و1173 

حالة تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
 1720 4 وفيــات و334 إصابــة عقــب إجــراء  ففــي غــزة، ســجلت وزارة الصحــة 

فحصا مخربيا، مشرة إىل تعايف 958 حالة من مصايب كورونا.
مــارس/  الوبــاء يف  تفــي  منــذ  للمصابــني  الرتاكمــي  اإلجــايل  أن  ولفتــت إىل 
آذار 2020 بلــغ 181804 إصابــات، منهــا 8444 حالــة نشــطة، و171834 حالــة 

تعــاٍف، و1526 حالــة وفــاة. وأضافت أن 171 مصابا يخضعون للرعاية 
الطبيــة يف املستشــفيات، منهــم 121 حالــة خطرة وحرجة. ويف الضفة 

مؤتمر صحفي بمدينة غزة نصرة لألسرى في سجون االحتالل أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

)Apa(     شاب فلسطيني في أثناء مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي شرق مدينة نابلس أمس

السفير القطري في أثناء لقائه الدعليس بمدينة غزة أمس     )فلسطين(

النارصة/ فلسطني:
للتخطيــط يف  األعــى  "املجلــس  يســمى  مــا  يعتــزم 
بنــاء  عــى  التصديــق  اإلرسائيليــة"  املدنيــة  اإلدارة 
بالضفــة  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة  و100  آالف   3

القدس املحتلة/ فلسطني:
تنظــر محكمــة االحتــال العليــا، االثنــني املقبــل، يف 
التــاس قدمتــه عائلــة فلســطينية ضــد قــرار إخائهــا 
مــن منزلهــا يف حــي بطــن الهوى ببلدة ســلوان جنويب 

القدس املحتلة/ فلسطني:
عكرمــة  الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  حــّذر 
تحــدق  متعــددة  إرسائيليــة  مخاطــر  مــن  صــربي، 
الشــيخ صــربي، خــال  وقــال  املبــارك.  باملســجد 

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــام ضعــف الســلطة بــرام اللــه ومواقفهــا الرســمية، 
وعدم دعمها املقاومة الشــعبية واملســلحة، بدأت 
مــن  جديــدة  مرحلــة  اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة 
البناء االستيطاين يف قلب مدينة الخليل، إلكال 

الغربيــة املحتلــة. وأفاد موقــع "والا" العربي، أمس، 
بــأن املجلــس - الــذي ُيعــد الــذراع التنفيــذي لجيــش 

املحتلــة-  الفلســطينية  بــاألرايض  االحتــال 
ســيلتئم األربعــاء املقبــل مــن أجــل التصديق 

املسجد األقى املبارك. وينظر إىل قرار املحكمة 
عــى أنــه "مصــري"، لعرشات العائات الفلســطينية 

التــي تواجــه مصــًرا مشــابها يف الحــي ذاتــه، 
اســتيطانية إرسائيليــة  ادعــاء جاعــات  بعــد 

خطبــة الجمعــة يف املســجد األقــى: إن مــرى 
زالــت  مــا  الصــاة والســام(،  النبــي محمــد )عليــه 
تحــدق بــه مخاطــر متعــددة، آخرهــا ســاح محكمــة 
طقــوس  بــأداء  للمســتوطنني  العليــا  االحتــال 

السيطرة عى بقية مدن الضفة الغربية املحتلة.
مســتوطنة  ببنــاء  املــرة  هــذه  املســتوطنون  وبــدأ 
جديــدة يف قلــب البلــدة القدميــة مبدينــة الخليــل 
جنــويب الضفــة الغربيــة، تتضمــن 31 وحــدة ســكنية 
اســتيطانية يف مجمــع محطــة الحافــات القدميــة، 

قيادات يف "فتح" تستضيف بمقر 
رئاسة السلطة شخصيات إرسائيلية 

رام الله/ فلسطني: 
التقــى عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" عبــاس زيك، بـــ20 شــخصية 
إرسائيليــة مبقــر رئاســة الســلطة مبدينــة رام اللــه. وجــاء اللقــاء، مســاء أول 
مــن أمــس، بتنظيــم مــا تعــرف بـــ "لجنــة التواصــل مــع املجتمــع اإلرسائيي" 

اللجنــة  أعضــاء  مــن  عــدد  وبحضــور  التحريــر،  ملنظمــة  التابعــة 
املركزيــة لحركــة "فتــح"، وعدد من الشــخصيات والكّتاب. وحرض 

االحتـــالل يضيـــق الخنــاق علــى 
الفلسطينيني بتوسيع االستيطان

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
البنــاء  توســيع  يف  الزمــن،  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  تســابق 
عــرب  وآخرهــا  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مــدن  مبختلــف  االســتيطاين 
سلســلة من القرارات والعطاءات الرامية لبناء البؤر االســتيطانية التي 

االحتــال  وأقــّر  )ج(.  املصنفــة  املناطــق  يف  معظمهــا  يرتكــز 
سلســلة قــرارات وعطــاءات مــن ضمنهــا إعــان مجموعــة مــن 

رحبت بتقرير مجلس حقوق اإلنسان
حماس تجدد دعوتها للسعودية لطي 

صفحة المعتقلني واإلفراج عنهم جميًعا 
غزة/ فلسطني:

طالبــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، الســلطات الســعودية باتخــاذ قــرار 
فــوري بطــي صفحــة االعتقــاالت واإلفــراج عــن جميــع املعتقلــني الفلســطينيني 
يف سجونها.  ورحبت حاس، يف بيان، أمس، بالتقرير الصادر عن مجموعة 
الســلطات  اســتمرار  اعتــربت  التــي  اإلنســان،  التابعــة ملجلــس حقــوق  العمــل 
الســعودية يف حرمــان املعتقــل د. محمــد الخــرضي وابنــه هــاين مــن الحريــة 

"إجــراًء تعســفًيا". وأوضحــت حــاس أن اللجنــة أكــدت يف تقريرهــا 
الــذي رفعتــه ملجلــس حقــوق اإلنســان، أن حالــة الخــرضي وابنــه هــاين 

رام الله-غزة/ محمد املنراوي:
حققــت الحركــة األســرة انتصــاًرا كبــًرا عــى إدارة 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي، بعــد عــرشات األيــام 
عــن  املفتــوح  واإلرضاب  والعصيــان  التمــرد  مــن 

الطعــام، انتهــت برضــوخ ســلطاته ملطالبهــم بوقــف 
اإلجــراءات  وإنهــاء  ضدهــم،  املســعورة  الهجمــة 

التمثيــل  واســتعادة  بحقهــم،  العقابيــة 
عقــب  لهــم،  التنظيمــي  والكيــان  والبنــاء 

الدوحة/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  قــال 
اإلســامية حــاس إســاعيل هنيــة: إن حركتــه تخــوض 
معركة عى أكرث من صعيد من أجل اإلفراج عن األرسى 

االحتــال  ســجون  يف  والعــرب  الفلســطينيني 
اإلرسائيــي. جــاء ذلــك يف بيــان لهنيــة، أمــس، 

منظمـــات: وصــم االحتــالل 
مؤسسات أهلية بـ"اإلرهاب" هدفه 

تقييــد عملهــا ووقـف تمويلها
النارصة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أن  األهليــة،  املنظــات  وشــبكة  حقوقيــة،  مؤسســات  أكــدت 
بأنهــا  مــدين  مجتمــع  منظــات   6 اإلرسائيــي  االحتــال  وصــم 
"إرهابية"، واتهامها بتحويل مساعدات املانحني إىل النشطاء، 
قــرار يهــدف إىل تقييــد عملهــا وتجفيــف منابــع متويلهــا، معتربة 

يزيد عدد أفرادها عىل 700 شخص

"العليـــــا اإلرسائيليـــــــة" تنظــــر االثنيـــن 
فـــي مصيـــر 86 عائلــة مهــددة بالتهجري 

40 ألًفا أدوا صالة الجمعة يف رحابه

الشيخ صربي يحّذر من مخاطر إرسائيلية 
متعــددة تحــدق بالمسجــد األقىص

البناء االستيطاين يف الخليل.. مرحلة 
جديدة من السيطرة والتصعيد اإلرسائييل

غزة/ رامي رمانة:
أن  عــى  وأكادمييــون  اقتصاديــون  باحثــون  أجمــع 
اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة تســببت يف هشاشــة 
القتصــاد  تابعــا  وجعلتــه  الفلســطيني  االقتصــاد 

الضغــط  مــن  بــد  ال  وأنــه  اإلرسائيــي،  االحتــال 
أو  بنودهــا  لتعديــل  االحتــال  ســلطات  عــى 

ورشــة  خــال  ذلــك  جــاء  برمتهــا.  رفضهــا 
والدراســات  األبحــاث  لجنــة  نظمتهــا  عمــل 

خالل ورشة نظمتها مؤسسة الشيخ أحمد ياسني الدولية

باحثون: اتفاقية باريس تتسبب يف هشاشة 
االقتصاد الفلسطيين وإلغاؤها مطلب وطين

القدس املحتلة- غزة/ محمد عيد:
االحتــال  حكومــة  يف  "القضــاء"  وزارة  صّنفــت 
وحقوقيــة  أهليــة  مؤسســات   6 أمــس،  اإلرسائيــي، 
غضًبــا  أثــار  مــا  وهــو  "إرهابيــة"،  بأنهــا  فلســطينية 

واســًعا. وبحســب صحيفــة  ــا  ــا وفصائليًّ ــا وحقوقيًّ أمميًّ
"جروزاليم بوست" اإلرسائيلية، فإن القرار الصادر عن 
وزارة القضــاء يشــمل: مؤسســة الضمــر لرعايــة األســر 
أجــل حقــوق  مــن  القانــون  اإلنســان، مؤسســة  وحقــوق 

األمم المتحدة: القرار اإلرسائييل استهدف رشكاءنا بالعمل واألسباب غامضة

االحتالل يصّنف 6 مؤسسات فلسطينية بـ "اإلرهابية"  
وحماس تدعو لحملة واسعة للتصدي لقراراته

فصائل المقاومة تشيد بإنجازهم ووحدتهم وصالبة موقفهم

األرسى ينترصون عىل إدارة السجون 
تتويًجـــا لعمليـــة "نفـــق الحريــة"

هنأ الُمحرَّرة أبو كميل بالحرية
هنية: نخوض معركة 

عىل أكرث من صعيد 
لإلفراج عن األرسى 

الفلسطينيني والعرب

حماس: األرسى حققوا إنجازًا كبريًا بصالبة حماس: األرسى حققوا إنجازًا كبريًا بصالبة 
موقفهم الجمعي وكرس هجمة السجان موقفهم الجمعي وكرس هجمة السجان 

غزة/ فلسطني:
توقع رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعار غزة السفر محمد العادي، 

سر عجلة اإلعار وتحسن األوضاع يف القطاع املدة املقبلة.
رئيــس  لقائــه  عقــب  للصحفيــني  ترصيحــات  يف  العــادي  وقــال 
إن  أمــس:  الدعليــس،  عصــام  بغــزة  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة 
غــزة ينتظرهــا األفضــل عــى كل الصعــد خــال املــدة املقبلــة، وإن 

عمليــة اإلعــار ستســر بــأرسع مــن ذي قبــل، مشــيدا بجهــود 
بالجهــود  الدعليــس  أشــاد  جهتــه،  مــن  الحكوميــة.  اللجنــة 

خالل لقائه الدعليس

العمــادي يتوقـــع سيـــر 
عجلة اإلعمار وتحسن أوضاع 

غـــزة الفتـــرة المقبلـــــة
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عــرات اإلصابات بقمع االحتالل فعالية مطالِبة عــرات اإلصابات بقمع االحتالل فعالية مطالِبة 
باسرتداد جثامني الشهداء ومناِهضة لالستيطانباسرتداد جثامني الشهداء ومناِهضة لالستيطان
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االحتالل يعتزم التصديق 
عىل بناء 3100 وحدة 

استيطانية بالضفة
النارصة/ فلسطني:

يعتزم ما يسمى "املجلس األعىل للتخطيط يف اإلدارة املدنية 
اإلرسائيلية" التصديق عىل بناء 3 آالف و100 وحدة استيطانية 

جديدة بالضفة الغربية املحتلة.
والــذي   - املجلــس  بــأن  أمــس،  العــري،  "والــا"  موقــع  وأفــاد 
ُيعــد الــذراع التنفيــذي لجيــش االحتــال بــاألرايض الفلســطينية 
املحتلــة- ســيلتئم األربعــاء املقبــل مــن أجــل التصديــق عىل بناء 

هذه الوحدات االستيطانية.
عــىل  التصديــق  حــال  يف  أنــه  إىل  اإلخبــاري  املوقــع  وأشــار 
ســيتم  التــي  األوىل  املــرة  فســتكون  االســتيطاين،  املــروع 
بنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة يف املســتوطنات، منــذ تــويل 
الرئيس األمرييك الحايل جو بايدن، السلطة يف باده يف كانون 

ثاين/يناير 2021.
وزعم أن املجلس ذاته سيوافق أيًضا عىل مخططات فلسطينية 
لبنــاء ألــف و300 وحــدة اســتيطانية يف املناطــق املصنفــة "ج" 

بالضفة الغربية.
وتعتــر ســلطات االحتــال الجهــة املســؤولة عــىل منــح تراخيــص 
بنــاء يف املنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة والتــي تشــكل 61 يف 
بــني  املوقــع  "أوســلو"  اتفــاق  وفــق  الضفــة،  مســاحة  مــن  املئــة 
ســيطرة  االتفاقيــة  منحــت  حيــث  واالحتــال،  التحريــر  منظمــة 

إدارية وأمنية إرسائيلية عىل املنطقة.
العامــة  والجمعيــة  الــدويل  األمــن  مجلــس  قــرارات  إىل  يشــار 
لألمــم املتحــدة، تؤكــد أن املســتوطنات املقامــة عــىل األرايض 
الفلســطينية املحتلــة هــي "غــر رشعيــة وغــر قانونيــة، وجرميــة 

حرب" كونها متنع التوصل إىل ما يسمى "حل الدولتني".

يزيد عدد أفرادها على 700 شخص
"العليا اإلرسائيلية" تنظر االثنني يف مصري 86 عائلة مهددة بالتهجري

البناء االستيطاين يف الخليل.. مرحلة جديدة من السيطرة والتصعيد اإلرسائييل

االتحاد األورويب: 
االنتهاكات اإلرسائيلية 

بحق األطفال الفلسطينيني 
"مفزعــــــة"
القدس املحتلة/ فلسطني:

قــال االتحــاد األورويب إنــه مــن املفــزع أن "نشــهد سلســلة مــن 
االنتهاكات اإلرسائيلية بحق األطفال الفلسطينيني".

وأعرب االتحاد األورويب، يف بيان، أمس، عن قلقه الشديد إزاء 
استخدام االحتال املفرط للقوة ضد القارصين.

األول  أكتوبر/تريــن   18 إىل   8 مــن  الفــرة  خــال  وُســّجل 
41 طفــًا يف رشقــي  استشــهاد طفــل يف بيــت لحــم واعتقــال 

القدس.
وأكد االتحاد األورويب أنه مبوجب القانون اإلنساين الدويل فإن 

)إرسائيل( ملزمة مبنع العنف ضد األطفال وحامية حقوقهم.

صــالة الجمعــة عىل شــارع جرفــه
 االحتـــالل شـــرق طوبـــاس

تظاهرة يف أم الفحم رفًضا 
للعنــف وتواطــؤ رشطــة االحتــالل

النارصة/ فلسطني:
وادي  ومنطقــة  الفحــم  أم  أهــايل  مــن  املئــات  جــاب 
للعنــف  رافضــة  تظاهــرة  يف  املدينــة  شــوارع  عــارة، 
عصابــات  مــع  اإلرسائيــي  االحتــال  رشطــة  وتواطــؤ 

اإلجرام.
انتهــت  التــي  التظاهــرة  يف  املشــاركون  ورفــع 
العلــم  املدينــة،  يف  االحتــال  رشطــة  محطــة  أمــام 
شــعارات  عليهــا  كتبــت  والفتــات  الفلســطيني 
مطالبــة مبكافحــة العنــف والجرميــة، ورددوا هتافــات 

داعيــة للتســامح والحــوار، محملــني رشطــة االحتــال 
املسؤولية عن ازدياد الجرمية.

أم  بلديــة  دار  ســاحة  يف  الجمعــة  صــاة  وأقيمــت 
الفحم، وتطرق خطيبها إىل العنف والجرمية، وشدد 

عىل أهمية التحرك من أجل حقن دماء األبرياء.
التظاهــرة،  مــع  تزامنــا  الفحــم،  أم  مدينــة  وشــهدت 
االحتــال  رشطــة  مــن  معــززة  لقــوات  مكثفــا  انتشــاًرا 
والخيالــة  الحــدود"  و"حــرس  الخاصــة  ووحداتهــا 

وسيارات رش املياه العادمة.

طوباس/ فلسطني:
صــاة  طوبــاس،  محافظــة  وفعاليــات  مواطنــون  أدى 
آليــات  الــذي جرفتــه  الشــارع  عــىل  أمــس،  الجمعــة، 

االحتال اإلرسائيي رشق املحافظة قبل أيام.
وأدى املواطنــني الصــاة عــىل الشــارع الــذي جرفــه 
االحتــال، للتأكيــد أن أهــايل املنطقــة لــن يرضخــوا 
ملامرســاته التــي يســعى مــن خالهــا لتهجرهــم مــن 

أراضيهم.
وجرفــت قــوات االحتــال، اإلثنــني املــايض، شــارعا 
إىل  تياســر  قريــة  رشق  مــر   1600 بطــول  معبــدا 
االحتــال يســتهدف  أن  مــن طوبــاس، علــام  الــرق 
واملناطــق  والبلــدات  القــرى  تربــط  التــي  الطــرق 
بشــكل  أو  كليــا  بتدمرهــا  األغــوار  يف  الفلســطينية 

جزيئ.

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــام ضعــف الســلطة برام اللــه ومواقفها 
املقاومــة  دعمهــا  وعــدم  الرســمية، 
حكومــة  بــدأت  واملســلحة،  الشــعبية 
جديــدة  مرحلــة  اإلرسائيــي  االحتــال 
مــن البنــاء االســتيطاين يف قلــب مدينــة 
بقيــة  عــىل  الســيطرة  إلكــامل  الخليــل، 

مدن الضفة الغربية املحتلة.
ببنــاء  املــرة  هــذه  املســتوطنون  وبــدأ 
البلــدة  قلــب  يف  جديــدة  مســتوطنة 
القدميــة مبدينــة الخليــل جنــويب الضفة 
ســكنية  وحــدة   31 تتضمــن  الغربيــة، 
اســتيطانية يف مجمــع محطــة الحافــات 
ألوهــام  واضــح  تجاهــل  يف  القدميــة، 
الســلطة بالتســوية والعودة للمفاوضات 

وقرارات املجتمع الدويل.
بنــاء  أول  املســتوطنة  هــذه  وتعــد 
القدميــة  البلــدة  قلــب  يف  اســتيطاين 
منــذ 20 عاًمــا، بعدما خصصت حكومة 
األول  تريــن  أكتوبــر/  يف  االحتــال 
شــيقل  مليــون   21.6 مبلــغ   2018
)6.7 مليــون دوالر أمريــيك( مــن وزارات 
املســتوطنة  لتمويــل  مختلفــة  حكوميــة 

يف الخليل.

املجلــس  كان   ،2017 أكتوبــر  ويف 
األعــىل للتخطيــط فيــام تســمى "اإلدارة 
املدنية" التابعة لاحتال قد وافق عىل 
املســتوطنة  هــذه  لبنــاء  رخصــة  إصــدار 

يف قلب مدينة الخليل.
االســتيطان  شــؤون  يف  املختــص  ورأى 
االحتــال  أن مصادقــة  القريــويت،  بشــار 
البلــدة  داخــل  االســتيطاين  البنــاء  عــىل 
ملرحــة  متهيــد  الخليــل،  يف  القدميــة 
خالهــا  ســتكون  صعبــة،  اســتيطانية 
مجموعــات  بــني  الغربيــة  الضفــة  مــدن 
اســتيطانية، وســيزيد ذلــك مــن ســيطرة 
مناطــق  جميــع  عــىل  اإلداريــة  االحتــال 
الضفــة خاصــة املصنفــة )ج( وفــق اتفاق 
التحريــر  منظمــة  وقعتــه  الــذي  أوســلو 

معه.
القريــويت يف حديــث لصحيفــة  ولفــت 
يعمــل  االحتــال  أن  إىل  "فلســطني"، 
كبــرة  إنشــائية  مخططــات  إعــداد  عــىل 
يف  االســتيطانية  الوحــدات  لبنــاء  جــدا 
كل املناطق بالضفة الغربية، والتحضر 
املســتوطنات  تلــك  أن  قــرارات  إلعــان 
واصفــا  لــه،  تابعــة  دولــة"  "أرايض 
االســتيطان يف الخليــل بأنــه "وجه قبيح" 

انتهــاك  خالــه  مــن  االحتــال  يحــاول 
تاريــخ املدينــة وتراثهــا، بعدمــا مل تجــرؤ 
عــام  منــذ  الســابقة املتعاقبــة  حكوماتــه 
اســتيطانية  وحــدات  بنــاء  عــىل   1980

داخل املدن.
لضــم  مخطــط  لــه  االحتــال  أن  وبــني 
لســيطرته  )ج(  املصنفــة  املناطــق  كل 
والبلــدات  القــرى  وعــزل  بالكامــل، 
والســيطرة  بعضهــا،  عــن  الفلســطينية 
عــىل الطــرق بــني البــؤر واملســتوطنات، 
مســاحات  عــىل  اســتيائه  إىل  مشــرا 
واســعة مــن مدن الضفــة الغربية مؤخًرا، 
مــن  اعــراض  ملفــات  فتــح  ورفضــه 
يذهــب  ثــم  أمــام محاكمــه،  املواطنــني 
املخططــات  تلــك  عــىل  للتصديــق 

االستيطانية.
وأفــاد بــأن يف الضفــة الغربيــة 660 ألــف 
كبــرة،  مســتوطنة  و145  مســتوطن، 
غــر  عشــوائية  اســتيطانية  بــؤرة  و140 
ويعمــل  رســمية،  كمســتوطنات  معلنــة 
وضمهــا  رشعنتهــا  عــىل  االحتــال 

للمستوطنات الكرى.
االســتيطان  شــؤون  يف  املختــص  وعــّد 
االحتــال  رشوع  منصــور  خالــد 

ومستوطنيه يف بناء وحدات استيطانية 
داخــل البلــدة القدميــة مبدينــة الخليــل، 
لاســتيطان يف  لتصعيــد جديــد  بدايــًة 

مدن الضفة الغربية.
مدينــة  إن  لـ"فلســطني":  منصــور  وقــال 
الخليــل منكوبــة كالقــدس املحتلــة، وإن 
قرار البناء االستيطاين الجديد متطرف، 
وميثل تحديا فاضحا للمجتمع الدويل، 
حالــة  ظــل  يف  متشــددة  حكومــة  مــن 

التنافس بني أحزاب االحتال.
مطالبــة  اللــه  بــرام  الســلطة  أن  وأكــد 
قــرار  أمــام  ورصاحــة  بوضــوح  بالوقــوف 
اســتيطانية  وحــدات  بنــاء  االحتــال؛ 
القــرار  لكــون  الخليــل،  مدينــة  داخــل 
يقطــع الطريــق أمــام أي عمليــة سياســية 
أو تســَوِوية، والتوقــف عــن رهانهــا عــىل 
يضيــع  لكونــه  املفاوضــات،  اســتئناف 

حقوق الشعب لفلسطيني.
الســلطة  اتخــاذ  وجــوب  عــىل  وشــدد 
االحتــال  قــرار  بعــد  حازمــا  موقفــا 
االســتيطاين يف مدينة الخليل، وســعيه 
حكومتــه  أن  إىل  مشــرا  األغــوار،  لضــم 
أنهــا  بالقــرار،  واضحــة  رســالة  توجــه 

تتعامل مبنهج الغطرسة والقوة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
االثنــني  العليــا،  تنظــر محكمــة االحتــال 
عائلــة  قدمتــه  التــامس  يف  املقبــل، 
فلســطينية ضــد قــرار إخائهــا مــن منزلهــا 
يف حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنويب 

املسجد األقىص املبارك.
أنــه  عــىل  املحكمــة  قــرار  إىل  وينظــر 
العائــات  لعــرات  "مصــري"، 
الفلســطينية التــي تواجــه مصًرا مشــابها 
جامعــات  ادعــاء  بعــد  ذاتــه،  الحــي  يف 
اســتيطانية إرسائيليــة أن املنازل أقيمت 
عىل أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 
1948، وهو ما ينفيه السكان األصليون 

الفلسطينيون.
وتطالــب الجامعات االســتيطانية بإخاء 
عــىل  أفرادهــا  عــدد  يزيــد  عائلــة،   86
الحــي  يف  منازلهــم  مــن  مواطــن   700

املقديس.
وقالــت جمعيــة "عر عاميم" اإلرسائيلية 
تغريــدات  يف  لاســتيطان،  املعارضــة 
عــىل "تويــر": إن قــرار املحكمــة ســيؤثر 
عــىل 700 فلســطيني يتواجــدون تحــت 
خطر التهجر بسبب مطالبات االخاء.

كانــت  إذا  مــا  الفــور،  عــىل  يتضــح  ومل 
املحكمــة ســتصدر قرارهــا يــوم االثنــني، 

أم ستؤجله إىل موعد الحق.

لكــن العائــات الفلســطينية ال تبني آمااًل 
صــدرت  أن  بعــد  املحكمــة  عــىل  كبــرة 
قرارات عن محكمتي الصلح )االبتدائية( 
واملركزيــة يف الســنوات املاضيــة لصالح 

املستوطنني اإلرسائيليني.
وستنظر املحكمة يف االلتامس املقدم 
لهــا مــن عائلــة الدويــك، املكونــة مــن 26 
فــرًدا، ضــد قرار اإلخاء من منزلها، الذي 

تقيم فيه منذ ما قبل العام 1967.
أن  املركزيــة  االحتــال  ملحكمــة  وســبق 
الثــاين  نوفمر/تريــن  يف  صادقــت 
2020 عــىل قــرار محكمة الصلح الصادر 
يف فراير/شــباط 2020 بإخــاء العائلــة 

من منزلها.
يف  املركزيــة  االحتــال  محكمــة  وتنظــر 
فلســطينية  عائــات  قدمتهــا  التامســات 
أخــرى ضــد قــرارات إخائهــا مــن منازلهــا 

يف ذات الحي.
أبلــغ  اإلرسائيــي"  العــام  "النائــب  وكان 
محكمــة االحتــال العليــا، بأنــه لــن يعطــي 

رأيه بهذه القضية.
"النائــب  قــرار  أن  عاميــم"  "عــر  ورأت 
العائــات  إلخــاء  تأييــد  إعــان  العــام" 

الفلسطينية من منازلها.
وأضافــت: "لقــد أتيحــت الفرصــة النادرة 
للحكومــة،  خالــه  ومــن  العــام،  للنائــب 

ملنــع  والتدخــل  أخاقــي  موقــف  التخــاذ 
التهجر الجامعي للعائات الفلسطينية 

من بطن الهوى يف سلوان".
أن  الواضــح  مــن  ذلــك،  "ومــع  وتابعــت: 
النائــب العــام قــد تخــىل عــن املســؤولية 
ُتحركهــا  التــي  باإلجــراءات  يتعلــق  فيــام 
اعتبــارات سياســية  فيــه  لبــس  ال  بشــكل 

تحمل تداعيات إنسانية خطرة".
اآلن"  "الســام  حركــة  بيانــات  وبحســب 
نحــو  هنــاك  فــإن  اإلرسائيليــة  الحقوقيــة 
666 ألــف مســتوطن إرسائيــي بالضفــة 
القــدس  رشقــي  فيهــا  مبــا  الغربيــة، 

املحتلة.

بائعي األرايض".
واســتنكر اســتخدام ســلطات االحتــال 
امليــاه العادمــة ملاحقــة الفلســطينيني 
يف  واألطفــال  والفتيــان  الشــبان  مــن 

منطقة باب العمود قرب األقىص.

الرائحــة  ذات  امليــاه  تلــك  أن  وأوضــح   
بالغــة  أرضار  إلحــاق  إىل  أدت  الكريهــة 
التجاريــة  واملحــات  البضائــع  يف 
القريبــة مــن املنطقــة، مطالًبــا ســلطات 
املصلــني  إيــذاء  عــن  بالكــف  االحتــال 

أرزاقهــم  إىل  والتعــرض  واملواطنــني 
يف  االعتقــاالت  سياســة  ومواصلــة 

صفوفهم.
التجــار  األقــىص  خطيــب  وحــث 
املقدسيني إىل مواصلة فتح محاتهم 

القدس املحتلة/ فلسطني:
حــّذر خطيــب املســجد األقىص الشــيخ 
مــن مخاطــر إرسائيليــة  عكرمــة صــري، 

متعددة تحدق باملسجد املبارك.
خطبــة  خــال  صــري،  الشــيخ  وقــال 
إن  األقــىص:  املســجد  يف  الجمعــة 
الصــاة  )عليــه  محمــد  النبــي  مــرى 
والســام(، مــا زالــت تحــدق بــه مخاطــر 
محكمــة  ســامح  آخرهــا  متعــددة، 
بــأداء  للمســتوطنني  العليــا  االحتــال 

طقوس تلمودية صامتة يف رحابه.
وأكــد بطــان هــذا القــرار؛ ألن املحكمــة 
ليســت صاحبة اختصاص، كام أكد أن 
األقــىص للمســلمني وحدهــم وال تنــازل 

عن ذرة تراب منه.
النبــوي  املولــد  ذكــرى  واســتحرض 
ذاتــه،  الوقــت  يف  معربــا  الريــف، 
الكبــرة  األعــداد  بحضــور  ســعادته  عــن 
التــي شــدت الرحــال لألقــىص مــن أنحــاء 
فلســطني إلحيــاء املناســبة الدينيــة يف 

رحابه.
أغاظــت  األعــداد  تلــك  إن  وقــال: 
تعكــر  أن  فحاولــت  االحتــال  ســلطات 
صفو أجواء االحتفال عىل املســلمني. 
بســنة  التــأيس  إىل  املواطنــني  ودعــا 

النبي يف واقعنا وحياتنا اليومية.
شــفاعة  "أن  صــري:  الشــيخ  وأضــاف 
النبي ُيحرم منها املطبعني واملنبطحني 
واملنسقني أمنًيا والسامرسة املجرمني 

التجارية إىل ما بعد صاة العشاء حتى 
مشــددا  بأهلهــا،  عامــرة  القــدس  تبقــى 
عىل أنه ال مرر إلغاق املحات باكًرا.

كــام طالــب التجــار بعــدم رفــع األســعار 
عــىل املواطنــني حتــى ال يضطــروا إىل 

التسوق من خارج مدينة القدس.
وتطــرق الشــيخ صــري إىل واقع األرسى 
يف ســجون االحتــال الذيــن يتعرضــون 
إلجــراءات تعســفية متصاعــدة، مطالبــا 
ســلطات االحتــال مبعاملتهــم معاملــة 

إنسانية.
وأعــرب عــن أمله بإبــرام املقاومة صفقة 
تبــادل جديــدة مع االحتال لإلفراج عن 

جميع األرسى.
رســالة  يف  األقــىص  خطيــب  وأبــدى 
أخــرة أســفه لتصاعــد جرائــم القتــل يف 
أرايض  داخــل  الفلســطيني  الوســط 
تــؤدي  الجرائــم  هــذه  أن  مؤكــدا  الـــ48، 
إىل متزيق النســيج االجتامعي وإشاعة 

الخوف بني املواطنني.
مواطــن  ألــف   40 نحــو  أن  إىل  يشــار 
يف  الجمعــة  صــاة  أّدوا  فلســطيني 
املســجد األقــىص رغــم قيــود االحتــال 
املشــددة التــي حالــت دون متكــن عدد 

كبر من الوصول إليه.
وامتــألت ســاحات ومصليــات املســجد 
مختلــف  مــن  قدمــوا  الذيــن  باملصلــني 
والداخــل  الغربيــة  الضفــة  وقــرى  مــدن 

املحتل، بينهم عائات.

40 ألًفا أدوا صالة الجمعة في رحابه

الشيخ صربي يحّذر من مخاطر إرسائيلية متعددة تحدق باملسجد األقىص

)Apa(       مواطنون يؤدون صاة الجمعة يف باحات املسجد األقىص أمس
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فســادهم  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنني  قطعــان  يواصــل 
العــرب  الفلســطينيني  األصليــني  األرض  أصحــاب  ضــد  وإفســادهم 
األقحــاح، مــن حيــث ماحقتهــم، وإحــراق حقولهــم، وإتــاف مزارعهــم، 
االحتــال  قــوات  مــن  علنيــة  ورعايــة  حاميــة  وســط  أشــجارهم،  ورسقــة 
وأجهزته األمنية، ودون أن يرف لحكومة االحتال جفن، بل إنها تواصل 
غــض طرفهــا عــن هــذه الجرائــم، وتوفــر الدعــم الســيايس لهــم، رغــم مــا 

يصدر من ترصيحات، لاستهاك اإلعامي ليس أكرث!
ال يتســع املجــال الســتعراض هــذه الجرائــم التــي مل تعــد تخفــى عــى 
أحد، بل إن إعادة رسدها بات ممًا، لكون من يستمع إليها قد يصاب 
الشــديد،  فعــا، لألســف  مــا حصــل  تكرارهــا، وهــو  كــرثة  مــن  بالبــادة 
حتــى مــن قبــل مــن يعنيهــم األمــر، ولذلــك يصبــح الحديــث عــن اجــراح 
سياســات جديــدة ملواجهتهــا هــو األهــم واألوجــب. إن اســتمرار هــذه 
الــدول  عــن  فضــًا  أجمــع،  العــامل  مــن  ومســمع  مــرأى  وعــى  الجرائــم، 
العربية، وقبلهم وبعدهم الفلســطينيون، املعنيون أساســا بوقف هذه 
االنتهــاكات يتطلــب سياســات مختلفــة عــن ســابقاتها، ألنهــا أصبحــت 
الجرائــم،  هــذه  يســتمرئون  باتــوا  واملســتوطنون  ومســتهلكة،  مكــرورة 

ويشعرون أنهم طليقوا األيدي يف مواصلتها، دون رادع من أحد.
غــر مكتــوب  االحتــال مينــح قطعــان مســتوطنيه ترصيحــا  أن  صحيــح 
الســتمرار عربدتهــم ضــد الفلســطينيني العتبــارات تتعلــق بعــدم زيــادة 
الفلســطينيني  لكــن  القامئــة،  الحكومــة  عــى  اليمــني  معســكر  هجــوم 
ليسوا مجربين ألن يكونوا "كيس ماكمة" بني املعسكرات اإلرسائيلية 
املتناحــرة فيــام بينهــا، أو عــى األقــل يجــب أن يكــون هــذا الســلوك قــد 

انقىض أوانه منذ زمن بعيد.
يف  للبحــث  مدعــوون  الرســمي،  املســتوى  وأقصــد  الفلســطينيون، 
الزيتــون  وقاطفــي  حقولهــم،  يف  املزارعــني  لتأمــني  تســعى  سياســات 
تحــت ظــل أشــجارهم، دون أن يفســد عليهــم موســمهم مســتوطن قــادم 
مــن أقــايص الدنيــا، ويتبنــى مرويــات زائفــة حــول حق مزعــوم يف الضفة 

الغربية، ومع مرور الوقت تصبح هذه الروايات حقا مكتسبا.
لعل املستوى السيايس الفلسطيني مطالب بأداء أكرث جهدا لكشف 
الجرائــم التــي يرتكبهــا هــؤالء املســتوطنني، وإذا كان االحتــال قــد أقــام 
معرضــا يجمــع فيهــا بقايــا القذائــف الصاروخيــة التــي تنطلــق مــن غــزة، 
ويجرب الدبلوماسيني األجانب عى زيارته، وكذلك األنفاق الحدودية، 
يف محاولــة منــه للحصــول عــى رشعيــة دوليــة لتنفيــذ أي عــدوان ضــد 
القطاع، فإن جرائم املســتوطنني، ولألســف الشــديد، تحصل ليل نهار، 
وعى مدار الساعة، وبإمكان أي دبلومايس غريب يزور الضفة أن يقوم 

بجولة ميدانية ملعاينتها، ونقلها إىل دولته.
أما عى صعيد املقاومة الفلســطينية، فلعل ما يكشــف عنه االحتال 
الضفــة  بنــاء خايــا مســلحة يف  حــول  معلومــات  مــن  وآخــر  حــني  بــني 
الغربية، تعطي مؤرشات ال تخطئها العني عن انشغال املقاومة بكيفية 
كبح جامح هؤالء املستوطنني، بطرق ال تتسع هذه السطور لرسدها!

عطاء رقم )2021/25(
إعالن مناقصة لصالح “مرشوع تركيب محطتني تحلية 

تعمل بالطاقة الشمسية يف قطاع غزة "
 The Project of Installation of two solar-powered

desalination plants in the Gaza Strip
تعلــن جمعيــة غــزي دســتك – مكتــب قطــاع غــزة –عــن طــرح عطــاء لصالح مــروع " تركيب 
محطتني تحلية تعمل بالطاقة الشمسية يف قطاع غزة " وذلك تبعًا للروط واملواصفات 
املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء. فعى الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا 
والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن 
مبدينــة غــزة – مفــرق الزهارنــة – عــامرة أبــو حليمــة – الطابــق الخامــس؛ للحصــول عــى 
كراســة العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 

الساعة الرابعة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للروط اآلتية:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الركة قد نفذت مشــاريع مشــابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 

من الجهات ذات العاقة وإال يتم استثناء الركة من املنافسة عى العطاء.
3. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء، وترفــق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلو 

طرف رضيبي وأن تكون الركة قادرة عى توفر فواتر رضيبية.
عليــه  يرســو  مــن  عــى  يومــني(  )ملــدة  الصحــف  يف  اإلعانــات  رســوم   .6

العطاء. ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غر مسردة.
7. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئــة العطــاء دون 

إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
موعد الحصول 

عى العطاء
ابتــداًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/21م حتــى يــوم 
الثاثاء املوافق 2021/10/26م يف أوقات الدوام الرسمي.

موعد تسليم 
كراسة العطاء 

الســاعة  2021/10/28م  املوافــق  الخميــس  يــوم 
01:00 مساًء.

الجلسة العلنية 
لفتح املظاريف

الســاعة  2021/10/28م  املوافــق  الخميــس  يــوم 
01:15 مساًء.

لاستفســار: يرجى مراجعة قســم اللوازم واملشــريات بجمعية غزي دســتك 
عى جوال رقم 0592590031 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

إعادة طرح مناقصة
بلدية بيت الهيا

أسم املروع/ رشاء آلية عدد 2 لزوم حركة املوظفني يف بلدية بيت الهيا
1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ إعادة طرح مناقصة - رشاء مروع / رشاء آلية 

عدد 2 لزوم حركة املوظفني وتدعو املوردين و/أو املؤهلني للتقدم للعطاء.
2( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة وحســب اآلليــات املعتمدة 

لــدى بلديــة بيــت الهيــا، الــراء حســب عطــاءات تنافســية محليــة مفتوحــة 
للموردين واملقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.

3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

4(  املوردون املؤهلون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من )بلدية بيت 

الهيــا / قســم املشــاريع(، هاتــف: - )082478085( فاكــس:-)082478752( 
وميكنهــم االطــاع عــى وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا خــال أيــام وأوقــات الدوام 
وحتــى  صباحــا   8:0 الســاعة  مــن  ابتــداء  وذلــك  أدنــاه  العنــوان  حســب  الرســمي 

الساعة 11:00 مساًء من يوم األحد املوافق تاريخ 2021/10/24 م 
5(  آخــر موعــد لتقديــم العــروض هو يوم األربعاء املوافق 2021/10/27 م 

حتى الساعة 12:00 مساًء.
6( عى املقاول أن يقدم عرضه مختومًا ومغلقًا ومحتويًا عى الوثائق التالية:

a( ظــرف أول )كراســة رشوط العقــد واملواصفــات الخاصــة وجــدول الكميات + 

تأمــني ابتــدايئ عــى شــكل ضــامن بنــي أو شــيك بنــي بقيمــة 1000 $ فقــط 
)ألف دوالر فقط ال غر( ملدة 60 يوم ومحرض جلسة الرد عى االستفسارات(

b( يجــب أن تكــون جميــع الوثائــق املقدمــة مــن املقــاول مختومــة بختــم الركــة 

وأي ظرف ناقص عام ورد يف البنود )A + B( أو غر مختوم يعترب الظرف الغيا.

