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وقفة يف رام الله تطالب باسرتداد جثامني الشهداء املحتجزة لدى االحتالل أمس        )األناضول(

وفاة واحدة و266 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" في الضفة وغزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس، تســجيل حالــة وفــاة واحــدة، و266 إصابــة جديــدة 
الضفــة  األخــرة، يف  ســاعة  الـــ24  تعــاٍف يف  حالــة  و160  "كورونــا"،  بفــروس 
الغربيــة وقطــاع غزة.وأوضحــت الــوزارة يف التقريــر اليومــي حــول الحالــة الوبائية، 
الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأشــارت إىل  غــزة.  قطــاع  الوفــاة ســجلت يف  أن حالــة 
5، جنــني  65، قلقيليــة  الخليــل   ،30 "بيــت لحــم  النحــو اآليت:  ســجلت عــى 
19، ضواحــي القــدس 6، رام اللــه والبــرة 31، نابلــس 16، طوبــاس 3، أريحــا 

واألغــوار 4، طولكــرم 1، وقطــاع غــزة 86". وأضافــت أن حــاالت التعايف 
الجديــدة توزعــت حســب التــايل: "بيــت لحــم 13، الخليــل 10، جنــني 

االحتالل يصدق على بناء 372 
وحدة استيطانية في الخليل

الخليل/ فلسطني: 
كشفت القناة السابعة العربية، أمس، أن ما تسمى "اللجنة املحلية للتخطيط 
أعلنــت  الخليــل،  مدينــة  يف  أربــع،  كريــات  مســتوطنة  مجلــس  يف  والبنــاء"، 
التصديق عى بناء 372 وحدة ســكنية يف املســتوطنة. وقالت القناة العربية: 
إن املجلــس وافــق يف العامــني املاضيــني عــى بنــاء أكــر من ألف وحدة ســكنية 
إىل جانب مناطق تجارية وحرم جامعي، يف مستوطنة "كريات أربع". وبحسب 
ق عى مخطط البناء الجديد. القناة، فإن اللجنة عقدت اجتامًعا، أمس، وُصدِّ

ق عى هذه الخطة من جهات أخرى، منها  ومل تذكر إذا ما كان سُيصدَّ
وزارة الجيــش ولجنــة التخطيــط والبنــاء التابعــة لهــا. وأقيمــت مســتوطنة 

لندن- غزة/ نور الدين صالح:
والعربيــة  الفلســطينية  الفعــل  ردود  تتواصــل 
والدوليــة الرافضــة إلقــرار مجلس العمــوم الربيطاين 
املذكــرة التــي تقدمــت بهــا وزيــرة الداخليــة بريتــي 

باتيــل، لتصنيــف حركــة املقاومة اإلســالمية حامس 
ومــن  "إرهابيــة".  والعســكري  الســيايس  بجناحيهــا 

املقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اليوم، 
إذ يتضمــن عقوبــات بالســجن ملــدة تصــل 

فصائل: قرار أستراليا تصنيف 
حزب الله "منظمة إرهابية" 

خضوع للضغوطات اإلسرائيلية
غزة/ فلسطني:

اللــه  حــزب  تصنيــف  أســرتاليا  قــرار  بشــدة،  فلســطينية،  فصائــل  أدانــت 
بيانــات  يف  الفصائــل،  ت  وعــدَّ إرهابيــة".  "منظمــة  لبنــان  يف 
منفصلــة، أمــس، قــرار الحكومة األســرتالية، خضوًعا للضغوطات 

رام الله/ فلسطني: 
حــامس  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
أن  أمــس،  يوســف،  حســن 
تحريــر  عــى  تعمــل  املقاومــة 
الفلســطينيني  الشــهداء  جثامــني 
املحتجــزة لــدى ســلطات االحتــالل 
كلمــة  يف  ذلــك  جــاء  اإلرسائيــي. 
ألقاهــا يف وقفــة وســط مدينــة رام 
بلــدة  شــهداء  أهــايل  نظمهــا  اللــه، 
بّدو يف القدس املحتلة، للمطالبة 
يف  الشــهداء  جثامــني  باســرتداد 
لــدى  األرقــام"  و"مقابــر  ثالجــات 
عــى  يوســف  وشــدد  االحتــالل. 
وجوب أن "تعود جثامني الشهداء 
إىل أهلهــا يك تعــزز وتكــرم اإلكــرام 

يكــون  أن  ينبغــي  الــذي 
عليــه مــن شــعبنا وأهليهم 

رام الله/ فلسطني: 
أن  أمــس،  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 
األســر محمــد العارضــة مــا زال يعــاين ظــروف احتجــاز 
قاســية داخــل زنازيــن ســجن "عســقالن"، إضافــة إىل 
الصحيــة  لظروفــه  متعمــًدا  وتجاهــاًل  إهــاماًل  معاناتــه 
أن  صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت  الصعبــة. 