7(   يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال العطاء.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  العطــاءات   )8

2021/10/27 م الســاعة 12 ظهــرًا، العطــاءات االلكرونيــة غــر مقبولــة، العطاءات 

املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان: )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاين– 

الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم األربعاء املوافق 2021/10/27 م.
9( رسوم اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

10( العنــوان املشــار إليــه أعــاه هــو: )قطــاع غــزة – محافظــة شــامل غــزة – 

مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.
بلدية بيت الهيا

جامعـــــة األقصــــــى
إعالن طرح عطاء رقم 2021/43-2022م 

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء 
رقم )2021/43-2022م( والخاص برشاء وتوريد أجهزة 

حاسوب ومستلزمات شبكات للجامعة. 
فعــى الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية 
–دائــرة اللــوازم واملشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 
مســردة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــني 

املوافق 2021/10/25م ، الساعة الواحدة  ظهرا.
يــوم األربعــاء  الجامعــة هــو  العطــاء إلدارة  كــراس  بــأن آخــر موعــد لتســليم  علــاًم 
املوافق 2021/10/27م الساعة الثانية عر والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

ماحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء %5 نقدًا من قيمة املبلغ املقرح أوكفالة أو شيك 

بني مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  تتــم يف  ســوف  املعامــات  3. جميــع 

جامعة االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

املناقصة رقم :)2021/24( 
موضوع املناقصة: توريد معونة الشتاء

والعقــود  العطــاءات  قســم   / املشــريات  دائــرة   / الجمعيــة  تدعــو   .1

املناقصــني أصحــاب االختصــاص واملســجلني رســميًا ويرغــب باملشــاركة 
لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.

2. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

قيمتهــا  والبالــغ  2021/10/24م  االحــد  يــوم  املناقصــة  كراســة  رشاء   .3

)200( شيكل غر مسردة يف دائرة املشريات.
مقــر  يف   2021/10/26 املوافــق  االثنــني  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع   .4

الجمعية الساعة 11:30 صباحا
5. تســليم وفتــح العطــاء يف دائــرة املشــريات يف موعــد أقصــاه الســاعة 

11:30 صباحًا من يوم الخميس املوافق 2021/10/28م.

6. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
7. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عى شــكل كفالــة بنكية أو 

شــيك بنــي صادريــن مــن بنــك عامــل يف قطاع غــزة بقيمة 1000 $ كتأمني 
دخول ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.

8. عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 2000 $.

9. احضار عينة مع العطاء.

10. العطاء يجزاء.

11. أجرة اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء.

12. ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــوره عنهــا أو شــهادة خصــم رضيبــي 

صادرة عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
13.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

14. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل عى جوال0599526682.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني/ مدير قسم املشريات

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
قسم املشرتيات-غزة

االحتالل يضيق الخناق عىل الفلسطينيني بتوسيع االستيطان

حامس تناقش مع وزير 
العمل أوضاع الفلسطينيني 

يف لبنان
بروت/ فلسطني:

بحــث وفــد مــن حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس أوضــاع الاجئــني 
الفلسطينيني مع وزير العمل اللبناين مصطفي برم.

جــاء ذلــك، خــال زيــارة نظمهــا وفــد حــامس برئاســة ممثلهــا يف لبنــان 
العاصمــة  يف  الوزيــر  ملكتــب  أمــس،  مــن  أول  الهــادي،  عبــد  أحمــد 

بروت. 
لبنــان،  الفلســطينيني يف  الاجئــني  أوضــاع  الهــادي  واســتعرض عبــد 
اقتصاديــة  أزمــة  مــن  تعــاين  الفلســطينية  املخيــامت  أن  إىل  مشــرا 

ومعيشية كبرة بسبب تأثرها باألزمة التي يشهدها لبنان.
وشــدد عــى رضورة منــح الاجئني الفلســطينيني الحقــوق االجتامعية 
واإلنســانية، وخصوصــًا حــق العامــل الفلســطيني، كونــه يعيــش عــى 
األرايض اللبناين منذ النكبة كاجئ له صفة سياسية وليس كأجنبي.

الفلســطيني عامــل مهــم يف تنشــيط  الاجــئ  أن  الهــادي  وأكــد عبــد 
الدورة االقتصادية يف لبنان.

ونقــل عــن وزيــر العمــل اللبنــاين دعمــه لحقــوق الشــعب الفلســطيني 
عمومًا، ال سيام الاجئني يف لبنان، وسعيه إلنصافهم وعدم تعرضهم 

للظلم أو اإلجحاف.
وأكــد بــرم، لوفــد حــامس، أنــه ســيبذل مــا وســعه مــن جهــد للتخفيــف 
من معاناة الاجئني الفلســطينيني، ســاعيًا لاســتفادة من كل هامش 
ممكن والتعامل مبرونة عالية مع العاملة الفلسطينية، مبا ال يتعارض 

مع القوانني اللبنانية ومصلحة العامل اللبناين.

اللجنة المشتركة: خطوة تحتاج لقرارات عملية
دائرة الالجئني يف حامس ترحب بتصويت الربملان األورويب لصالح "أونروا"

غزة/ فلسطني:
رّحب رئيس دائرة الاجئني واللجان 
د.  حــامس  حركــة  يف  الشــعبية 
محمــد املدهــون، بنتائــج تصويــت 
بزيــادة  القــايض  األورويب  الربملــان 
الدعــم املــايل املقــدم لوكالــة غوث 

وتشغيل الاجئني "أونروا".
ترصيــح،  يف  املدهــون،  وشــدد 
أمــس، عــى أن هــذا التصويــت يف 
الربملــان يجــب أن يرافــق مــع دعــم 
لحقــوق  واضــح  أورويب  ســيايس 
كحقــوق  الفلســطينيني  الاجئــني 
مكفولة بحســب املواثيق واألعراف 

الدولية.
الضغوطــات  رفــض  رضورة  وأكــد 
بوصفهــا  "أونــروا"  لتصفيــة  الراميــة 
هــذه  عــى  الســيايس  الشــاهد 
التــي متّثــل مأســاة العــرص  القضيــة 

يف القرن الـ21.
وأوىص املدهون برضورة مســاهمة 
املؤمتــر  بإنجــاح  األورويب  االتحــاد 
الــدويل املزمــع عقــده يف بروكســل 
عنــوان  تحــت  القــادم،  بنوفمــرب 
"الدعم املستدام متعدد السنوات 
حــذو  الجميــع  يحــذو  وأن  ألونــروا"، 
باالســتمرارية  األورويب  االتحــاد 
يف دعــم املوازنــة املاليــة امُلقدمــة 

للوكالة.
من جهتها، رحبت اللجنة املشركة 
التــي  التصويــت  بنتائــج  لاجئــني 

عقدت يف الربملان األورويب.
وأكــدت اللجنة املشــركة لاجئني، 
يف بيــان، أمــس، عــى أهميــة تتويج 
بخطــواٍت  الهــام  املوقــف  هــذا 
يف  تصــب  سياســية  وإجــراءاٍت 
ورفــض  الاجئــني،  حقــوق  صالــح 

"أونــروا"،  عمــل  يف  تدخــات  أي 
االحتــال  مخططــات  ومواجهــة 
اإلرسائييل وحلفائه التي تستهدف 

قضية الاجئني.
مواصلــة  رضورة  عــى  وشــددت 
هــذا  تقديــم  األورويب  االتحــاد 
بــأي اشــراطات  الربــط  الدعــم دون 
تضــع الاجــئ الفلســطيني وحقوقــه 
محــط  يتلقاهــا  التــي  العادلــة 
مســاومة أو ابتــزاز خاصــة محــاوالت 
التدخــل األورويب واملطالبــة بإجــراء 
تعديات عى املنهاج الفلسطيني 

استجابًة لضغوط االحتال.

وصــّوت الربملــان األورويب، األربعاء 
العامــة  املوازنــة  عــى  املــايض، 
 ،2022 املاليــة  للســنة  لاتحــاد 
املقــدم  الدعــم  رفــع  النــواب  ودعــم 
55 مليــون  بقيمــة  "أونــروا"،  لوكالــة 
ليصبــح  دوالر(،  مليــون   64( يــورو 
مليــون   165( يــورو  مليــون   142

يــورو  مليــون   92 مــن  بــدال  دوالر( 
)107 مليون دوالر(.

زيــادة  قــرار  الربملــان  واعتمــد 
بأغلبيــة  "أونــروا"  الـــ  مخصصــات 
 88 معارضــة  مقابــل  صوًتــا   521

صوتا وامتناع 84 عن التصويت.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  تســابق 
االســتيطاين  البنــاء  توســيع  يف  الزمــن، 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مــدن  مبختلــف 
القــرارات  مــن  سلســلة  عــرب  وآخرهــا 
والعطــاءات الراميــة لبناء البؤر االســتيطانية 
التــي يركــز معظمهــا يف املناطق املصنفة 

)ج(.
قــرارات وعطــاءات  وأقــّر االحتــال سلســلة 
مــن  مجموعــة  عــن  اإلعــان  ضمنهــا  مــن 
للتعديــن  "٢١-أ"  البنــد  وفــق  املشــاريع 
والتحجر يف الضفة الغربية يف مناطق ج، 
بهــدف الســيطرة عــى املوارد الفلســطينية 
يف تلــك املناطــق، وفــق مــا كشــف رئيــس 
خليــل  االســتيطان  وخبــر  الخرائــط  دائــرة 

التفكجي مؤخًرا.
مصــادرة  عــى  العطــاءات  تلــك  وتركــزت 
أرايض وتخصيصهــا كمقابــر للمســتوطنني 
يف  اإلرسائيليــة  املحاجــر  وتوســيع 
املحاجــر  حســاب  عــى  الغربيــة  الضفــة 

الفلسطينية، حسب التفكجي.
املامرســات  هــذه  أن  خبــران  ويــرى 
املتواصلــة تنــدرج ضمــن سياســة االحتــال 
الشــعب  عــى  الخنــاق  تضييــق  يف 
بهــدف  الفلســطيني، تحــت حجــج واهيــة، 
منــع الوجــود الفلســطيني ودفــع املواطنــني 

للهجرة قرًسا.
ويوضح مدير وحدة مراقبة االســتيطان يف 
ســهيل  "أريــج"  التطبيقيــة  االبحــاث  معهــد 
خصصــت  االحتــال  ســلطات  أن  خليليــة، 
حــوايل 15 ألــف دونم لبناء تلك املشــاريع 

االستيطانية.
وكشــف خليليــة خــال حديثــه مــع صحيفــة 

"فلســطني"، أن مــا تســمى دائــرة "األمــاك 
الحكومية" يف دولة االحتال أعطت اإلذن 
لفريق ُيسمى "الخط األزرق" التابع لإلدارة 
لبنــاء  بالتخطيــط  اإلرسائيليــة،  املدنيــة 
تحويلهــام  أجــل  مــن  عســكريني،  موقعــني 
الســتعامالت أخــرى مثــل بنــاء املحاجــر أو 

مناطق صناعية وغرها.
وبنّي أن املوقع األول يقع يف بلدة صوريف 
والجبعــة قــرب الحــدود بــني مدينتــي بيــت 
 730 إىل  تصــل  ومســاحته  والخليــل  لحــم 
دومًنــا، واآلخــر قــرب منطقــة ترقوميــا غــرب 

الخليل ومساحته 400 دونم.
بــدأت  )إرسائيــل(  فــإن  خليليــة،  وبحســب 
بتفعيل ما ُيسمى "أماك الدولة" وتراوح 
إجــاميل  مــن  بــني 38-41%  مــا  مســاحتها 

 5661 البالغــة  الغربيــة  الضفــة  مســاحة 
كيلومــًرا مربًعــا، ويركــز حوايل %70 منها 

يف مناطق )ج(.
تســعى  االحتــال  "دولــة  أن  عــى  وشــدد 
يف  االســتيطانية  األرايض  تلــك  لوضــع 
أطــر مختلفــة منهــا تثبيتهــا ألمــاك دولــة ثم 
ســتحولها إىل محاجــر أو محميــات طبيعيــة 
وغرهــا"، منبًهــا إىل أن )إرسائيــل( تســعى 
رشعنــة  إىل  املامرســات  هــذه  خــال  مــن 
إجراءاتها، بحيث متكنها من االحتفاظ يف 

األرايض ألطول فرة ممكنة.
نهج متواصل

مقاومــة  هيئــة  مديــر  ذلــك  مــع  ويتفــق 
شــتيوي،  مــراد  الضفــة  شــامل  االســتيطان 
نهــج  هــي  املامرســات  هــذه  أن  يؤكــد  إذ 

فــرة  منــذ  االحتــال  مــن حكومــة  متواصــل 
طويلــة، مــن أجــل تســهيل مهمــة الســيطرة 
عــى األرايض الفلســطينية خاصــة الواقعــة 

يف منطقة )ج(.
وبنّي شتيوي خال حديثه مع "فلسطني"، 
أرايض  ملصــادرة  يســعى  االحتــال  أن 
بأنهــا  واهيــة،  حجــج  تحــت  الفلســطينيني 
تخضع للسيطرة العسكرية وغرها، بهدف 
تضييق الخناق عى الشعب الفلسطيني.

ونّبــه إىل وجــود توســع اســتيطاين ملحــوظ 
خــال الســنوات املاضيــة األخــرة، وخاصة 
يف مناطق )ج(، إضافة ملناطق التجمعات 
البدويــة املنــوي إخاؤهــا وتهجــر ســكانها 
يف  الزمــن  يســابق  االحتــال  إن  إذ  قــرًسا، 

نر البؤر االستيطانية.

توســيع  عــى  االحتــال  إقــدام  واعتــرب 
"مــؤرًشا  باملســتوطنني  الخاصــة  املحاجــر 
خطــًرا"، يســعى مــن خالهــا لتثبيت وجود 
مخالفتهــا  رغــم  ورشعنتهــا،  املســتوطنات 

للقانون الدويل.
التوســع  اســتمرار  فــإن  شــتيوي،  ووفــق 
لــه تداعيــات ســلبية  االســتيطاين ســيكون 
الفــرات  خــال  الســيايس  الصعيــد  عــى 
القادمــة، إذ سينســف آمــال الفلســطينيني 
األرايض  عــى  فلســطينية  دولــة  بإقامــة 

املحتلة عام 1967.
دور تكاملي

املحتلــة  الضفــة  فــإن  مــواٍز،  صعيــد  عــى 
تشــهد اعتــداءات وهجامت للمســتوطنني 
عــى ســكان وأراٍض زراعيــة ومزارعــني يف 
مختلف املدن الفلســطينية، وهو ما أكده 

خليلية.
وبــنّي خليليــة، أن اعتــداءات املســتوطنني 
منظــم  "عمــل  هــو  الفلســطينيني،  عــى 
مشــًرا  االحتــال،  جيــش  مــع  ومتكامــل" 
الجيــش  تحقيقــه  عــن  يعجــز  مــا  أن  إىل 
علًنــا ينفــذه املســتوطنون، مثــل مهاجمــة 
األشــجار  وقطــع  مبــارش  بشــكل  املزارعــني 

وحرقها ورسقة محاصيل.
يف  األشــجار  تقطيــع  عمليــات  بــأن  وأفــاد 
بدايــة  منــذ  وصــل  الضفــة  مــدن  مختلــف 
مــن  شــجرة  ألــف   20 إىل  الجــاري  العــام 
شــجرة  آالف   8 منهــا  األصنــاف،  مختلــف 

زيتون.
وذكر أن املستوطنني نفذوا أكرث من 640 
اعتــداًء منــذ بدايــة العــام عــى املواطنــني 
يف  الزراعيــة  واألرايض  وممتلكاتهــم 

مختلف أنحاء الضفة الغربية.

قوات االحتال تواصل اعامل البناء االستيطاين يف قرية يتام جنوب نابلس            
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فصائل المقاومة تشيد بإنجازهم ووحدتهم وصالبة موقفهم

األرسى ينترصون عىل إدارة السجون تتويًجا لعملية "نفق الحرية"

الصليب األحمر يطلق نداء إلنقاذ القواسمي والفسفوس
وقفتان يف طولكرم والخليل دعام لألرسى املرضبني عن الطعام

اإلخــوة  "عــدا  الطبيعيــة  األقســام  إىل 
أبطــال نفــق الحريــة ورئيس هيئة الجهاد 
بدعــوى  والســابق  الحــايل  اإلســامي 
كاذبة بعلمهم املسبق بهذه العملية".
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وأشــادت 
حققــه  الــذي  الكبــر  باإلنجــاز  حــاس 
األرسى بكــر هجمــة الســجان بحقهــم، 
وخاصة أرسى حركة الجهاد اإلسامي.

وأعربت الحركة، عىل لســان املتحدث 
باسمها حازم قاسم يف ترصيح صحفي 
الحركــة  بوحــدة  اعتزازهــا  عــن  أمــس، 
الجمعــي  موقفهــا  وصابــة  األســرة 
ــا واحــًدا يف وجــه هجمــة  ووقوفهــا صفًّ
الســجان اإلرسائيــي، الــذي مكنهــا مــن 
التحيــة  موجهــة  اإلنجــاز،  هــذا  تحقيــق 
حركــة  أرسى  وخاصــة  األرسى،  لــكل 
وســند  درع  خــر  كانــوا  الذيــن  حــاس 
إلخوانهــم يف حركــة الجهــاد اإلســامي، 

يف مواجهة هجمة قوات القمع.
اإلداريــن  املعتقلــن  حيــت  كــا 
املرضبــن عــن الطعــام، وخاصــة كايــد 
القواســمي،  ومقــداد  الفســفوس، 
داعيــة إىل تكثيــف الفعاليــات الوطنيــة 
حتــى  معهــم  والتضامــن  إلســنادهم 

تحقيق مطالبهم.
تحذير من التالعب

وهنأت حركة الجهاد اإلسامي األرسى 
وذويهــم وأبنــاء شــعبنا باالنتصــار الكبــر 
الذي حققوه ضد السجان، مشرة إىل 
أديــرت  ومعقــدة  مفاوضــات صعبــة  أن 
ضغــط  تحــت  االحتــال  ســلطات  مــع 
املفتــوح،  واإلرضاب  التمــرد  اســتمرار 
للهجمــة  الفــوري  الوقــف  إىل  توصلــت 
املســعورة بحــق أبنــاء الحركــة وزمائهــم 

يف السجون.
واملديــر  الحركــة،  يف  القيــادي  ومثــن 
العام ملؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألرسى والجرحــى، د. جميــل عليــان، 
انتصــار األرسى يف معركتهــم مــع إدارة 
الســجون عقــب عمليــة "نفــق الحريــة"، 
بحيــاة  التاعــب  مــن  االحتــال  محــذرا 

األرسى ومطالبهم.
وأكــد عليــان، يف مؤمتــر صحفــي أمــام 
الدوليــة للصليــب األحمــر  اللجنــة  مقــر 
عــىل  العمــل  اســتمرار  أمــس،  بغــزة 
اإلداريــن  املعتقلــن  مطالــب  تحقيــق 
املرضبــن عــن الطعــام، وهــم: )مقــداد 
كايــد  هــواش،  أبــو  هشــام  القواســمي، 

عــاء  الهرميــي،  عيــاد  الفســفوس، 
وصلــت  الذيــن  األشــقر(  لــؤي  األعــرج، 
خِطــر،  مســتوى  إىل  الصحيــة  حالتهــم 
مشــددا عــىل أن اعتــداء االحتــال عىل 
أرسانــا يفــرض العمل الجاد بكل الســبل 

من أجل تحريرهم.
ولفت إىل رضورة وحدة الحركة األسرة 
الســجون،  إدارة  مواجهــة  وتكاتفهــا يف 
بــأي خــرق لاتفــاق  وعــدم الســاح لهــا 
التاعــب  أو  إليــه،  التوصــل  تــم  الــذي 
بــأي مــن املكتســبات واإلنجــازات التــي 
ا  حققتهــا الحركــة الوطنيــة األســرة، عــادًّ
مــن  محطــًة  خاضــوه  الــذي  اإلرضاب 
محطــات الصعــود يف مواجهة ال تنتهي 
وال تتوقــف إال بــزوال االحتــال وتحريــر 

أرضنا واسرتداد مقدساتنا.
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
خــال  شــلح،  محمــد  د.  اإلســامي 
حربــة  رأس  غــزة  إن  الجمعــة:  خطبــة 
املقاومــة، حققــت انتصــاًرا يف معركــة 
تســجيل  أعقبهــا  القــدس"،  "ســيف 
أرسانــا انتصــارا آخر يف ســجن "جلبوع" 
عــر عمليــة "نفــق الحريــة"، وال يزالــون 
ا  يرفعــون رأس شــعبنا وأمتنــا عاليــا، عادًّ

رام الله-غزة/ محمد املنراوي:
انتصــاًرا  األســرة  الحركــة  حققــت 
االحتــال  ســجون  إدارة  عــىل  كبــًرا 
مــن  األيــام  عــرات  بعــد  اإلرسائيــي، 
املفتــوح  واإلرضاب  والعصيــان  التمــرد 
ســلطاته  برضــوخ  انتهــت  الطعــام،  عــن 
املســعورة  الهجمــة  بوقــف  ملطالبهــم 
العقابيــة  اإلجــراءات  وإنهــاء  ضدهــم، 
والبنــاء  التمثيــل  واســتعادة  بحقهــم، 
والكيــان التنظيمــي لهــم، عقــب أحداث 
ســجن  يف  الحريــة"  "نفــق  عمليــة 

"جلبوع".
عــن  املفتــوح  إرضابهــم  األرسى  وأنهــى 
أيــام، والتمــرد   9 الــذي اســتمر  الطعــام 
 40 مــن  أكــر  اســتمر  الــذي  والعصيــان 
يوما، بعد رضوخ إدارة السجون، مساء 
أول مــن أمــس، ورفــع غالبيــة العقوبــات 
عمليــة  إثــر  يف  عليهــم  فرضتهــا  التــي 

"نفق الحرية".
ويف 13 أكتوبر/ ترين األول الجاري، 
حركــة  مــن  أســًرا   250 رشع  قــد  كان 
مفتــوح  اإلســامي يف إرضاب  الجهــاد 
عــن الطعــام احتجاجــا عــىل "اإلجراءات 
التنكيليــة" بحقهــم، فرضت عليهم بعد 
إثــر  يف  املنــرصم،  أيلــول  ســبتمر/   6
عمليــة "نفــق الحريــة"، التــي متكن فيها 
أنفســهم  تحريــر  مــن  الســتة"  "األرسى 

عدة أيام، قبل إعادة اعتقالهم.
بــأن  الفلســطيني  األســر  نــادي  وأفــاد 
النضاليــة  خطواتهــم  علقــوا  األرسى 
التــي رشعــوا فيهــا ألكــر مــن شــهر بعــد 
تحقيق مطالبهم، التي كان أبرزها وقف 
الهجمــة املضاعفــة عــىل أرسى الجهــاد 
اإلســامي، وإلغــاء العقوبات الجاعية 
التــي فرضــت عليهــم منــذ عمليــة "نفــق 
املعزولــن  وإعــادة  البطوليــة،  الحريــة" 
إىل  التنظيــم  قيــادات  مــن  فيهــم  مبــا 
الغرامــات  وإلغــاء  العامــة،  األقســام 
املاليــة التــي تقــدر مبايــن الشــواقل، 
والساح لهم بالزيارة، والتزام عدم فتح 
ملفــات لألرسى الذين واجهوا الّســجان 

بحرق الغرف.
وأضــاف النــادي يف بيــان لــه أمــس، أن 
هــذا االنتصــار الــذي ارتكــز عــىل وحــدة 
الحركــة األســرة جــاء يف أعقــاب برنامــج 

نضــايل نّفذتــه الحركــة مــن خــال لجنــة 
الطــوارئ العليــا لــألرسى، الــذي اســتند 
قوانــن  عــىل  والتمــرد  العصيــان  إىل 
إدارة الســجن، وكذلك بعد حوار مضٍن 
وشــاق خاضتــه كل مكوناتهــا مــع إدارة 

السجون عىل مدار أكر من شهر.
جوالت متوقعة

األســرة  الوطنيــة  الحركــة  وحيــت 
األرسى الذيــن خاضــوا معركــة اإلرضاب 
املفتــوح عــن الطعــام، وزماءهم الذين 
يف  التضامنيــة  بالخطــوات  ســاندوهم 
عمليــة  وأبطــال  والســجون  املعتقــات 
"نفــق الحريــة"، مضيفــة: "أنهينــا جولــة 
لجولــة  ونســتعد  الســجون،  إدارة  مــع 
لجــان  أخــرى متوقعــة يف ظــل تشــكيل 
ندعــو  لــذا  مســتقبًا،  علينــا  للتضييــق 
درجــات  أعــىل  عــىل  لإلبقــاء  أرسانــا 
قــد  إجــراء  أي  ملواجهــة  االســتعداد 

يفرض علينا".
كــا حيــت الحركــة يف بيــان لهــا أمــس، 
عــن  املرضبــن  اإلداريــن  املعقلــن 
طلبــا  يــوم   100 نحــو  منــذ  الطعــام 
الظــامل  االعتقــال  هــذا  مــن  للحريــة 
شــعبنا  أبنــاء  وكذلــك  القانــوين،  وغــر 
وقفــوا  الذيــن  الباســلة،  ومقاومتــه 

مساندين ومنارصين لألرسى.
الــذي  االنتصــارات  عــام  "يف  وقالــت: 
ســطرت فيــه مقاومتنــا وشــعبنا انتصــاًرا 
أىب  القــدس،  ســيف  معركــة  عزيــًزا يف 
وبطريقتهــم  يســطروا  أن  إال  األرسى 
الخاصــة نــرًصا جديــًدا عــر عمليــة نفــق 
الحريــة التــي كــرت عنجهيــة الســجان 
ومؤسســات األمــن يف دولــة االحتال"، 
مشــرة إىل أن االحتــال حــاول يف إثــر 
العملية فرض واقع جديد عر إجراءات 
عدة تتمثل يف إعادة السجون سنوات 
األرسى  منجــزات  وتجــاوز  الــوراء  إىل 
اإلســامي  الجهــاد  تنظيــم  وحــل  كافــة، 
وتوزيــع  قيادتــه  وعــزل  الســجون  يف 

أرساه عىل السجون والغرف.
األرسى  وقــف  عندمــا  أنــه  إىل  ونبهــت 
موحديــن يف وجــه الســجان بالعصيــان 
واإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام، تراجع 
االحتــال عــن إجراءاته، وانتهت الجولة 
بعدما أعادت إدارة السجون املعزولن 

امتــداًدا  معركتهــم  األرسى يف  انتصــار 
النتصار "سيف القدس".

وأدى مئــات املواطنــن صــاة الجمعــة 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  أمــس، 
للصليب األحمر بغزة، احتفاال بانتصار 

األرسى يف سجون االحتال.
القــدس  رسايــا  باســم  املتحــدث  وقــال 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
اإلسامي أبو حمزة: إن الرايا ستبقى 
السند الصلب والدرع الحصن ألرسانا 
األبطال يف ســجون االحتال "وســنبقى 
طريقنــا  يف  ومقدســاتنا  شــعبنا  ســيف 
العــدو  مــع  املمتــد  ورصاعنــا  الطويــل، 

حتى الحرية، والنرص األكيد".
وأضــاف أبــو حمــزة يف تغريــدة لــه عــر 
ــا ومــا زلنــا نؤمــن بــأن  "تويــرت" أمــس: "كنَّ
معيــة اللــه معنــا، وبأنــه ســيمدنا بإنجــاٍز 

جديٍد يف معركة السجون".
انتزاع االنتصار

وهّنــأ مســؤول ملــف األرسى يف الجبهــة 
بقطــاع  فلســطن،  لتحريــر  الشــعبية 
غــزة، عــوض الســلطان، باالنتصــار الذي 
حققتــه الحركــة األســرة ويف مقدمتهــم 
أرسى حركة الجهاد اإلسامي، وانتزاعه 

من بن أنياب السجان املجرم.
وأكــد الســلطان الــدور الريــادي والــوازن 
املعركــة  أدارت  التــي  األســرة  للحركــة 
تريــع  واســتطاعت  وخــرة،  بحنكــة 
عجلــة الحــوار وصــوال إلنجــاز االتفاق مع 
إلرادة  خضعــت  التــي  الســجون  إدارة 
أن  معتــرا  مطالبهــم،  بتنفيــذ  األرسى 
هــذا اإلنجــاز يؤكــد مجــددا قــوة وصابة 

موقف الحركة األسرة.
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  وهنــأت 
األســرة  الوطنيــة  الحركــة  فلســطن 
بانتصارهــا يف معركتهــا التــي خاضتهــا، 
الســجون  إدارة  رضخــت  حتــى 
واملنظومــة األمنيــة لاحتــال ملطالــب 

األرسى املحقة.
املركزيــة  القيــادة  عضــو  وأوضــح 
األرسى  لجنــة  يف  وممثلهــا  للجبهــة، 
إبراهيــم  واإلســامية  الوطنيــة  للقــوى 
بتحقيــق  انتــرصوا  أن األرسى  منصــور، 
اســتمرار  رضورة  مؤكــدا  مطالبهــم، 
االعتقــال  ملــف  إنهــاء  حتــى  النضــال 

وإســناد  دعــم  ومواصلــة  اإلداري، 
عــن  املرضبــن  اإلداريــن  املعتقلــن 
اإلفــراج  حتــى  معركتهــم،  يف  الطعــام 
مكونــات  مــع  العمــل  وتوحيــد  عنهــم، 
الحركة الوطنية األسرة وعدم الساح 
إلدارة الســجون بالتفــرد بــأي مكــون مــن 

مكوناتها.
وبــارك مدير املكتــب اإلعامي للجان 
املقاومة الشعبية يف فلسطن محمد 
انتصارهــم  وذويهــم  لــألرسى  الريــم 
إيــاه  عــادا  اإلرسائيــي،  الســجان  عــىل 
دليــا جديــدا عــىل أن الحقــوق تنتــزع 
الطريــق  هــي  املقاومــة  وأن  بالقــوة، 

الوحيد لانتصار عىل االحتال.
صحفــي  ترصيــح  يف  الريــم  وقــال 
أن  يؤكــد  األرسى  انتصــار  إن  أمــس: 
وحــدة املوقف داخل وخارج الســجون 
ألبطــال  الفوالذيــة  الصلبــة  واإلرادة 
مقومــات  أهــم  مــن  األســرة  الحركــة 
النرص، مشــددا عىل أن قضية األرسى 
وســتبقى  للمقاومــة،  مركزيــة  قضيــة 

عىل سلم أولوياتها.
األرسى  املجاهديــن  حركــة  وهنــأت 
الســجان  وإخضــاع  بانتصارهــم 
أنهــم  مضيفــة  ملطالبهــم،  اإلرسائيــي 
بطوليــة تســجل مبــداد  ســطروا معركــة 
من نور عنوانه الثبات طريق االنتصار.

إىل  لهــا،  بيــان  يف  الحركــة  ولفتــت 
لألســر  منوذجــا  قدمــوا  األرسى  أن 
العزميــة  ميتلــك  الــذي  الفلســطيني 
بــكل  املحتــل  أن  وأثبتــوا  الفوالذيــة، 

جروته وبطشه ضعيف أمام إرادته.
وســبق انتصــار األرسى، اقتحــام قــوات 
والّيــاز"  ودرور،  "املتســادا،  القمــع 
املدججــة  الســجون،  إلدارة  التابعــة 
بالســاح قســم )1( يف سجن "جلبوع" 

واالعتداء عىل األرسى.
وأفــاد نــادي األســر يف بيــان لــه أمــس، 
القســم  اقتحمــت  القمــع  قــوات  بــأن 
عــىل  واعتــدت  املاضيــة،  قبــل  الليلــة 
 )90( نحــو  عددهــم  البالــغ  األرسى 
عــىل  الســجن  إدارة  وأقدمــت  أســرا، 
قطــع املــاء والكهرباء عنهم، واســتمرت 
عمليــة االقتحــام حتــى ســاعات الفجــر، 

مع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة.

الحركة األسرية: شعبنا وأرساه ومقاومته حققوا 
انتصارات كبرية يف "سيف القدس" و"نفق الحرية"

حامس: األرسى حققوا إنجاًزا كبرًيا بصالبة 
موقفهم الجمعي وكرس هجمة السجان 

"الجهاد": نهنئ األرسى بانتصارهم 
ونحذر االحتالل من التالعب مبطالبهم

رة أبو كميل بالحرية هنأ الُمحرَّ
هنية: نخوض معركة عىل أكرث 

من صعيد لإلفراج عن األرسى 
الفلسطينيني والعرب

الدوحة/ فلسطن:
قال رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة 
اإلسامية حاس إساعيل هنية: إن حركته 
تخــوض معركــة عــىل أكر من صعيد من أجل 
اإلفراج عن األرسى الفلسطينين والعرب يف 

سجون االحتال اإلرسائيي.
عــىل  رًدا  أمــس،  لهنيــة،  بيــان  ذلــك يف  جــاء 
مناشــدة النائــب خليــل عطيــة عضــو الرملــان 
األردين، لرئيــس الحركــة بشــأن العمــل لإلفراج 
 21 عددهــم  والبالــغ  األردنيــن  األرسى  عــن 

أسرا.
أكــر  عــىل  معركــة  "نخــوض  هنيــة:  وقــال 
األرسى  عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  صعيــد  مــن 
أرسى  فيهــم  مبــن  والعــرب،  الفلســطينين 

األردن الشقيق".
وأضــاف: "أجنــدة الــرصاع مفتوحــة مــع العــدو 
من أجل تحقيق هذا الهدف عاجا أم آجا، 
ولن ترتدد الحركة يف تحمل املسؤولية راهنا 

ومستقبا عىل هذا الصعيد".
ولفــت إىل أن "الفريــق التفاويض الذي يدير 
مفاوضــات غــر مبــارشة مــع االحتــال هم من 
خــرة رجــال الحركــة، ويعرفون مــا الذي يجب 
مرفــة،  لصفقــة  التوصــل  أجــل  مــن  فعلــه 
وبإســناد تام من كل أذرع الحركة يف الداخل 

والخــارج عــر فصــول متتاليــة إىل أن يتحقــق 
الهدف النهايئ بتحرير أرسانا".

وطالب هنية املجتمع الدويل واملؤسســات 
ذات العاقــة بتحمــل مســؤوليتها كاملــة يف 
وقــف معانــاة أرسانــا، وكبــح جــاح السياســة 

العدوانية إلدارة سجون االحتال.
وشــدد عىل أن حركته "لن تســمح باالســتفراد 

بأي فصيل داخل السجون".
الرملــان  عضــو  دعــا  املــايض،  واألربعــاء 
األردين، قادة حركة حاس إىل أن تشمل أي 
صفقــة تبــادل األرسى مــع االحتــال "اإلفــراج 

عن األرسى األردنين الـ 21".
املحــررة  األســرة  هنيــة  هاتــف  الســياق،  يف 
نريــن أبــو كميــل، مهنًئــا إياهــا باإلفــراج عنها 
مــن ســجون االحتــال بعــد قضائهــا 6 ســنوات 

يف االعتقال.
وأشــاد رئيــس الحركــة خــال االتصــال بصمــود 
رة وعائلتها وأبنائها، وصمود األسرات  امُلحرَّ
ا استمرار  الفلسطينيات داخل السجون، عادًّ
عــار،  وصمــة  االحتــال  قبــل  مــن  اعتقالهــن 

ودليًا عىل همجيته.
األرسى  بتحريــر  الحركــة  التــزام  عــىل  وشــّدد 
واألســرات مــن ســجون االحتــال مهــا كّلــف 

من أمثان.

رام الله/ فلسطن:
وقفتــن  يف  املواطنــن  مئــات  شــارك 
جاهريتــن تضامًنــا مــع األرسى املرضبــن 
عــن الطعــام يف ســجون االحتــال اإلرسائيي. 
عاجــا  نــداء  األحمــر  الصليــب  أطلــق  فيــا 
القواســمي  مقــداد  املرضبــن  حيــاة  إلنقــاذ 

وكايد الفسفوس.
وشــهدت بلــدة "عنبتــا" رشق مدينــة طولكــرم، 
املرضبــن  لــألرسى  وإســناد  تضامــن  وقفــة 

وخاصة األسر عاء األعرج.
حســن  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
سياســات  يواجهــون  األرسى  إن  يوســف: 
بــكل  عنرصيــة  احتاليــة  دولــة  مــن  عنرصيــة 

مكوناتها.
وأكــد يوســف، خــال كلمتــه، أن "الوحدة بن 
األرسى يف أفضــل تجلياتهــا"، معربــا عن أمله 

باإلفراج عنهم.
وأضــاف أن يــوم تحريــر األرسى قادم ال محالة، 
وأن جنــود االحتــال األرسى بيــد املقاومــة لــن 

يروا النور إال بحرية أرسانا من سجونه.
وشدد عىل أن األرسى املرضبن عن الطعام 

سينترصون حتا عىل االحتال وعنجهيته.
وأشــاد بأهــايل بلدة عنبتــا ووقفاتهم املتتالية 
مــع األســر األعــرج، مبيًنــا أن هذه الوقفة تدل 
عــىل وفــاء الشــعب وأهــايل طولكــرم لألرسى، 
وأنهم يرفضون سياسات االحتال التي تلحق 

األذى باألرسى.
ويف مدينــة الخليــل، شــارك مئات املواطنن 

الحســن،  مســجد  مــن  انطلقــت  مســرة  يف 
وانتهــت بوقفــة عــىل دّوار "ابــن رشــد" وســط 

املدينة.
وطالــب القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي 
خــرض عدنــان، خــال كلمتــه، اللجنــة الدوليــة 
بحــق  بواجبهــا  القيــام  األحمــر،  للصليــب 

األرسى املرضبن.
تغذيــة  عــىل  يــرص  "االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
اســتمرار األرسى  قــرا"، منوهــا إىل  األرسى 
وإجــراء  املدعــات  رفــض  يف  املرضبــن 

الفحوصات الطبية.

ينقــل  التــي  املستشــفيات  عدنــان  ووصــف 
إليهــا األرسى املرضبــون بأنهــا "زنازيــن يصبــح 

فيها الطبيب سجانا".
أرسى  ســتة  يواصــل  األســر  نــادي  وبحســب 
إرضابهم عن الطعام رفضا لاعتقال اإلداري.

الفســفوس  كايــد  هــم:  املرضبــون  واألرسى 
القواســمي  مقــداد  يــوم،   100 منــذ  مــرضب 
يومــا(،   76( األعــرج  عــاء  يومــا(،   93 )منــذ 
هشــام أبــو هــواش )67 يومــا(، شــادي أبو عكر 

)59 يوما(، عّياد الهرميي )30 يوما(.
اللجنــة  بعثــة  مديــر  قالــت  الســياق،  ويف 

إلــس  القــدس  األحمــر يف  للصليــب  الدوليــة 
ديبــوف: "نجــدد نداءنــا العاجــل بشــأن مقــداد 

القواسمي وكايد الفسفوس".
ســلطات  أمــس،  بيــان،  يف  ديبــوف،  وحثــت 
االحتــال عــىل إيجــاد حــل يجنــب أي خســائر 
ومراقبــة  زيــارة  مواصلــة  مؤكــدة  األرواح،  يف 
متابعــة  إىل  إضافــة  كثــب،  عــن  أوضاعهــا 
عــن  مرضبــن  آخريــن  معتقلــن  ســتة  أحــوال 

الطعام، مبن فيهم عاء األعرج.
معاملــة  يف  الحــق  معتقــل  لــكل  أن  وأكــدت 

إنسانية تحفظ كرامته.

)Apa(            مواطنون يشاركون يف مسرة للمطالبة باطاق األسر املرضب عن الطعام املقداد القواسمي

جانب من املؤمتر الصحفي لحركة الجهاد اإلسامي أمام مقر الصليب األحمر بغزة أمس  )تصوير/ محمود أبو حصرة(
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آن ليندي 
ومقاومة الفساد

أعلنــت وزيــرة الخارجيــة الســويدية آن لينــدي صعوبــة متويــل 
الســلطة، بســبب الفســاد املســترشي فيها، ومنظومتها العامل 
عــى كل املســتويات، وهــي ترصيحــات ليســت جديــدة، عــى 
الصعيــد الــدويل أو الوطنــي، لكــن تتبــع بعــض الــدول اإلصــاح 
املبــارش دون إعــان ذلــك، والبعــض اآلخــر يدعــم الســلطة وهــو 
يعــرف بدقــة حجــم الفســاد املســترشي، لكــن تحــت قاعــدة أن 

هذا ما هو متوفر وال توجد بدائل.
حاولــت بعــض الــدول األوروبيــة التغيــر يف مايــو املــايض، لكن 
ــن عبــاس وبدعــم إرسائيــي وأمريــي مبــارش  بطريقــة خبيثــة مُتكِّ
مــن الهــرب مــن االســتحقاق االنتخــايب، ومــا كشــفه تقريــر الرقابة 
يف  ينخــر  الــذي  املــايل  الفســاد  حجــم  عــن  واملاليــة  اإلداريــة 
مؤسســات الســلطة، دون اســتثناء، ورسقــة مئــات املايــن مــن 
الــدوالرات لصالــح عبــاس واملحيطــن بــه، وكذلــك بنــاء منظومة 
والتعليميــة  الصحيــة  املؤسســات  داخــل  املنظــم  الفســاد  مــن 
واألمنيــة، ورشعنــة ذلــك الفســاد بأنظمــة تحميــه مــن املاحقــة 

القانونية الحًقا.
تقريــر الرقابــة حــول انعــكاس الســتطاع الــرأي الــذي نــرش الشــهر 
يثــق  ال  الفلســطيني  الجمهــور  أن  عــن  كشــف  الــذي  املــايض، 
 ،86% بالســلطة ورئيســها، ويطالــب بتغيــره، وبنســبة تتجــاوز 
و يــرى مــا نســبته %80 أن الســلطة فاســدة، ومتــارس الفســاد، 
ومحاســبة  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  تغيــر  إىل  ويدعــو 
الفاســدين من قادة الســلطة، وأن )إرسائيل( تقدم الحامية لهم 
مقابل عقد صفقات تجارية مع االحتال كام الحال يف صفقة 
الرضيبــي،  التهــرب  وكذلــك  بوبــاء كورونــا،  الخاصــة  اللقاحــات 
إضافة اىل القيام بتعيينات للمقربن من الوزراء واملســؤولن، 
وأبنائهم وزوجاتهم، وهي الظاهرة التي تعرف بـ "عظام الرقبة".

الرصاحــة التــي تحدثــت بهــا الوزيــرة الســويدية هــي مــا مل يقلــه 
لكــن  وفضحــه،  الفســاد  هــذا  قــاوم  مــن  هنــاك  لكــن  الكثــرون، 
كان مصــره االغتيــال عــى يــد رجــال الســلطة، وهــو املعــارض 
نــزار بنــات، الــذي اغتيــل بطريقــة بشــعة، أرادت الســلطة فيهــا 
أن تعطــي الــدرس القــايس لــكل مــن يفكــر يف مقاومــة الفســاد 
أو فضحــه، ولعــل الهجــوم الــذي تعرضــت لــه الوزيــرة الســويدية 
مــن قبــل املقربــن مــن عبــاس يعكس حالة التغــول التي يعانيها 

هؤالء ضد كل من يفضح الفساد أو يقاومه.
هــذا يســتوجب املوقــف الوطنــي الجامعــي ســواء عــى صعيــد 
الفصائل أو املؤسسات أو الهيئات، وحتى األشخاص للتحرك 
الفاســدة، وخاصــة يف قطــاع غــزة،  وفضــح مامرســات الســلطة 
ورسقة األموال التي متارسها مثل قطاع الرواتب، ووقف رصف 
الشؤون االجتامعية، وعدم تقديم الحصص املالية املخصصة 

لغزة، خاصة يف مجال التعليم والصحة.
مقاومة الفساد ال تقل عن مقاومة االحتال، بل جزء من ذلك، 
املشــرك  الفســاد  باالحتــال يف  تحتمــي  الســلطة  أن  باعتبــار 
الفلســطيني،  الشــعب  مقــدرات  حســاب  عــى  الجانبــن  بــن 
وأن التخلــص مــن هــذا النظــام الفاســد يســاهم يف التخلــص من 
االحتال، وإنهاء الرشاكة السياســية واألمنية واالقتصادية التي 

يستفيد منها قادة السلطة.

رحبت بتقرير مجلس حقوق اإلنسان
حامس تجدد دعوتها للسعودية لطي صفحة 

املعتقلني واإلفراج عنهم جميًعا

"العدل واإلحسان" املغربية: التطبيع 
ا جرمية يف حق الوطن ولن ينفعه اقتصاديًّ

بتكلفة تزيد على مليون دوالر ونصف
بدعم قطري.. إجراء 50 عملية زراعة "قوقعة" ألطفال بغزة

تحذيرات من انفجاٍر اجتامعّي يف املخيامت الفلسطينية يف لبناناختتام فعاليات معرض "الرتاث الفلسطيني" الـ53 يف الكويت
الكويت/ فلسطن: 

"الــراث  معــرض  فعاليــات  اختتمــت 
أمــس،   ،53 الـــ  نســخته  يف  الفلســطيني" 
الفلســطيني"  "الــراث  مركــز  نظمــه  الــذي 
عــى مــدار أربعة أيــام يف الكويت؛ بهدف 
دعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ 

عى تراثه.
تحــت  جــاء  الــذي  املعــرض  واشــتمل 
العديــد  عــى  الــراث"  "حــامة  شــعار 
واملطــرزات  اليدويــة  املشــغوالت  مــن 
بأيــدي ســيدات  فنيــة،  ولوحــات  واألثــواب 
إىل  اللجــوء  مخيــامت  يف  فلســطينيات 
الفلســطينية  الحرفيــة  الفنــون  جانــب 
والحديثــة  الراثيــة  بأشــكالها  والخشــبيات 
وتطــورات  متطلبــات  مــع  تتناغــم  التــي 

العرص.
وتضمن املعرض ركًنا ألحدث املطبوعات 
مــن كتــب تاريخيــة وسياســية تتحــدث عــن 
العربيــة  باللغتــن  الفلســطينية  القضيــة 
الــذي  الخــر"  "طبــق  وركــن  واإلنجليزيــة، 
واملنتجــات  األطبــاق  أشــهر  يتضمــن 
املنتجــات  إىل  إضافــة  الفلســطينية 

الفخارية من مصانع مدينة الخليل.
واشــتمل أيًضــا عــى قســم خــاص لإلعــام 
الــذي ســلط الضــوء عــى األحــداث األخرة 
يف الســاحة الفلســطينية، مــن نفــق الحريــة 

مــروًرا بأحــداث حــي الشــيخ جــراح وحصــار 
غزة.

"الــراث  مركــز  يف  املتطوعــة  وأوضحــت 
هــدف  أن  غزالــة،  أبــو  فاتــن  الفلســطيني" 
إقامــة املعــرض هــو الحفــاظ عــى الــراث 
محــاوالت  ظــل  يف  الفلســطينية  والهويــة 
االحتــال املتكــررة لطمس الذاكرة والهوية 
الوســائل  بــكل  الفلســطينية  الوطنيــة 

واألساليب.
وذكرت أبو غزالة لـ"قدس برس" أن أهداف 
كتوعيــة  أخــرى  بأبعــاد  تتمثــل  املعــرض 
الجيــل الجديــد براثهــم الفلســطيني لــي 
يبقــى عالقــًا يف ذاكرتهــم مهــام طــال الزمــن 
ملواجهة الهجمة اإلرسائيلية الرشسة عى 

املعامل األثرية الفلسطينية.
مــدار  إنجــازات املركــز عــى  واســتعرضت 
األعوام املسابقة يف مساندة املؤسسات 
والتعليــم  كاملستشــفيات  الخريــة 
الداخــل  يف  اإلنتاجيــة  ذات  واملشــاريع 
الفلسطيني، باإلضافة إىل مشاريع متكن 
مســاهم  عضــو  كونهــا  الفلســطينية  املــرأة 

يف الدعم االقتصادي لألرسة.
تأسيســه  منــذ  املركــز  أهــداف  أن  وبّينــت 
واملســاعدة  العــون  تقديــم  يف  تتمثــل 
جميــع  يف  املحتاجــة  العائــات  إىل 
تشــجيع  عــر  وغــزة  فلســطن  أنحــاء 

االســتمرار  عــى  الفلســطينيات  النســاء 
اللذيــن  والتطريــز  اليدويــة  األشــغال  يف 
ميثــان جوانــب الــراث الفلســطيني منــذ 
الهويــة  عــى  واملحافظــة  الســنن  مئــات 
الفلســطينية وانتقــال هــذا الــراث العريــق 

اىل األجيال املقبلة.
املعــرض شــهد  أن  غزالــة إىل  أبــو  ولفتــت 
رشائــح  مختلــف  مــن  واســًعا  حضــوًرا 
الكويــت،  أرض  عــى  املقيمــة  املجتمــع 
مشــرة إىل أن هــذا املعــرض غــرس محبــة 
الشــعوب  قلــوب  يف  وتراثهــا  فلســطن 

العربية واألجنبية.
األمريكيــة  الســفرة  أشــادت  جهتهــا،  مــن 
لدى الكويت ألينا رومانوسي، باملوروث 

الفلسطيني.
عــى  حســابها  عــر  تغريــدة  ونــرشت 
"توير": "استمتعت بزيارة معرض الراث 

الفلسطيني يف دار الفنون".
للحــرف  املتقنــن  مــن  "إننــي  وأضافــت 
اليدويــة منــذ زمــن طويــل، ولــدى املعــرض 
مجموعة رائعة من املنسوجات واملابس 
الفلســطينية والســراميك املصنوع يدوًيا 

بتصاميم جميلة وغنية باأللوان".
يذكــر أن املعــرض يقــام مرتــن ســنوًيا يف 
مــن  كبــر  بإقبــال  ويحظــى  الكويــت،  دولــة 

مختلف الجنسيات العربية واألجنبية.

بروت/ فلسطن:
لبنــان،  يف  الفلســطينيون  الاجئــون  يعيــش 
نتيجــة  صعبــة،  وماليــة  اقتصاديــة  ظروفــا 
لبنــان، وســط  بهــا  اّلتــي ميــرُّ  السياســية  األزمــة 
مــن  فلســطينيون  ناشــطون  يطلقهــا  تحذيــرات 
اتســاع انعكاســات آثــار األزمــة عــى املخيامت 

الفلسطينية يف البلد املضيف.
"انفجــار"  فلســطينيون،  مســؤولون  ويخــى 
داخــل  واإلنســانية  االجتامعيــة  املشــاكل 
املــواد  أســعار  ارتفــاع  نتيجــة  املخيــامت، 
مــن  وغرهــا  الطبّيــة  واملســتلزمات  الغذائّيــة 
غــوث  وكالــة  متهمــن  األساســية،  الحاجــات 
"أونــروا"،  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 

بالتخي عن مسؤولياتها.
لحركــة  الخارجّيــة  العاقــات  مســؤول  وأّكــد 
الجهــاد اإلســامي يف لبنــان، شــكيب العينــا، 
أّن األزمة االقتصادّية يف لبنان انعكســت عى 

املخّيامت الفلسطينية سلًبا.
مــن  بــرس"  لـ"قــدس  العينــا يف حديثــه  وحــّذر 
إنســانّية  ومشــاكل  ملــآٍس  األزمــة  تــؤدي  أن 
واجتامعّيــة تقــود إىل انفجــاٍر اجتامعــيٍّ داخــل 
البيئــة الفلســطينية، ودعــا الــدول املانحــة إىل 

تحّمل مسؤولّياتها تجاه الاجئن.
وطالــب "أونــروا" بإعــداد خّطــة طــوارئ عاجلــة 
ملســاندة الاجئــن الفلســطينين، والحكومــة 
اللبنانّيــة بإقرار الحقوق اإلنســانّية واالجتامعّية 

واملدنّية لاجئن؛ لدعم "صمودهم إىل حن 
عودتهم إىل ديارهم".

مــن جهتــه، أوضــح أمن رّس الّلجــان األهلّية يف 
املخّيامت والّتجمعات الفلسطينّية يف لبنان، 
محمــد الشــويل، أّن كثــًرا مــن العائــات تعجــز 
عــن توفــر الّطعــام اليومــّي، وعــن ســداد إيجــار 

منازلها، وفاتورة اشراك الكهرباء.
وكشــف الشــويل عن عجز الكثر من العائات 
الجامعــات  إىل  أبنائهــم  إرســال  اســتمرار  عــن 
جانــب  إىل  الجامعّيــة،  األقســاط  وســداد 
إىل  أبنائهــم  نقــل  تكاليــف  دفــع  عــن  "عجزهــم 

املدارس يف ظل ارتفاع تكاليف الّنقل".
وحذر من أزمة حليب أطفال تلوح باألفق، مع 
عــدم توّفــر املدعــوم منهــا يف الّســوق، وعجــز 
والحفاضــات؛  الحليــب  توفــر  عــن  العائــات 
بســبب ارتفاع أســعارها، باإلضافة إىل مشــكلة 

عدم توفر املستلزمات الطبية.
الحكومــة  كانــت  "إذا  الّشــويل:  وتســاءل 
اللبنانّيــة قــد أقــرّت إصــدار البطاقــة التمويلّيــة 
للعائــات اللبنانيــة الفقــرة، فالســؤال هنا ماذا 

فعلت األونروا يف املقابل؟".
وقــال: "مل تغــّر أونــروا مــن سياســاتها املّتبعــة 
يف لبنان، وكأّن الاجئن الفلســطينين ليســوا 
من املقيمن عى األرايض اللبنانّية وتنعكس 
بشــكٍل  واملاليــة  االقتصاديــة  األزمــة  عليهــم 

مضاعف".

نــداءات  بإطــاق  "أونــروا"  الّشــويل  وطالــب 
وللمجتمــع  املّتحــدة  لألمــم  متتاليــة  اســتغاثة 
وتغطيــة  الطــارئ  الّتمويــل  لحشــد  الــدويّل؛ 
كافــة احتياجــات الاجئن الفلســطينين طيلة 

استمرار األزمة يف لبنان.
ودعــا إىل توفــر وســائل نقــل لطــاب املدارس 
املنــح  برنامــج  تفعيــل  وإعــادة  واملعاهــد 
الجامعّية للطاب من الاجئن الفلسطينين، 
وتوفر قرطاســّية وزّي مدريّس لجميع الطاب 

بسبب االرتفاع الكبر يف أسعارها.
وتطــرق إىل إحــدى املشــاكل والقضايــا بالغــة 
الاجئــن  مــن  املئــات  بعجــز  تتمثــل  األهمّيــة 
الجراحّيــة  العملّيــات  فــرق  عــن تغطيــة نفقــات 
الطارئــة؛ مطالًبــا بزيــادة الّتغطيــة اإلستشــفائّية 
بنســبة %100 ملرىض األمراض املستعصية، 
األدويــة  وتوفــر  الرسطــان  مــرىض  والســّيام 

الرضورّية.
ويخى من أن تطول األزمة يف لبنان، وازدياد 
الفلســطينين،  الاجئــن  عــى  صعوبتهــا 
املخيــامت  يف  األصــوات  "ارتفــاع  وبالتــايل 
وضــد  أونــروا  ضــد  كبــرة  باحتجاجــات  للقيــام 
تجــاه  مســؤولّياتهم  تحّمــل  لعــدم  الفصائــل؛ 

الاجئن".
وحــذر أمــن رّس الّلجــان األهلّية يف املخّيامت 
مــن تفــّي اآلفــات االجتامعية؛ بســبب الجوع 

وعدم القدرة عى توفر رضورّيات الحياة.

الرباط/ فلسطن:
"العــدل  لجامعــة  الرســمي  الناطــق  شــن 
أرســان"  اللــه  "فتــح  املغربيــة  واإلحســان" 
هجوًمــا عــى تطبيع العاقات بن باده ودولة 
االحتال اإلرسائيي، مؤكدا أن األمر لن يعود 

بفوائد اقتصادية عى املغرب.
نقلهــا موقــع  أرســان، يف ترصيحــات  وجــدد 
تتجــاوز  التطبيــع جرميــة  أن  أمــس،  الجامعــة، 
االقتصاد إىل استهداف هوية املغرب وقيمه 

وثقافته.
واعتــر التطبيــع "خيانــة وجرميــة" وأن إحاطتــه 
مــن  يغــر  لــن  مخادعــة  إعاميــة  "بروجانــدا" 

األمر شيًئا.
للقضيــة  خيانــة  "التطبيــع  أن  عــى  وشــدد 
الفلســطينية وغــدر بشــعب أعــزل محتــل، وقع 
معظــم  واحتلــت  منــه،  عريضــة  فئــات  تهجــر 
أراضيــه، وقتــل مــن أبنائــه اآلالف، واغتصبــت 
رأســها  وعــى  املقدســة  وأماكنــه  معاملــه 

املسجد األقىص".
كيــان  صفحــة  تبييــض  "محــاوالت  أن  ورأى 
صهيــوين غاصــب، قام بهــذه األفعال املجرمة 
هنــا  باتفاقــات  وقانونيــا،  وإنســانيا  دينيــا 
وهنــاك، ومهــام اجتهــد يف تدبيــج املــررات 
الكاذبــات، لــن يكــون حليفــه الدائــم إال الفشــل 
والحــق ال ميــوت،  أصيــل،  فالحــق  والخــذالن. 

والحق ال يجري عليه التقادم".
حــق  التطبيــع "جرميــة يف  إن  أرســان:  وقــال 
املغــرب"، ألنــه مــن خاله "يفتح الحكام الباد 

عى مرصاعيها لاخراق الثقايف والســيايس 
والتعليمي واألمني".

حــن  وتتعاظــم  الجرميــة  "تكــر  وأضــاف: 
تتجــاوز املســألة مصالــح تجاريــة واقتصاديــة، 
لــن تتحقــق عــى أي حــال، وأمامنــا منوذجــان: 
والقيــم،  الهويــة  مســألة  إىل  واألردن،  مــرص 
والطلبــة،  والتاميــذ  الناشــئة  واســتهداف 
وزيــارة  الجامعــات  بــن  االتفاقيــات  وتكثيــف 
التاميذ ملؤسسات تتسّر وراء أسامء معابد 
يعــد جرميــة  مــام  ذلــك  ثقافيــة.. كل  ومراكــز 
كــرى بحــق الوطــن وانســجام نســيجه الثقــايف 

واالجتامعي".
وشــدد عــى أن مســألة إرضار مســار التطبيــع 
باملغــرب  مبــارش  بشــكل  االحتــال  كيــان  مــع 
ليســت كلامت مرســلة ُتقال، "بل هي حقائق 
أّكدهــا الواقــع امللمــوس وعززتهــا تجــارب مــن 

هرولوا قبلنا إىل مستنقع التطبيع".
ومــام يعــزز ذلــك، وفق "أرســان"، "ما عشــناه 
الجزائــر،  وبــن  بيننــا  مجانيــة  أزمــة  مــن  قريبــا 
الكيــان  خارجيــة  وزيــر  ترصيــح  فيهــا  تســبب 
أطلقــه مــن العاصمــة الربــاط، وكذلــك مــا بــات 
معلومــا مــن إغراق الســوق املغربيــة مبنتجات 
صهيونيــة مثــل التمــور، مــام يؤثــر مبــارشة عى 

ضعف تسويق املنتج الوطني".
عــن  املــايض،  العــام  نهايــة  املغــرب،  وأعلــن 
تطبيع عاقاته مع )إرسائيل(، برعاية أمريكية، 
بالتزامــن مــع اعــراف واشــنطن بســيادته عــى 

الصحراء الغربية.

غزة/ فلسطن:
حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  طالبــت 
بطــي  فــوري  قــرار  اتخــاذ  إىل  الســعودية  الســلطات 
املعتقلــن  جميــع  عــن  واإلفــراج  االعتقــاالت  صفحــة 

الفلسطينين يف سجونها. 
الصــادر  بالتقريــر  أمــس،  بيــان،  يف  حــامس،  ورحبــت 
عــن مجموعــة العمــل التابعــة ملجلــس حقوق اإلنســان، 
يف  الســعودية  الســلطات  اســتمرار  اعتــرت  والتــي 
هــاين  وابنــه  الخــرضي  محمــد  د.  املعتقــل  حرمــان 
أن  حــامس  وأوضحــت  تعســفًيا".  "إجــراًء  الحريــة  مــن 
ملجلــس  رفعتــه  الــذي  تقريرهــا  يف  أكــدت  اللجنــة 
حقــوق اإلنســان، أن حالــة الخــرضي وابنــه هــاين تنطبــق 
وثقــت  كــام  التعســفي"،  "االحتجــاز  وصــف  عليهــا 
تعرضهــم للتعذيــب وحرمانهــم مــن رشوط املحاكمــة 
العادلــة، داعيــة اململكــة لإلفــراج عــن كل املعتقلــن 

الفلسطينين.
وشــددت املجموعــة يف تقريــر لهــا صــدر يف أعقــاب 
دورة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 91، 
"الحقــوق  أن  أيلول/ســبتمر املــايض،  املنعقــدة يف 
يف  الفلســطينين  للمعتقلــن  األساســية  اإلنســانية 
السجون السعودية قد انتهكت، وأن العاج املناسب 
هــو اإلفــراج عنهــم فورًا، ومنحهم حًقا واجب النفاذ يف 

التعويض والتعويضات األخرى".
وجــددت حــامس دعوتهــا للقيــادة الســعودية، التخــاذ 
كل  عــن  واإلفــراج  الصفحــة  هــذه  بطــي  فــوري  قــرار 

املعتقلن الفلسطينين. 

املعتقلــن  وإخوانــه  الخــرضي  "تعــرض  إن  وقالــت: 
مــع  يتعــارض  الشــديدة  واملعانــاة  للظلــم  وعائاتهــم 
الشــعب  مــع  املتضامنــة  التاريخيــة  اململكــة  مواقــف 
الداعــم  الســعودي  الشــعب  وموقــف  الفلســطيني، 
أجــل  مــن  النضــال  يف  وحقــه  الفلســطينية  للقضيــة 
عــن  الصــادر  التقريــر  الحريــة واالســتقال". وجــاء يف 
مجلس حقوق اإلنسان إن السلطات السعودية قامت 
باتخاذ إجراءات متييزية، ضد مجموعة مكونة من 60 
فلســطينًيا تم اعتقالهم بشــكل جامعي، وأن اعتقالهم 

كان إجراء "تعسفًيا" و"متييزًيا".
كــام جــاء: بعــد إلقــاء القبــض عليهــم يف نيســان/أبريل 
2019، حــرم الدكتــور محمــد والدكتــور هاين الخرضي 

من الحصول عى أي معلومات حول السبب القانوين 
العتقالهــام أو أي تهــم موجهــة إليهــام خــال األشــهر الـــ 

11 األوىل من اعتقالهام.

يشار إىل أن السلطات السعودية، تعتقل منذ نيسان/
أبريل 2019 نحو 62 فلســطينيا وأردنيا من املقيمن 

داخل أراضيها، بدعوى دعم املقاومة الفلسطينية.
آب/ يف  الســعودية،  الجزائيــة  املحكمــة  وأصــدرت 
أغســطس املــايض، أحكاًمــا بحــق عــدد مــن املعتقلن 
الــراءة  بــن  تراوحــت  واألردنيــن،  الفلســطينين 

والسجن ملدة 22 عاما.
وتعــود تفاصيــل عاقــة القيــادي محمد صالح الخرضي 
تــم  إذ   ،1993 عــام  إىل  بالســعودية،  عاًمــا(،   83(
تعينــه كأول ممثــل لحركــة "حــامس" باململكــة، متمتعا 

بالصاحيات الدبلوماسية كافة.

غزة/ فلسطن:
أعلن مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين للتأهيل 
"القوقعــة  زراعــة  عمليــات  إجــراء  الصناعيــة،  واألطــراف 

السمعية"، لـ50 طفا مصابا بالصم يف قطاع غزة.
الســمع والتــوازن يف مؤسســة حمــد  وقــال رئيــس قســم 
الطبيــة بقطــر د.خالــد عبد الهادي، خال مؤمتر صحفي 
عقــده أمــام املستشــفى، أمــس، بحضــور الســفر محمــد 
العــامدي ووكيــل وزارة الصحــة د.يوســف أبــو الريــش، إنه 
تــم إجــراء عمليــات زراعــة قوقعــة إلكرونيــة عــى مــدار 
األيــام الســتة املاضيــة لـــ 50 طفــا فلســطينيا أصــم مــن 

غزة.
تكلفتهــا  زادت  العمليــات  تلــك  أن  الهــادي  عبــد  وذكــر 
عــن مليــون ونصــف مليــون دوالر وبتــرع كريــم مــن وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسامية القطرية.
التخلــص  عــى  األطفــال  األجهــزة  هــذه  "تســاعد  وتابــع: 
من اإلعاقة الســمعية واالندماج يف املجتمع كأشــخاص 

طبيعين".
الرنامــج  رئيــس  القحطــاين،  الســام  عبــد  قــال  بــدوره، 
املؤمتــر:  ذات  يف  القوقعــة  لزراعــة  القطــري  الوطنــي 

"منــذ انطــاق برنامــج زراعــة القوقعــة يف عــام 2017 يف 
زراعــة  عمليــة   230 إجــراء  تــم  غــزة  بقطــاع  املستشــفى 

قوقعة وحققنا يف معظمها نجاًحا متميًزا".
 وأضــاف: "مــن خــال قســم الســمع يف مستشــفى ســمو 

األمر حمد بن خليفة، تم دمج 126 طفل يف املدارس 
العاديــة وريــاض األطفال بالتعــاون وزارة الربية والتعليم 

يف غزة".
وحــدة  بتشــغيل  "قامــت  املستشــفى  أن  إىل  وأشــار 

التــوازن وخدمــة املعايــرة يف الفحــص الســمعي، حيــث 
تقدم هاتن الخدمتن ألول مرة عى مستوى قطاع غزة 

و تساهامن يف تأهيل مرىض الدوخة والدوار".
وأوضح "أنه تم تشغيل خدمة العاج املايئ للمساعدة 
واإلعاقــات  البــر  لــذوي  التأهيــي  العــاج  ترسيــع  يف 
مســتوى  عــى  نوعهــا  مــن  األوىل  تُعــد  وهــي  املختلفــة 
قطــاع غــزة". وأعلــن عبــد الهــادي، عــن "إنشــاء صنــدوق 
مــن  وفــاء  كبــادرة  املــرىض يف مستشــفى حمــد،  إعانــة 

مجموعة أطباء قطرين مساهمن".
املــرىض  مســاندة  إىل  "يهــدف  الصنــدوق  أن  وأوضــح 
الفقراء ممن هم بحاجة إىل خدمات طبية وأجهزة باهظة 
يرغــب  مــن  لــكل  ومتاًحــا  مســتمًرا  خــًرا  ليكــون  الثمــن، 

مبساعدة املرىض سواء من خارج غزة أو داخلها".
"الشــيخ  مستشــفى  قطــر،  دولــة  افتتحــت   2016 ويف 
حمــد بــن خليفــة آل ثاين" للتأهيل واألطــراف الصناعية، 

املمول من صندوق قطر للتنمية، بقطاع غزة.
ويبلغ عدد من يعانون من إعاقة سمعية يف غزة 2409 
أشــخاص فــوق ســن الـــ18 عامــا، و1243 شــخصا تحــت 

سن الـ18 عاًما، بحسب إحصائيات رسمية.

جانب من حفل االفتتاح                     )تصوير/ يارس فتحي(
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االحتـــالل يصّنـــف 6 مؤسســـات فلسطينيـــة بـ "اإلرهابيـــة" .. 
وحمـــاس تدعـــو لحملـــة واسعـــة للتصـــدي لقراراتـــه

منظامت: وصم االحتالل مؤسسات أهلية بـ"اإلرهاب" 
هدفه تقييد عملها ووقف متويلها

حامس تكرم حفظة القرآن يف منطقة عباد الرحمن ومرشوع عامر

القدس املحتلة- غزة/ محمد عيد:
حكومــة  يف  "القضــاء"  وزارة  صّنفــت 
 6 أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال 
مؤسســات أهليــة وحقوقيــة فلســطينية 
غضًبــا  أثــار  مــا  وهــو  "إرهابيــة"،  بأنهــا 

ا واسًعا. ا وفصائليًّ ا وحقوقيًّ أمميًّ
وبحســب صحيفــة "جروزاليــم بوســت" 
عــن  الصــادر  القــرار  فــإن  اإلرسائيليــة، 
وزارة القضاء يشــمل: مؤسســة الضمري 
اإلنســان،  وحقــوق  األســري  لرعايــة 
حقــوق  أجــل  مــن  القانــون  مؤسســة 
اإلنسان "الحق"، مركز "بيسان"، شبكة 
صامــدون للدفــاع عــن األرسى، الحركــة 
العامليــة للدفــاع عن الطفل-فلســطني، 

واتحاد لجان العمل الزراعي.
مــن  الســت  املؤسســات  وتعــد 
وذات  الحكوميــة،  غــري  املنظــات 
الحضــور الواســع يف العمــل األهي يف 

األرايض الفلسطينية.
وكانــت ســلطات االحتــال أغلقــت يف 
مؤسســة  مقــر  املــايض،  يوليو/متــوز 
الضفــة  يف  الزراعــي  العمــل  لجــان 

الغربية، ملدة 6 أشهر.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وأدانــت 
إيــاه  معتــرة  االحتــال،  قــرار  حــاس، 
عــى  املســعورة  الحــرب  أشــكال  أحــد 
ــا  إرهابيًّ وســلوًكا  الفلســطيني،  الوجــود 
يــرب بــكل القوانني واألعراف الدولية 

عرض الحائط.
حــازم  حــاس  باســم  الناطــق  وأوضــح 
قاســم، يف بيــان، أمــس، أن هــذا القــرار 
الفلســطينية  الحالــة  إلنهــاك  محاولــة 
الوطنيــة،  مؤسســاتها  اســتهداف  عــر 
الصمــود  عــى  شــعبنا  قــدرة  وإضعــاف 
هــذه  خدمــات  مــن  حرمانــه  عــر 

املؤسسات.
وحث املجتمع الدويل بعدم التعاطي 
وفضــح  الكاذبــة،  االحتــال  روايــة  مــع 
اإلرهــاب اإلرسائيــي الــذي يقــف خلــف 

هكذا قرارات.
ودعــا إىل إطــاق حملــة وطنيــة ملجابهة 
مؤسســاتنا  ضــد  االحتــال  قــرارات 
إلســناد  وطنيــة  حاضنــة  وتشــكيل 
بالقــرارات  املســتهدفة  املؤسســات 

اإلرسائيلية.
وطالبت حاس برورة إعان السلطة 
موقفهــا واضًحــا مــن القــرار اإلرسائيــي 

بحق مؤسساتنا الوطنية.
تداعيات خِطرة

قــرار  األرسى،  مؤسســات  واعتــرت 
املؤسســات  بتصنيــف  االحتــال 
بأنهــا "منظــات إرهابيــة" هــو  الســابقة 
ميارســه  الــذي  للعــدوان  اســتكال 
ومؤسســاته،  شــعبنا  عــى  االحتــال 
يف  متصاعــد  لعــدوان  تتعــرض  التــي 
محاولــة للقضــاء عــى املجتمع املديّن 

الفلسطيني.
شــؤون  هيئــة  هــي:  واملؤسســات 
األســري  ونــادي  واملحرريــن،  األرسى 
الفلســطيني، ومؤسســة الضمري لرعاية 
والحركــة  اإلنســان،  وحقــوق  األســري 
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والهيئة العليا ملتابعة شؤون األرسى.
بيــان  يف  املؤسســات،  وقالــت 
هــذا  إّن  أمــس:  عنهــا،  صــدر  مشــرك 
مــدار  فعــى  اليــوم،  يبــدأ  مل  العــدوان 
اســتهدف  املاضيــة  القليلــة  الســنوات 
الفلســطينية  املؤسســات  االحتــال 
مقتنيــات،  ومصــادرة  االقتحامــات  عــر 
وماحقتهــم  فيهــا،  العاملــني  واعتقــال 
بكافة الوسائل، والتضييق عى عملهم 

الحقوقّي واملديّن.
تصاعــد  النهــج  هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
حقوقيــة  مؤسســات  ليطــال  مؤخــًرا 
عملــت تاريخًيــا يف الدفاع عن الحقوق 
الفلســطينية أمــام املنظومــة الحقوقيــة 
عــى  نهــاًرا  ليــًا  وعملــت  الدوليــة، 
حقيقــة  وتبيــان  االحتــال  جرائــم  فضــح 
نّفذهــا  التــي  الجســيمة  االنتهــاكات 

االحتال بحّق الفلسطيني.
عــى  اعتــداء  االحتــال  قــرار  واعتــرت 
وليــس  الدوليــة  الحقوقيــة  املنظومــة 
فقــط الفلســطينية، فقــد شــّكلت هــذه 
املؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني 

ُيرتكــب  ومــا  اليوميــة  نقــل معاناتــه  يف 
وكانــت  وانتهــاكات،  جرائــم  مــن  بحّقــه 
مصدًرا فلسطينًيا ينقل صوت اإلنسان 

الفلسطيني وروايته للعامل.
القــرار  "بهــذا  املؤسســات:  وأضافــت 
الخِطــر فإننــا اليــوم نواجــه واقًعا ســيمتد 
أدوات  مــن  تبقــى  مــا  كل  ليشــمل 

الفلسطيني يف الدفاع عن حقوقه".
التحــرك  إىل  املؤسســات  ودعــت 
الفوري والعاجل وعى عدة مستويات 
الفلســطيني  حــّق  عــن  الدفــاع  يف 
ومؤسســاته، ووقــف هــذا العــدوان، ملــا 
له من تبعات وآثار خِطرة متس الوجود 
ســتتخذ  أنهــا  مؤكــدًة  الفلســطيني، 
القــرار  رافضــة  احتجاجيــة  خطــوات 

سُتعلن عنها الحًقا.
املنظــات  شــبكة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
أســاس  هــو  االحتــال  أن  األهليــة 
مارســات  مــن  ميثلــه  مبــا  اإلرهــاب 
وسياســات  شــعبنا  بحــق  وجرائــم 
والتطهــري  االســتعاري  االســتيطان 
العرقــي بحــق املدنيــني العــزل وتصاعد 
كل  يف  بهــا  يقــوم  التــي  االعتــداءات 

األرض الفلسطينية.
أمــس،  بيــان،  يف  الشــبكة،  واعتــرت 
حقوقيــة  مؤسســات   6 اعتبــار  قــرار 
السياســة  لــذات  امتــداًدا  كـ"إرهابيــة"، 
املؤسســات  إرادة  لكــر  الهادفــة 

وثنيهــا عــن مواصلــة عملهــا، واســتمراًرا 
للمخطــط الــذي تقــوم بــه دوائــر مؤيــدة 
أمريــكا  يف  تنشــط  االحتــال  لدولــة 
)باالنجيــو  يســمى  مــا  عــر  وأوروبــا 
متويــل  مصــادر  لتجفيــف  مونتــور( 
الفلســطينية  األهليــة  املؤسســات 
وتلفيــق التهــم بحقهــا، ومحاوالت وســم 

عملها بـ"اإلرهاب".
هــي  املؤسســات  هــذه  أن  وأكــدت 
انبثقــت  مؤسســات فلســطينية أصيلــة 
مــن الحاجــة لدعــم الفئــات والقطاعــات 
ألمــر  تحتــاج  ال  وهــي  متثلهــا،  التــي 
االحتــال الســتمرار عملهــا، ومــا يحكــم 
الفلســطيني،  القانــون  هــو  عملهــا 
واســتمرار أداء رســالتها تجــاه الشــعب 

الفلسطيني.
كــا أكــدت أنهــا ســتطلق حملــة دوليــة 
الدوليــة،  املؤسســات  مــع  واســعة 
االحتــال،  جرميــة  لفضــح  واإلقليميــة 
وســتتابع عــى املســتوى القانــوين كل 
الحيثيات املتعلقة باســتهداف العمل 
األهي عى مدار السنوات املاضية.

"خنق العمل األهي"
وقــال املرصــد األورومتوســطي لحقــوق 
اإلنســان: إن ســلطات االحتــال تخنــق 
العمــل األهــي والحقوقي يف األرايض 

الفلسطينية.
بيــان،  يف  الحقوقــي،  املرصــد  واعتــر 

أمــس، ذلــك حلقــة أخــرى يف سلســلة 
األهــي  العمــل  يف  الحــق  تقويــض 
الفلســطينية،  والحقوقــي يف األرايض 
ومنــع توثيــق انتهــاكات االحتــال ودعم 
دويل  فعــل  رد  غيــاب  يف  ضحاياهــا 

يواجه ذلك.
بحــق  االحتــال  قــرار  خطــر  مــن  وحــذر 
واألهليــة  الحقوقيــة  املؤسســات 

الفلسطينية.
ســلطات  عــى  الضغــط  إىل  ودعــا 
يف  سياســاتها  مــن  للحــد  االحتــال 
إخضاع األصوات املنتقدة ملارساتها 
وانتهاكاتها يف األرايض الفلسطينية.

األورومتوســطي  املرصــد  دعــا  كــا 
املجتمع الدويل إىل العمل عى دعم 
وجود تلك املنظات لضان استمرار 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  وتوثيــق  رصــد 
ومحاســبة  مســاءلة  يف  يســهم  مبــا 

)إرسائيل( عى تلك االنتهاكات.
تقييد حقوق اإلنسان

املتحــدة  األمــم  مكتــب  عــر  بــدوره، 
األرايض  يف  اإلنســان  لحقــوق 
الفلســطينية املحتلــة عــن قلقــه إزاء مــا 
ورد حــول تصنيــف 6 منظــات حقــوق 
إنسان وعمل إنساين فلسطينية رئيسة 

كـ"منظات إرهابية".
يف  املتحــدة،  األمــم  مكتــب  وقــال 
التصنيــف  قــرارات  إن  أمــس:  بيــان، 

الغمــوض وغــري  أســباًبا شــديدة  تــدرج 
ســلمية  أنشــطة  فيهــا  مبــا  صلــة،  ذات 
املســاعدة  تقديــم  مثــل  ومرشوعــة 
ضــد  لخطــوات  والرويــج  القانونيــة 
الدوليــة،  الســاحة  عــى  )إرسائيــل( 
حيــث تعتــر هــذه التصنيفــات أحــدث 
هــذه  ضــد  طويلــة  حملــة  يف  تطــور 
املنظــات وغريهــا، األمــر الــذي يــر 
بقدرتهــا عــى أداء عملهــا ذي األهميــة 

القصوى.
)مــا  مكافحــة  "ترشيعــات  إن  وتابــع 
تســتخدم  أال  يجــب  اإلرهــاب  يســمى( 
املرشوعــة  اإلنســان  حقــوق  لتقييــد 

والعمل اإلنساين".
لحقــوق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  ودعــا 
االحــرام  إىل  )إرسائيــل(  اإلنســان، 
تكويــن  حريــة  يف  للحــق  الكامــل 
الجمعيــات والحــق يف التعبــري دون أي 
تدخــل أو مضايقــة ضــد املنظــات أو 

موظفيها.
وأكــد أن املنظــات التــي تــم تصنيفهــا 
الرئيســيني  رشكائــه  مــن  عــددا  ضمــت 
الزراعــي،  العمــل  لجــان  اتحــاد  هــي: 
األطفــال-  عــن  للدفــاع  الدوليــة  الحركــة 
ومركــز  الحــق،  ومؤسســة  فلســطني، 
ومؤسســة  والتنميــة،  للبحــوث  بيســان 
املــرأة  لجــان  واتحــاد  الضمــري، 

الفلسطينية".

ر من تداعيات القرار  مؤسسات تحذِّ
عىل العمل الحقوقي والوطني

األمم املتحدة: القرار اإلرسائييل استهدف 
رشكاءنا بالعمل واألسباب غامضة

النارصة-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــدت مؤسســات حقوقيــة، وشــبكة املنظــات 
 6 اإلرسائيــي  االحتــال  وصــم  أن  األهليــة، 
منظات مجتمع مدين بأنها "إرهابية"، واتهامها 
النشــطاء،  إىل  املانحــني  مســاعدات  بتحويــل 
قــرار يهــدف إىل تقييــد عملهــا وتجفيــف منابــع 
متويلهــا، عــادًة ذلــك رضبــة للمجتمع األهي قد 
فيهــا  العاملــني  واعتقــال  تدمريهــا  تتســبب يف 

وزجهم يف السجون.
وقــال مديــر شــبكة املنظــات األهليــة يف قطــاع 
غــزة أمجــد الشــوا: إن قــرار االحتــال يهــدف إىل 
القــرار،  شــملها  التــي  املؤسســات  عمــل  تقييــد 
انتهاكاتــه  فضــح  يف  مهــا  دورا  لهــا  أن  خاصــة 

وجرامئه، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
"فلســطني"  لصحيفــة  حديــث  يف  الشــوا  ونبــه 
مؤسســات  عــى  يحــرض  االحتــال  أن  إىل 
ضدهــا،  واســعة  حملــة  عــر  املــدين  املجتمــع 
متويلهــا،  منابــع  وتجفيــف  عملهــا  لتقويــض 
وهــو مــا يتنــاىف مــع القانــون الــدويل التــي تعمــل 
املؤسســات األهليــة يف فلســطني وفــق إطــاره، 

يف  مســتمرة  ســتبقى  املؤسســات  أن  مؤكــدا 
عملهــا يف تقــدم الخدمــات القانونيــة والحقوقية 
للمواطنــني، وتوثيــق انتهــاكات االحتــال وجرائم 

االستيطان رغم قراره األخري.
وأشــار إىل أن شــبكة املنظات األهلية أرســلت 
عدة رسائل إىل جهات حقوقية دولية بشأن قرار 
االحتــال، وطالبتهــا بالتحرك لحاية مؤسســات 
القــرار  إدانــة  عــى  والعمــل  األهــي،  املجتمــع 

اإلرسائيي.
الضمــري  ملؤسســة  التنفيــذي  املديــر  وعــّد 
لحقــوق اإلنســان يف قطــاع غــزة عــاء الســكايف، 
قــرار االحتــال تصنيــف مؤسســات مــن املجتمــع 
املــدين بأنهــا "إرهابيــة"، رضبًة للمجتمع األهي 
وتدمرًيا ملؤسساته التي تقدم خدمات لضحايا 
انتهاكات االحتال، خاصة األرسى واملعتقلني، 

وتساعد فئات املزارعني والنساء.
ووصــف الســكايف يف حديــث لـ"فلســطني" قرار 
الــدويل،  بالقانــون  خِطــر  مســاس  بأنــه  االحتــال 
ومؤسســات العمل األهي واملجتمعي، ورضبة 
مــع  رشيكــة  أنهــا  خاصــة  الصميــم،  يف  لعملهــا 

مؤسسات دولية تدافع عن حقوق اإلنسان.
الحــرب  إطــار  يــأيت يف  االحتــال  قــرار  إن  وقــال 
الشــاملة عى الشــعب الفلســطيني باســتهداف 
املؤسســات  تلــك  أن  خاصــة  مؤسســاته،  كل 
بحــق  يرتكبهــا  التــي  جرامئــه  فضــح  عــى  تعمــل 
القــرار  تداعيــات  مــن  محــذرا  الفلســطينيني، 
بوقــف  ســواء  املؤسســات،  عمــل  عــى  الخِطــرة 
اعتقــال  أو  الدوليــني،  املمولــني  مــن  متويلهــا 
العاملــني فيهــا، فضــا عــن التأثــري يف الخدمــات 

املقدمة للفئات املستهدفة.
يف  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  أن  وأضــاف 
حالــة انعقــاد دائــم، مــع التواصــل مــع عدة جهات 

بعد قرار االحتال، ملناهضته.
عــن  اإلرسائيــي  "الكنيســت"  عضــو  وقالــت 
القامئة العربية املشركة، عايدة توما سليان: 
إنه من الطبيعي خشية حكومة االحتال والقمع 
من املنظات الحقوقية التي تكشف انتهاكاتها 

بحق الفلسطينيني يوميا.
وأضافــت ســليان يف منشــور عــر حســابها يف 
تحــاول  أن  الطبيعــي  "ومــن  "فيســبوك":  موقــع 

هذه الحكومات إخفاء جرامئها عن الرأي العام، 
لكــن مــن غــري الطبيعــي اســتمرار بعــض الجهــات 
)اإلرسائيــي(  االئتــاف  هــذا  داخــل  املوجــودة 
ادعــاء حرصهــا عــى مصلحــة شــعبنا، يف حــني 
تتبــع هــذه الحكومــة ذات السياســات العنرصيــة 
والقمعيــة التــي اتبعتهــا ســابقاتها، وتتخــذ يوميــا 
قرارات مجحفة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني".

اإلرهــاب"،  أصــل  هــو  "االحتــال  أن  وتابعــت 
لــه  املناهضــة  املنظــات  تصنيــف  معتــرة 
عــى أنهــا "إرهابيــة" لــن ميحــي صورتــه البشــعة. 
للمنظــات  والســاح  القــرار  بإلغــاء  وطالبــت 

مبارسة عملها.
االحتــال  قــرار  ضمــن  املدرجــة  واملؤسســات 
هــي: الضمــري لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان، 
الحركــة العامليــة للدفاع عن األطفال- فلســطني، 
الحــق، اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، اتحاد لجان 

املرأة العربية، مركز بيسان للبحوث واإلمناء.
وفــق  االحتــال،  حظــر  ســنوات،  مــدار  وعــى 
الحقوقيــة  املؤسســات  عــرشات  مراقبــني، 

واإلنسانية العاملة يف فلسطني املحتلة.

غزة/ فلسطني:
كرمــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس 120 
حافظــا للقــرآن الكريــم وأجــزاء منــه خال -2020 
2021، وعــدًدا ممــن أتــم تســميعه عــى جلســة 

واحدة، ومديري املراكز ومرشيف امللف.
جــاء ذلــك يف مهرجــان جاهريي حاشــد بعنوان 
الهــدى"، نظمتــه حركــة حــاس مبنطقــة  "غــرس 
مــرشوع عامــر وحــي عبــاد الرحمــن شــايل قطــاع 
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  بحضــور  غــزة، 
الترشيعــي د. أحمــد بحر، ومدير مديرية أوقاف 
يف  والقيــادي  ســليان،  مــريس  د.  غــزة  شــال 
الهيئــة  ورئيــس  كباجــة،  هيثــم  حــاس  حركــة 
اإلداريــة بحركــة حــاس يف منطقــة غــرب غــزة د. 
إيــاد الدجنــي، ونائــب رئيــس دار القــرآن والســنة 
د. نسيم ياسني، وعدد كبري من أهايل املنطقة 

وذوي املكرمني.
قائــًا:  وذويهــم،  اللــه،  كتــاب  حفظــة  بحــر  وهنــأ 
"مهــا تآمــر العــامل عى شــعبنا الفلســطيني، إال 
ج جيا حافظا لكتاب الله، وبهم  أنه سيبقى ُيخرِّ

ستكتمل مسرية التحرير".
مــن جهتــه، أوضــح كباجة أن منطقة عباد الرحمن 
تحفيــظ  مجــال  يف  متقدمــة  مراتــب  حققــت 
القــرآن عــى مســتوى قطــاع غــزة، مؤكــدا أن جيــل 

القــرآن هــو الــذي ســيعيد املســجد األقــى مــن 
دنس االحتال.

القــرآن  دار  إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد  بــدوره، 
الكريــم والســنة غــرب غــزة د. نــرص الديــن مــدوخ 

بالجهود التي تبذلها منطقة مرشوع عامر وعباد 
الرحمــن يف تحفيــظ كتــاب اللــه، مشــريا إىل أنهــا 
حصلــت عــى املركــز األول عــى مســتوى قطــاع 

غزة يف التقييم الربعي للعام الحايل.

افتتاح مسجد التقوى عقب تدمريه 
يف العدوان عىل غزة عام 2009

غزة/ فلسطني:
مســجد  أمــس،  الخــري،  قوافــل  جمعيــة  افتتحــت 
التقــوى يف حــي الشــيخ رضــوان غــريب مدينــة غــزة، 
الوجيــه  املحســن  مــن  بتــرع  إعــاره،  إعــادة  بعــد 

القطري عي بن حسني بن عي السادة.
كبــري  جاهــريي  بحضــور  إســامي  حفــل  وأقيــم 
الجمعــة،  صــاة  أداء  بعــد  املســجد،  الفتتــاح 
مبشاركة رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة 
وشــخصيات  هنيــة  إســاعيل  حــاس  اإلســامية 

اعتبارية ووجهاء وأهايل الحي. 
وأوضــح مديــر الجمعيــة عــي املغــريب خــال حفــل 
 ،1985 عــام  أنشــئ  التقــوى  مســجد  أن  االفتتــاح، 
ودمرته طائرات االحتال يف 7 يناير/ كانون الثاين 
أهــايل  ليعــاود  غــزة،  عــى  العــدوان  خــال   2009
الحــي إقامتــه باســتخدام معرشــات النايلــون يف 8 

فراير/ شباط 2009.
مــن  املســجد  إعــار  بــدء  إىل  املغــريب  وأشــار 
مــن املحســن  بتــرع  األوىل،  الباطــون يف مرحلتــه 
كانــون  ديســمر/   22 يف  الســادة،  عــي  القطــري 
األول 2012، ثــم بــدأت جمعيــة قوافــل الخــري عــر 
لجنة متخصصة بتشــطيبه وتجهيزه يف 20 مارس/ 
آذار 2021، عى مســاحة 1600 مر مربع، لتنجز 
ويفتتــح  فيــه،  العمــل  مــن  أشــهر   6 بعــد  املــرشوع 

. أمس، ليتسع ألكرث من 2500 مصلٍّ
كلمــة  يف  الســادة،  عــي  الوجيــه  قــال  جهتــه،  مــن 
مســجلة خــال االفتتــاح: "بتوفيــق مــن اللــه، اخرنــا 

الكرامــة،  التقــوى يف أرض غــزة أرض  بنــاء مســجد 
أرض الصمود والتحدي ومفخرة األمة يف صمودها 
مســاهمة  ليكــون  املتكــرر،  الغاشــم  العــدوان  أمــام 
بســيطة إلخواننــا املرابطــني ليعمــروه كــا أمــر اللــه 

عز وجل".
وأضاف: "وصيتي لرواد مسجد التقوى باملحافظة 
عليه، وإبقاء دوره يف مل الشمل والصفوف، وفقنا 
بنــاءه  أن  ويرضــاه"، مؤكــدا  يحبــه  وإياكــم ملــا  اللــه 
نهــج خطــى  بــني بادنــا عــى  ليقــوي الرابــط  "جــاء 
أمرينــا. ونحــن ندعــم غــزة منذ نهايــة القرن املايض. 
تحرين زيارة السيد الوالد وعقيلته الشيخة موزة 
لغــزة يف ظــروف صعبــة ليثبــت للعــامل كلــه مــدى 
املســاندة  عــن  فضــا  القطــاع،  دعــم  عــى  حرصنــا 

الكبرية للقضية الفلسطينية".
بدوره، حّيا هنية، يف كلمة له خال االفتتاح، رواد 
عــي  الوجيــه  املحســن  واملتــرع  التقــوى  مســجد 
الســادة عــى هــذا اإلنجــاز العظيــم، مضيفــا: "هــذا 
املســجد يحــي قصــة اإلميــان والجهــاد والتضحيــة 
وشــموخ شــعبنا وأبنائنــا املجاهديــن املرابطــني يف 

ساحاته وكل ساحات الوطن".
ومثــن هنيــة جهــود "الحاج الفاضل ابن قطر العزيزة 
وأحــد رجــال هــذه األمــة، أصحــاب األيــادي البيضــاء 
الحاج عي بن حسني بن عي السادة، عى ترعه 
لبنــاء وتشــطيب مســجد التقــوى"، شــاكرا مؤسســة 
جمعية قوافل الخري التي أرشفت عى تنفيذ هذا 

العمل، وكل من كان له يد يف تذليل الصعاب.

جانب من حفل التكريم        )تصوير/ محمود أبو حصرية(

جانب من افتتاح املسجد       )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فــإن الكــرة اآلن يف امللعــب اإلرسائيــي إذا مــا أراد املــي قدًمــا يف هــذه 
الصفقة، وما عليه سوى املوافقة عىل هذه الرشوط والرشوط األخرى التي 
مل نتناولهــا يف هــذه املــادة ســواء مــا يتعلــق بـــ)األرسى املفــرج عنهم والذين 
أعيــد اعتقالهــم، واملــرىض، والنســاء، واألطفــال( باإلضافــة لآلليــة والعــرض 
الذي قدمته املقاومة حول شكل التنفيذ؛ إمتامها عىل مراحل، أو تنفيذها 

خطوة واحدة.
لكن ويف خضم هذه الجهود املهولة التي تقوم بها املقاومة ســواء يف غزة 
أو الخــارج إلنجــاح هــذه الصفقــة فإنهــا )تراعــي التكتــم التــام( عــىل التفاصيل 
اللحظــات،  الفلســطيني يف هــذه  الترصيــح املتواصــل للجمهــور  وتتفــادى 
إال مــن بعــض الترصيحــات أو التعبــرات املوجــزة والرضوريــة يف إطــار الــرد 
رشوحــات  تقديــم  دون  والصحفيــن  األنبــاء  وكاالت  بعــض  تســاؤالت  عــىل 
إضافيــة أو الخــوض يف ثنايــا وتفاصيــل هــذه الصفقــة ومــا هــو مطــروح وإىل 
أيــن وصلــت األمــور؛ وذلــك 1_ ألنهــا ال تثــق باالحتــال اإلرسائيي وتتوقع أن 
يرتاجع يف أي لحظة، 2_وال تريد إثارة األرسى وذويهم قبل إمتام التفاوض 
حول الصفقة مراعاة ملشاعرهم وخشية من انهيار املفاوضات ألن ذلك له 
انعكاسات قاسية ومؤملة، 3_ تفادي محاوالت التخريب أو التحريض عىل 

الصفقة من أطراف ال تريد نجاحها.
التــي  واألهليــة  والخــرة  الكفــاءة  مــدى  وضــوح  وبــكل  يعكــس  أيًضــا  وهــذا 
يتمتــع بهــا طاقــم التفــاوض الــذي ينيــب عــن املقاومــة، ويظهــر مــدى حنكتــه 
ملــف  إدارة  يف  وبراعتــه  العاليــة  وقدرتــه  والوطنيــة،  األخاقيــة  ومســؤوليته 
التفــاوض برسيــة تامــة مل تــؤدِّ إىل أي ترسيبــات، ونجاحــه يف تخطــي وتجاوز 

الاجئــن  معانــاة  عــىل  الوحيــد  الشــاهد  األونــروا  وكالــة  إنهــاء  االحتــال يف 
الفلسطينين.

لكن لو نظرنا إىل الجزء اململوء من الكأس، فإن موقف الوزيرة السويدية ُيعد 
ا بأن السلطة الفلسطينية أضحت غر جديرة بتمثيل الشعب  اعرتاًفا ضمنيًّ
الفلســطيني داخلًيــا؛ مــا قــد يعكــس عــدم جدارتهــا بتمثيلــه خارجًيــا، عــىل 
عكــس فصائــل املقاومــة يف غــزة التــي انتزعت رشعيتها بأظفارها وبســاحها 
الذي رســم خارطة سياســية جديدة بعد صمودها يف معركة ســيف القدس، 
واســتمرار حفاظهــا عــىل الجنــود اإلرسائيليــن لديهــا، بعيًدا عــن أي مناكفات 
مــن االحتــال الــذي حــاول ربــط قضيــة األرسى بفــك الحصــار عــن القطــاع قبــل 
أن يستســلم أمــام إرصار املقاومــة، حتــى بــات الحديــث عــن صفقــة جديــدة 

يتصدر وسائل اإلعام املحلية واألجنبية، وكأنها أمر واقع ال محالة.
كــا أن غــزة مبقاومتهــا فرضــت نفســها أمــًرا واقًعــا عــىل الخارطــة السياســية 
اإلقليميــة والدوليــة؛ األمــر الــذي جعــل الرملــان العــريب الــذي يضــم 20 دولــة 
عربية بجيوشــها ورؤســائها ووزرائها يطالب ما أســاه "الجانب الفلســطيني" 
بتضمــن ثاثــة عــرش أســًرا أردنًيــا لــدى االحتــال يف أي صفقــة تبــادل أرسى 

مقبلة.
جهــة  العــريب  الرملــان  أن  فســرى  املطالبــة،  هــذه  لتفصيــل  جئنــا  وإذا 
رســمية، ومــن املفــرتض أن يطالــب بتضمــن األرسى األردنيــن مــن )الســلطة 
الفلســطينية( باســمها عــىل اعتبــار أنهــا الجهــة الرســمية لديــه، ولكــن لعلمــه 

وأفــاد التقريــر بــأن وزيــر البنــاء واإلســكان اإلرسائيــي، زئيف إلكــن، يدفع 
باتجــاه متريــر مخطــط ملضاعفــة عــدد املســتوطنن يف غــور األردن يف 
غضــون أربــع ســنوات، ويعتــزم إلكــن طــرح املخطــط ملصادقــة الحكومــة 

خال الفرتة القريبة املقبلة، بحسب التقرير.
ووفقــا لدائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلرسائيليــة، فإن عدد املســتوطنن يف 
األغوار يقدر بنحو 6 آالف مســتوطن، فيا تشــر املصادر الفلســطينية 
األخــرة  الســنوات  ارتفــع خــال  األغــوار  عــدد املســتوطنن يف  أن  إىل 

ليصل إىل 13 ألف مستوطن، يتوزعون عىل 38 مستوطنة.
وأشــار تقريــر هيئــة البــث العريــة الرســمية "كان 11" إىل أن املخطــط ال 
يتضمــن بنــاء مســتوطنات جديــدة وإمنــا توســيع املســتوطنات القامئــة. 
وتبلغ مساحة منطقة األغوار نحو 1.6 مليون دونم، ويسكن يف املنطقة 

نحو 65 ألف فلسطيني يف 34 تجمعا سكنيا.
األغــوار  مناطــق  عــىل  الســيطرة  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  وتحــاول 
فــرادى  مســتوطنون  يرعــى  خالــه  ومــن  الرعــوي"  "االســتيطان  بواســطة 
الحقــا  يضمونهــا  الفلســطينين،  أرايض  يف  مواشــيهم  وجاعــات 
بــؤرة جديــدة فوقها.كــا تعمــل حكومــة  ملســتوطنة قامئــة أو يشــيدون 
ســكنية  تجمعــات  وإخــاء  فلســطينية  أراض  مصــادرة  عــىل  االحتــال 
فلسطينية، عر إعان املناطق التي تقع فيها مناطق عسكرية مغلقة.

يــرون يف هــذا املخطــط مقدمــة لضــم منطقــة  يشــار إىل أن املراقبــن 
إليهــا  ضمهــا  تعتــزم  بأنهــا  مــرارا  أعلنــت  إرسائيــل  وان  خاصــة  األغــوار 
وتعترها حدودها مع األردن. وتشكل منطقة األغوار 65 % من أرايض 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، وهــذا يعنــي إرصار إرسائيــل مواصلــة احتالهــا 

للضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتن.
ويســتهدف املســتوطنون الرعاة مســاحات واســعة ومفتوحة من األرض 

يــدور الحديــث عــن إمكانيــة عقــد )صفقــة تبــادل أرسي( بــن حركــة حــاس 
واالحتــال اإلرسائيــي برعايــة مرصيــة وأمميــة، وقــد أشــارت مصــادر عــدة أنه 
وعــىل الرغــم مــن قــرب التوصــل التفــاق إال أنــه ال تــزال جوانــب عالقــة فيــه؛ 
وبــن رشوط حركــة  االحتــال  رؤيــة ومطالــب  بــن  الواضــح  التبايــن  بســبب 
حــاس وجناحهــا املســلح "كتائــب القســام"، فاالحتــال يريــد إطــاق رساح 
أيديهــم  بامللطخــة  يصفهــم  عمــن  اإلفــراج  يرفــض  لكنــه  األرسى  مــن  عــدد 

بالدماء؛ مبعنى من نفذوا عمليات فدائية أو ساهموا يف التخطيط لها.
وكذلــك يرفــض ضــم أرسى مــن )القــدس والـــ48 ( ويرفــض أي طــرح ألرسى 
عرب، ويحاول فرض "مفهوم اإلبعاد" عىل جزء منهم إذا متت الصفقة، هذا 
باإلضافــة ملحــاوالت اســتثناء بعــض قــادة التنظيــات مــن كشــوف الصفقــة، 
األمر الذي ترفضه حركة حاس جملة وتفصيًا؛ ألنها 1_ تترصف مبسؤولية 
عاليــة تجــاه ملــف األرسى، 2_ تتحــرك مــن منطلــق وطنــي وليــس حزبًيــا فهــي 
تنــوب عــن املقاومــة وعــن الشــعب الفلســطيني يف إبــرام الصفقــة، 3_ تريد 
إسقاط الرؤية اإلرسائيلية وتسعى إلفشالها وكرس خطوطها، 4_تحاول عدم 
ا، 5_ تهدف من وراء ذلك  ا أو تنظيميًّ مترير أي صيغة تحمل متييًزا جغرافيًّ
توحيــد الصــف الفلســطيني املقــاوم ومتكــن القيــادات السياســية من إعادة 

بناء املشهد السيايس وترتيب الصف عىل أسس وطنية.
لذلك: فإن أي محاولة لتجاوز رؤية الحركة وجناحها املسلح سُتبقي الصفقة 
تــراوح مكانهــا، إذ ال ميكــن القبــول بــأي تعديــل يف الــرشوط التــي تفرضهــا 
املقاومة، وذلك عىل الرغم من كل الضغوط التي مورست ومتارس إلمتام 
الصفقة سواء من االحتال أو األطراف التي تقود جهود الوساطة، وبالتايل؛ 

ارتعــدت فرائــص وزيــر التنميــة يف رام اللــه أحمــد مجــدالين، عقــب ســاعه 
منــع  إمكانيــة  إىل  يشــر  لينــده،  آن  الســويدية  الخارجيــة  لوزيــرة  ترصيًحــا 
الدعم عن الشــعب الفلســطيني بســبب اســترشاء الفســاد يف أروقة ســلطته 
الحاكمة، هو مل يتأثر بكلمة الفســاد بقدر تأثره مبنع الدعم، فتخّبط ورضب 
أخاًســا يف أســداس، لدرجــة أنــه اتهــم راديــو الســويد الــذي نقــل الخــر بأنــه 

تابع لحركة حاس.
وبعيًدا عن تخبُّط مجدالين والســلطة من ترصيح املســؤولة الســويدية، فقد 
حمل هذا الترصيح درجة من الخطر عىل ثاثة اتجاهات؛ االتجاه األول: أنه 
جاء بعد زيارة أجرتها لدولة االحتال بعد سنوات من القطيعة بن الجانبن، 
وعليه فمن املحتمل أن يأيت هذا الترصيح مقدمة لسياسة جديدة يتخذها 
أعضاء يف االتحاد األورويب يف قطع املســاعدات عن الشــعب الفلســطيني 
إلرضــاء االحتــال، واالتجــاه الثــاين: أن هــذا املوقــف جــاء بعــد تقريــر ديــوان 
الرقابة املالية واإلدارية لعام 2020، يف الضفة الغربية املحتلة الذي أظهر 
ا مســترشًيا يف أوســاط املؤسســات الحكومية، وعليه قد  ا وإداريًّ فســاًدا ماليًّ
يجر هذا املوقف مواقف دول داعمة أخرى، فتمنع دعمها للكل الفلسطيني 

بذريعة فساد السلطة الحاكمة.
أمــا االتجــاه األخطــر -مــن وجهــة نظــري- فــأن يكــون هــذا املوقــف خطــوة أوىل 
مــن دول االتحــاد األورويب لوقــف الدعــم عــن وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئن، 
دولــة  لرغبــات  موافًقــا  ليكــون  الفلســطينية،  املؤسســات  بفســاد  متذرعــة 

بدايــة  ومنــذ   ، الغربيــة  بالضفــة  توقــف  بــا  تســر  االســتيطان  عجلــة 
العــام الجــاري أقــرت حكومــة “نفتــايل بينــت والبيــد” بنــاء 2000 وحــده 
إرسائيليــة  إحصائيــات  ووفــق  املســتوطنن  أعــداد  أن  كــا  اســتيطانية، 
2000 ، ويعــد االســتيطان الرعــوي  222 % منــذ عــام  تزايــدت بنســبة 
احــد وســائل نهــب األرض الفلســطينية وضمــن اعتــداء ممنهــج ومخطــط 
يســتهدف تهويــد األرض الفلســطينية و هــو »تحايــل” كــا يصفــه مديــر 
أو  عســكرية  أوامــر  بــا  يتــم  فهــو  واالســتيطان،  الجــدار  بهيئــة  التوثيــق 
مصادرة مبارشة بوضع اليد وال يكون فيه أي بناء بادئ األمر، ويستهدف 
عــىل  للســيطرة  القــرى  بــن  تكــون  مــا  غالبــا  الســكان  مــن  خاليــة  مناطــق 

أراضيها املمتدة.
الــذي  و"توجــه جديــد" لاســتيطان بحيــث ُيضــاف االســتيطان الرعــوي 
األخــرى  االســتيطان  أشــكال  إىل  بكثافــة  الفلســطينية  باألغــوار  انتــرش 
كالزراعــي والصناعــي والســياحي واألوامــر واألغــراض العســكرية واملنفذ 
بقوانن وضع اليد وغرها ، فاملســتوطنون الرعاة يحظون بكل خدمات 
البنيــة التحتيــة فضــا عــن الدعــم املــايل الكبــر والحوافــز األخــرى التــي 

تصل ملاين الشواقل من مجلس املستوطنات ووزارة الزراعة.
وأمــام غــول االســتيطان وتعــدد أشــكاله، ال ميلك الفلســطينيون أصحاب 
األرض أي حــل إال التصــدي بصدورهــم العاريــة وبثباتهــم فــوق األرض ال 
ســيا يف ظــل عجــز الســلطة الفلســطينية عــن تامن الحايــة للمواطنن 
وعدم ألقدره عن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف ومتدد االستيطان يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة .
وكشــفت قنــاة "كان 11" عــن مخطــط إرسائيــي يف األغــوار يف تقريــر 
لهيئــة البــث العريــة الرســمية  ملضاعفــة عــدد املســتوطنن يف األغــوار 

خال السنوات األربع املقبلة.

كل الضغــوط، وتصميمــه عــىل فــرض رشوطــه لتكون يــد املقاومة هي العليا 
ويــد االحتــال هــي الســفىل، وذلــك بعكــس "مفــاويض مــرشوع التســوية" 
الذين يجيدون لغة االســتجداء ويلهثون ألي لقاء عبثي ويســارعون للتوقيع 
عــىل أي طــرح ميكــن أن يقــدم فتــات لشــعبنا مقابــل حصــول االحتــال عــىل 
امتيــازات ومصالــح كبــرة، فشــتان بــن من )يرضب الطاولــة( ويفرض رشوطه 
تحت النار، وبن من يجلس ذليًا مذعنا لرغبة العدو ويخيل إليه أنه يحقق 

إنجازات لشعبنا.
عليــه  ســيرتتب  املقاومــة  بــرشوط  وإمتامهــا  الصفقــة  نجــاح  فــإن  وختاًمــا، 
انعكاســات مهمة يف املشــهد الســيايس والوطني وسيحقق مكاسب كبرة 

لحركة حاس وجناحها املسلح " كتائب القسام":
أوال_ اســتعادة الوحــدة الوطنيــة ألن الصفقــة ستشــمل قــادة كبــار مــن كافــة 
التنظيات من مستويات سياسية وعسكرية والذين ميكن أن يقودوا حراًكا 

ا إلنهاء االنقسام. ِجديًّ
ثانيا_ تعزيز دور املقاومة ورفع مكانتها لدى الجمهور الفلسطيني والعريب 

واإلسامي وتقوية حاضنتها واتساع حجم نفوذها.
ثالثــا_ إثبــات مصداقيــة املقاومــة وإظهــار مدى قدرتها عــىل القيادة وتحمل 

املسؤولية تجاه أبرز القضايا الوطنية.
رابعا_ توجيه رضبة قاسية ملرشوع التسوية ولفريقه وإثبات نظرية أن القوة 

وحدها القادرة عىل تحرير األرسى.
خامسا_ تأهيل حركة حاس لتكون يف طليعة املشهد السيايس والوطني 

بعد نجاحها يف تحطيم القيد اإلرسائيي وإخراج األرسى بالقوة.

املســبق أن الســلطة ال متلــك ســلطة ال عــىل صفقــة تبــادل وال عــىل أرسى 
وال حتــى عــىل مرورهــا بــن املــدن الفلســطينية، مل يطالبهــا بذلــك، ألنــه لــو 
طالبهــا فســيضع نفســه ويضعهــا يف موقــف ســخرية ال يحســدان عليــه، هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه مــن املعلــوم أن الجهة املخّولــة يف الحديث 
عــن قضيــة األرسى هــي املقاومــة يف غــزة، ولكــن يبــدو أن الرملــان العــريب 
اســتحى أن يطالــب املقاومــة باســمها ولديــه هــذا العــدد الكبــر مــن الجيــوش 
واملعــدات الحربيــة التــي أكلهــا الصــدأ يف املخــازن، واكتفــى بذكــر "الجانب 
الفلســطيني"، وكأنه اعرتاف عىل اســتحياء بأن املقاومة هي األجدر بتمثيل 

الفلسطينين محلًيا وعربًيا ودولًيا.
هــذه  عــىل  البنــاء  بغــزة  املقاومــة  لفصائــل  ميكــن  ســبق،  مــا  إىل  واســتناًدا 
املواقــف الجديــدة عــىل الســاحة الدوليــة والعربيــة يف التعامــل مــع القضيــة 
الفلســطينية، وعليها أن تتمســك بســاحها أكرث، وتســتثمر رشعيتها الثورية 
يف فــرض نفســها عــىل كل األطــراف، وأن تســتعد لتكــون بديــًا عــن "الســلطة 

الفاسدة" يف كل املحافل.
غــر أن هــذا األمــر ليــس ســهًا، ويحتــاج منهــا أن تبــذل جهــوًدا كبــرة لتحقيــق 
هــذا األمــر: جهــوًدا داخليــة مــن خال متتــن حاضنتها الفلســطينية، وجهوًدا 
خارجية من خال الجاليات الفلسطينية يف الخارج والدول الصديقة لجلب 
الدعــم الســيايس، ألن هــذا العــامل يؤمــن أن الحــق هــو األمــر الواقــع، يف حــن 

ال يلقي بااًل للضعفاء.

ويســيطرون عىل ما يفوق أي متدد طبيعي ألي مســتوطنة قامئة بقطيع 
مــن األغنــام أو األبقــار يجــوب املســتوطن أي أرض فلســطينية تقــع عينــه 
عليهــا وكأنــه صاحبهــا أو وارثهــا، ثــم مــا يلبــث أن ينصــب خيمــة فوقهــا أو 
يحيطهــا بشــبك محــاوال الســيطرة عليها، وكل ذلــك يحدث تحت حاية 
مــن جيــش االحتــال وعــىل مــن مــرأى منــه. ومل تدخــر إرسائيــل وســيلة 
"االســتيطان  وآخرهــا  وفعلتهــا،  إال  الفلســطينين  أرض  عــىل  للســيطرة 
الرعــوي" ومــن خالــه يرعــى مســتوطنون فــرادى وجاعات مواشــيهم يف 
ملســتوطنة  يضمونــه  أيديهــم  تطــال  مــا  وحيــث  الفلســطينين،  أرايض 
االســتيطان  عمليــة  بــدت  وإن  فوقــه،  جديــدة  بــؤرة  يشــيدون  أو  قامئــة 
الرعــوي صارخــة يف بلــدة بيــت دجــن فــإن االحتــال بدأهــا قبــل ســنوات 
يف مناطــق األغــوار الفلســطينية، وكثفهــا بشــكل أكــر يف قــرى ومناطــق 
فلســطينية أخــرى بالضفــة كــا هــو الحــال يف بلــديت ســنجل وعقربــا بــن 

مدينتي نابلس ورام الله.
و154  مســتوطنة  و176  موقعــا عســكريا   94 بالضفــة  إرسائيــل  وتقيــم 
بؤرة استيطانية وأكرث من 300 حاجز ثابت و60 بوابة عسكرية وزراعية 
بالجــدار الفاصــل، وكــا يقــول قاســم عــواد مديــر التوثيــق بهيئــة الجــدار 
واالستيطان فإن إرسائيل تحول 160 ألف دونم من أرايض الفلسطينين 

الخاصة إىل »كيبوتسات” )منشآت( زراعية استيطانية.
تثبيــت  املســتوطنن  مبحاولــة  تكمــن  الرعــوي  االســتيطان  وخطــورة 
أقدامهــم بــأي مــكان تصلــه أغنامهــم، ومــن ثــم يشــيدون بؤرهــم وميدونهــا 
بالخدمــات لتصبــح بــؤرة اســتيطانية خــال وقــت قصــر، ومتهــد ســلطات 
االحتــال للمســتوطنن الرعــاة مباحقــة أصحــاب األرض الفلســطينين 
ومنعهــم إعــار أراضيهــم، مســتخدمة قانونــا يقــول إن األرايض التــي مل 

تستصلح خال 10 سنوات تحول ألرايض دولة.

متـــى سيحـــزم األســـرى حقائبهـــم؟

اعتـــــــــراف علــــــــــى استحيــــــــــاء

االستيطان الرعوي.. 
وجه جديد لتهويد األرض الفلسطينية

أحمد أبو زهري

عيل أبو حبلة
الدستور األردنية

وفي خضم هذه الجهود المهولة التي 
تقوم بها المقاومة سواء في غزة أو الخارج 
إلنجاح هذه الصفقة فإنها )تراعي التكتم 
التام( على التفاصيل وتتفادى التصريح 
المتواصل للجمهور الفلسطيني في هذه 
اللحظات، إال من بعض التصريحات أو 
التعبيرات الموجزة والضرورية في إطار 
الرد على تساؤالت بعض وكاالت األنباء 
والصحفيين دون تقديم شروحات إضافية أو 
الخوض في ثنايا وتفاصيل هذه الصفقة 

يشار إلى أن المراقبين يرون في 
هذا المخطط مقدمة لضم منطقة 
األغوار خاصة وأن )إسرائيل( أعلنت 
مرارا بأنها تعتزم ضمها إليها وتعتبرها 
حدودها مع األردن. وتشكل منطقة 
األغوار 65 % من أراضي الضفة 
الغربية المحتلة، وهذا يعني إصرار 
)إسرائيل( على مواصلة احتاللها 
للضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية 
وفق حل الدولتين.

عبد الرحمن يونس

يمكن لفصائل المقاومة بغزة البناء 
على هذه المواقف الجديدة على 
الساحة الدولية والعربية في التعامل 
مع القضية الفلسطينية، وعليها 
أن تتمسك بسالحها أكثر، وتستثمر 
شرعيتها الثورية في فرض نفسها 
على كل األطراف، وأن تستعد لتكون 
بدياًل عن »السلطة الفاسدة« في 
كل المحافل.
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غزة/ رامي رمانة:
أجمع باحثون اقتصاديون وأكادمييون عىل 
أن اتفاقية باريس االقتصادية تســببت يف 
وجعلتــه  الفلســطيني  االقتصــاد  هشاشــة 
تابعــا القتصــاد االحتــال اإلرسائيــي، وأنــه 
ال بــد مــن الضغــط عــىل ســلطات االحتــال 

لتعديل بنودها أو رفضها برمتها.
نظمتهــا  عمــل  ورشــة  خــال  ذلــك  جــاء 
مبؤسســة  والدراســات  األبحــاث  لجنــة 
الشــيخ أحمــد ياســن الدوليــة بغــزة بعنــوان 
الفلســطينية-  االقتصاديــة  "االتفاقيــات 
مــن  أول  الحــل"،  وســبل  املشــكات 
املختصــن  مــن  لفيــف  بحضــور  أمــس، 

واألكادميين االقتصادين واملهتمن.
عــىل  واألكادمييــون  الباحثــون  وشــدد 
أهميــة إعــادة الثقة يف املناخ االســتثامري 
إحيــاء  إعــادة  عــىل  والرتكيــز  الفلســطيني 
والصناعيــة  الزراعيــة  الخصائــص  بعــض 
االقتصاديــة  الفــرتة  اإلنشــاءات يف  وقطــاع 
لهــذه  دعــم  صنــدوق  وإنشــاء  القادمــة 
القطاعــات، وتنشــيط حركــة رؤوس األموال 
وزيــادة  االقتصــاد،  يف  دورانهــا  ورسعــة 
املحــي  الناتــج  يف  القطاعــات  مســاهمة 

اإلجاميل والدخل القومي.
إرشاك  رضورة  املشــاركون  وأكــد 
خــال  االقتصاديــن  مــن  املختصــن 

إسطنبول/ األناضول:
أعلــن الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، 
القــارة  مــع  تجارتهــا  حجــم  رفــع  إىل  تهــدف  بــاده  أن 

اإلفريقية إىل 75 مليار دوالر سنويا.
جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا أردوغــان، خــال املنتــدى 
الــرتيك ـ اإلفريقــي الثالــث لاقتصــاد واألعــامل بواليــة 

إسطنبول.
وإفريقيــا  تركيــا  بــن  التجــارة  "حجــم  أردوغــان:  وقــال 
2020 ونهــدف  نهايــة  25.3 مليــار دوالر  ارتفــع إىل 
لرفعه إىل 50 مليار دوالر يف مرحلة أوىل ثم إىل 75 

مليار دوالر سنويا".
وأشــار إىل أن قيمــة االســتثامرات الرتكيــة يف القــارة 

اإلفريقية تجاوزت 6 مليارات دوالر.
وأعــرب عــن ثقتــه يف أن الروابــط الصادقــة التــي تجمع 
تركيا بدول إفريقيا ستزداد قوة خال الفرتة القادمة.

رؤى  لوضــع  اقتصاديــة  اتفاقيــة  أي  إبــرام 
شــاملة  وسياســية  وقانونيــة  اقتصاديــة 
ومتكاملــة تصب يف الصالح الفلســطيني، 
توجيــه  عــىل  العمــل  رضورة  إىل  داعــن 
عــر  الخارجيــة  واملنــح  املســاعدات 
خطــط وبرامــج تتبنــى رؤيــة تشــغيلية مبــا ال 
يتعــارض مــن السياســة التمويليــة للجهــات 
املانحة، وتوظيف املساعدات واملنح مبا 
املشــاريع  وتنميــة  الخــاص  القطــاع  يخــدم 

الصغرية وخلق فرص العمل.

ولفــت أردوغــان إىل أن الشــعوب اإلفريقيــة ُتركت يف 
مواجهــة أزمــة صحيــة كبــرية، ومل تتلــق أي مســاهامت 

يف مكافحتها لجائحة كورونا.
وأضــاف: "ســنقدم مســاعدات لــدول القارة يف مجال 
دول  مــن  مبســاهمة  لكورونــا(  )املضــادة  اللقاحــات 

املجلس الرتيك وقيادة تركيا".
وزاد: "ال نــرى مــن الصــواب التعامــل مــع قضيــة اللقاح 
عىل أساس املصالح املادية البحتة والربح، يف حن 

أن اآلالم التي نشهدها واضحة".
التــي  الــدول  بــن  إفريقيــة  دولــة   44 هنــاك  أن  وأّكــد 
ساعدتها تركيا باألجهزة واملعدات الطبية خال فرتة 

الجائحة.
مــن جهتــه قــال وزيــر التجــارة الغامبي ســيدي كيتا، إن 
لــدى بــاده فرصــا تجاريــة "هائلــة" للــركات الرتكيــة، 
التحتيــة والشــحن  البنــاء والبنيــة  خاصــة يف مجــاالت 

االقتصاديــة  الفلســطينية  االتفاقيــات 
توحيــد  رضورة  مــع  االحتــال  مــع  املرمــة 
الجهود للوقوف أمام مخاطرها التي تؤدي 

إىل الفقر والبطالة والتضخم.
وشــاركه الــرأي د. أحمــد الــواوي، أكادميــي 
الضفــة  توحيــد  مؤكــدًا رضورة  اقتصــادي، 
االتفاقيــات  غــزة ملواجهــة  وقطــاع  الغربيــة 
التــي  اإلرسائيــي،  االحتــال  مــع  املرمــة 
الفلســطينية  االقتصاديــة  التبعيــة  عــززت 
من خال الســيطرة عىل املعابر، والتحكم 

الحالة فإن "الجميع يربح".
وأفــاد كيتــا أن "هنــاك رشكــة تركيــة تــزود غامبيــا حاليــا 
بــن  ســابقة  اســتثامر  اتفاقيــة  مــن  كجــزء  بالكهربــاء 
اجتــامع  ستســتضيف  غامبيــا  أن  وذكــر  البلديــن". 
منظمــة التعــاون اإلســامي "OIC"، التــي تعــد تركيــا 
عضــوا فيهــا، مؤكــدا أن هــذه "فرصــة أخــرى للــركات 

الرتكية لتأيت وتستثمر" يف باده.
االقتصــادي  املنتــدى  بــدأ  املــايض،  والخميــس 
والتجــاري الــرتيك ـ اإلفريقــي، أعاملــه يف إســطنبول، 
ويســتمر يومــن، حيــث يجتمــع حــوايل 3 آالف رجــل 
أعــامل إفريقــي وتــريك، وأكــر مــن 30 وزيــرًا مــن دول 

القارة، إضافة إىل مسؤولن أتراك.
االقتصاديــة  العاقــات  مجلــس  املنتــدى  ونظــم 
الخارجية الرتيك "DEIK"، بالتعاون مع وزارة التجارة 

الرتكية ومفوضية االتحاد اإلفريقي.

ومحــارض  باحــث  بربــخ،  محمــد  د.  وأكــد 
ربطــت  باريــس  اتفاقيــة  أن  اقتصــادي، 
باقتصــاد االحتــال  الفلســطيني  االقتصــاد 
يتصــف  الــذي  األول  بــن  الفــارق  مــع 
الظــروف  بســبب  والهشاشــة  بالضعــف 
السياســية وتراكــامت األحــداث، واقتصــاد 
االحتــال اإلرسائيــي املدعــوم مــن جهــات 

خارجية تجعله الجهة املسيطرة.
توعيــة  رضورة  إىل  الباحثــن  بربــخ  ودعــا 
ومــآالت  مبخاطــر  الفلســطيني  الجمهــور 

والخدمات اللوجستية.
"منتــدى  هامــش  عــىل  لألناضــول،  كيتــا،  وأضــاف 
يف  الثالــث"  اإلفريقــي  الــرتيك  والعمــل  االقتصــاد 
أن تســاعد  أنــه "يتوقــع  للمؤمتــرات،  إســطنبول  مركــز 
وإفريقيــا  تركيــا  بــن  الخــاص  القطــاع  اجتامعــات 
خــال املنتــدى عــىل تنميــة االســتثامر والتجــارة بــن 

الدولتن".
وأكــد أن إفريقيــا "قــارة رسيعــة النمــو للغايــة، ويوجــد 
فــرص  مــن  والعديــد  الســكان،  مــن  كبــري  عــدد  بهــا 
مــن  االســتفادة  "ميكننــا  أنــه  إىل  الفتــا  االســتثامر"، 
الفــرص، واملهــارات االســتثامرية، وخــرات الــركات 

الرتكية ملساعدتنا عىل النمو".
للــركات  ميكــن  نفســه  الوقــت  يف  أنــه  إىل  وأشــار 
واملســتثمرين األتــراك االســتفادة مــن املــوارد الغنيــة 
التــي توفرهــا إفريقيــا، مشــددا عــىل أنــه يف مثــل هذه 

باالسترياد والتصدير.
وبــن الــواوي أن خضــوع الصــادر مــن قطــاع 
أدت  املجحفــة،  االحتــال  لــروط  غــزة 
إىل غــرق غــزة يف الفقــر والبطالــة وغريهــا 
تــزال  التــي ال  مــن املشــكات االقتصاديــة 

تعانيها.
مــن  الكثــري  قدمــوا  الباحثــن  أن  وأوضــح 
االقتصــادي،  بالواقــع  للنهــوض  الخطــط 
منهــا:  أســباب؛  لعــدة  ــذ  ُتنفَّ مل  لكنهــا 
االحتــال اإلرسائيــي وإجراءاتــه، والحصــار 
عــىل قطــاع غــزة، وإغــاق املعابــر، كذلــك 
حــروب االحتــال عــىل قطاع غــزة، وتعطيل 

املجلس التريعي.
بــرورة  للتجــار  رســالة  املشــاركون  ووجــه 
يعــرف  مــا  أو  العبــور  اتفاقيــة  تفعيــل 
بالرتانزيــت التــي وقعــت يف جامعة الدول 
ن التجار الفلســطينين  العربية، والتي مُتكِّ
الــدول  خــال  مــن  والعبــور  االســترياد  مــن 

العربية.  
 ،1994 عــام  أبرمــت  باريــس  واتفاقيــة 
تحــددت مبوجبهــا العاقــة االقتصادية بن 
الســلطة و)إرسائيــل(، كــام تحــددت آليــات 
"الحــوار االقتصــادي" بــن الجانبن، وتضع 
مروعــا اقتصاديــا لـ"وحــدة جمركيــة" بــن 
الطرفن، ومتنع فعليا أي تخفيضات كبرية 

يف األسعار يف السوق الفلسطيني.

استمرار منع االحتالل تصدير 
الطماطم للضفة يسبب خسائر

"الزراعة": زيادة المساحة 
واستخدام الثالجات يحققان 

اكتفاًء ذاتيًّا يف محصول البصل
خان يونس/ رامي رمانة: 

أكــد مديــر مديريــة زراعــة خــان يونــس م. حســام أبــو ســعدة، أن وزارتــه 
حققــت نجاحــًا يف الســيطرة عــىل العجــز يف محصــول البصــل، بعــد 
ســلطات  أن  إىل  مشــريًا  الثاجــات،  واســتخدام  املســاحة  زيــادة 
تــزال ترفــض تســويق مثــار الطامطــم إىل أســواق الضفــة  االحتــال ال 

الغربية بغطائها األخر.
أنــه يف  أمــس،  "فلســطن"  أبــو ســعدة يف حديثــه لصحيفــة  وأوضــح 
العادة كان قطاع غزة يواجه نقصًا يف محصول البصل يف أغسطس/ 
آب وسبتمر/ أيلول من كل عام، وعليه تسمح الوزارة للتجار بإدخال 
البصل من الخارج لســد النقص، لكن هذا العام وبســبب التوســع يف 
زراعــة البصــل، واســتخدام تقنيــة حفــظ البصــل يف الثاجــات، حــدث 

اكتفاء ذايت يف البصل.
وأضــاف أبــو ســعدة أن مــا ُزِرع يف الوقــت الحــايل هــو )4( آالف دونــم 
مــن البصــل، عــىل أن ُيــزَرع نحــو )3500( دومنــًا خــال أشــهر نوفمــر، 

وديسمر، ويناير، وفراير.
وذكــر أبــو ســعدة أن البصــل املطــروح يف الســوق املحــي هــو مــا ُزِرع 
 )5-6( مــن  الواحــد  الدونــم  إنتاجيــة  وأن  آب،  أغســطس/  منتصــف 
أطنــان، مشــريًا إىل أن اإلنتاجيــة أفضــل مــن املوســم املــايض، إذ كان 

الدونم يعطي )4-3( أطنان.
وبــّن أبــو ســعدة أن البصــل املــزروع يف فرايــر/ شــباط، ســيبدأ طــرح 
إنتاجــه يف مايــو/ أيــار القــادم، ويســتمر حتــى أكتوبــر/ تريــن األول 
املقبــل، وهــو مــا ســُيخّزن يف الثاجــات تحت درجــة 7 مئوية، لتغطية 
احتيــاج الســوق املحــي خــال األشــهر املقبلــة، مبينــًا أن التخزين يف 
كان  مــا  "بركســات"؛  داخــل  البصــل  عــىل وضــع  يعتمــد  كان  الســابق 

يتسبب يف تلف وعفن البصل.
ولفــت أبــو ســعدة إىل أن وزارة الزراعــة أوعــزت للمؤسســات املهتمــة 
بالشأن الزراعي، بتزويد املزارعن بثاجات يف إطار دعم املزارعن، 
ِفق عىل التزام املزارعن دفع )%40( من مثنها، يف حن تتكفل  إذ اتُّ

املؤسسات ببقية املبلغ.
وأشــار أبــو ســعدة إىل أن البصــل يــزرع يف أرض مكشــوفة، يف ثــاث 

زراعات: "الخريفية والربيعية والشتوية".
وعــدد أبــو ســعدة أصنــاف البصــل املوجــودة يف القطــاع، وهي: "بيت 

الفا، األوري، صنف686، جرانو، الجويب، فولكاين".
ــنت بإدخال أصناف جديدة من  وبّن أبو ســعدة أن جودة البصل ُحسِّ
الخــارج، إذ أُجريــت تجــارب عــىل األصنــاف الجديــدة يف تربــة قطــاع 

غزة، ومن ثبت عطاؤها إنتاًجا وحجاًم اعُتِمدت بن املزارعن.
وأكد أن ضبط وزارة الزراعة جودة مدخات العملية اإلنتاجية الزراعية 

من بذور وأسمدة ومقويات ساهم يف تحسن اإلنتاج الزراعي.
ويف سياق آخر، أكد أبو سعدة أن استمرار اشرتاط سلطات االحتال 
تســويق مثــار الطامطــم منزوعــة الغطــاء إىل أســواق الضفــة الغربيــة، 
ُيعــرِّض املزارعــن لخســائر، وال ســيام أن اإلنتــاج يف الســوق املحــي 

يف زيادة.
ولفــت أبــو ســعدة إىل أن قطــاع غــزة يســعى لتحقيــق اكتفــاء ذايت يف 
 )6( الثــوم  فــرتة منــو  تواجهــه  التــي  املعضلــة  أن  إال  الثــوم،  محصــول 
أشهر، وهي فرتة ال تروق للمزارعن يف ظل محدودية مساحة األرض 

الزراعية بغزة.

إسام آباد/ األناضول:
أعلــن وزيــر خارجيــة باكســتان، شــاه محمــود قريــي 
تشــمل  األفغــاين،  للشــعب  تســهيات  أمــس، 
الجمركيــة  والرســوم  الحدوديــة  واملعابــر  التأشــريات 

ومساعدات مالية.
بالعاصمــة  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  خــال  ذلــك  جــاء 
زيــارة  مــن  عودتــه  عقــب  آبــاد،  إســام  الباكســتانية، 

للعاصمة األفغانية كابل استمرت ليوم واحد.
وقال قريي إن "االجتامع مع قيادة حركة طالبان كان 
مثمرا"، مشريا أن هذه "كانت أول زيارة له لكابل منذ 

تشكيل الحكومة األفغانية الجديدة".
وأضــاف: "أعربــت طالبــان عــن شــكرها لباكســتان عىل 

الاجئــن  إىل  قدمتهــا  التــي  واملســاعدات  الجهــود 
األفغان، الذين يعيشون فيها منذ 4 عقود".

وحول التســهيات الجديدة، أفاد قريي بأنه "ميكن 
للتجــار ومــن لديهــم حــاالت طــوارئ طبيــة مــن األفغــان 

الحصول عىل تأشرية عند الوصول لباكستان".
تــم "الســامح للســفارة يف كابــل بإصــدار  أنــه  وأوضــح 
خمــس  ملــدة  املتعــدد  بالدخــول  تســمح  تأشــريات 

سنوات للتجار األفغان".
وأشــار قريي أن باده قررت أيضا "إعفاء املواطنن 
األفغــان القادمــن إىل باكســتان مــن إجــراء اختبــارات 

فريوس كورونا".
كام لن تشرتط السلطات الباكستانية حصول األفغان 

أساسية أخرى ملساعدة األفغان".
واملبعــوث  قريــي  وصــل  املــايض،  والخميــس 
الباكســتاين الخــاص ألفغانســتان، محمــد صديــق، مــع 
مســئولن آخرين إىل كابل، يف زيارة اســتغرقت يوما 

واحدا.
األفغــاين  الــوزراء  رئيــس  الباكســتاين  الوفــد  والتقــى 
باإلنابــة املــا محمــد حســن أخونــد، ونائبــه املــا عبــد 
خــان  أمــري  بالوكالــة  الخارجيــة  ووزيــر  حنفــي،  الســام 

متقي، ومسئولن آخرين.
"طالبــان"  ســيطرت  املــايض،  آب  أغســطس/   15 ويف 
عىل أفغانستان بالكامل تقريبا، مبوازاة مرحلة أخرية من 

انسحاب عسكري أمرييك اكتملت نهاية الشهر ذاته.

الذيــن يعــرون الحــدود عــىل "ترصيــح دخــول للبوابــة" 
من وزارة الداخلية، وفقا لقريي.

أفغانســتان،  مــع  الحدوديــة  للمعابــر  بالنســبة  أمــا 
فســُتفتح اآلن لحركــة املشــاة ملــدة 12 ســاعة بــداًل مــن 
8 ســاعات، وســتظل املعابــر الرئيســية مفتوحــة ملــدة 

24 ساعة للتجارة، بحسب الوزير.
ولفــت قريــي أن بــاده "قــررت إلغــاء جميــع الرســوم 
الجمركيــة عــىل الفواكــه والخــروات الطازجة القادمة 

من أفغانستان".
كام كشــف الوزير الباكســتاين أن "إســام أباد قدمت 
مســاعدات بقيمة 5 مليارات روبية باكســتانية )28.8 
مليــون دوالر( ألفغانســتان، بجانــب توفري أدوية ومواد 

القاهرة/ وكاالت:
أفــادت وســائل إعــام مرصيــة أمــس، بــأن 
فــرض رســوم  تــدرس  الحكومــة املرصيــة 
الســيارة  راديــو  عــىل  ســنويا  جنيــه   100

يف اآلونة املقبلة.
تــم  البلــد"،  "صــدى  موقــع  وحســب 
تعديــل  لدراســة  لجنــة حكوميــة  تشــكيل 
الرسوم املفروضة عىل الراديو واألجهزة 
الاسلكية يف املركبات، لتصبح بالقيمة 

العادلة يف الوقت الحايل.
ســرتفع  الدراســة،  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
مجلــس  عــىل  لعرضــه  تقريــرا  اللجنــة 

الوزراء ثم مجلس النواب.
يذكر أنه يف يوليو/متوز 2020، وافقت 
املــرصي  الرملــان  يف  املوازنــة  لجنــة 
عــىل تعديــل القانــون الخــاص بالرائــب 
واألجهــزة  الراديــو  عــىل  املفروضــة 

الاسلكية داخل املركبات.
أصحــاب  الجديــد  القانــون  ويلــزم 
الســيارات التي تضم األجهزة اإللكرتونية 
 100 قدرهــا  ســنوية  برســوم  والرتفيهيــة 
ســداد  حالــة  يف  تســديدها  يتــم  جنيــه، 
أي مســتحقات ماليــة متعلقــة بالســيارة، 
عــىل أن يتــم تحديــد 40 % مــن املبلــغ 

لإلعــام،  الوطنيــة  الهيئــة  إىل  املحصــل 
املختصــة  الجهــات  إىل   %  10 ونســبة 
لــوزارة   % و10  األجهــزة،  تلــك  مبتابعــة 

الداخلية.
أبلغــت  املرصيــة  الحكومــة  أن  غــري 
مجلــس النــواب بســحب مــروع القانون 

يف مايو/أيار 2021.
يذكــر أن قيمــة الرســوم املفروضــة عــىل 
الراديــو واألجهــزة اإللكرتونيــة حاليــا 140 
قرشا، يتم تحصيلها يف الفرتة السابقة، 
هــذه  تحريــك  الحكومــة  تبحــث  لذلــك 

الرسوم لتتناسب مع األسعار الحالية.

بايدن: انخفاض أسعار النفط باكستـــان تعلـــن تسهيـــالت لألفغـــان تشمـــل تأشيــرات السفــر
يتوقف عىل عوامل عدة 

منها اإلجراءات السعودية
واشنطن/ وكاالت:

قــال الرئيــس األمريــيك جــو بايــدن أمــس: إن خفــض أســعار النفط 
ــًدا أن خفــض  ســيكون أمــًرا صعًبــا، لكنــه مل يســتبعد ذلــك، مؤكِّ
أســعار النفط يعتمد إىل حد ما عىل اإلجراءات التي ســتتخذها 

اململكة العربية السعودية.
أن   ،)CNN( إن"  إن  بايــدن، يف حديــث لشــبكة "يس  وأضــاف 
هنــاك الكثــري مــن األشــخاص يف الــرق األوســط الذيــن يريــدون 
التحــدث معــه، وأنــه ليــس متأكــدا من أنه ســيتحدث معهم، وتابع 
أن األمــر يتعلــق بإنتــاج النفــط، وأن هنــاك أشــياء ميكــن القيام بها 

يف هذا الصدد.
وعــن الجــدول الزمنــي الــذي يتوقعه النخفاض أســعار النفط، عر 
بايدن عن اعتقاده بأن هذه األســعار ســتنخفض مع مرور الوقت 

يف العام املقبل، وليس يف الوقت الحايل، حسب قوله.
وقد ارتفعت أسعار النفط إىل أعىل مستوى يف 3 أعوام أمس، 

بفضل قلة اإلمدادات، وأزمة الطاقة العاملية.
وخــال جلســة أمــس تذبذبت أســعار النفط بــن صعود وهبوط، 
وتأثــرت األســواق بانخفــاض الطلــب عــىل املنتجــات النفطية يف 

قطاع توليد الطاقة نتيجة تراجع أسعار الفحم والغاز.
بعدمــا   %  11 بنســبة  الصــن  يف  الفحــم  أســعار  وانخفضــت 

أملحت الحكومة إىل أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.
ونقلــت وكالــة رويــرتز عــن محللــن يف أســواق الســلع األوليــة أن 
أســعار النفــط تشــهد بعــض التصحيــح ضمــن عمليــات بيــع، مــع 
تجــدد املخــاوف مــن جائحة كورونا وتوقعات بشــتاء أكر اعتدااًل 

يف الواليات املتحدة.
كــام  للرميــل،  دوالرا  نحــو84.6  إىل  برنــت  مزيــج  ســعر  وارتفــع 
بلــغ ســعر خــام غــرب تكســاس األمــرييك إىل نحــو 82.8 دوالرا 

للرميل.

اللرية الرتكية تسجل انهيارًا تاريخيًّا
أنقرة/ وكاالت:

تراجعت اللرية الرتكية، صباح أمس، مقابل العمات األجنبية، وتجاوزت 9.60 
مقابل الدوالر األمرييك.

وبحســب "شــفق نيــوز"، فــإن هــذا الرتاجــع تاريخي، وبلغت اللــرية الرتكية مقابل 
اليورو 11.190 ومقابل الجنيه اإلسرتليني 13.25.

وتراجعــت اللــرية الرتكيــة عــىل خلفيــة إعان البنك املركزي الرتيك خفض ســعر 
الفائدة إىل 16 يف املئة.

وقرر البنك املركزي الرتيك، أول من أمس، خفض ســعر الفائدة إىل 16 % من 
%18، وســط هبــوط قيــايس يف ســعر رصف اللــرية الرتكيــة، وبعــد ذلــك ســارع 
يف الرتاجــع، لينخفــض إىل 9.47 مــن 9.29 للــدوالر. وواصلــت العملة الرتكية، 

انخفاض أسعارها.
وقفــز الــدوالر مقابــل اللــرية إىل 9.18 لــرية للــدوالر يف 14 أكتوبر/تريــن األول 
املركــزي  البنــك  يف  املســتوى  رفيعــي  مســؤولن  ثاثــة  إقالــة  عــن  أنبــاء  وســط 
نائبــه، ســميخ  بينهــم  مــن  أردوغــان،  رجــب طيــب  الــرتيك  الرئيــس  مــن  مبرســوم 

تيومن وأوجور ناميك كوتشوك.

خالل ورشة نظمتها مؤسسة الشيخ أحمد ياسني الدولية

باحثون: اتفاقية باريس تتسبب يف هشاشة 
االقتصاد الفلسطيين وإلغاؤها مطلب وطين

أردوغــــان: هدفنـــا رفـــع حجــــم التجـــارة مـــع إفريقيـــا إلـــى 75 مليار دوالر

الحكومة المرصية تدرس فرض رسوم
100 جنيه سنويًّا عىل راديو السيارة
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السودان.. اعتصام "امليثاق" ينهي أسبوعه األول 
وتجمع املهنيني يهدد بتصعيد املظاهرات

أوزبكستان تستعد إلجراء 
انتخابات رئاسية غًدا

طشقند/ األناضول:
يســتعد الناخبــون يف أوزبكســتان للتوجــه إىل صناديــق االقــراع غــًدا 

األحد من أجل انتخاب رئيس جديد للبالد.
وتــأيت هــذه االنتخابــات بعــد أخــرى مبكــرة جــرت يف ديســمرب/ كانــون 

األول 2016، عىل خلفية وفاة إسالم كرميوف، أول رئيس للبالد.
البــالد  أن حكــم  بعــد   ،2016 أيلــول  وتــويف كرميــوف يف ســبتمرب/ 
و760  10 آالف  التصويــت يف  وســتجري عمليــة  عامــا.   27 طــوال 
صنــدوق يف عمــوم أوزبكســتان التــي يبلــغ عــدد ســكانها أكــر مــن 35 
مليــون نســمة. ويحــق لـــ21 مليونــا و266 ألفا من إجاميل عدد ســكان 

البالد املشاركة يف االنتخابات.
ويتنافــس يف االنتخابــات الرئيــس الحــايل شــوكت مريضيايــف، مــن 
الحــزب الدميقراطــي الليــربايل الحاكــم، ونــارزوال أوبلومــورادوف مــن 

حزب البيئة، وماكسودا فوريسوفا من حزب الشعب الدميقراطي.
ومــن املرشــحني أيًضــا أليشــري قديــروف مــن حــزب النهضــة الوطنيــة 
الدميقراطــي، وباخــروم عبــد الحليموف من حزب العدالة االجتامعي 

الدميقراطي.

جمعية حقوقية: إريرتيا 
ا  تفرج عن 50 صياًدا مينيًّ

احتجزتهم يومني
أسمرة/ األناضول:

قــال حقوقــي مينــي، أمــس، إن الســلطات اإلريريــة أفرجــت عن 50 
صيــادا مينيــا بعــد احتجازهــم ملــدة يومــني يف امليــاه الدوليــة قبالــة 

سواحل البالد.
جــاء ذلــك بحســب خالــد الزرنوقي، رئيس جمعية "شــباب الخوخة" 
)غري حكومية/ تعنى بحقوق الصيادين(، ملراسل وكالة األناضول.
احتجــزت،  اإلريريــة  الســواحل  خفــر  "قــوات  إن  الزرنوقــي،  وقــال 
األربعاء املايض، 50 صيادا مينيا من املياه الدولية بعد خروجهم 

من ساحل مدينة الخوخة مبحافظة الحديدة )غرب( للصيد".
وأضــاف: "تــم إطــالق رساح الصياديــن وإعادتهــم عــىل مــن قاربني، 
بعــد احتجازهــم ملــدة يومــني ومصــادرة 3 مــن قواربهــم"، دون مزيد 

من التفاصيل.
ويعتمد الكثري من اليمنيني يف املدن الساحلية عىل مهنة الصيد، 
يف ظــل تــردي األوضــاع املعيشــية وغــالء األســعار، مــا يضاعــف مــن 

املعاناة يف البلد العريب.
ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا بني القوات الحكومية املدعومة 
مــن تحالــف عــريب تقــوده الســعودية، وجامعــة الحــويث املدعومــة 

إيرانيا.
مــن  باملئــة   80 وبــات  شــخص،  ألــف   233 بحيــاة  الحــرب  وأودت 
30 مليــون نســمة، يعتمــدون عــىل  نحــو  البالــغ عددهــم  الســكان، 
املســاعدات للبقــاء أحيــاء، يف أســوأ أزمــة إنســانية بالعــامل، وفــق 

األمم املتحدة.

لجنة بـ"الشيوخ" تطلب 
توضيحات بشأن سجل البحرين 

لحقوق اإلنسان
واشنطن/ الجزيرة نت:

طلبــت لجنــة االعتــامدات يف مجلــس الشــيوخ األمــرييك مــن الخارجيــة 
األمريكية أمس تقديم توضيحات للجنة خالل مهلة شهرين بشأن سجل 
وحــاالت  التعســفية  االعتقــاالت  ومســألة  اإلنســان  حقــوق  يف  البحريــن 
التعذيــب يف ســجونها. ووفقــا ملــروع قانــون أعدتــه اللجنــة، فقد أعرب 
نــص املــروع عــن قلقــه البالغ إزاء التقارير بشــأن اتســاع نطاق اســتخدام 
الواجبــة  القانونيــة  اإلجــراءات  وانتهــاك  والتعذيــب  التعســفي  االحتجــاز 

واملحاكامت الجائرة يف البحرين.
ودعــت اللجنــة إىل اإلفــراج الفــوري وغــري املــروط عــن معتقــي الــرأي 
البحرينيني مبن فيهم أعضاء أحزاب املعارضة، وكذلك نشطاء املجتمع 
املــدين، والصحفيــون املســتقلون يف البحريــن وغريها مــن البلدان التي 

تحرم مواطنيها من حقوقهم األساسية، وفق تعبري اللجنة األمريكية.
وقبل أيام لفت نواب برملانيون فرنسيون انتباه وزير خارجية فرنسا جان 
إيــف لودريــان إىل حالــة حقــوق اإلنســان املقلقــة يف البحريــن، حســب 
منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف البحريــن 

.)adhrb(
وأشــار النــواب رصاحــة إىل الحالــة املقلقــة لزعيــم املعارضــة السياســية 
حسن مشيمع، الذي ال تزال صحته تتدهور يف خضم انتهاكات عديدة 

لحقوق اإلنسان من قبل سلطات السجون.
النــواب  مــن  العديــد  أعــرب  املاضيــة،  القليلــة  األشــهر  مــدى  وعــىل 
الفرنســيني عــن قلقهــم إزاء انتهــاك الحكومــة املمنهــج لحقــوق اإلنســان، 
السياســيني يف  الســجناء  عــىل معالجــة معاملــة  الخارجيــة  وزيــر  وحثــوا 

البحرين، وفق املنظمة.

بعد اقرتاب بوارج 
روسية وصينية.. 

اليابان تطلق 
مقاتالت حربية

طوكيو/ وكاالت:
أعلــن مســؤول يابــاين أمــس عن وقوع حادث اســتدعى 
إطــالق طائــرات مقاتلــة يابانيــة أثنــاء مناورات عســكرية 

بحرية مشركة بني روسيا والصني.
العــام  املديــر  نائــب  أن  "ســبوتنيك"  مراســل  وأفــاد 
يف  أبلــغ  إيســيدزايك،  يســيهيكو  اليابانيــة،  للحكومــة 
اقربــت  عندمــا  وقــع  الحــادث  أن  صحفــي،  مؤمتــر 
بارجتــان حربيتــان روســية وصينيــة من جزيرة سوميســو 
جزيــرة  مــن  أخــرى  بــوارج   5 اقربــت  بينــام  اليابانيــة، 

هونسو، وانطلقت منها مروحيتان صينية وروسية.
مــن  تحذيــر  توجيــه  إىل  اليابــان  اضطــرت  ذلــك  وإزاء 
خــالل إطــالق طائــرات مقاتلــة، وفقــا لنائــب مديــر عــام 

الحكومة اليابانية.
وأجرت روسيا والصني مناورات "التعاون البحري" يف 
بحــر اليابــان، يف الفــرة 14 – 18 مــن أكتوبر/تريــن 

األول الجاري.

بوتني: روسيا تتجه نحو رفع طالبان من قامئة "الجامعات اإلرهابية"

بنغالدش.. 7 قتىل يف هجوم عىل مدرسة إسالمية مبخيم للروهينغيا بشأن تايوان
الصني تحذر أمريكا من 

"الوقوف يف وجهها" 
بعد ترصيحات لبايدن

بكني/ وكاالت:
شــددت الصني أمس عىل أنها لن تقدم تنازالت أو تســويات بشــأن 
القضايــا التــي متــس املصالــح الرئيســية لهــا، مبــا يف ذلــك ســيادتها 

وسالمة أراضيها.
الصينيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  للمتحــدث  ذلــك يف مؤمتــر  جــاء 
وانــغ ويــن بــني، أمــس، ردا عــىل ترصيحــات الرئيــس األمريــي جــو 
بايــدن بشــأن تايــوان، التــي قال فيهــا إن الواليات املتحدة األمريكية 
ستدافع عسكريا عن تايوان إذا ما شّنت الصني هجومًا عىل هذه 

الجزيرة.
وقــال متحــدث الخارجيــة الصينيــة إنــه ال ينبغــي ألحــد أن يقلــل مــن 
تصميــم الصــني وقدرتهــا عــىل ضــامن حاميــة ســيادتها، مؤكــدة أن 

تايوان جزء ال يتجزأ من الصني.
وأضــاف: "ال داعــي للوقــوف بوجــه 1.4 مليــار صينــي. تايــوان جــزء 
ال يتجــزأ مــن الصــني، وشــؤونها مــن الشــؤون الداخليــة للصــني، وال 

تتحمل التدخل الخارجي".
املتحــدة  الواليــات  الصينيــة  الخارجيــة  باســم  املتحــدث  وحــث 
يف  الحــذر  وتوخــي  واحــدة"،  صــني  الصــارم مببــدأ  "االلتــزام  عــىل 
الترصيحــات، وعــدم إرســال إشــارات واهية للقــوى االنفصالية التي 
تدعــو إىل اســتقالل تايــوان لتجنــب إلحــاق رضر جســيم بالعالقــات 

األمريكية الصينية.
ووعد الرئيس الصيني، منذ أيام، شعب بالده، بإعادة التوحيد مع 

تايوان، ولكن بشكل "سلمي".
الجويــة  القــوات  تنفيــذ  ذلــك،  قبــل  أعلنــت  قــد  تايــوان  وكانــت 
الصينيــة أكــرب توغــل يف مجــال دفاعهــا الجــوي، حيــث حلقــت 38 
طائــرة صينيــة عــىل موجتــني، بالتزامــن مــع احتفــال بكــني بتأســيس 

"جمهورية الصني الشعبية".

موسكو/ وكاالت:
أكــد الرئيــس الــرويس، فالدميــري بوتني، أمس، 
أن القــرار حــول رفــع اســم حركــة "طالبــان" مــن 
لألمــم  يعــود  اإلرهابيــة"  "التنظيــامت  قامئــة 
نحــو  تتجــه  األمــور  أن  اعتــرب  لكنــه  املتحــدة، 

ذلك.
وقال بوتني خالل مشاركته يف الجلسة العامة 
ســؤال  عــىل  ردا  الــدويل،  "فالــداي"  ملنتــدى 
حــول املوضــوع: "املســألة ال تكمــن يف موقف 
ممثــي  مــع  نتعــاون  نحــن  تــرون  وكــام  روســيا، 
طالبان وندعوهم إىل موســكو ونتواصل معهم 
هــذه  أن  يف  األمــر  يكمــن  أفغانســتان.  داخــل 
األمــم  مســتوى  عــىل  اتخاذهــا  تــم  القــرارات 
طالبــان،  مــن  نتوقــع  جميعــا  ونحــن  املتحــدة، 
التي تســيطر عىل األوضاع يف أفغانســتان، أن 

األمور ستسري يف سياق إيجايب".
إزالــة  وأوضــح أن روســيا ســتتخذ قرارهــا حــول 
اإلرهابيــة"  "التنظيــامت  قامئــة  مــن  "طالبــان" 
بــالده  أن  إىل  األمــر، مشــريا  هــذا  مــن  انطالقــا 
ســتكون متضامنــة مــع األمــم املتحــدة يف هــذا 

السياق.
وبني يف الوقت ذاته : "يبدو يل أننا نتجه نحو 
ذلك، وموقف روسيا سيتمثل يف التحرك يف 
هــذا االتجــاه، لكــن يجــب اتخاذ هــذا القرار يف 
نفــس اإلطــار الــذي تــم ضمنــه إدراج الحركــة يف 

قامئة التنظيامت اإلرهابية"، وفق تعبريه.
وبعد إعالن الواليات املتحدة، يف 30 أبريل/
نيسان، بدء عملية انسحاب القوات األمريكية 
من أرايض أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو 
بايدن، شنت حركة "طالبان" املتشددة حملة 

عســكرية واســعة عــىل مواقــع قــوات الحكومــة 
السابقة يف جبهات متعددة بالبالد.

مــن  الحركــة  متكنــت  األخــرية  األشــهر  وخــالل 
الحدوديــة  املنافــذ  كل  عــىل  ســيطرتها  بســط 
مســلحو  دخــل  أغســطس/آب   15 ويف 
"طالبــان" إىل العاصمــة كابــل حيــث ســيطروا 
عــىل القــرص الرئــايس، بينــام غــادر غنــي البــالد 
بذلــك  قــام  إنــه  قائــال  اإلمــارات،  إىل  ووصــل 

لـ"منع وقوع مذبحة".
"طالبــان"،  أعلنــت  أغســطس/آب   16 وليــل 
انتهــاء الحــرب يف أفغانســتان، مشــرية إىل أنــه 
ســتتم إقامــة نظــام حكــم جديــد، لتعلــن يف 7 
ســبتمرب/أيلول عن تشــكيلة الحكومة الجديدة 
يف البــالد تضمنــت عنارص من الحرس القديم 

للحركة.

دكا/ وكاالت:
قتل مســلحون ســبعة أشخاص عىل األقل يف 
إســالمية  مدرســة  أمــس،  اســتهدف،  هجــوم 
يف مخيــم لالجئــني الروهينغيــا، عــىل الحدود 
بــني بنغــالدش وبورمــا )ميامنــار(، كــام قالــت 

الرطة.
وقال مسؤول يف رشطة املنطقة لوكالة فرانس 
الضحايــا  بعــض  أردوا  املهاجمــني  إن  بــرس 

بالرصاص وطعنوا آخرين بالسكاكني.
وجــاءت عمليــات القتــل وســط تصاعــد التوتر 
بعــد مقتــل أحد زعامء الروهينغيا يف املخيم 

بالرصاص خارج مكتبه قبل ثالثة أسابيع.
شــؤون  مفوضيــة  قالــت  آخــر  جانــب  ومــن 

الالجئــني، يف يوليو/متــوز املــايض، إن ثالثة 
الريــاح العاتيــة واألمطــار املوســمية  أيــام مــن 
مراميــة  الالجئــني  مواقــع  عــىل  الغزيــرة 
بنغالديــش  يف  بــازار  كوكــس  يف  األطــراف 
الروهينغيــا  مــن  الجئــني  أرواح  حصــدت 

وأحدثت الخراب والدمار.
بنحــو  يقــدر  مــا  أن  أوليــة  تقاريــر  وكشــفت 
أثــر ذلــك  2,500 مــأوى تــرر أو دمــر، وقــد 

عىل أكر من 12 ألف الجئ.
وذكرت وســائل إعالم محلية أن ما ال يقل عن 
11 شــخصا لقــوا حتفهــم وتــم تريــد اآلالف، 
ويف حــال اســتمرت الريــاح املوســمية خــالل 
املفوضيــة  حــذرت  املقبلــة،  الثالثــة  األشــهر 

مــام  الغزيــرة،  األمطــار  مــن  املزيــد  توقــع  مــن 
يهدد بسقوط املزيد من الضحايا.

ويعيــش أكــر مــن 700 ألــف مــن الروهينغيــا 
منــذ  بنغالديــش  يف  الالجئــني  مخيــامت  يف 
أغسطس/آب 2017، عندما بدأ الجيش يف 

ميامنار حملة قمع قاسية.
اغتصــاب  عمليــات  القمــع  حملــة  وشــملت 
وصفتهــا  املنــازل،  آالف  وإحــراق  وقتــل 
املتحــدة  واألمــم  عامليــة  حقوقيــة  جامعــات 
بأنهــا تطهــري عرقــي. وبينــام ســعت بنغالديش 
الالجئــني  إعــادة  عمليــات  لرتيــب  وميامنــار 
إىل  العــودة  الروهينغيــا  يخــى  لوطنهــم، 

ديارهم.

الخرطوم/ الجزيرة نت:
مجموعــة  والتغيــري-  الحريــة  "قــوى  أنصــار  أدى 
امليثــاق الوطنــي" املعتصمون أمــام القرص الرئايس 
بالخرطــوم صــالة الجمعــة أمــس يف ميــدان االعتصام 
لتكون أول جمعة لالعتصام املطالب بحل الحكومة 
املهنيــني  تجمــع  دعــا  املقابــل  ويف  االنتقاليــة، 
لحــني  الثــوري  التصعيــد  مواصلــة  إىل  الســودانيني 

تسليم السلطة للمدنيني.
وتعيــني  الحكومــة،  بحــل  املعتصمــون  ويطالــب 
يف  املشــاركة  قاعــدة  وتوســيع  جديــدة،  حكومــة 
إزالــة  لجنــة  عمــل  مراجعــة  إىل  إضافــة  الحكــم، 
التمكــني، وتشــكيل املجلــس التريعــي االنتقــايل 

واملحكمة الدستورية.
ودعــا خطيــب الجمعــة يف االعتصــام، محمــد فضــل 
اللــه محمــد زيــن، املعتصمــني إىل عــدم اللجــوء إىل 
االنتقام واألخذ بالثارات الحزبية، فضال عن الحفاظ 
عــىل وحــدة الســودان ونبــذ العنرصيــة والســعي إىل 

الوفاق وجمع السودانيني عىل كلمة واحدة.
ودعــا القيــادي مبجموعــة امليثاق الوطني نور الدائم 
املجلــس  مجموعــة  والتغيــري-  الحريــة  "قــوى  طــه 
"االســتفزاز"،  ســامه  مــا  إيقــاف  إىل  املركــزي" 

والجلوس معا من أجل مصلحة البالد.
فــإن  نفســها  الحكومــة  تحــل  إذا مل  أنــه  طــه  وأضــاف 

الشارع سوف يحلها، حسب وصفه.

وهــدد طــه بــأن مجموعــة امليثــاق الوطنــي ســتذهب 
تــأت  مل  إذا  الســبت  اليــوم  الســودان  تلفزيــون  إىل 
االعتصــام  أن  إىل  الفتــا  األخــرى،  املجموعــة  إليهــا 

انترص وسيستمر.
مظاهرات الحكم المدني

وكانــت وزارة الصحــة الســودانية أعلنــت إصابــة 36 
شخصا خالل مظاهرات أول من أمس التي شهدتها 
الخرطوم للمطالبة بتســليم الســلطة لحكومة مدنية، 

يف وقت أكد فيه رئيس الوزراء الســوداين عبد الله 
حمــدوك أن املتظاهريــن أثبتــوا متســكهم بالســلمية 

والتحول الدميقراطي.
وقالت لجنة األطباء -يف بيان- إن "القوات النظامية 
املســيل  والغــاز  والرصــاص  القــوة  اســتخدمت 

للدموع ضد األبرياء".
ويف وقــت مل تقــدم فيــه الجهــات الرســمية تفاصيــل 
إصابــة  الرطــة  أعلنــت  املصابــني،  هويــات  بشــأن 

اثنني من منتســبيها من قبل املتظاهرين مبدينة أم 
درمان غريب الخرطوم.

إىل  الســودانيني  املهنيــني  تجمــع  دعــا  جهتــه،  مــن 
الشــارع  قــال  أن  بعــد  الثــوري  التصعيــد  مواصلــة 

كلمته.
وأدان التجمــع -يف بيــان- مــا وصفــه بالهجــوم عــىل 
املواكــب الســلمية التــي خرجــت يف شــوارع املــدن 

السودانية.
ورأى التجمــع أن مــا جــرى إعــالن ســافر مــن الســلطة 
الحاليــة بــكل مكوناتهــا عــن عدائهــا للثــورة وتطلعــات 

الثوار.
ودعا تجمع املهنيني املتظاهرين إىل عدم الراجع 
املليونيــة  املواكــب  وجعــل  الســلطة  تســليم  حتــى 
مبثابة صافرة النهاية وسقوط ما ساّمها رشاكة الدم 

والسلطة البغيضة، وفق تعبريه.
كام طالب إبراهيم الشــيخ وزير الصناعة الســوداين 
والتغيــري-  الحريــة  قــوى  تحالــف  يف  والقيــادي 
مجموعة املجلس املركزي، رئيس مجلس الســيادة 
للمكــون  الســلطة  بتســليم  الربهــان  الفتــاح  عبــد 

املدين فورا.
"مــا حــدث  إن  للجزيــرة-  الشــيخ -يف ترصيــح  وقــال 
يف مدينة أم درمان من إصابات بسبب عملية فض 
املظاهــرات، ليــس بعيــدا مــن املخطــط الكي لخلق 

خلل أمني".

متظاهرون سودانيون يؤدون صالة الجمعة أمام القرص الرئايس بالخرطوم           )أ ف ب(

أعضاء لجنة االنتخابات املحلية ُيهيئون مركز اقراع قبل االنتخابات الرئاسية          )أ ف ب(
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يف أوج انسجامه يفقد عبد الحليم أصدقاءه الثالثة دفعة واحدة، حياة 
ــة املــرأة الظاهرة التي  حــب العمــر، وجابــر الصديــق الــذي ال يتكــرر، ورقيَّ
أحبها جابر، "من يجرؤ عىل البحث يف حقول ألغام بال خرائط؟ البحث 
عــن ثالثــة أصدقــاء كانــوا عاملــي الذي أحب، اختفــوا دفعة واحدة، رقّية 
كانت أقل اختفاء وأكرث ما يشعرين بقزامتي وعجزي، أثار اختفاء جابر 

حرييت، مل يتصل كام وعدين، جابر ال يخلف وعوده".
النــص الســابق هــو جــزء مــن روايــة "مــدن الضجــر"، الفائزة بجائــزة "كتارا" 
للروايــة العربيــة يف دورتهــا الســابعة، عــن فئــة الروايــات املنشــورة، وهي 

جائزة سنوية أطلقتها املؤسسة العامة للحي الثقايف يف دولة قطر.
يأخذنــا كاتــب الروايــة، نــادر منهــل حاج عمر الالجئ إىل مخيم الريموك 
بسوريا، يف رحلة تبدأ من غزة وتجري أحداثها خارج الوطن يف سوريا، 
يف  والغيــاب  الرحيــل  والحــب،  الوطــن  حكايــا  بــن  التفاصيــل  ترتبــط 
مشــاهد تعاطــي الحيــاة يف الــرق، تســتمر األشــواق، ويســتمر الحــب، 

وال تنتهي عذابات الرق.
ولــد حــاج عمــر يف عــام 1962 مبخيم الريمــوك، متزوج وله ابنتان وولد، 

ا يف مدينة إيسن -األملانية. مقيم حاليًّ
قطعة صغيرة

يحمــل الكاتــب شــهادة الهندســة املدنيــة منــذ عــام 1984، عمــل يف 
وزارة السياحة السورية حتى نهاية عام 1992. ويف هذه الحقبة حصل 

عىل منحة دراسية إىل أملانيا ملدة عام يف املجال االقتصادي.
املعاهــد  يف  مدرًســا  الســياحة  وزارة  يف  عملــه  إىل  إضافــة  وعمــل 
السياحية، وأصدر كتابن باملشاركة يف هذا املجال، ومل يتح للكتاب 
مــع جميــع كتبــه  أحــرق يف حادثــة مؤســفة  وقــد  النــور  يــرى  أن  الثالــث 

وأوراقه.
كان لوالــده الــدور األهــم يف توجيهــه إىل القــراءة، مــع مرور الوقت ازداد 

نهمه للقراءة، ومل يعد التوقف ممكًنا.
اللغــة  مــدرس  إىل   1973 عــام  مكتوبــة يف  قصــة  أول  عمــر  حــاج  قــدم 

العربيــة يف إعداديــة املالكيــة يف مخيــم الريمــوك، وهــي قصــة بوليســية 
متأثًرا بالجو السائد آنذاك بن أبناء جيله، كانت القصة مؤلفة من 55 

صفحة يف دفرت التلميذ.
وقــام  هاجســه،  كانــت  الروايــة  لكــن  الشــعر،  بعــض  عمــر  حــاج  كتــب 
مبحــاوالت عديــدة، بعضهــا مل يتمهــا، وبقيــت أوراًقــا، أو دفاتر مجموعة 
يف أمكنــة مخصصــة يف مكتبــة بناهــا عــىل مــدار مــا يزيــد عــىل ثالثــن 

عاًما.
يتحــدث الــروايئ حــاج عمــر لـ"فلســطن" عــن عملــه األديب الصــادر يف 
وإقليميــة معقــدة تعصــف  ظــروف وطنيــة  باإلشــارة إىل   ،2020 يونيــو 
بالقضية الفلسطينية، إذ يشكل استهداف املكون الثقايف الفلسطيني 

إحدى أهم إسرتاتيجيات النيل منها.
ن  ويقول: "مدن الضجر، مســاهمتي املمكنة، وقطعة صغرية يف املكوِّ
النضايل الثقايف، هي مثرة جهود فكرية وروحية وعذابات، هي حكاية 
الغربــة يف الغربــة، وحكايــات اإلنســان العــادي يف نضالــه املســتمر يف 

متاهات الرق".
أحداث بغزة

ولــدى ســؤاله عــن ملــاذا غــزة؟ لتكون مطلًعا لبدايــة روايته، يجيب: "كل 
هــذا الدمــار مل يجعــل مــن غــزة مدينــة قبيحــة، لكنهــا أظهــرت قبــح هــذا 

العامل".
يتكــرر، عــي عــىل  الوطــن، ومنــوذج ال  مــن  "غــزة جــزء عزيــز  ويــردف: 
االنكســار، غــزة التــي ال تغفــو مــن وجــع متد لهوائها املمــزق يديها، تتابع 
حياكتــه، متنحــه الحيــاة، كان ميكــن أن تكــون حكايــة مختلفــة يف مدينــة 

فلسطينية أخرى، وآمل يف عمل قادم أن أتابع يف جغرافيا الوطن".
أمــا عــن أحــداث الروايــة التــي تجــري يف ســوريا، فقــد اســتلهم حــاج عمر 
ذلك من سنوات اغرتابه، إذ التقى يف مرحلة الثامنينيات بأصدقاء من 
الضفة وغزة يف اغرتابهم للتحصيل الدرايس، أو ألســباب أخرى، "وقد 
أوحــت يل مشــكالتهم مــع مــا يجــري عــىل األرض بروايــة تتنــاول مفهــوم 

الوطــن، تتحــدث عــن االنتــامء، مل تخــرج الروايــة كموضوع ســيايس، إنها 
تنبض بحياة فرد ومحيطه ومشكالته".

ومخيامتهــا،  غــزة  أُزر  "مل  يــروي:  واجهــه،  الــذي  األكــر  التحــدي  وعــن 
لكننــي تجــاوزت األمــر بكثــري من البحث، يف الكتابة مل أواجه صعوبات، 
ي حن صدور الرواية أن تصل  واجهت مشكالت من نوع آخر، وكان همِّ

إىل فلسطن، وأن أجد من يقرؤها".
احتراق مكتبته

نــرت لحــاج عمــر روايتــان األوىل "رحيــل" أنجــزت يف 2017، تتحــدث 
عــن أكــرث مــن رحيــل، رحيــل عــام 1948، ورحيــل بســبب األزمة الســورية 
يف انتقال بن األزمنة، وتشابه املصائر، والثانية "حورية يف الجحيم"، 
وهــي روايــة -قيــد اإلصــدار- تســلط الضــوء عــىل املعانــاة القاســية التــي 
يعانيها اإلنسان ممثلة يف امرأة تأخذ أسرية ألسباب غامضة يف ظالل 
الوحشــية الطارئــة يف هــذه البــالد، وكيــف ميكــن يف رفــة عــن أن تنقلب 

املوازين ويتغري مجرى حياتك باتجاه مجهول النهاية!
عــن احــرتاق مكتبتــه يف مخيــم الريمــوك، يتحــدث بــأىس: "بنيــت مكتبة 
عــىل مــدار ثالثــن عاًمــا يف بيتــي يف مخيــم الريمــوك، وضمــت طيًفــا 
البيــت  الســورية ويف احــرتاق  أحــداث األزمــة  الكتــب، يف  مــن  واســًعا 
املجاور امتدت النار إىل غرفة املكتبة وأتت عىل كل يشء. كنت يف 
أملانيــا حــن تلقيــت النبــأ، هــي لحظــة قهــر لكنهــا ال تــكاد تظهــر يف لوحة 

الفجيعة الكرى".
وإذ يعــرب حــاج عمــر عــن اعتــزازه بـ"كتــارا" منــارة ثقافيــة لــأدب، يأمــل 
متابعــة مروعــه األديب، وأن ينجــز كل الروايــات التي يف رأســه، "وأرجو 

أن أجد من يقرأ يل".

وتســتعرض الكاتبــة أشــي ويــريل أســباب هــذا 
عــىل  يجــب  التــي  الطــرق  وأفضــل  الســلوك، 
الوالديــن اتباعهــا للتعامل معه، وحث األطفال 
عــىل قــول الحقيقــة وتحمــل مســؤولية أفعالهم، 

يف تقرير نره موقع "مامز" األمرييك.
توجيه اللوم لآلخرين

ووفًقــا ملــا أورد موقــع "إيــه ماذر فــار فروم هوم" 
وهــي  محــددة،  تســمية  الســلوك  هــذا  يحمــل 
"توجيــه اللــوم"، وهــو مــا يحــدث عندمــا يلقــي 
األطفــال باللــوم عــىل اآلخريــن أو عــىل الظــروف 
عــادة  الصغــر  ويف  الخطــأ،  ســلوكهم  لتســويغ 
باللــوم هــو  يلقــى عليــه  الــذي  الشــخص  يكــون 

األخ أو األخت، خاصة الشقيق األصغر.
ألســباب  التــرف  هــذا  إىل  األطفــال  ويلجــأ 
عديــدة، منهــا التخلــص مــن الشــعور بالذنــب، 
أو الخــوف والقلــق مــن تحمــل عواقــب مــا قامــوا 
بــه، إن اكُتشــف أمرهــم، ومــا يحــدث عــادة هــو 
أكــر عندمــا تكتشــف  أنهــم يواجهــون مشــاكل 
إلخفــاء  اآلخريــن  عــىل  باللــوم  ألقــوا  أنهــم  األم 

الحقيقة.
كيف تتعاملن مع هذا السلوك؟

إذا أرادت األم إيقــاف هــذا الســلوك وتشــجيع 
طفلها عىل تحمل مسؤولية أخطائه واالعرتاف 
بــه هــو  مبــا فعلــه، فــإن أهــم مــا ميكنهــا القيــام 

التحكــم بــردة فعلهــا عندما يرتكــب الطفل خطأ 
ما، والتحقق أنها تترف بتوازن لتشجعه عىل 

قول الحقيقة.
تــوداي"  "ســيكولوجي  مجلــة  ذكــرت  ملــا  وفًقــا 
مــن املهــم أن تراقــب األم طريقــة ترفهــا مــع 
خطــأ،  بســلوكيات  يقومــون  عندمــا  أطفالهــا 
لتعرف هل عليها تغيري ردة فعلها حتى يشعر 
ويعــرتف  رصيًحــا  ويكــون  أكــر  براحــة  الطفــل 
األطفــال  يعــرتف  أن  املرجــح  مــن  إذ  بخطئــه، 
بأخطائهــم، إذا مل يواجهــوا انتقــادات حــادة أو 

عقوبات صارمة.

التواصل لكشف الكذب
خــالل مرحلــة النمــو يكتســب األطفــال مهــارات 
إخفاء الحقائق واختالق بعض األكاذيب، وقد 
يكــون مــن الصعــب عــىل الوالديــن يف أحيــان 
كثرية اكتشــاف الصدق من الكذب فيام يقوله 

األطفال.
الطفــل  مــع  التواصــل  يعــد  الحالــة  هــذه  ويف 
طفلــك  كان  إذا  املشــكلة،  لحــل  أداة  أفضــل 
يلــوم أحد أشــقائه عــىل خطأ ما، فحافظي عىل 
هدوئِك وارشحي له ما سيحدث إذا اكتشفت 
أنــه يكــذب، حــاويل أيًضــا أن توضحــي له حدود 

مــا ميكــن قبولــه مــن ترفــات خطــأ، وتحققــي 
عــىل  والعمــل  بخطئــه  االعــرتاف  أن  يــدرك  أنــه 
تصحيــح أخطائــه هو الخيار األفضل، عوًضا عن 

الكذب للخروج من املأزق.
ترسيخ قيمة التعاطف

إذا أردنــا أن يتعلــم أطفالنــا معنــى التعاطــف مع 
أشــقائهم ومع اآلخرين، فعلينا أن نكون القدوة 

املثىل لتعليمهم هذه القيمة االجتامعية.
باللــوم  طفلــِك  ألقــى  إذا  املثــال،  ســبيل  عــىل 
عىل شــقيقه األصغر، تحديث إليه وأوضحي له 
أنــك تفهمــن ســبب قيامــه بذلــك، بــأن تقويل: 
"أريــد أن أعــرف هــل تلقــي باللــوم عــىل أخيــك 
مــا؟"،  مــأزق  مــن  الخــروج  تريــد  ألنــك  الصغــري 
ســيجعله ذلــك عــىل األرجــح أكــرث حرًصــا عــىل 

قول الحقيقة وعدم إلقاء اللوم عىل اآلخرين.
ترتكبــن  أنــك  تخــري طفلــك  أن  أيًضــا  يجــب 
بالحقيقــة  تعرتفــن  لكنــك  كثــرية،  أخطــاء 

وتعملن دامًئا عىل إصالح األمور.
وتختم الكاتبة: "عىل اآلباء واألمهات أن يدركوا 
املبكــرة  النمــو  مراحــل  يف  األطفــال  أن  جيــًدا 
لتجنــب  الطــرق  أقــر  يســلكوا  أن  يحاولــون 
الشــعور بالذنــب والحفــاظ عــىل صورتهــم أمــام 
اآلخريــن، وهــو مــا يــؤدي إىل إلقــاء اللــوم عــىل 

األشقاء".

الروائي حاج عمر يحصد "كتارا"       

من غزة إلى سوريا.. "مدن الضجر" والنضال في متاهات الشرق

بريوت/ فلسطن:
والتشــويق  والتاريــخ  األدب  مــن  خليــط  عــر 
منــوذج  فيــه  يغيــب  أن  ودون  والرومانســية 
الكاتــب  يقــدم  الحكايــة،  داخــل  الحكايــة 
زافــون  رويــث  كارلــوس  الراحــل  اإلســباين 

مجموعة قصص بعنوان "مدينة من بخار".
والعمــل املرتجــم صدر حديًثا عن منشــورات 
عبــد  معاويــة  برتجمــة  بــريوت،  يف  الجمــل 

املجيد.
وجــاء يف تقديــم النــارش: "مدينــة مــن ُبخــار" 
دارت  الــذي  األديب  للعــامل  امتــداٌد  هــي 
الكتــب  للكاتــب، "مقــرة  الروائيــة  السلســلة 
املنســية"، يف فلكــه، ســواء مــن حيــث تطــور 
أم  الشــخصيات،  لبعــض  مجهولــة  جوانــب 
املكتبــة  بنــاء  تاريــخ  يف  ــق  التعمُّ حيــث  مــن 
املوضوعــات  أن  حيــث  ومــن  األســطورية، 
والدوافــع وأجــواء هــذه القصــص مألوفــة لــدى 

قراء امللحمة. 
وأضاف: ُكّتاٌب مالعن، معامريون حاملون، 
سالســٌة  عجائبيــة،  أبنيــة  ُمنتحلــة،  هويــات 
يف  براعــٌة  اإلغــراء،  شــديدُة  الوصــف  يف 
نســج الحــوار، وال ســيام الوعــد الــذي تقطعــه 
الحكايــة، والقصــة، وفعــل الــرد بحــد ذاتــه، 

باصطحابنا إىل عامل جديد ومذهل. 

وذكــر النــارش أن املجموعــة القصصيــة تقــدم 
بنــاء  يف  زافــون  كارلــوس  مهــارة  مــن  عينــة 
أدب متميــز ومتفــرد، "نــرى فيــه مالمــح روايــة 
النشــوء، وروايــة اإلثــارة، والروايــة التاريخيــة، 
والقوطيــة، والرومانســية، مــن دون أن تغيــب 
عنهــا ملســته الفنيــة املبهــرة لنمــوذج الحكاية 

داخل الحكاية".
 :)2020 ـ   1964( زافــون  رويــث  وكارلــوس 
للسلســلة  بكتابتــه  اشــتهر  إســباين  روايئ 
التــي  املنســية"،  الكتــب  "مقــرة  الروائيــة 
أربــع روايــات ُتشــّكل تيمــة أدبيــة  تتألــف مــن 
الشــخصيات  عــر  ببعضهــا  ترتبــط  أساســية، 
واملواضيــع املتعــددة، إال أن كل روايــة منهــا 

مستقلة عن األخرى ومنفردة يف ذاتها. 
بــدأ حياتــه األدبيــة بالكتابــة للناشــئة، ونــرت 
روايتــه األوىل "أمــري الضبــاب" ســنة 1993، 
الناشــئن  لروايــة  أدبيــة  جائــزة  عــىل  وحصــل 
األوىل  روايتــه  كارلــوس  أصــدر  واألطفــال.  
للبالغــن بعنــوان "ظــل الريــح" ســنة 2001، 
التي بيع منها مالين النسخ يف جميع أنحاء 

العامل. ترجمت 
أعاملــه إىل أكرث 
لغــة   40 مــن 

مختلفة.

غزة/ مريم الشوبكي:
حلَم عبد الحليم بالسفر دائًما خارج غزة، يقول لخالد: "انظر ماذا يجري في 
الخارج!"، يرد خالد: "... أنا مثل السمك، إذا خرجت من غزة سأموت!". يبدأ 

سفره إلى دمشق لتحقيق حلم والده بدراسة الهندسة، امتأل بالحلم، 
فرًحا بحرية طارئة، قبل أن تتبدد سريًعا أوهامه، ويبدأ الفشل والخيبات.

عندما يلوم طفُلِك شقيَقه إلخفاء أخطائه.. 
هذا ما عليِك فعله

واشنطن/ وكاالت:
كثيًرا ما يلقي األطفال باللوم على 

أشقائهم للخروج من المآزق التي قد 

يقعون فيها مع الوالدين، ويمكن لرد 
الفعل العنيف أن يجعل الطفل أكثر 

مياًل للكذب إلخفاء أخطائه.

"مدينة من بخار".."مدينة من بخار"..
 مجموعة قصصية 

لـ"كارلوس زافون" بترجمة عربية
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شــكل  املتدليــة  األطفــال  مالبــس  إىل  تحــدق 
جميل من سقف املحل؛ عّلها تعرث عىل يشٍء 
غريــب، قبــل أن تدخــل يف أجــواء الحديــث لـــ 
إىل  القــدوم  تفضيلهــا  ســبب  عــن  "فلســطني" 
جولتــي  "هــذه  املســتعملة:  املالبــس  محــال 
بســبب  عانيــت  أننــي  خاصــة  هنــا،  الثانيــة 
املالبس املستوردة، فرتتديها مرة أو مرتني ثم 
تتلــف، تشــعر أنــك ترتديهــا منــذ ســنوات، وقــد 
ملســُت يف هــذا املحــل جــودة املنتــج والســعر 

املتدين".
بحث عن الماركات

يف الطابــق العلــوي مــن املحــل الــذي يقــع عىل 
مفــرق شــارعي النــر والوحــدة، مل يكــن مظهــر 
مالبــس  يرتــدي  أنــه  عــىل  يــدل  غــزايل  أحمــد 
مستعملة، وبدا يف كامل أناقته، يف حني كان 
يتفقــد بنطــااًل أســود غريًبــا وهــو ميســك طرفيــه 

بيديه من األعىل.
أحمــد  قــدوم  عنــد  اعتبــار  أي  لــه  ليــس  الســعر 
البنطــال  أعــاد  بعدمــا  يقــول  املحــال،  لهــذه 
هنــا،  إىل  آيت  طويلــة  ســنوات  "منــذ  ملكانــه: 

ومعظم مالبيس هي من املاركات العاملية".
ال  قطًعــا  توفــر  املحــال  هــذه  أن  أحمــد  ويــرى 
تتوافــر يف الســوق، إىل جانــب جــودة األقمشــة 

رشاء  مــن  بــدال  املالبــس،  منهــا  تصنــع  التــي 
مالبــس مســتوردة بســعر غــاٍل، وبعــد مدة تفقد 
ألوانها أو ترتهل نتيجة الغسل أو ميلؤها الوبر.

بني الباحثني عن املاركات العاملية، واألسعار 
املنخفضــة تجمــع محــال البالــة الغنــي والفقــر 
بــدأت  يف آن ومــكان واحــٍد، وهــذه املشــاريع 
تتســع يف قطــاع غــزة وتفتــح أبوابهــا يف مناطــق 

تجارية ترتفع فيها قيمة اإليجار السنوي.
النســائية  املالبــس  تحتــل  ذاتــه،  املحــل  يف 
الشــتوية الطابــق الســفيل بالكامــل، تبــدو قطــع 
مــن  جيــدة  درجــة  عــىل  املعروضــة  املالبــس 
الجــودة مــن ناحيــة املظهــر وثبــات األلــوان ونــوع 
األقمشــة املســتخدمة، كــا يوجــد ركــن خــاص 

باألطفال.
التــي  الخامــات  بــأن  املعــرض  أصحــاب  يقــر 
تعــرض يف هــذه املنطقــة املرموقة مبدينة غزة 
األول، يف حــني  النخــب املســتعمل  مــن  هــي 
توجــد مســتويات أقــل جودة مــن الدرجة الثالثة 
شــعبية  وأماكــن  ألســواق  تخصــص  والخامســة 

تباع بأسعار أقل.
قبل أيام أعلن املعرض عرب صفحته عىل موقع 
جديــدة،  شــتوية  بضائــع  تنزيــل  "فيســبوك"، 
يــوم عيــد"..  بالزبائــن، و"كأنــه  ليمتلــئ املحــل 

بهذا وصف أحد العال املشهد يف حني كان 
يرتب املالبس، مقرًّا بجودتها.

ويضيــف: "يدخــل إىل محلنــا الفقــر والغنــي، 
ونتنــازل  الجميــع  فــريض  يشــرتي،  الــكل 
5 شــواقل، و10  لدينــا قطــع بســعر  باألســعار، 

وأكرث حسب جودتها".
عــدة،  قطًعــا  ســيدة  انتقــت  وجودنــا،  خــالل 
بلــغ مثنهــا 70 شــيقال، لكنــه وافــق عــىل طلبهــا 

برشائها بسعر 40 شيقال.
حزم مضغوطة

عامليــة  مــاركات  يوجــد  ذاتــه،  املعــرض  يف 
مشــهورة مثــل بولــو، اســكترش، زارا، كاســرتوا، 
فوكــس،  أديــداس،  بومــا،  نايــك،  أنــدار، 

الكوست، سكيترشز.
ترجع أصل تســمية ســوق املالبس املســتعملة 
عــادة  املســتعملة  املالبــس  ألن  "البالــة"،  بـــ 
ُتستورد يف شكل باالت أو حزم مضغوطة، تباع 

بالوزن وليس بالقطعة.
محــاّل  غــزة، وســط  الرمــال مبدينــة  منطقــة  يف 
تفتــح أبوابهــا للمالبس املســتوردة، يوجد ثالثة 
أبوابهــا  تفتــح  املســتعملة  للمالبــس  معــارض 

عىل مساحة 150 مرًتا مربًعا.
داخــل أحــد املعــارض الــذي تبلــغ مســاحته 24 

رامــي عــىل مكتبــه يطالــع  مــرًتا مربًعــا، يجلــس 
بعــض األوراق، الفًتــا إىل أن املالبــس متــر بعدة 

مراحل قبل عرضها للزبائن.
بنظــام  "تأتينــا  "فلســطني":  لصحيفــة  يعددهــا 
بضائــع  وفيهــا  مغلقــة،  كبــرة  )حــزم(  بــاالت 
حســب  فنفرزهــا  وممتــازة،  وجيــدة  ضعيفــة 
وكل  ثالثــة،  ثانيــة،  )األفضــل(،  أوىل  الدرجــة، 
درجــة لهــا مكانهــا التــي تبــاع فيه وســعرها أيًضا، 
ثــم نغســلها ونكويهــا ونعيــد عرضهــا لتكون بهذا 

الرونق والجال".
يقــارن رامــي بــني البالــة واملســتورد، وهــو يلقــي 
نظــرة عامــة داخــل محلــه: "هــذه البضائــع خامــة 
املســتورد  أمــا  وأصليــة،  ســميكة  فيهــا  القطــن 
ضئيلــة،  فيــه  القطــن  نســبة  فتكــون  الصينــي 
كذلــك قــاش الفوتــر يف البالــة تكــون ممتــازة، 
15 شــيقال  مثــال  القطعــة  أن ســعر  إضافــة إىل 
أو 20 أو أقــل، كذلــك تتحمــل الغســل املتكــرر 
القطعــة  وهــذه  الجديــدة،  املالبــس  بخــالف 
يف بالدهــا األصليــة تبلــغ 200 و300 شــيقل، 
تحمــل أســاء مــاركات عامليــة مل نعرفهــا إال من 

خالل االستراد". 
ويقــول إن أصحــاب متاجــر البالــة كانــوا يدفعون 
مــن  طــن  كل  مقابــل  شــيقاًل   3000  –  2500

خــالل  مــن  تــأيت  التــي  املســتعملة،  املالبــس 
لنحــو  الســعر  ارتفــع  واليــوم  االحتــالل،  دولــة 
4500 شــيقل، كــا يدفــع التجــار 400 شــيقاًل 

رضيبة عن كل طن، يف وقت ال يزيد الربح فيه 
عىل %20، وفق قوله.

تكــرث املنافســة بــني تجــار البالــة هنــا، لكــن قــوة 
البيــع تحددهــا نوعيــة املالبــس، فهنــاك تجــار 
األخــر،  الخــط  لداخــل  يذهبــون  غــزة  مــن 
ويشــاهدون البضائــع أمامهــم؛ وهــذه املالبــس 

ُتستورد أيًضا من الدول األوروبية.
مالبــس  متاجــر  مرتــادي  مــن  العديــد  ويربــط 
املحــال،  هــذه  عــىل  اإلقبــال  زيــادة  بــني  البالــة 
وتراجــع القــوة الرشائية بفعــل محدودية الدخل 
وتراجعه يف قطاع غزة، والذي ال يســمح للكثر 
مــن املواطنــني بــرشاء مالبــس جديــدة ألبنائهــا، 
حــني  يف   ،80% عــىل  الفقــر  نســبة  تزيــد  إذ 

تالمس نسبة البطالة حاجز الـ 65%.
عدم توفر مقاسات

مبحــال  ملســناها  التــي  العيــوب  مــن  لكــن، 
البالــة، عــدم توفــر مقاســات للمالبــس، مقارنــة 
باملســتوردة؛ مــا يجعــل الكثريــن يعدلــون عــن 

قرار الرشاء يف حاالت عديدة.
يف سوق الشيخ رضوان، تنتقي أم محمد قطًعا 

عديدة أمام أحد محال البالة الذي أعلن عرًضا 
أيــدي  لبيــع كل قطعــة بســعر شــيقل، تتســابق 
النســاء هنــا يف التقــاط قطــع مثينــة، وال تخفــي 
البيــع  ســعر  بســبب  املحــل  لهــذا  جــاءت  أنهــا 
ووضعهــا  أبنــاء  خمســة  لديهــا  ألن  املنخفــض، 

املعييش صعب.
بجانبها تجلس سيدة تحمل نفس الكنية وسط 
كومــة مــن املالبــس ويحيط بالكومــة ذاتها عدد 
مــن النســاء، عــدة قطــع تــرتاص بقربهــا، مبالمــح 
قد ترك الفقر أثًرا فيها، تخربك بسبب قدومها 
كســوتهم  وأريــد  أطفــال  أربعــة  "لــدي  لهنــا: 
للشــتاء مبالبــس داخليــة، بالنســبة يل العــرشة 
شــواقل مرتفعــة لــو أردت رشاء أربــع ترنقات من 

املستورد".
ومــا زال صاحــب املحــل وعالــه ينــادون عــىل 
النــداء  كان  بشــيقل"..  قطعــة  "أي  املاريــن 
تزاحــم  حتــى  الزبائــن  مــن  الكثــر  يســتقبل 
فردهــا  التــي  املالبــس  أكــوام  عــىل  املواطنــون 
أمــام املحــل ويف داخلــه. عــن ســبب تخفيــض 
الســعر يقر لصحيفة "فلســطني": "منذ الصباح 
كنت أبيع القطعة الواحدة بثالثة شواقل، لكن 
مل يــأِت أحــد إىل داخــل املحــل، فنزلت الســعر 

لشيقل واحد رغم أن يف ذلك خسارة لنا".

 الثالثينــي كريــم أمــر كــرارة يقطــن ســنجل التــي 
ــا محافظــة رام اللــه والبــرة، وتقــع إىل  تتبــع إداريًّ
الشــال من األوىل عىل بعد نحو 21 كم، وتعد 
جنوًبا.وترتبــع  نابلــس  وبــني  بينهــا  وصــل  حلقــة 
سنجل عىل تلة شامخة، وتحيط بها أرايض قرى 
الرشقيــة،  واللــن  وترمســعيا،  قريــوت،  وبلــدات 
واملزرعــة  وجلجيليــة،  وعــارورة،  وعبويــن، 

الرشقية.
بدت املغارة موحشة ومخيفة قبل إعادة إحيائها 
وضــع  ومحاولتهــم  املســتوطنني  وجــود  بســبب 
فأخــذ  املــكان،  يف  اإلرسائيــيل  للوجــود  بصمــة 
عــىل عاتقــه وشــباب آخــرون مــن عائلتــه ترميمهــا 

وجعلها موطئ قدم ديواًنا لسكان البلدة.
"لفتــت  "فلســطني":  لصحيفــة  كــرارة  يقــول 
أرض  قطعــة  اشــرتيت  عندمــا  نظــري  املغــارة 
قريبــة منهــا، حيــث شــاهدت تــردد املســتوطنني 
إىل املــكان دون اكــرتاث للوجــود الفلســطيني، 
فعملــت عــىل إصالحها وتعمرها لتكون صالحة 
للســكن وأعيــد الفلســطينيني إليهــا بعــد هجرهــم 

لها خوًفا من اعتداءات قطعان املستوطنني".
البالغــة  املغــارة  داخــل  الحجريــة  النوافــذ  ويف 

دالل  "كــرارة"  وضــع  مربــع  مــرت   200 مســاحتها 
القهــوة الرتاثيــة، وبابــور الــكاز، وصــواين القــش، 
والكــؤوس النحاســية، والهــون النحــايس القديــم، 
وفــرش املغــارة بالبســط التقليدية لينســج جال 

خيوطها عبق الرتاث الفلسطيني.  
بــأن  تتحــدث  الروايــات  بعــض  أن  إىل  ويلفــت 
العثانيــة،  الدولــة  أيــام  لألتــراك  تعــود  املغــارة 
مضيًفــا: "فــأردت أن أعيــد ترميمهــا لكونها تحمل 
ــا يعيــد للفلســطينيني حيــاة  ــا وتراثيًّ جانًبــا تاريخيًّ
اآلبــاء واألجــداد، وحــب األرض والحفــاظ عليهــا، 
هــذا ال يعنــي الفقــر والتخلف كــا يعتقد بعٌض، 
فاالنعــزال عــن العــامل يعيــد الشــباب إىل أرضهــم 

وماضيهم".
أشــهر يف  اســتغرق ســتة  أنــه  كــرارة إىل  ويشــر 
ترميم املغامرة لتصبح مالًذا للعائالت وسهرات 
مــن  ترميــات  إجــراء  وحــاول  مجاًنــا،  األصدقــاء 

حولها، ولكن االحتالل منعه.
أيًضا مل يسلم من إنذارات املحاكم اإلرسائيلية 
رفــع املســتوطنون  إذ  الهــدم،  عــىل  تنــص  التــي 

شكاوى ودعاوى قضائية عليه.
العمــل  يف  جهــًدا  يألــو  لــن  أنــه  كــرارة  ويؤكــد 

بشــأن  املهجــورة  األماكــن  ترميــم  يف  والســعي 
األرايض  واســتصالح  للقريــة،  الســكان  عــودة 

الزراعية.
ويتابع: "املغارة تاريخية، ويوجد بها مؤرشات، 
وتوقيعات أختام عىل الحجارة فيها تعود للعهد 
العثــاين، وهــو مــا يعطــي الحــق بالعــودة للقــرى 
العصابــات  هجــرت  التــي  الفلســطينية  واملــدن 

الصهيونية سكانها يف النكبة األوىل".
ويحلــم كــرارة بــأن يعيش يف ســالم، قائاًل: "هذه 
أرضنا لن نغادرها ما حيينا، وأدعو الفلسطينيني 
إىل عــدم تــرك أراضيهــم مهجــورة حتــى لو كانت 
بعيــدة عنهــم، فعليهــم الحفــاظ عليهــا والذهاب 
إليها حتى ال يســمحوا للمســتوطنني باالســتيالء 

عليها بكل سهولة".
ســنجل  بلــدة  مغــارة  أن  إىل  املصــادر  وتشــر 
اســتخدمت يف الســابق مكاًنا ملبيت الفالحني 
يف املواســم الزراعيــة، أعيــد ترميمها لتســتخدم 
جــزء  عــىل  الحفــاظ  لتســاهم يف  للبلــدة  ديواًنــا 
مــن تاريــخ حيــاة الفالحــني القدامــى، ومــن جهــة 
أخــرى لتحمــي مســاحات كبــرة مــن األرايض من 

مصادرة االستيطان لها.

الفقير والغني 
يجدان ضالتهم في محاّل "البالة" بغزة..في محاّل "البالة" بغزة..

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أخيًرا.. عثرت أسماء على ثالث قبعات صوفية 

لألطفال في محل للمالبس المستعملة 
استعداًدا الستقبال فصل الشتاء. أسماء 

في منتصف العشرينيات من عمرها، دفعها 
كالم شقيقاتها وصديقاتها إلى القدوم 

للمرة الثانية لمحال "البالة" كما يدرج الوصف 
على لسان عامة الناس، أو محال "الماركات 

العالمية المستعملة" كما يفضل أصحاب تلك 
المحال تسميتها.

يعيد إحياء مغارة مهجورة 
ويحولها إلى ديوان  الفلسطيني "كريم" الفلسطيني "كريم" 

تحدًيا لالستيطان والمستوطنين

رام الله- غزة/ هدى الدلو:
أغاظه وجود المستوطنين اإلسرائيليين في إحدى المغارات المهجورة 
في بلدة "سنجل"، فأراد قطع رجلهم عنها بإعادة إحيائها، تعزيًزا للوجود 

الفلسطيني فيها وإحياء للتراث. 

تصوير / محمود أبو حصيرة
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غزة/ وائل الحلبي:
عىل ضوء قرار اتحاد كرة القدم الذي تم اتخاذه يف اجتامعه 
ملوســم  الســوبر  كأس  مبــاراة  بإلغــاء  قــى  والــذي  األخــر، 
عــىل  والشــجاعية  رفــح  شــباب  ناديــا  علــق   ،2021-2022
القــرار، بالتأكيــد عــىل أنــه مل يكن يف محله، حيث جاء تعليق 

الناديني عىل النحو اآليت:
• الزعيم: نحن الخاسر األكبر من اإللغاء

فقــد أبــدى نــادي شــباب رفــح امتعاضــه وعــدم رضــاه عــن قــرار 
اتحــاد كــرة القــدم بإلغــاء كأس الســوبر، التــي كان مــن املقــرر 
أن يكــون طرفــًا فيهــا بصفتــه بطــًا للدوري املمتاز يف املوســم 

املايض.

رفــح  لنــادي شــباب  الريــايض  وقــال محمــود قشــطة املــرف 
لـ:"فلســطني" إن ناديــه فوجــئ بقــرار االتحــاد بإلغــاء املمبــاراة 
عــام  منــذ  إقامتهــا  الكبــرة وانتظــام  مــن أهميتهــا  الرغــم  عــىل 

2013، مبينًا أن القرار مل يكن صائبًا.
االتحــاد،  لقــرار  تفســر  أي  يجــد  ناديــه مل  أن  قشــطة  وأوضــح 
خاصــة يف ظــل األجــواء اإليجابيــة التــي تجمــع األزرق الرفحــي 
بجميع األندية الغزية، مشــرًا إىل أن ناديه مل يطلب مشــاركة 

فريق بعينه يف السوبر.
وشــدد عــىل أن فريقــه كان عــىل أتــم الجاهزيــة للعــب املباراة 
ُيصــدم  أن  قبــل  القــدم،  كــرة  اتحــاد  يختــاره  منافــس  أي  أمــام 

الجميع بقرار اإللغاء الغر عادل.

وأضــاف أن ناديــه تــرر بشــكل كبــر مــن القــرار حيــث أنــه توج 
بلقــب الــدوري ومــن حقــه املشــاركة وإقامــة كأس الســوبر قبل 
انطــاق املوســم الجديــد، داعيًا االتحــاد إلعادة النظر يف قرار 

اإللغاء.
وميلــك شــباب رفــح الرقــم القيــايس يف عــدد مــرات التتويــج 
بــكأس الســوبر، حيــث ســبق لــه أن تــوج بــه يف خمســة مــرات 

أعوام 2013 و 2014 و 2017 و 2018 و 2020.
• المنطار: نطالب بإعادة النظر في القرار

مــن جانبــه، دعــا رياض البيطــار عضو مجلس إدارة نادي اتحاد 
الشــجاعية اتحــاد كــرة القــدم إىل إعــادة النظر بقرار إلغاء كأس 

السوبر يف غزة.

لناديــه،  بالنســبة  مفاجئــًا  جــاء  اإللغــاء  قــرار  أن  البيطــار  وأكــد 
مشرًا إىل أن األمر ال يحتاج لتأويل أو دراسة مسبقة.

وأشار البيطار إىل أن االتحاد كان ميلك فرصة مثينة لتحقيق 
وأن  خاصــة  والحــايل،  املــايض  للموســم  اســتثنايئ  انجــاز 
باإلضافــة  كورونــا  فــروس  انتشــار  بســبب  الصحيــة  الظــروف 
للعدوان الصهيوين عىل قطاع غزة ميثان تحديات مميزة يف 

حال واصل االتحاد تنظيم مسابقاته متجاوزًا هذه الظروف.
وقال البيطار إن كأس السوبر مل يكن بحاجة للكثر من التأويل 
خاصــة مــع إلغــاء بطولــة كأس غــزة يف املوســم املــايض، وأنــه 
كان مــن الطبيعــي أن يتــم إقامــة كأس الســوبر بــني شــباب رفــح 
بطل الدوري املمتاز ووصيفه الشجاعية الذي حقق هو اآلخر 

إنجــازًا كبــرًا بفضل االنتصــارات العرة املتتالية التي حققها 
وميلك رقاًم قياسيًا عىل مستوى فلسطني.

ناديــه مل يســتمع ملــررات االتحــاد حــول  البيطــار أن  وأوضــح 
إلغاء السوبر، لكن بعض املعلومات الواردة أن االتحاد حاول 
تفادي الحرج، متسائًا عن طبيعة الحرج الذي يحاول تفاديه 
يف إقامــة مبــاراة بــني ناديني يرتبطان بعاقة اجتامعية وطيدة 

إىل جانب املنافسة الريفة بينهام داخل امللعب.
األنديــة  تربــط  التــي  القويــة  العاقــات  عــىل  البيطــار  وشــدد 
الفرحــة  التــي تعيشــها وحالــة  الغزيــة ببعضهــا وحالــة الرتابــط 
وتقديــم التهــاين التــي تقدمهــا عندما يحقق أحد هذه األندية 

انجازًا أو يتوج بلقب.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أكد املستشار محمود عقل عضو لجنة االنضباط باتحاد 
كــرة القــدم, أن مشــاركة الاعــب عــامد فحجــان مــع فريــق 
كانــت  املــايض  الــدوري  بطولــة  يف  رفــح,  شــباب  نــادي 

قانونية.
الخميــس، لرنامــج "خــط  يــوم  وقــال عقــل خــال حديثــه 
النــص" عــىل قنــاة الكوفيــة الفضائيــة, أن فحجــان حصــل 
عــىل غطــاء قانــوين وموافقة اتحاد الكــرة, وبالتايل لن ُيام 

فريق الشباب أو يعاقب عىل مشاركة الاعب.
وأضــاف عقــل, أن مــن حــق األنديــة املتــررة رفــع شــكوى 
للمحكمــة الرياضيــة, يف حــال حصــل خدمــات رفــح عــىل 
حكــم لصالحــه بإعــادة الاعــب عــىل ماكــه, أو دفــع رشط 

جزايئ بقيمة 30 ألف دوالر.
وأوضــح عقــل, أن مــن وقــع عــىل العقــد الــذي ينــص عــىل 
دفــع الــرط الجــزايئ هــو والــد الاعــب وكفيلــه يف ذات 
الوقــت وليــس وكيلــه, وبالتــايل الكفيــل ال ُيجــر الاعــب 

عىل الدفع.
يــوم  الختاميــة  الرياضيــة جلســتها قبــل  وتعقــد املحكمــة 
25 مــن شــهر أكتوبــر الجاري, للبــت يف القضية املرفوعة 
مــن نــادي خدمــات رفــح, بعــد الســامح لشــباب رفــح بقيــد 
الاعب عامد فحجان، عىل قاعدة أن الخدمات صاحب 
الحق يف اســتعادة العبه بناء عىل العقد املرم مع نادي 

املرصية لاتصاالت.

غزة/ وائل الحلبي:
أكــد نــادي براميــدز غيــاب العبــه الفلســطيني محمــود وادي عــن مباراتــه 
كأس  مــن  الـــ32  دور  إيــاب  يف  التنــزاين  عــزام  فريــق  أمــام  املرتقبــة 
املرصيــة  العاصمــة  يف  اليــوم  ســتقام  التــي  األفريقيــة،  الكونفدراليــة 

القاهرة.
وأوضــح الدكتــور مصطفــى املنــري رئيــس الجهــاز الطبــي يف براميــدز أن 
وادي لــن يكــون قــادرًا عــىل املشــاركة مــع الفريــق يف املبــاراة، حيــث أنــه 
بحاجــة للراحــة لفــرتة ال تقــل عن عرة أيام بعد خضوعه لعملية تجميلية 

يف العني.
والتــي  الذهــاب،  مبــاراة  خــال  العــني  يف  قويــة  إلصابــة  وادي  وتعــرض 
شــهدت مشــاركته بديــًا مــع بدايــة الشــوط الثــاين قبل أن يغــادر امللعب 
مــكان  حساســية  بســبب  اللعــب  مواصلــة  مــن  يتمكــن  أن  دون  مصابــًا، 

اإلصابة يف العني.
وتلقــى وادي رضبــة يف العــني خــال اشــرتاكه مــع أحــد العبــي فريــق عــزام 
التنزاين، والتي أدت إىل جرح طويل وقطعي يف الجفن السفيل للعني، 

حيث خضع لجراحة تجميلية فور عودة الفريق إىل مرص.
وتواصــل اإلصابــات ماحقــة وادي منــذ انتقالــه إىل براميــدز يف املوســم 
بســبب  متعــددة  لفــرتات  غيابــه  مــن  الاعــب  عــاىن  حيــث  املــايض، 
اإلصابــات والتــي كان آخرهــا قبــل مبــاراة فريقــه أمــام عــزام التنــزاين حيــث 

تعرض لالتواء يف الركبة خال مباراة ودية أمام أهيل بنغازي.
وتعــرض وادي، إلصابــة قويــة يف مبــاراة فريقــه براميــدز أمــام فريــق نكانــا 
ريد الزامبي، يف دور املجموعات بكأس الكونفدرالية اإلفريقية باملوسم 
املــايض، وكشــفت األشــعة حينهــا إصابتــه بكــر يف أحــد الضلــوع إىل 
جانب إصابته برخ قوي يف ضلع آخر والتي جعلته يغيب لثاثة أشهر 

عن براميدز واملنتخب الوطني.
يف  املــرصي  الكــرة  اتحــاد  عليــه  فرضــه  الــذي  اإليقــاف  لقــرار  باإلضافــة 
املوســم املــايض بحرمانــه مــن اللعــب 8 مباريــات بعــد طــرده يف مبــاراة 

براميدز واإلنتاج الحريب بالدوري املرصي املوسم الفائت.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
ُتنظــم لجنــة شــئون الاعبــني باتحــاد كــرة القــدم 
التعميــم  ومناقشــة  لتوضيــح  عمــل  ورشــتي 
مؤخــرًا،  االتحــاد  أصــدره  الــذي  الســنوي 
والتعليــامت الخاصــة بعملية القيد والتســجيل 

للموسم الجديد.
محافظــات  ألنديــة  األوىل  الورشــة  وســتعقد 

الوســطي والجنوب األســبوع القادم مبقر نادي 
ســتعقد  بينــام  النصــرات،  مبخيــم  األقــى 
الورشــة الثانيــة ألنديــة محافظتي غزة والشــامل 

يف وقت سيتم تحديد الحقًا.
القــرار  إلغــاء  االتحــاد  قــرر  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الدرجــات  مــن  الاعبــني  انتقــال  مبنــع  الســابق 
بإمــكان  ســيكون  وبالتــايل  األدىن،  األعــىل إىل 

جميــع الاعبــني االنتقــال بني جميع األندية يف 
مختلف الدرجات.

وتفتــح دائــرة شــئون الاعبــني أبوابهــا يوميــًا مــن 
ظهــرًا  الثانيــة  وحتــى  صباحــًا  العــارشة  الســاعة 
لقيــد الاعبــني حتــي يــوم 11 مــن شــهر نوفمــر 
ذلــك  بعــد  املــدة  متديــد  يتــم  ولــن  القــادم، 

التاريخ.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اقــرتب خدمــات النصــرات مــن التتويــج بلقب 
دوري "جــوال" لكــرة اليــد, بعــد أن حقــق فــوزًا 
بنتيجــة  الريــج  عــىل منافســه خدمــات  صعبــًا 
ضمــن  جمعهــام  الــذي  اللقــاء  يف   ،)28-26(
الرباعيــة  للبطولــة  الثانيــة  الجولــة  منافســات 
يوســف  أبــو  صالــة  عــىل  للمســابقة  املجمعــة 

النجار مبدينة خانيونس.

وعــىل ذات الصالــة, تغلــب نادي الصاح عىل 
نظره اتحاد دير البلح بنتيجة )36-31( .

البطولــة  النصــرات  خدمــات  يتصــدر  وبذلــك 
الرباعيــة املجمعــة, بـــ4 نقــاط مــن فوزيــن عــىل 
28-( الريــج  وخدمــات   ،)21-19( الصــاح 

. )26
مباراتــه  يف  التعــادل  "النصــرات"  ويكفــي 
األخــرة للفــوز باللقــب، عندمــا يواجــه حامــل 

اللقــب اتحــاد ديــر البلــح، ويف حالــة الخســارة، 
عليــه انتظــار تعــر الصــاح مــن أمــام خدمــات 

الريج، سواء بالتعادل أو الخسارة . 
 بينام ينتظر "الصاح" فرصة صعبة تتمثل يف 
خسارة املتصدر والفوز عىل خدمات الريج، 
للتســاوي بنفــس الرصيــد النقطــي مــع خدمات 
فاصلــة  مبــاراة  إىل  والذهــاب  النصــرات، 

حسب الئحة اتحاد كرة اليد .

حتى لو حصل خدمات رفح على الحكم

عقل:عقل:
 مشاركة فحجان مشاركة فحجان 

مع شباب رفح مع شباب رفح 
كانت قانونيةكانت قانونية

ُيعلقان على قرار ُيعلقان على قرار إلغاء مباراةإلغاء مباراة
 كأس السوبر كأس السوبر

شباب رفح شباب رفح 
واتحاد الشجاعيةواتحاد الشجاعية

واديوادي
 يغيب عن بيراميدز  يغيب عن بيراميدز 

أمام "عزام" التنزاني أمام "عزام" التنزاني 
في الكونفدراليةفي الكونفدرالية

اتحاد كرة القدماتحاد كرة القدم
يعقد ورشتي عمل للجنة شؤون الالعبينيعقد ورشتي عمل للجنة شؤون الالعبين  

خدمات النصيرات خدمات النصيرات 
يقترب من حسم دوري "جوال" لكرة اليديقترب من حسم دوري "جوال" لكرة اليد
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لندن/ وكاالت:
أكد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، أن ناديه مل يكن يرغب يف بيع العب وسطه 
فــرة االنتقــاالت  اإلنجليــزي الشــاب إميــل ســميث رو إىل أســتون فيــا خــال 

الصيفية األخرية.
وجــاءت ترصيحــات أرتيتــا ردًا عــى تقاريــر إعاميــة تحدثــت عــن ســعى أســتون 
فيــا للتعاقــد مــع ســميث رو )20 عامــًا( بعــد نهايــة املوســم املــايض ورفــض 

النادي اللندين عرضني من فيا.
ويف يوليو املايض، وضع الاعب الشاب حدًا لكل التكهنات والتوقعات التي 

أحاطت مبستقبله، عندما ارتبط بعقد طويل األمد مع آرسنال.
وتخرج ســميث رو من أكادميية آرســنال بعد انضاممه للنادي يف التاســعة من 
العمر، وأصبح ضمن التشكيلة األساسية للمدرب أرتيتا يف املوسم املايض، 
وأحرز ثاثة أهداف يف 30 مباراة يف الدوري إىل جانب املساهمة يف تهيئة 

خمس فرص للتهديف.
وقــال أرتيتــا للصحافيــني قبــل مبــاراة فريقــه أمــام ضيفــه أســتون فيــا يف وقــت 
الحــق مــن اليــوم الجمعــة "بعــد االتصــاالت بــني الناديــني أوضحنــا أن أميــل ليــس 

للبيع.. "ألنه جزء هام من خطة املستقبل الخاصة بنا".

برلني/ )أ ف ب(:
ســيغيب الدويل الرنوجي إرلينغ هاالند "لبضعة أســابيع" عن املنافســات وفق 
مــا أعلنــه مــدرب بوروســيا دورمتونــد أمــس، مــا يشــكل انتكاســة كبــرية للفريــق 

األملاين الذي يعّول كثرًيا عى نجمه الشاب.
قــال ماركــو روزه خــال مؤمتــر صحــايف عــى هامــش مبــاراة فريقــه ضــد مضيفــه 
أرمينيا بيليفيلد يف الدوري اليوم أن هاالند: "سيغيب لبضعة أسابيع بسبب 
إصابة يف مفصل الورك"، مضيًفا أن عودته "ستستغرق القليل من الوقت". 

خــاض ابــن الـــ21 عاًمــا املبــاراة كاملــة التــي تلقــى فيها دورمتوند خســارة قاســية 
برباعيــة نظفيــه ضــد أياكــس الهولنــدي يف أمســردام األربعــاء ضمــن منافســات 

دوري أبطال أوروبا.
وكتب هاالند عرب حسابه عى توير "إنه الوقت للركيز عى عملية التعايف. 

سأعود أقوى".
وتعتــرب هــذه االصابــة رضبــة كبــرية لدورمتونــد الــذي يحتــل املركــز الثــاين يف 
ترتيــب البوندســليغا بفــارق نقطــة وحيــدة عن املتصدر بايــرن ميونيخ، يف حني 
يتشــارك الرنوجي صدارة ترتيب الهدافني مع البولندي روبرت ليفاندوفســي 

هداف الفريق البافاري مع تسعة أهداف.

لندن/ وكاالت:
ذكر أويل غونار سولشاير املدير الفني لنادي مانشسر يونايتد، أنه يدرك أن 
العبــه الهولنــدي الــدويل دوين فــان دي بيــك »غــري ســعيد« و»محبط« بســبب 

قلة مشاركاته مع الفريق اإلنجليزي.
وانضــم فــان دي بيــك إىل مانشســر يف املوســم املــايض قادمــًا مــن أياكــس 
نــدرت  لكــن  اســرليني،  جنيــه  مليــون   40 نحــو  مقابــل  الهولنــدي  أمســردام 

مشاركات الاعب من العمر 24 عامًا يف أولد ترافورد.
وشــارك فــان دي بيــك يف 140 دقيقــة فقــط عــى مســتوى جميــع املســابقات 
هذا املوســم، وظهر الغضب واضحًا عى الاعب خال املباراة أمام فياريال 

اإلسباين الشهر املايض.
وظهــر فــان دي بيــك عــى شاشــة التلفزيــون وهــو يلقــي بعلكة يف اتجــاه مقاعد 

بدالء مانشسر عقب قيام جييس لينغارد بعملية اإلحامء.
وقال سولشاير ملحطة »ار يت ال 7« الهولندية عقب سؤاله عن الواقعة: »من 

الحكمة إلقاء العلكة بداًل من بلعها«.
وأضــاف: »إعطــاء العلكــة لشــخص آخــر غــري جائــز يف وقت كورونا، لــذا أرى أنه 

كان يلقي بها بعيدًا«.

مدريد/ وكاالت:
الــذي سيســتضيف ريــال مدريــد  مل يفــز برشــلونة، 
غــدًا املقبــل، بالكاســيكو يف كامــب نــو منذ أكتوبر 
بخمســة  امللــي  الفريــق  ســحق  عندمــا   ،2018
أهــداف مقابــل هــدف واحــد، يف مبــاراة أحــرز فيهــا 
شــباك  يف  هاتريــك  ســواريز  لويــس  األوروغــوايئ 
للريــال  الفنــي  املديــر  لوبتيجــي،  جوليــان  كتيبــة 

آنذاك.
معقــل  يف  الغرميــان  التقــى  الحــني،  ذلــك  ومنــذ 
برشــلونة يف 3 مناســبات، انتهت بتعادلني وانتصار 

لريال مدريد يف زيارته األخرية.
الــذي   ،)5-1( الســاحق  االنتصــار  ذلــك  بطــل  وكان 
مل يشــارك فيــه األرجنتينــي ليــو ميــيس، هــو مهاجــم 
أتلتيكو مدريد الحايل، لويس ســواريز، بينام افتتح 
الربازيــي فيليبــي كوتينيــو التهديــف وأنهــى الحفــل 

التشيي أرتورو فيدال.
 وتســببت الهزميــة الثقيلــة يف إقالــة لوبيتيغــي يف 

اليوم التايل للمباراة وتعيني سانتياغو سوالري.
وبعد أربعة أشهر تقريبًا، يف 6 فرباير 2019، حقق 
ريال مدريد التعادل بهدف ملثله يف ذهاب نصف 

نهــايئ كأس امللــك، لكــن تلــك النتيجــة مل تســاعده 
يف الوصــول إىل النهــايئ، ألن الفريــق الكتالــوين يف 
الـــ27 مــن الشــهر  التــي أقيمــت يف  مبــاراة اإليــاب، 
ذاتــه، فــاز بثنائيــة لويــس ســواريز وهــدف للفرنــيس 
إرنســتو  فريــق  ليحقــق  مرمــاه،  يف  فــاران  رافائيــل 

فالفريدي الفوز بثاثية نظيفة.
ويف الجولة العارشة من موسم 2019/20، تحديدًا 
يف 18 ديســمرب 2019، انتهــى الكاســيكو بتعــادل 
غري معتاد بدون أهداف. وفاز الفريق األبيض بقيادة 
الفرنــيس زيــن الديــن زيــدان يف املوســم املــايض، 

يف 24 أكتوبر 2020، بثاثة أهداف مقابل هدف؛ 
أحرز للملي فيدي فالفريدي ورسخيو راموس )من 
ركلــة جــزاء( والكــروايت لــوكا مودريتــش، بينــام أحــرز 

أنسو فايت هدف برشلونة الوحيد.
بثاثــة  املبــاراة  هــذه  إىل  مدريــد  ريــال  ويذهــب 
انتصــارات متتاليــة يف الكاســيكو، الــذي مل يفــز بــه 
2019، عندمــا فــاز بهــدف  2 مــارس  برشــلونة منــذ 
نظيــف يف الجولــة 26 مــن الــدوري اإلســباين )الليغــا 
ســانتاندير( بهــدف للكــروايت إيفــان راكيتيتــش عى 

ملعب سانتياغو برينابيو.

لندن/ وكاالت:
قــال املــدرب األملــاين يورغــن كلــوب املديــر الفنــي لنــادي 
اســتثنايئ  فريــق  يونايتــد  مانشســر  إن  أمــس  ليفربــول 
أتانتــا  أمــام  أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  األخــرية  وانتفاضتــه 
أظهــرت أنــه ميلــك الكفــاءة والقــدرة عــى صنــع املشــاكل 
بــني محمــد صــاح  ألي فريــق، كــام تحــدث عــن املقارنــة 

وكريستيانو رونالدو.
وتأخــر مانشســر يونايتــد 2-0 أمــام الفريــق اإليطــايل يف 
أولــد ترافــورد قبــل عودتــه بقــوة يف الشــوط الثــاين ليحســم 

الفوز 2-3 ويتصدر مجموعته.
وقــال كلــوب للصحفيــني: ”مل أشــعر باالرتيــاح أو الســعادة 
أثنــاء مشــاهدة املبــاراة، مل يكــن هنــاك أي ســبب لذلــك، 
أتانتا تسبب يف بعض املشاكل ملانشسر يونايتد لكن 
حتــى يف الشــوط األول، يونايتــد ســنحت لــه ثــاث فــرص 

خطرية وواضحة“.
وأوضح املدرب األملاين: ”أعد فريقي ملباراة صعبة أمام 
منافــس اســتثنايئ وجيــد حقــا، نحــن نعمــل منــذ فــرة معــا 
ونــدرك أننــا ســنواجه فريقــا جيــدا حقــا، كــام أننــا نخــوض 

املباراة خارج ملعبنا أيضا“.

ثــاث  آخــر  يف  فــوز  أي  يونايتــد  مانشســر  يحقــق  ومل 
مباريــات بالــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، حيــث خــر مرتني 

ليراجع إىل املركز السادس.
وقــال كلــوب إن فريقــه ســيواجه منافســا قويــا يف إحــدى 

املباريات البارزة يف املوسم.
مبــاراة  وليفربــول  يونايتــد  مانشســر  ”مبــاراة  وأضــاف: 
التــي  بالنتائــج  للغايــة  ليســوا ســعداء  أنهــم  أعتقــد  هائلــة، 
حققهــا الفريــق حتــى اآلن، لكــن جميعــا نعلــم أن مانشســر 
يونايتد قادر عى القيام بأشياء ال تصدق ولقد رأينا ذلك 

بالفعل“.
كريســتيانو  بــني  انتظــاره  طــال  لقــاء  املبــاراة  وستشــهد 
يوجــد  ال  إنــه  قــال  كلــوب  لكــن  صــاح،  ومحمــد  رونالــدو 

جدوى من محاولة املقارنة بني الاعبني.
وأضــاف: ”ملــاذا يجــب املقارنــة بــني كريســتيانو وصــاح؟ 
كاهــام العــب مــن الطــراز العاملــي، أود القــول إن القــدم 
تكــون رضبــات  ورمبــا  أفضــل  تكــون  رمبــا  لصــاح  اليــرى 
الــرأس لــدى رونالــدو أفضــل وكذلــك قدمــه اليمنــى، ومــن 
لتســجيل  ويســعى  رسيــع  منهــام  فــكل  الرعــة  ناحيــة 

األهداف دامئا“.

برشلونة/ وكاالت:
تحدث املدرب اإلسباين تشايف هرينانديز، املدير 
تــويل  إمكانيــة  عــى  القطــري،  الســد  لنــادي  الفنــي 
تدريــب برشــلونة وخافة املــدرب الهولندي رونالدو 

كومان املدير الفني الحايل للنادي الكتالوين.
وقال تشــايف: ”طموحي أن أتوىل تدريب برشــلونة، 

إنه أمر مل أخفه أبًدا، إنه هديف وحلمي“.
”مونــدو  صحيفــة  نقلتهــا  ترصيحــات  يف  وأضــاف 
ديبورتيفــو“: ”ال أعــرف مــا إذا كان هــذا ســيحدث أم 
ال، هــل ســيحتاجونني أم ال، لكــن يف الوقــت الحــايل 

أنا سعيد لتواجدي مع السد وفخور جًدا بذلك“.
ســأقيمه  بعــرض  برشــلونة  تقــدم  ”إذا  تشــايف  وتابــع 
أنــا  حاليــا  لكــن  القــرار،  اتخــاذ  ســنحاول  ذلــك  وبعــد 

سعيد جدا هنا مع السد“.
عامــا،   41 العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  تشــايف،  وارتبــط 
بتــويل تدريــب برشــلونة منــذ أكــر مــن عــام، حيــث 
جوســيب  برئاســة  الســابقة،  برشــلونة  إدارة  ســعت 

ماريــا بارتوميــو، لتعيينــه لخافــة إرنيســتو فالفــريدي، 
لكــن مفاوضــات الطرفــني مل تكلــل بالنجاح، حيث تم 

تعيني كيي سيتني، وخلفه رونالد كومان.
برشــلونة  الشــكوك حــول مســتقبل كومــان  وازدادت 
بعــد تلقــي الفريــق الخســارة مرتــني يف دوري أبطــال 
أوروبــا أمــام بايــرن ميونــخ وبنفيكا بنتيجة 0-3 يف كل 
الــدوري  يف  الفريــق  نتائــج  تعــر  جانــب  إىل  منهــام 

اإلسباين.
يشــار إىل أن عقــد كومــان مــع برشــلونة ينتهــي بنهايــة 
معــه  الفــوز  برشــلونة  حقــق  وقــد  الحــايل،  املوســم 
يف آخــر مباراتــني عــى فالنســيا )1-3( يف الــدوري 
دوري  يف   )1-0( كييــف  دينامــو  وعــى  اإلســباين، 

أبطال أوروبا.
التقليــدي  ومــن املقــرر ان يواجــه برشــلونة منافســه 
يف  نــو،  كامــب  ملعــب  عــى  غــدًا،  مدريــد،  ريــال 
الكاســيكو، يف إطــار منافســات الجولــة العــارشة مــن 

الدوري اإلسباين.

برلني/ )أ ف ب(:
يف  للبقــاء  العــادة  فــوق  مرشــًحا  ميونيــخ  بايــرن  يبــدو 
الصــدارة يف غيــاب مدربه يوليان ناغلســامن املصاب 
بفــريوس كورونــا، عندما يســتضيف هوفنهايم التاســع 
اليــوم يف املرحلــة التاســعة مــن الــدوري األملــاين يف 

كرة القدم.
عــارش  لقــب  إىل  الطامــح  البافــاري  النــادي  ويتصــدر 
عــى التــوايل، الرتيــب برصيــد 19 نقطــة بفــارق نقطــة 
واحدة أمام مطارده املبارش بوروســيا دورمتوند الذي 
يخوض بدوره مباراة ســهلة نســبًيا أمام مضيفه أرمينيا 

بيليفيلد السابع عرش قبل األخري.
مدرجــات  امتــاء  يف  النفــس  ميونيــخ  بايــرن  ومينــي 
شــهًرا   18 مــن  أكــر  منــذ  مــرة  ألول  أرينــا"  "أليانــز 
تخفيــف  بعــد  وذلــك   2020 مــارس  منــذ  وتحديــًدا 

القيود يف بافاريا.
ويخــوض النــادي البافــاري املبــاراة يف غيــاب مدربــه 

ناغلســامن )34 عاًمــا( إلصابتــه بفــريوس كورونــا التــي 
حرمتــه مــن الجلــوس عى دكة البدالء يف املباراة ضد 
مضيفه بنفيكا الربتغايل )-4صفر( األربعاء يف الجولة 
لــدوري  الخامســة  املجموعــة  منافســات  مــن  الثالثــة 
أبطــال أوروبــا، عــى الرغــم مــن ســفره إىل الربتغــال، إاّل 

انه ظل معزواًل يف الفندق كإجراء احرازي.
أمــام  تبــدأ  لقــاءات  أربعــة  عــن  ناغلســامن  ويغيــب 
هوفنهايــم، بوروســيا مونشــنغادباخ يف الــدور الثــاين 
الحــايل،  أكتوبــر   27 يف  املحليــة  الــكأس  ملســابقة 
أونيــون برلــني يف الــدوري يف 30 منــه ومبــاراة اإليــاب 
عــى أرضــه ضــد بنفيــكا يف املســابقة القاريــة االم )2 
نوفمــرب املقبــل(، حيــث مــن املرجــح أن يعــود لتســلم 

مهامه الفنية ضد فرايبورغ يف 6 منه.
يف غيابــه، ســيقوم مســاعداه كســافر زميبــورد ودينــو 
تومبولــر بتمريــر تعليامتــه إىل الاعبــني، وقــال األخــري 
بــني  الاعبــني  اىل  بالحديــث  لشــبونة  يف  قــام  الــذي 

تلــت  التــي  الصحافيــة  املقابــات  وأجــرى  الشــوطني 
املبــاراة: "ليــس األمــر عــى هــذا النحو عندمــا ال يكون 
قــرارايت  وأتخــذ  الرئيــس  ســأكون  موجــوًدا،  يوليــان 

بنفيس".
ورد بايرن ميونيخ بأفضل طريقة ممكنة عى خســارته 
يف   1-2 فرانكفــورت  أينراخــت  أمــام  أرضــه  عــى 
أول  يف  الحــايل،  الشــهر  مطلــع  الســابعة  املرحلــة 
هزميــة لــه عــى أرضــه يف البوندســليغا منــذ مــا يقــرب 
1-5 يف  بايــر ليفركــوزن  بالتغلــب عــى  مــن عامــني، 
يف  نظيفــة  برباعيــة  بنفيــكا  يســحق  أن  قبــل  الــدوري 

املسابقة القارية العريقة.
وانتــزع هوفنهايــم فوزيــن غاليــني من بايرن ميونيخ يف 
املواســم األخــرية، حيــث ســحقه 1-4 يف سينســهايم 
يف ســبتمرب 2020 بعــد فــوزه عليــه 1-2 عــى ملعب 

أليانز أرينا يف أكتوبر 2019.
يأمل بوروسيا دورمتوند يف تضميد جراحه األوروبية 

أمســردام  أياكــس  مضيفــه  أمــام  املدويــة  وخســارته 
مــن  الثالثــة  الجولــة  يف  نظيفــة  برباعيــة  الهولنــدي 
املســابقة القاريــة العريقــة، عندمــا يحــل ضيًفــا عــى 

أرمينيا بيليفيلد.
أبطــال  دوري  يف  لــه  هزميــة  بأكــرب  دورمتونــد  ومنــي 
أوروبــا يف أمســردام بفضــل أداء وصفــه مدربــه ماركــو 
بـ"الــرديء" حيــث ظهــرت نقــاط ضعــف دفاعيــة  روزه 

قاتلة.
ويســعى بايــر ليفركــوزن إىل اســتعادة التــوازن برعــة 
بعد خامسية النادي البافاري عندما يحل ضيًفا عى 

جاره كولن السابع.
ويدخل ليفربكوزن املباراة متسلًحا بحسمه مباريات 

دريب ريناند الثاث االخرية ضد كولن.
املركــز  يف  ليفركــوزن  رشيــك  فرايبــورغ،  ومينــي 
الثالــث، يف الحفــاظ عــى ســجله خالًيــا مــن الخســارة 

عندما يحل عى فولفسبورغ.

بايرن ميونيخ مرشح للبقاء في 
الصدارة بغياب مدربه المصاب بكورونا

الدوريالدوري
 األلماني األلماني

رقم سلبي يؤرق رقم سلبي يؤرق 
برشلونة برشلونة 
قبل كالسيكو األرضقبل كالسيكو األرض

يتحدث عن المقارنة بين يتحدث عن المقارنة بين 
محمد محمد صالح وكريستيانو رونالدوصالح وكريستيانو رونالدو

تشافي:تشافي:كلوب كلوب 
  أحلم بتدريب برشلونة أحلم بتدريب برشلونة 

مه مهوإذا تلقيت عرًضا سأقيِّ وإذا تلقيت عرًضا سأقيِّ

سميث رو سميث رو أرسنال يرفض بيع أرسنال يرفض بيع 

 فان دي بيك فان دي بيكسولشاير يدافع عن سولشاير يدافع عن 

ضربة موجعة لدورتموند ضربة موجعة لدورتموند 
بغياب بغياب هاالندهاالند المصاب المصاب
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-  وجع – يكتمل 

2- صبي – ما يغطي 
جسم الجمل 

3-  تجمع بالعامية + 
جمع أخطبوط +حرف 

4-  علم مؤنث 
معكوسة + مختلفان 

+ عكس يموت 
5- للنداء + نوم مبعثرة 

6- مدينة تقع في 
قارتين 

7-  امرأة من اليمن 
معكوسة 

8-بيض السمك + 
استمر 

9-عنب غير ناضج + 
حرف – عكس بئس 

العمودي:
1- عاصمة كندا – ثلثا كحة 
2- أحرف متشابهة – س + 

عكس عام 
3-  من حاالت البحر+ مجموع 

أضالع المربع – هرب 
4-  طمأنينة – بحر 

5- انت باإلنجليزية + تسبق 
الزواج + اسم موصول 

معكوسة 
6- اختالف في اآلراء + أين 

باإلنجليزية 
7- طعم الحنظل+ مذاق + 

أكبر مدينة في أوروبا
8-  مختلفان – حول معكوسة 

9- أضخم كوكب في 
المجموعة الشمسية + 

متشابهان 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

الشجرة التي تشبه المسلم  تتكون من 6 أحرف 

الزيتون – الرمان – السبانخ – التفاح – البقدونس 
– الجرجير – الطماطم – البرتقال – الليمون – 

الملفوف – خس – موز – العنب – تين – بطيخ – 
توت – خوخ 

حل الكلمة الضائعة

النخلة

 

) APA ( شاب يبيع الذرة المشوية عىل شاطئ بحر غزة   

واشنطن/ وكاالت:
نجــح علــاء أمريكيــون يف جعــل كليــة خنزيــر 
وإذا  اإلنســان.  عــى  تعمــل  وراثيــًا  معــدل 
أكــدت تجــارب الحقــة هــذا النجــاح، قــد تصبــح 
تربيــة الخنازيــر يومــًا مــا وســيلة لتوفري األعضاء 
لإلنســان الــذي يحتــاج إليهــا، كالــكى والرئتــن 

والقلب وسواها.
أجريــت  املــايض  أيلــول  ســبتمرب/   25 ويف 
الجامعــي  النغــون  مستشــفى  يف  العمليــة 
يف نيويــورك، باســتخدام كليــة خنزيــر خضــع 
اإلنســان  جســم  يلفــظ  لكيــا  ورايث  لتعديــل 

الكلية.
ومل ُتزَرع الكلية داخل جسم اإلنسان باملعنى 
باألوعيــة  وصلهــا  تــم  بــل  للكلمــة،  الدقيــق 
الدمويــة ملريــض ميــت دماغيــًا، كانــت عائلته 
الجــزء  مســتوى  عــى  بالتجربــة،  أذنــت  قــد 

العلــوي مــن ســاقه. واســتغرقت العمليــة نحــو 
ساعتن.

وقــال مديــر معهــد النغــون لزراعــة األعضــاء يف 
مونتغومــري  روبــرت  النغــون  نيويــورك  جامعــة 
الكليــة  "عملــت  الفرنســية:  الصحافــة  لوكالــة 
مــن  يــوم  ونصــف  يومــن  خــال  جيــد  بشــكل 

التجربة". 
أن  يفــرض  الــذي  الــدور  أدت  أنهــا  وأوضــح 

تؤديه، "إذ أنتجت البول".
لــدى  كهــذه  زرع  محاولــة  أُجريــت  أن  وســبق 
الرئيســيات - لكليــة خنزيــر عملــت بعــد ذلــك 
ملــدة عــام كامــل - ولكــن مل يســبق أن شــملت 

التجربة أيًا من البرش.
ويعود ذلك إىل ســبب وجيه، وهو أن الجســم 
البــرشي يحــوي أجســامًا مضــادة تهاجــم نوعــًا 
مــن الســكر موجــودًا بشــكل طبيعــي "عــى كل 

خايــا الخنازيــر"، مــا يــؤدي إىل "لفــظ فــوري" 
للعضــو، عــى مــا أوضــح روبــرت مونتغومــري. 
ولكــن هــذه املرة أُجري تعديــل ورايث للحيوان 
بحيــث ال ينتــج هــذا الســكر، ومل يحصــل "لفظ 

رسيع للكلية".
عــى  أمــرييك  107 آالف  نحــو  حاليــًا  ويوجــد 
بينهــا  أعضــاء،  زرع  لعمليــات  االنتظــار  قامئــة 
90 ألــف عمليــة زرع كى. وميــوت يوميــًا 17 

شــخصًا يف الواليــات املتحــدة ممــن يحتاجــون 
إىل عمليات زرع.

وقال مونتغومري الذي خضع هو أيضًا لعملية 

أن  "أعتقــد  ســنوات:  ثــاث  قبــل  قلــب  زرع 
الناس، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون )...(، 

سريون يف هذا األمر معجزة محتملة".
الخنازيــر  اختيــار  أن  مونتغومــري  وأوضــح 
دون غريهــا مــن الحيوانــات يعــود إىل الحجــم 
املناســب، "فهــي تنمــو برسعــة، ولديها الكثري 

من الصغار". 
وُتســتخدم صامات قلب الخنزير أصًا عى 
اســتخدام  وميكــن  البــرش،  لــدى  واســع  نطــاق 
الحــروق  ملعالجــة  زرع  عمليــات  يف  جلودهــا 

الشديدة.

لّص يترك رسالة غاضبة
في بيت سَرقه

نيودلهي/ وكاالت:
انترشت عى مواقع التواصل صورة رسالة تركها لص، بعد أن سطا عى بيت 
يف ديــواس، بواليــة ماديــا براديــش وســط الهنــد، وفتــش كل زوايــاه، وحــن مل 
يعرث عى ما يرضيه أخذ قلًا وورقة، وكتب رسالة غاضبة لصاحب البيت.

ونقلت وسائل اإلعام عن وكالة األنباء )PTI( أّن محرض الرشطة سجل رسقة 
موظــف  منــزل  مــن  املجوهــرات  وبعــض  دوالرًا(   390 )قرابــة  روبيــة  ألــف   30

حكومــي. وهــذا املبلــغ الصغــري مــع بعــض املجوهــرات، مل يعجــب اللــص، 
فــرك رســالة كتــب فيهــا "ال يوجــد لديــك أمــوال تســتحق الرسقــة. إذن ملــاذا 
تقفــل بــاب بيتــك؟". ووفــق صحيفــة "هندوســتان تاميز"، فــإّن صاحب البيت 
مل يكــن فيــه منــذ 15 يومــًا. وحــن عــاد ووجد أغراضــه مبعرثة يف أنحاء املنزل 

قدم شكوى إىل الرشطة السبت املايض.
وذكــرت الرشطــة أن اللــص اســتخدم، عــى مــا يبــدو، مفكــرة وقلــم املوظــف 

الحكومي، صاحب البيت، لكتابة رسالته.

رجل يصطاد "قرش مطرقة" 
عمالقة ويعيدها إلى الماء 

كارولينا/ وكاالت:
اســتطاع رجــل اصطيــاد ســمكة قــرش ضخمــة مــن نــوع "املطرقــة" أو "قــرش أبــو مطرقــة" يبلــغ 
طولهــا نحــو 4 أمتــار، ووزنهــا نحــو ربــع طــن، قبالــة ســاحل واليــة كارولينــا الشــالية، لكنــه ترّدد 

يف إعادتها إىل البحر.
الصياد هو بليك كوكران، الذي يعمل مسعفًا يف مقاطعة كالدويل، لكن شغفه األول هو 

الصيد البحري.
وقال لشــبكة "يس أن أن" األمريكية: "كنُت أعرف أنه يشء كبري. أكرب ســمكة أمســكت بها 

حتى اآلن. وحن سحبتها كان مشهدًا جنونيًا".
وأضاف أنه وبعض أصدقائه يصطادون مرة يف الشهر، إذ يحاولون صيد أساك القرش أو 

نوع آخر يسّمى "الطبول الحمراء".
وأبــرز كوكــران يف تقريــر فيديــو الطعــم الكبــري الــذي اســتخدمه عــرب قــارب الكايــاك ألخــذ 

السمكة إىل 360 مرًا بعيدًا عن الشاطئ.
وأضــاف: "إن األمــر يشــبه صيــد أســاك القطــط مــن الشــاطئ. تجلــس وتنتظر بعــد أن تأخذ 

الطعم للخارج، وفجأة بدأت تلك البكرة بالرصاخ. كان األمر أشبه بالتعّلق بسيارة".
وتابــع كوكــران أّنــه علــم عندمــا رأى الزعنفــة الظهريــة للســمكة عــرف أنهــا "املطرقــة"، فســارع 
إىل التقــاط صــورة تذكاريــة معهــا عــى الشــاطئ، ثــم عملــت املجموعــة برسعــة عــى إعــادة 

السمكة الضخمة إىل املحيط.
ومــع صــدور أخبــار عــن هجات أســاك القرش خال أشــهر الصيف، قــال كوكران: "عندما 
أمســكنا بالقــرش، جــاء الكثــري مــن النــاس وقالــوا يــا إلهــي، لــن نــدع أطفالنــا يســبحون هنــا". 
وأقــول بــدوري "هنــاك أســاك قــرش يف املــاء. إنــه املحيــط، إنــه منزلها، لــن تزعجك إال إذا 

كنت تزعجها".

علماء أمريكيون ينجحون في زرع كلية خنزير في جسم إنسان
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6 وفيات  ... 

العامدي يتوقع  ... 

عرشات اإلصابات  ... 

قيادات يف "فتح"  ... 

الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة، وفاتــن 
و125 إصابة بفريوس كورونا، وتعايف 215 مصابا.

لتا  وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن الوفاتن ُســجِّ
يف جنن، واإلصابات يف ضواحي القدس )7(، جنن )28(، سلفيت 
)5(، أريحــا واألغــوار )6(، قلقيليــة )4(، الخليــل )27(، نابلــس )22(، 

بيت لحم )8(، طوباس )3(، طولكرم )5(، رام الله والبرية )10(.
الغربيــة  الضفــة  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
 ،%  2.3 النشــطة  اإلصابــات  ونســبة   ،%  96.7 بلغــت  غــزة  وقطــاع 
والوفيــات 1 % مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 61 مصابــا يف 
غــرف العنايــة املكثفــة، يف حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف 
املستشــفيات 103 مصابــن، منهــم 10 مصابــن موصولــون بأجهــزة 

التنفس االصطناعي.

القطريــة املبذولــة ودور دولــة قطــر عــى كل األصعــدة لخدمة الشــعب 
الفلسطيني.

وأطلــع الدعليــس الســفري العــامدي عــى جهــود لجنــة متابعــة العمــل 
الحكومــي املســتمرة رغــم الحصار املتواصل منــذ 15 عاما، والتبعات 
التــي فرضهــا عــدوان االحتــال اإلرسائيــي األخــري عــى غــزة يف مايــو/ 

أيار املايض.
التــي دمرهــا  الشــوارع  البــدء برتميــم  عــى  اللقــاء  االتفــاق خــال  وتــم 

االحتال خال العدوان، استعداًدا لفصل الشتاء، بتمويل قطري.  باســرتداد جثامن الشــهداء الذين ارتقوا 
قبــل نحــو شــهر، وقمعتهــا بقنابــل الصــوت 
والغــاز املســيل للدمــوع والرصــاص الحــي 

واملطاطي.
املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/   26 ويف 
ومحمــود  زهــران،  أحمــد  استشــهد 
حميــدان، وزكريــا بــدوان، مــن بلــدة بــّدو 

برصاص االحتال.
املواطنــن  بــن  مواجهــات  واندلعــت 
وقــوات االحتــال التي قمعت مســريات 
رافضة لاستيطان يف بلديت بيتا وبيت 
دجن يف نابلس شاميل الضفة الغربية.

مســرية  الجمعــة  صــاة  بعــد  وانطلقــت 
رفًضــا للبــؤرة االســتيطانية املقامــة عــى 
قمــة جبــل صبيــح يف بلــدة بيتــا جنــوب 

نابلــس، واجهتهــا قوات االحتال بقنابل 
الصوت والغاز املسيل للدموع.

الطــرق  االحتــال  آليــات  وجرفــت 
املؤديــة إىل جبــل صبيــح لعرقلــة وصــول 

املتظاهرين ومركبات اإلسعاف.
نابلــس،  رشق  دجــن  بيــت  بلــدة  ويف 
أدى عــرشات املواطنــن صــاة الجمعــة 
منــذ  املغلــق  الرئيــس  املدخــل  عنــد 
االســتيطانية  للبــؤرة  رفضــا  ســنوات،   6
وانطلــق  البلــدة.  أرايض  عــى  املقامــة 
الصــاة،  عقــب  مبســرية  املشــاركون 
تصدت لها قوات االحتال بقنابل الغاز 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  للدمــوع،  املســيل 

عرشات املواطنن باالختناق.
ويف رشق قلقيليــة، أصيــب 3 مواطنــن 

من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتال 
منزل املواطن رائد صيام يف بلدة جبل 
املكــرب بالقدس، واحتجزت املوجودين 
عليهــم  واعتــدت  واحــدة،  بغرفــة  فيــه 
يف  وفســادا  خرابــا  وعاثــت  بالــرب، 
املنــزل  صاحــب  واعتقلــت  محتوياتــه، 

ونجله، و3 من أبناء عمه.
بلــدة  االحتــال  قــوات  اقتحمــت  كــام 
األقــى،  املســجد  جنــوب  ســلوان 
نــارص  نعــامن  املواطنــن  واعتقلــت 

ونعيم عايد، بعد دهم منزليهام.
شــبان   3 االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
عقب االعتداء عليهم قرب حاجز زعرتة 

العسكري جنوب نابلس.
االحتــال  قــوات  أخــذت  ذلــك،  إىل 

بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، 
قمــع  إثــر  يف  باالختنــاق،  والعــرشات 
جيــش االحتــال مســرية قريــة كفــر قدوم 

األسبوعية املناهضة لاستيطان.
املشــاركن  االحتــال  جيــش  وهاجــم 
املعــدين  بالرصــاص  املســرية  يف 
الصــوت  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف 
إىل  أدى  مــا  للدمــوع؛  املســيل  والغــاز 
إصابــة 3 مواطنــن بالرصاص والعرشات 

باالختناق.
ويف شــامل رشق جنــن، أصيــب شــاب 
بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط 
االحتــال  جنــود  مــن  اســتهدافه  عقــب 
الــذي  العنــري  الفصــل  جــدار  قــرب 

يحيط بقرية الجلمة.

مــن  عــددا  وصــورت  مســجد،  قياســات 
املنــازل القدميــة يف قريــة عانــن غــرب 

جنن.
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الواقعــة  عانــن  اقتحمــت  االحتــال 
مبحــاذاة جدار الفصــل العنري، وأخذ 
وصــورت  الغــريب،  مســجدها  قياســات 
قــرى  عــدة  ودهمــت  القدميــة،  املنــازل 
منهــا رمانــة، والطيبــة، وتعنــك، وكثفــت 
مــن وجودهــا العســكري يف ســهل قريــة 

الجلمة.
كام اقتحمت قوات االحتال بلدة يعبد 
غــرب جنــن، ودهمــت منجــرة للمواطــن 
فايز الخطيب، واعتدت عليه واملواطن 

محمد أبو بكر بالرب، واستجوبتهام.

أيضا سفري السلطة السابق يف باريس سلامن الهريف، والكاتب عمر 
الغــول، واللــواء املتقاعــد عــاء حســني، وغريهــم مــن كــوادر منظمــة 

التحرير.
االحتــال  وزراء  رئيــس  طبيــب  اإلرسائيــي،  الحضــور  بــن  مــن  وكان 
لحكومــة  األســبق  القضــايئ  واملستشــار  رابــن،  إســحاق  األســبق 

االحتال.
ُيشار إىل أن ما ُتسّمى بـ"لجنة التواصل مع املجتمع اإلرسائيي" عادًة 

ما تستقبل نشطاء إرسائيلين، ووزراء وأعضاء كنيست سابقن.
ودامًئــا مــا تثــري تلــك اللقــاءات التطبيعية حالة من الســخط واالســتياء 

يف الشارع الفلسطيني.

ل 3791 مسافرًا عرب  تنقُّ
معرب رفح األسبوع المايض

غزة/ فلسطن:
بتنقــل  الداخليــة،  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أفــادت 

3791 مسافًرا عرب معرب رفح األسبوع املايض.

وذكرت الهيئة العامة، يف بيان، أمس، أن املعرب شهد مغادرة 2320 
مســافًرا، ووصول 1471 عائًدا، يف حن أرجعت الســلطات املرية 

140 مسافًرا.

بالتنسيق بني "الشاباك" والسلطة
قناة عربية: اعتقال خلية للجهاد 

تضم عنارص أمن فلسطينني
رام الله/ صفا:

كشــفت القنــاة "12" العربيــة النقــاب عــن اعتقــال جهــاز األمــن العــام 
"الشاباك" وأجهزة أمن السلطة، لخلية تابعة لحركة الجهاد اإلسامي 
شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة تضــم بــن عنارصهــا فرديــن مــن أجهزة 

أمن السلطة يف الضفة.
وذكــرت القنــاة العربيــة، أمــس، أن الخليــة تضــم ثاثــة عنــارص أحدهــم 
أمــن  بينــام ينتمــي االثنــان اآلخــران ألجهــزة  ينتمــي للجهــاد اإلســامي 

السلطة.
وأوضحت أن "الشاباك" اعتقل عنر الجهاد اإلسامي، بينام يجري 
التحقيــق مــع عنــري األمــن يف مركــز التحقيــق املركــزي التابــع ألجهزة 

أمن السلطة يف أريحا.
األمــن  يف  ضابــط  شــكر  أبــو  ماجــد  هــم:  فاملعتقلــون  للقنــاة  ووفقــا 
الوطنــي، جــارس دويــكات وهــو أحــد كــوادر "فتــح"، أمــا العنــر الثالث 

فهو مسؤول الخلية الناشط يف الجهاد عزت األقطش.
عنــارص يف  مــن  توجيههــا ومتويلهــا  جــرى  الخليــة  أن  القنــاة  وادعــت 

الجهاد اإلسامي من قطاع غزة

منظمة أمريكية ترفض مشاركة 
منظمات يهودية يف تحالفاتها

واشنطن/ فلسطن: 
انســحابها  األمريكيــة،  العاصمــة  يف  رايــز"  "صــن  منظمــة  فــرع  أعلــن 
العاصمــة  200 منظمــة أمريكيــة يف  نحــو  كــربى تنظمهــا  مــن تظاهــرة 
مؤيــدة  منظــامت  وجــود  رفضهــا  بســبب  الســبت،  اليــوم  واشــنطن، 

لـ)إرسائيل( ضمن تحالفها.
البيئــة  عــن  املدافعــة  الشــمس"  "رشوق  لحركــة  واشــنطن  فــرع  وقــال 
املشــاركة يف تجمــع حقــوق التصويــت يف واشــنطن، يف بيــان، أمــس، 
مؤيــدة  يهوديــة  أمريكيــة  مجموعــات  ثــاث  لوجــود  انســحابه  قــرار  إن 

لـ)إرسائيل( مدرجة ضمن التحالف.
العامــة،  للشــؤون  اليهــودي  املجلــس  هــي:  اليهوديــة  واملجموعــات 
الدينــي لإلصــاح  العمــل  اليهوديــة، ومركــز  للمــرأة  القومــي  املجلــس 

اليهودي.
وأضــاف فــرع واشــنطن أنــه رفــض التحــدث يف التجمــع، املقــرر عقــده 
اليوم، والذي ينظمه إعان الدميقراطية األمريكية، وهو تحالف يضم 

أكرث من 200 جامعة ليربالية. رام الله/ فلسطن:
الـــ20  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
القســامي  القائــد  الستشــهاد 
الــذي  حــاوة،  أميــن  املهنــدس 
اغتالتــه )إرسائيــل( يف عمليــة مدبــرة 
عــرب تفجــري مركبــة، وذلــك بعــد رحلــة 
مطــاردة وجهــاد تخللها اإلرشاف عى 
العديــد مــن العمليــات الفدائيــة التي 
أسفرت عن قتل وجرح العرشات من 

اإلرسائيلين.
االبتــدايئ  تعليمــه  أميــن  تلقــى 
مدينــة  يف  والثانــوي  واإلعــدادي 
الهندســة  بكليــة  والتحــق  نابلــس، 
الكهربائية يف جامعة بريزيت - قسم 
الهندســة الكهربائيــة، واعتقــل خــال 

الدراسة قبل التخرج بشهر واحد.
مرتــن،  االحتــال  قــوات  اعتقلتــه 
األوىل ملــدة 3 أيــام، والثانيــة يف عام 
خالهــا  تعــرض  شــهًرا   30 ملــدة   98

ألنــواع شــتى مــن التعذيــب، وواصــل 
 28 يف  وأصيــب  الجهــادي،  مشــوار 

الوقــت  ذلــك  ومنــذ   ،2001 أيــار 
أضحى مطاردا لاحتال االرسائيي.

تزوج حاوة من ابنة عمه التي انتظرته 

33 شــهرا فــرتة اعتقالــه، وأنجب منها 

طفله "عدنان".
حــاوة  املهنــدس  االحتــال  اتهــم 

لحركــة  العســكري  الجنــاح  بقيــادة 
كان  فقــد  نابلــس،  يف  حــامس 
االحتــال؛  لقــوات  األول  املطلــوب 
ملشــاركته يف عمليــات فدائيــة أدت 
املســتوطنن  عــرشات  قتــل  إىل 

وإصابة املئات بجروح.
العمليــة  عــى  حــاوة  وأرشف 
يف  وقعــت  التــي  االستشــهادية 
ملهــى "الدولفانيــم" يف )تــل أبيــب(، 
مجنــدا   23 مــرع  عــن  وأســفرت 
إرسائيليا، باإلضافة إىل مشاركته يف 
عــن  أســفرت  أخــرى  عمليــات فدائيــة 
أكــرث  وإصابــة  مســتوطنا   48 مــرع 

من 200 آخرين بجروح.
القائــد  الشــهيد  االحتــال،  واغتــال 
أكتوبر/ترشيــن   22 مســاء  حــاوة 
األول 2001 وهــو صائــم، يف عمليــة 
اغتيــال مدبــرة بواســطة مركبة متفجرة 
جامعــة  منطقــة  يف  يســتقلها  كان 
أمــام مستشــفى  نابلــس،  النجــاح يف 

نابلس التخصيص.

التنمية البرشية بالصحة تعزز 
تعاونها مع "طب اإلسالمية"

غزة/ فلسطن: 
اســتقبل املديــر العــام لتنميــة القــوى البرشيــة د.محمــد 
اإلســامية  بالجامعــة  الطــب  كليــة  مــن  وفــدًا  زقــوت، 
نعيــم،  د.فضــل  بالجامعــة  الطــب  كليــة  عميــد  برئاســة 
ود.أنــور الشــيخ خليــل نائــب عميــد كليــة الطب للشــئون 
الجراحــة  قســم  رئيــس  الهمــص  ود.صهيــب  الرسيريــة، 

بكلية الطب، وخالد الكحلوت مدير كلية الطب.
الصحــة  وزارة  بــن  الرشاكــة  تعزيــز  أهميــة  زقــوت  وأكــد 
واملؤسســات األكادمييــة مبــا يخــدم املصلحــة العامــة، 
بــن  املشــرتكة  امللفــات  مناقشــة  متــت  أنــه  إىل  الفتــًا 

الوزارة وكلية الطب مبا فيها تدريب طلبة الجامعة.
بــدوره تحــدث نعيــم عــن عمــق العاقــة بــن كليــة الطــب 
للتعــاون  الجامعــة  اســتعداد  مبديــًا  الصحــة،  ووزارة 
وترســيخ العاقــات، ملــا فيــه مصلحــة للجامعــة وطلبتهــا 
واســتيعاب  الجامعــة  لطلبــة  تدريبيــة  برامــج  وتوفــري 

الخريجن للتدريب.
واتفــق الحضــور عــى عقــد ورشــة عمــل خاصــة لرتتيــب 
بعــض امللفــات وإقــرار موضــوع االتفاقيــة بــن الجامعــة 
تــم الحديــث عــن  والــوزارة فيــام يخــص التدريــب، كــام 

الدبلومات الصحية التي تتم بالتنسيق مع الجامعة. 

رام الله-غزة/ محمد عيد:
اتفاقيــة  أن  إىل  قانونيــة  دراســة  خلصــت 
غــري  االتفاقيــات  مــن  واحــدة  أوســلو 
املتكافئــة بــن األطــراف مــن حيــث الخــربة 

القانونية والتفويض واللغة.
يشــوبها  االتفاقيــة  أن  الدراســة  وأكــدت 
أهمهــا:  متعــددة،  أســباب  لعــدة  البطــان 
اإلكــراه بالنســبة للواقــع الــذي كان يعيشــه 
حالــة  عــن  فضــا  الفلســطيني،  الطــرف 
الغمــوض حــول إيداع االتفاقية وتســجيلها 
وفقــا لنــص املــادة 102 مــن ميثــاق األمــم 

املتحدة.
)الدائــرة  أعدتهــا  التــي  الدراســة  وقالــت 
القانونية يف الجبهة الدميقراطية(، أخرًيا: 
إن أوســلو تجاوزت األطر القانونية لتســوية 
انتهــاكا  يعــد  مــا  الفلســطينية  القضيــة 

للقواعد اآلمرة يف القانون الدويل.
اتفاقيــة  مــن  الرئيــس  الهــدف  أن  وأكــدت 
أوسلو هو إنشاء سلطة األمر الواقع بطابع 
قانــوين مــرشوع رغــم االنتهــاكات للقانــون 
الــدويل، إضافــة إىل أن االتفاقيــة مل تعــدد 
الحقــوق املدنيــة والسياســية فيــام يتعلــق 
بحــق تقريــر املصري واالســتقال والحقوق 

غري القابلة للترف.
ميكــن  بأنــه  القانونيــة  الدراســة  وختمــت 
أســمى  الحقــوق  "إن  النهايــة:  يف  القــول 
مــن االتفاقيــات، وإن االتفاقيــات ال تعــدم 
الفلســطينية  الحقــوق  أن  مبــا  الحقــوق، 
املطالــب بهــا هــي مــن القواعــد اآلمــرة يف 

القانون الدويل وغري قابلة للترف".
عنــوان  حملــت  التــي  الدراســة  وتطرقــت 
القانــون  ضــوء  يف  أوســلو  »اتفاقيــة 
الــدويل« إىل اتفاقيــة أوســلو بــن التوقيــع 
والتصديق واإليداع، واإلقليم الفلسطيني 
اســتقال  وحــق  املصــري  تقريــر  وحــق 
لاجئــن  والتعويــض  والعــودة  الشــعوب، 

يف اتفاقية أوسلو.
ال تكافؤ

وقالــت الدراســة إن مســألة توقيــع اتفاقيــة 

أوسلو، أثارت ثاث قضايا أساسية، هي: 
املوقعــن،  بــن  الخــربة  يف  )الاتكافــؤ 
مــن  الفلســطيني  الوفــد  توقيــع  مبــارشة 
املوقعــن  ومخالفــة  تفويــض،  غــري 

الفلسطينين للقانون(.
وأوضحــت أن النقطــة األوىل التــي تتمثــل 
بــا تكافــؤ الخــربة بــن املوقعــن، هــي أن 
مــن  جيــًدا  نفســه  أعــد  اإلرسائيــي  الوفــد 
خــال املفاوضــات الرسية التي حصلت، 
بهدف تهيئة الطرف الفلسطيني وإعداده 
نفســيا ملــا تريــد، ثــم إثــارة مخاوفــه، بعــد 

ذلك إثارة آماله، وصوال إىل االخرتاق.
يف  نجحــت  )إرسائيــل(  إن  وقالــت 
الفلســطيني  الوفــد  عــى  رشوطهــا  إمــاء 
القضيــة  إبعــاد  خــال  مــن  املفــاوض 
فــا  الدوليــة،  الرشعيــة  عــن  الفلســطينية 
القــرار  دون  دويل  قانــون  أو  دويل  مؤمتــر 
242 و338، ومبدأ األرض مقابل السام، 

وأن االنسحاب سيكون غري كامل، أي أقل 
من حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وكذلــك ربــط االنســحاب مبســألة التعــاون 
الوفــد  متيــز  كــام  األمنــي،  والتنســيق 
اإلنكليزيــة  اللغــة  بإتقانــه  اإلرسائيــي 
وكان  التفــاوض،  بلغــة  املختصــة  الجيــدة 
معــه جميــع الوثائق والخرائط التي متتلك 

دقة عالية.
وبحســب الدراســة فإن الوفد الفلســطيني 
املفاوض مل يعِط أهمية قانونية لاتفاق، 
ومل يرشكــوا أي قانــوين متخصــص بشــؤون 
بدواعــي  االتفاقيــات  أو  املفاوضــات 
الرسيــة، كــام أنهــم مل يكونوا يتقنون اللغة 

اإلنكليزية.
بحســب  واألهــم،  الثانيــة  النقطــة  أمــا 
موقــع  الفلســطيني  الوفــد  فــإن  الدراســة، 
يصــدر  مل  أوســلو  اتفاقيــة  مبــادئ  إعــان 
القانــون  ينــص  كــام  للتوقيــع  تفويــض  لــه 
مختصــا  التفويــض  كان  بــل  الــدويل، 
مبفاوضــات مدريــد، األمــر الــذي أدى إىل 
بــروز انتهــاكات قانونيــة بــارزة عــى صعيــد 

بواســطة طــرف واحــد يعفــي الطــرف اآلخــر 
مــن القيــام بواجــب التســجيل، وتــم تأكيــد 
وجــوب التســجيل يف املــادة 80/01 مــن 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 1969.

وبحســب معــدي الدراســة القانونيــة، فقــد 
املعاهــدات  مجموعــة  بشــأن  بحثــا  أجــروا 
الدوليــة املســجلة يف األمــم املتحــدة عام 
الوصــول  مــن  يتمكنــوا  مل  لكنهــم   ،1993

إىل اتفاقيــة أوســلو، مــا يعنــي أن االتفاقية 
ل. مل ُتسجَّ

واســتدلوا ببعــض آراء القانونيــن أنــه كان 
هنــاك أزمــة ماليــة يف املنظــامت الدولية، 
االتفاقيــات  معظــم  نــرش  عــدم  إىل  أدى 
ويف  الثامنينيــات،  فــرتة  منــذ  الدوليــة 
إطــار البحــث توصــل الباحثــون إىل ثاثــة 
املتحــدة  األمــم  وثائــق  مــن  مســتندات 
لألمــم  الطرفــن  مــن  إخطــار  عــى  تنــص 
)إرسائيــل(  بــن  اتفاقــات  حــول  املتحــدة 

والفلسطينين.
وخلصت الدراسة إىل أنه "يصعب القول 
إن إيــراد ثــاث اتفاقيــات مــن أوســلو إىل 
األمــم املتحــدة وإعطائها أرقاما كودية هو 
مــن  إخطــارا  باعتبــاره  لاتفاقيــة،  تســجيل 
الــدول الراعيــة وليس مــن طريف االتفاقية، 
بل إخطار الدول الراعية لاتفاقية تعرتض 
عليه )إرسائيل( كيا متنح منظمة التحرير 

صفة حكومة دولة فلسطن".
بهــدف  كان  اإلخطــار  أن  إىل  وأشــارت 
اتفاقيــات  مــع  الدوليــة  القــرارات  توفيــق 
أعطــت  أنهــا  مبــا  العكــس،  وليــس  أوســلو 
للفلســطينين حقــا أقــل بكثــري مــام أعطتــه 

قرارات الرشعية الدولية.
االستقالل

األقــوال  القانونيــة،  الدراســة  وفنــدت 
اإلرسائيلية حول االســتقال الفلســطيني، 
قــرار  بــأن  القــول  صحيحــا  ليــس  وقالــت: 
إعــان  إليــه  اســتند  الــذي   181 التقســيم 
االســتقال عــام 1988 تجــاوزه الزمــن كــام 

تدعي )إرسائيل(.

منظمــة  وبرنامــج  الفلســطيني  القانــون 
التحرير الفلسطينية وعى صعيد القانون 

الدويل.
غير مسجلة في األمم المتحدة

ومــن حيــث التصديــق، مل تشــرتط اتفاقية 
أوسلو التصديق عليها من قبل الجانبن، 
بل أقر إعان املبادئ يف 13/09/1993 
يف املــادة 17 بدخــول حيــز التنفيــذ بعــد 
يشــرتط  ومل  التوقيــع،  مــن  واحــد  شــهر 
الكنيســت  صادقــت  ولكــن  التصديــق، 
بعــد  أوســلو،  اتفاقيــة  عــى  اإلرسائيــي 
إلغــاء قانــون منع االتصــال مبنظمة التحرير 

الفلسطينية يف 06/08/1986.
يف  عرفــات  يــارس  التــزم  املقابــل،  يف 
تونــس  يف  املوقعــة  االعــرتاف  رســالة 
موافقــة  عــى  الحصــول   ،09/09/1993

فيــام  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  مــن 
والتعديــات  الوطنــي  بالربنامــج  يتعلــق 

التي تعهد بتعديلها.
أمــا مــن حيــث اإليــداع، فهنــاك فرضيتــان، 
مل  ولكننــا  أودعــت،  االتفاقيــة  أن  األوىل 
نحصــل أو نطلــع عــى وثائــق رســمية تؤكــد 
ذلــك، حيــث نكتفــي باالعتامد عى بعض 

إخطارات األمم املتحدة ومجلس األمن.
اإليــداع،  عــدم  هــي  الثانيــة  والفرضيــة 
باعتبارهــا اتفاقيــة داخليــة واعرتاًفــا باألمــر 
عــدم  فرضيــة  يرجــح  ومــا  فقــط،  الواقــع 
االتفاقيــة  اشــرتاط  عــدم  هــو  إيداعهــا 
للتصديق واإليداع كام تنص املادة 102 
أن  يعنــي  مــا  املتحــدة،  األمــم  ميثــاق  مــن 
اإليــداع  نتائــج  عــى  حصلــت  )إرسائيــل( 
الــذي مل يحصــل عــى األرجــح، وحرمــت 

الطرف الفلسطيني آثارَه.
وحــددت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة 
يف قراراتهــا )79 بتاريــخ 14/12/1946، 
 ،)12/12/1950 يف   482 وقــرار 
مجموعــة قواعــد إلجــراء عمليــات تســجيل 
دخــول  أهمهــا  واملعاهــدات،  االتفاقيــات 
التســجيل  وأن  التنفيــذ،  حيــز  االتفاقيــة 

وذكــرت أن هنــاك بعــض مامــح الدولــة مل 
املفاوضــات  برســم  وهــي  اآلن،  إىل  ُتَقــرَّ 
واملطــار  باملينــاء  يتعلــق  فيــام  النهائيــة 
وغريهــام، إضافــة إىل أن نصــوص اتفاقيــة 
االســتقال  إعــان  حجبــت  أوســلو 
وتجاهلــت حــق الشــعب الفلســطيني يف 

االستقال.
الالجئون

وتطرقــت الدراســة إىل أن قضيــة الاجئن 
آليتــن:  إىل  أحيلــت  الفلســطينين 
األطــراف،  املتعــددة  املفاوضــات  األوىل 
كل  ويف  الثنائيــة،  املفاوضــات  والثانيــة 
جولــة مــن املفاوضــات، كانــت املطالــب 
الفلســطينية تشــرتط تنفيــذ القــرار 194، 
فناحظ أن مفهوم أوسلو لعودة الاجئن 
عــى  كان  والتعويــض  الفلســطينين 

الشكل التايل:
التفرقــة  االتفاقيــات  اعتمــدت  أوال: 
والنازحــن   1948 عــام  الاجئــن  بــن 
1967، ثانيــا: تــم تشــتيت قضيــة  عــام 
آليــة  للتفــاوض:  آليتــن  عــرب  الاجئــن 
يف  ثنائيــة  وآليــة  األطــراف،  متعــددة 
املفاوضات النهائية، وثالثا: تقييد حق 
العــودة للنازحــن عام 1967 دون رشط 
التعويــض بــإدارة أطــراف خارجيــة عــى 
عربيتــن  ودولتــن  )إرسائيــل(  رأســها 
فقدتا أرايض فلسطينية كانت تديرها، 
وليســت لديها هموم جدية من الوجود 
اللتــن  واألردن  كمــر  الفلســطيني 
تريــان أن معظــم الاجئــن مواطنــن يف 

أراضيهام، خافا للبنان وسوريا.
عربــة  وادي  اتفاقيــة  تجاهلــت  ورابعــا: 
بــن األردن و)إرسائيــل(، تحديــد الهويــة 
عــى  نصــت  حيــث  الفلســطينية، 
الاجئــن  ملشــكلة  عــادل  حــل  تحقيــق 
يف  ورد  كــام  املرشديــن  واألشــخاص 
 194 للقــرار  وفقــا  وليــس   ،242 قــرار 
الخــاص بالاجئــن والقــرار 237 الخــاص 

بالنازحن.

دراسة قانونية: اتفاقية أوسلو غري متكافئة 
وغمــوض بشــأن تسجيلهــا يف األمــم المتحــدة

20 عاًما عىل استشهاد المهندس القسامي أيمن حالوة
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)الضمــر لرعايــة األســر وحقــوق اإلنســان، والحركة العامليــة للدفاع عن 
األطفال- فلسطني، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان 
املرأة العربية، ومركز بيســان للبحوث واإلمناء(. هذه ســت مؤسســات 
فلســطينية تعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان، باتــت بقــرار مــن حكومــة 
االحتالل أمس الجمعة منظامت إرهابية، ويطبق عليها قانون اإلرهاب 

بحسب التصنيف اإلرسائييل.
حقــوق  مجــال  يف  تعمــل  قدميــة  مؤسســات  املذكــورة  املؤسســات 
اإلنسان منذ سنوات طويلة، ولها رشاكة مع جهات دولية مانحة، وهي 
متارس عملها داخل األرايض الفلسطينية املحتلة، ولها تراخيص عمل 
سارية املفعول من السلطة الفلسطينية بحسب القانون الفلسطيني، 
والســلطة الفلســطينية ســلطة تحظــى باعــراف دويل، وهــي مراقــب يف 
األمــم املتحــدة، ومــن ثــم ليــس لدولــة االحتــالل مدخــل قانــوين بحســب 
الترشيعات الدولية لالعراض عىل هذه املؤسسات، أو دمغها بتهمة 

اإلرهاب، بناء عىل تقارير إرسائيلية تفتقر للمصداقية والنزاهة.
ألداء  نقديــة  مضامــني  ذات  رقابيــة  تقاريــر  لهــا  املذكــورة  املنظــامت 
الســلطة، أو ألداء الفصائــل يف مجــال حقــوق اإلنســان، وعندهــا تقاريــر 
للظلــم واإليــذاء، وال ســيام يف مجــال املــرأة  دفاعيــة عمــن يتعرضــون 
والعمــل واملــزارع والطفــل، وخــالف ذلــك، وتجتهــد أن تكــون تقاريرهــا 
موضوعيــة وذات مصداقيــة يف العــالج، وهي ترســلها للجهات املعنية 
لالســتفادة منهــا، وإصــالح القــرارات موضــوع النقــد، وتعديــل القــرارات 
الجديــدة مبــا يتــالءم مــع القانون الدويل وحقوق اإلنســان، وعليه، فهي 

ليست منظامت أمنية أو عسكرية.
والقــرار  اإلرسائيــيل  التدخــل  انتقــدت  قــد  اشــتية  حكومــة  كانــت  وإذا 
اإلرسائيــيل، وكذلــك رفضتــه الفصائــل، ويرفضه الشــعب الفلســطيني، 
فــإن الواجــب يقتــي مــن الــرشكاء املانحــني لهــذه املنظــامت التدخــل 
أنصــار حقــوق  مــن  بايــدن  الرئيــس  وإذا كان  القــرار اإلرسائيــيل،  إلدانــة 
اإلنســان واملدافعــني عنهــا، فهــذا يقتــي من الخارجيــة األمريكية بيان 

موقفها.
الــرشكاء  أو  األمريكيــة،  الخارجيــة  بتدخــل  متفائــال  لســت  أنــا  نعــم، 
يختــص  عنــري  مفهــوم  اإلنســان  لحقــوق  مفهومهــم  ألن  األوربيــني، 
بالرجــل األبيــض والعيــون الزرقــاء، وهــم عندنــا يف فلســطني وغرهــا مــن 
البــالد العربيــة يلــوذون بالصمــت، بــل يتعاملــون مــع كل رئيــس ينتهــك 
حقــوق اإلنســان ويدعمونــه إذا حافــظ عــىل مصالحهــم، وقــدم خدمــات 

لهم.
إن القــرار اإلرسائيــيل لــن مينــع هــذه املنظــامت مــن العمــل، ألنهــا تعمل 
يف األرايض الفلســطينية، ولكنــه وال شــك ســيعرقل عملهــا، وســيؤثر 
هــذه  تقاريــر  وســتعترب  الدوليــة،  الجهــات  مــع  رشاكتهــا  يف  ســلبيا 
املؤسسات تقارير مؤسسات إرهابية ال تتعامل معها، مع مطالبة دول 
العــامل بعــدم التعامــل معهــا ومــع مــا يصــدر عنهــا مــن تقاريــر. ومع ذلك 

نحن يف حاجة للبحث عن األهداف املنصوبة لهذا القرار.
ويف النهايــة يكشــف القــرار اإلرسائيــيل هــذا عن أن املشــكلة الجوهرية 
تكمــن يف االحتــالل، وتكشــف عــن مــدى حاجتنــا فلســطينيا إىل التحــرر 
منه ألنه يتحكم يف حياتنا، بل يف كل صغرة وكبرة من شؤون حياتنا، 

حتى يف مجال الكلمة والتقرير.

مؤسسات إرهابية.. فما الهدف؟

ميزات جديدة يعتزم "واتساب" 
تقديمها.. تعرف إليها

كاليفورنيا/ وكاالت:
الفــوري األشــهر "واتســاب" إلطــالق ميــزات  يعتــزم تطبيــق الراســل 

جديدة تقدم خيارات أوسع للمستخدمني.
ومــن أبــرز املزايــا التــي يعتزم "واتســاب" طرحهــا: الوصول إىل الكثر 
مــن الســلع والبضائــع، إذ تتضمــن امليــزات الجديــدة إمكانيــة البحــث 

عن سلع وبضائع يرغبون برشائها من خالل كتالوج خاص.
وبإمكان الرشكات الراغبة بعرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن 
فئات خاصة تدرج يف التطبيق، بحيث ال يضطر املستخدم للبحث 

الطويل.
وميكــن الوصــول إىل هــذا الكتالــوج عــرب رابــط أو زر الــرشاء يف أعــىل 

صفحة الرسائل.
ومن بني امليزات أيًضا، الرســائل ذاتية االختفاء، حاليا توفر الرشكة 
إمكانية إخفاء الرسائل املرسلة بعد مرور فرة زمنية تبلغ 7 أيام من 
إرســالها، وقــد تقــوم الرشكــة يف التحديــث القــادم بتقديــم خيــارات 
التــي تختفــي  أكــر للمســتخدمني، وذلــك مــن أجــل تحديــد املــدة 

الرسالة بعدها تلقائيا دون أي تدخل منك فيها.
تعيــني  للمســتخدمني  ميكــن  أيــام   7 االفــرايض  الخيــار  مــن  وبــداًل 

اختفاء الرسائل املرسلة ملدة تراوح بني 24 ساعة و90 يوما.
وبــدأ تطبيــق واتســاب يف اختبــار خيــار بــدء االســتامع ثــم الخــروج من 

املحادثة، مع االستمرار يف تشغيل الرسالة الصوتية.
وأثناء التشغيل يتم تثبيت نافذة يف الجزء العلوي من التطبيق، مع 

خيار إيقاف تشغيل الرسالة الصوتية مؤقتا أو إيقافها نهائيا.

باريس/ وكاالت:
"كارتييــه"  مجوهــرات  مــن  مجموعــة  ُتظهــر 
ضمــن معــرض بــدأ أمــس يف باريــس، أن الــدار 
بدايــة  منــذ  اإلســالم  فنــون  اســتوحت  العريقــة 
لجهــة  مجوهراتهــا،  لتحديــث  العرشيــن  القــرن 
األشكال الهندسية، والجمع بني اللونني األزرق 
هــذا  واســتمر  الزمــردي،  واألخــر  الفــروزي 

التوجه لديها إىل اليوم.
قــد  اإلســالم"  وفنــون  "كارتييــه  معــرض  وكان 
افتتــح يف متحــف الفنون الزخرفية يف العاصمة 
الفرنســية ويهــدف إىل تبيــان الرابــط املدهــش 
املســاجد  وتكســية  الفاخــرة  املجوهــرات  بــني 
واألقمشة ذات الزخارف العثامنية أو الصناديق 

الفارسية املطعمة.
وأوضحــت مســاعدة مديــرة قســم فنون اإلســالم 
يف متحــف اللوفــر جوديــت إينــون رينــو لوكالــة 

عــىل  القيمــني  مــن  وهــي  الفرنســية،  الصحافــة 
تشــّكل  املعروضــة  املجموعــة  إن  املعــرض، 
"بحثــًا" مل يســبق أن ُعــرض. وقالــت قّيمــة أخــرى 
املجوهــرات  قســم  أمينــة  هــي  املعــرض  عــىل 
القدميــة والحديثــة يف متحــف الفنــون الزخرفيــة 
إيفلــني بوســيميه إنهــا املــرة األوىل التــي يعيــد 
معــرض مخصــص للمجوهــرات "بنــاء كل مراحل 

اإلبداع".
ورشحت أّن لوي كارتييه، حفيد مؤسس الدار، 
مل يســتوِح كثــرًا مــن حركــة الفــن الحديــث يف 
بدايــة القــرن العرشيــن، وأراد أن يقــدم للزبائــن 
فارســيًا"،  ورمبــا  روســيًا،  رمبــا  جديــدًا،  "شــيئًا 

فوقع اختياره يف النهاية عىل الفاريس. 
مــن  أســايس"  "جــزء  كان  املرحلــة،  تلــك  ويف 
فنــون  مــن  مســتوحى  "كارتييــه"  مجوهــرات 
اإلســالم مام جعل الدار "تتســم بالحداثة نســبة 

إيفلــني  قالــت  مــا  عــىل  الحديــث"،  بالفــن  إىل 
بوسيميه.

مــن  "مأخــوذة  الهندســية  األمنــاط  أن  وأشــارت 
العــامرة"، فيــام اســتلهمت جوانــب أخــرى "مــن 

تكسية املساجد يف آسيا الوسطى". 
أمــا جمــع األلــوان فيــأيت أيضــًا مــن الــرشق، مثــل 
مــع  الجنــة"  "لــون  أو  األخــر  اللــون  اســتخدام 

أزرق الفروز الفاتح وأزرق الالزورد الداكن.
ويف ثالثينات القرن العرشين، أدخلت املديرة 
البنفســجي  اللــون  توســان  جــان  للــدار  الفنيــة 
املســتوحى مــن حجــر الجمشــت )األماثيســت( 
مــن  مســتلهمة  األبعــاد  ثالثيــة  قطعــًا  وابتكــرت 

املجوهرات الهندية من إمرباطورية املغول.
ال  األمنــاط  وهــذه  الهندســة  "هــذه  أن  وأكــدت 
املكونــات  مــن  وباتــت  اليــوم،  موجــودة  تــزال 

الرئيسية للدار، وتتحىل يف قطعها".

لندن/ وكاالت:
األوىل  محطتهــا  إىل  "أمــل"  الدميــة  وصلــت 
مــن  انطلقــت  طويلــة  رحلــة  بعــد  بريطانيــا،  يف 
مدينــة غــازي عنتاب الركية القريبة من الحدود 

السورية يف الـ27 من متوز/ يوليو املايض.
والدميــة الخشــبية "امــل الصغــرة"، التــي يبلــغ 
طولهــا ثالثــة أمتــار ونصــف، مصممــة عىل شــكل 
مــن عمرهــا؛  التاســعة  طفلــة ســورية الجئــة يف 
بهــدف نقــل الصعوبــات التــي يعانيهــا األطفــال 

السوريون الالجئون إىل األجندة الدولية.
محطتهــا  إىل  "أمــل"  تصــل  أن  املقــرر  ومــن 
مــن  الثالــث  يف  مانشســر  مبدينــة  األخــرة 
ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب املقبــل، لتكــون بذلــك 
ملحميــة  رحلــة  يف  كلــم   8000 قطعــت  قــد 
أســبوعا، عــربت خاللهــا مثــاين   14 اســتغرقت 
وبلجيــكا  وإيطاليــا  اليونــان  منهــا  أوروبيــة،  دول 
 65 يف  وتجولــت  وفرنســا،  وأملانيــا  وســويرسا 

مدينة.
أمــل  ســتزور  مانشســر،  إىل  وصولهــا  وقبــل 
مدنــا بريطانيــة عديــدة منهــا كانربــري، ولنــدن، 

وأكسفورد، وكوفنري، وبرمنغهام.
ويف لنــدن، مثــة مفاجــأة خاصــة تنتظرهــا، فيــوم 
الحــايل،  أكتوبــر  األول/  ترشيــن   24 األحــد 
ستكون كعكة عيد ميالد رائعة، وبألوان عديدة، 
مــن إعــداد الشــيف يوتــام أوتولينغــي بانتظارهــا 
احتفــاال  ألــربت"  أنــد  "فيكتوريــا  متحــف  يف 
العمــر،  مــن  العــارشة  وبلوغهــا  ميالدهــا،  بعيــد 
عروضــا  يتضمــن  الــذي  االحتفــال،  وسيشــاركها 
موسيقية وورش عمل، كثر من األطفال الذين 

متت دعوتهم من أنحاء العاصمة الربيطانية.
تقــام يف  أخــرى  فعاليــات  أمــل يف  وستشــارك 
أماكــن عــدة مــن لنــدن، مبــا يف ذلــك كاتدرائيــة 
ودار  وستمنســر،  وكاتدرائيــة  بــول،  ســانت 
األوبــرا امللكيــة، ومركــز ســاوث بانــك، واملرسح 
األغــر  الطــرف  وميــدان  الربيطــاين،  الوطنــي 

"ترافلغر سكوير". 
وحظيــت أمــل الصغــرة باســتقبال حافــل حــني 
مدينــة  شــاطئ  الخشــبيتان  قدماهــا  وطئــت 
يف  األوىل  محطتهــا  الســاحلية،  فولكســتون 
بريطانيــا، وكان بــني مســتقبليها املمثل الشــهر 

جــود لــو، إىل جانــب حشــد مــن األطفــال الذيــن 
العمالقــة،  بالدميــة املتحركــة  للرحيــب  جــاؤوا 

التي يبلغ ارتفاعها 3.5 مر.
ســكة  مســار  عــىل  فولكســتون  تغــادر  أن  وقبــل 
عــت أمــل الصغــرة  حديــد قدميــة مهجــورة، ُودِّ
برنــني األجــراس وجوقــات غنــاء محليــة قدمــت 
فرقــة  مــن  سيباســتيان  ألنيــل  جديــدا  عمــال 
وضعهــا  بكلــامت  املعــارصة"،  لنــدن  "أصــوات 
أعضــاء يف جمعيــة "كينت رفيوجي آكشــن نت 
ال  الذيــن  األطفــال  الالجئــني  ملســاعدة  ورك"؛ 

يرافقهم أي شخص بالغ من عائالتهم.
و"أمــل" هــي دميــة متحركــة عمالقــة، مصنوعــة 
يحركهــا  الكربــون،  وأليــاف  خشــبية  قضبــان  مــن 
شــخصا،   11 يضــم  الدمــى  محــريك  مــن  فريــق 
اثنــان منهــم الجئان ســابقان، ويعملون بالتناوب 
للتحكــم يف ســاقيها وذراعيهــا ومالمــح وجههــا، 
وهــي متثــل طفلــة ســورية الجئــة تقــوم برحلتهــا 
الطويلــة بحثــا عــن أمهــا، لتصــل إىل بــر األمــان، 
العــودة إىل  مــن  وتبــدأ حيــاة جديــدة، وتتمكــن 

املدرسة.

باريس/ وكاالت:
حــول  العاملــي  املؤمتــر  مــن  قليلــة  أيــام  قبــل 
كشــفت  غالســكو،  يف  ُيعقــد  الــذي  املنــاخ 
دراسة أن األثرياء أكر تلويثًا للبيئة من الفقراء 
لتدابــر  يخضعــوا  بــأن  وطالبــت  العــامل،  يف 

رضيبية محددة.
وبينــام تزيــد مســتويات انبعاثــات الكربــون هذا 
العام، فإن نسبة الـ1 % األكر ثراًء ساهموا يف 
انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاين أكســيد 
2019 عــن كل واحــد، وفقــًا  الكربــون يف عــام 
لهــذه الدراســة التــي أجراهــا الخبــر االقتصــادي 
"وورلــد  مديــري  أحــد  تشانســيل،  لــوكاس 

انيكواليتي الب" يف كلية باريس لالقتصاد.
وبشــكل تراكمي مّثل 17 % من انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون العاملية يف نفس العام. 

وأوضحت "وورلد انيكواليتي الب" أن كل هذه 
االســتهاليك  الســلوك  مــن  تــأيت  االنبعاثــات 
التــي  الســكان  مــن  الفئــة  لهــذه  واالســتثامري 
متثــل 10 % مــن ســكان العــامل، مســؤولون عــن 
املقابــل  يف  العــامل.  يف  االنبعاثــات  نصــف 
ســكان  مــن  األفقــر  الفئــة  نصــف  أســهم  اآلخــر، 
العــامل يف إصــدار 1.6 طــن فقــط مــن الكربــون 
عن كل فرد، أو 12 % من االنبعاثات العاملية.

وقــال لــوكاس تشانســيل: "هنــاك تفاوتــًا كبــرًا 
يف املســاهامت يف مشــكلة املنــاخ"، معتــربا 
التــدرج يف الدخــل يجعــل مــن املمكــن تفســر 

جزء كبر من التفاوت يف االنبعاثات.
البلــدان  أن  إىل  كذلــك  الدراســة  وخلصــت 
بكثــر  أعــىل  كربونيــة  بصمــة  لديهــا  املتقدمــة 
املصّنعــة  املنتجــات  االعتبــار  يف  األخــذ  بعــد 

يف الخــارج واملســتوردة عــىل أراضيهــا، موجهة 
مــن   %  25 بنحــو  تســهم  التــي  ألوروبــا  االتهــام 

االنبعاثات الكربونية العاملية.
الدراســة  تــويص  املقرحــة،  الحلــول  بــني  مــن 
يف  أكــرب  بشــكل  الفرديــة  االنبعاثــات  مبراعــاة 
السياســات العامــة، مــن أجــل تحديــد الســلوك 

امللوث بشكل أفضل. 
وأشــارت إىل إمكانيــة القيــام بذلــك مــن خــالل 
األدوات التي تستهدف االستثامر يف األنشطة 
امللوثــة والوقــود األحفــوري، مــع فــرض رضائــب 
تصاعديــة عــىل حيــازة حقــوق امللكية املرتبطة 
أيضــًا  ودعــت  مثــاًل.  الخــراء  غــر  باألنشــطة 
أكــرب  عــىل  املفروضــة  الرائــب  ملراجعــة 
بيئيــة  فــرض رضائــب  إىل  إشــارة  امللوثــني يف 

تصاعدية عىل الروة.

إيلون ماسك ســـيـبنـــــي
نفًقا بطول 47 كيلومتًرا 

لسيارات "تسال"
نيفادا/ وكاالت:

حصــل رجــل األعــامل واملليارديــر إيلــون ماســك عــىل املوافقــة لبنــاء نظــام 
لنفق بطول 29 مياًل )46.6 كيلومر( تحت الس فيغاس.

وسيســمح ذلك ملا يصل إىل 57 ألف مســافر بركوب ســيارات "تســال" من 
وإىل الفنادق كل ساعة، وكذلك إىل مطار املدينة وملعب "ريديرز" لكرة 

القدم، وفقًا لصحيفة "دييل ميل".
وتقــوم رشكــة "بورينــغ" التابعــة ملؤسســة "ســبيس إكــس" بالفعــل بتشــغيل 
إصدار أصغر من نظام "فيغاس لوب" أســفل مركز مؤمترات الس فيغاس، 
الذي تم افتتاحه يف وقت ســابق من هذا العام. وبداًل من الســيارات التي 
تضغــط عــىل األشــخاص مــن مــكان إىل آخــر برسعــات عاليــة، تتميــز الفكــرة 
مبركبات "تســال" العادية التي يقودها أشــخاص يتدفقون عرب نفق برسعة 

35 مياًل يف الساعة فقط.

ومــع ذلــك، متــت املوافقــة اآلن عــىل توســيع ضخــم لألنفــاق عــىل مســتوى 
املدينة، الذي اقرحته رشكة "بورينغ" يف ديسمرب/ كانون األول من العام 

املايض، من قبل املسؤولني يف الس فيغاس.
وسيضم النفق 51 محطة عىل طول شبكة 29 مياًل، ستحتاج كل منها إىل 

تصاريح منفصلة للموافقة عليها قبل تطويرها.
وســيتعني عىل رشكة "بورينغ" أيضًا الحصول عىل اتفاقية امتياز منفصلة 

تتم املوافقة عليها من قبل مدينة الس فيغاس قبل بدء العمل.
وقــال رئيــس "بورينــغ" ســتيف ديفيــس: إن النظام ســيتم بنــاؤه عىل مراحل، 
مــع افتتــاح خمــس إىل 10 محطــات خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن البنــاء، 
مشــًرا إىل أنــه ســيتم بعــد ذلــك إضافــة مــا بــني 15 إىل 20 محطــة كل عــام 
رحلــة  تســتغرق  أن  "ماســك"  تتوقــع رشكــة  بنائــه،  االنتهــاء. ومبجــرد  حتــى 
خمســة أميــال مــن املطــار إىل مركــز املؤمتــرات نحــو خمــس دقائــق وتكلــف 
ملعــب  إىل  املركــز  مــن  ميــل   3.6 الرحلــة  تســتغرق  بينــام  دوالرات،   10

"ريدارز" أربع دقائق وبتكلفة 6 دوالرات.
وقالــت رشكــة "بورينــغ" ســابقًا إنها ســتغطي تكلفة بناء األنفــاق، لكنها تريد 

من الفنادق دفع تكاليف إنشاء املحطات.

لندن/ وكاالت:
كشــف نــادي آرســنال اللنــدين العبــًا لكــرة القدم يبلــغ من العمر 
4 ســنوات وهــو ال يــزال يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة )الروضة(. 
آرســنال  أكادمييــة  يف  العــب  أصغــر  هــو  ســلامن  عــيل  وزيــن 
الربيطانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  وأعــدت  اإلطــالق.  عــىل  التمهيديــة 
تقريــرًا أوضحــت فيــه أن والــد زيــن عراقــي يعيــش يف لنــدن منذ 

فرة طويلة، واكتشف موهبته عندما كان يف عمر سنتني.
ووفــق "يب يب يس"، فــإن ســلامن اســتحوذ عــىل اهتــامم نــادي 
آرســنال يف لنــدن بعــد أن داوم عــىل الركــض يف دوائــر حــول 
ســبعة  عمــر  )مــن  امللعــب  أرض  عــىل  عمــره  ضعــف  العبــني 

ومثانية وتسعة أعوام(.
ويوضح أوســن ســكوفيلد، مدرب الطفل ســلامن يف أكادميية 
"فرســت تاتــش" لكــرة القــدم: "مــن الواضــح أننــا وضعنــاه مــع 
أو  الخمســة  أو  األربعــة  بــني  أعامرهــم  تــراوح  الذيــن  األطفــال 
الســتة أعــوام، وكان بالفعــل يف مرتبــة أعــىل مــن الجميــع. وكان 
أرسع منهــم بكثــر وأكــر اســتعدادًا للذهــاب والحصــول عــىل 

الكرة".
وقــال: "الطريقــة التــي يــركل بهــا الكــرة، والطريقــة التــي ميــرر بها 
الكــرة كانــت أفضــل بكثــر مــن أي شــخص آخــر. ثــم عملنــا عــىل 
مــع  يجربــه  أن  وأراد  والــده  إىل  تحدثــت  ولقــد  أدائــه،  تطويــر 
األطفــال األكــرب ســنًا منــه. لذلــك فكــرت، ومل ال؟ انظــروا كيــف 

يجري يف امللعب".
ويقول ستيفن دينز، أحد كشايف املواهب يف نادي آرسنال: 
هــذا  مثــل  يف  فعلــه  عليــه  ينبغــي  ال  شــيئًا  يفعــل  الطفــل  "إن 
العمر. الطريقة التي يرب بها الكرة بدت حادة جدًا بالنســبة 
إىل طفــل مــن ذلــك العمــر. لــذا اتصلــت بصديقــي وقــال يل: 
انظــر، إنــه يف الرابعــة. قلــت لــه، مســتحيل، هــو ليــس كذلــك. 

ال ميكن أن يكون يف الحضانة. أريد أن أتحدث إىل والديه".

زين.. العراقي
أصغر العب كرة قدم 

في "أكاديمية آرسنال"

"كارتييه" تستمد من فنون اإلسالم حداثة مجوهراتها

األثرياء أكثر تلويًثا للبيئة من الفقراء في العالم

الدمية "أمل" تمر بـ8 دول وتصل أولى محطاتها ببريطانيا