أن  العارضــة  أبلغــه  إذ  زيارتــه،  مــن  متكــن  محاميــه 
إىل  تفتقــر  زنزانــة  داخــل  تحتجــزه  االحتــالل  ســلطات 
أدىن مقومــات الحيــاة، وهــو منعــزل متاًمــا عــن العــامل 
الخارجــي ودون أدوات كهربائيــة. وأضافــت: "تتعمــد 

األســر  مــع  التعامــل  االحتــالل  ســجون  إدارة 
ال  فهــي  ــا،  عنرصيًّ ــا  انتقاميًّ تعامــاًل  العارضــة 

دعوات لتصعيد الفعاليات 
الميدانية نصرة لألسرى المضربين

غزة/ فلسطني:
دعت شخصيات ومؤسسات رسمية، لتصعيد الفعاليات امليدانية 

نــرصة وإســناًدا لــأرسى املرضبــني عــن الطعــام يف ســجون 
االحتــالل اإلرسائيــي. جــاء ذلــك، يف ندوة تضامنية نظمتها 

حماس: يجب 
مواجهة االستيطان 

في القدس 
بتصعيد المقاومة 

بكل أشكالها
غزة/ فلسطني:

قــال الناطــق باســم حركــة حــامس عبــد اللطيــف 
حــي  أضخــم  بنــاء  االحتــالل  قــرار  إن  القانــوع، 
شــامل  قلنديــا  مطــار  أرض  عــى  اســتيطاين 

القــدس ميثــل أخطــر تغــول عى األرض 
كبــًرا  وانتهــاًكا  عقــود،  منــذ  املقدســة 

عامن/ فلسطني: 
قــرر املؤمتــر العــام التحــادات العاملــني يف وكالــة غوث وتشــغيل 
إرضاب  يف  الدخــول  أمــس،  "أونــروا"،  الفلســطينيني  الالجئــني 

ابتــداًء مــن الخميــس املقبــل. وكان  مفتــوح عــن العمــل 
قــد  "أونــروا"،  يف  العاملــني  التحــادات  العــام  املؤمتــر 

القيادي "جرار" 
يزور منزل 

وضريح "قبها" 
فور تحرره من 

سجون االحتالل
جنني/ فلسطني:

املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  زار 
الجبــار  عبــد  حــامس  اإلســالمية 
ســجون  مــن  تحــرره  فــور  جــرار، 
االحتــالل اإلرسائيــي بعــد اعتقــال 
إداري اســتمر عاًمــا؛ منــزل ورضيــح 
يف  قبهــا  وصفــي  الوطنــي  القائــد 
الغربيــة  بالضفــة  جنــني  مدينــة 

املحتلة، مساء أول من أمس.
وزيــر  لعائلــة  التعــازي  جــرار  وقــدم 
األرسى الســابق لحظــة وصولــه إىل 
اســتقباله  يف  كان  حيــث  جنــني، 
مشــيًدا  العائلــة،  أفــراد  مــن  عــدد 
ودوره  قبهــا  املجاهــد  مبناقــب 

قضايــا  خدمــة  يف  البــارز 
وخــارج  داخــل  األرسى 

النائب عطون: 
االحتالل يشن حرًبا 

مفتوحة على القدس 
بمشاريعه التهويدية

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال النائــب يف املجلــس الترشيعــي، املبعــد عن 
مدينــة القــدس أحمــد عطــون، إن االحتــالل يشــن 

اليــوم حرًبــا مفتوحــة عــى مدينــة القــدس 
مبشــاريعه التهويديــة ومخططــات األرسلة 

الرباط-غزة/ فلسطني:
االحتــالل  جيــش  وزيــر  املغــرب  اســتقبال  قوبــل 
اإلرسائيــي بينــي غانتــس، وتوقيــع اتفاقيــات أمنيــة 
واســعة،  فلســطينية  بإدانــات  معــه،  وعســكرية 

واســتنكاٍر ملواصلــة دول عربيــة مسلســل التطبيــع، 
الفلســطيني،  الشــعب  ظهــر  يف  طعنــة  يشــكل  مــا 

غانتــس  املغــرب  واســتقبل  األمــة.  وقضيــة 
معــه  ووقــع  املــايض،  الثالثــاء  الربــاط  يف 

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
أفادت وسائل إعالم عربية بوقوع عملية إطالق نار 
اســتهدفت كنيًســا يهودًيــا يف مســتوطنة "كريــات 
يف  الفلســطينية  األرايض  عــى  املقامــة  أربــع" 

مدينة الخليل املحتلة، جنويب الضفة الغربية.
وقالــت الوســائل إن إطــالق النــار أصــاب الكنيــس 
مــن  زيــارة  مــع  تزامنــًا  إصابــات،  عــن  التبليــغ  دون 
اإلرسائيــي  االحتــالل  رئيــس  بهــا  يقــوم  أن  املقــرر 
"يتســحاق هرتســوغ" للمســتوطنة، للمشــاركة يف 

"الحانــوكاة".  عيــد  يســمى  مــا  احتفــال 
مــع  بالتزامــن  النــار  إطــالق  عمليــة  وتــأيت 

152

أوصت بتطبيق قرارات »الوطني« 
و»المركزي« للدفاع عن حقوق شعبنا
المنظمات األهلية: 

المخططات 
اإلسرائيلية في 

القدس هدفها إنهاء 
"الوضع القائم"

22

22

مواجهات بني الشبان وجنود االحتالل يف قرية اللنب الرشقية بعد احتجاج األهايل عى مهاجمة املستوطنني بحامية الجيش مدارس القرية أمس       )األناضول( 1515

إصابة العشرات بالرصاص واالختناق في مواجهات عدة مع االحتالل في الضفة
ا  إطالق نار يستهدف كنيًسا يهوديًّ

بمستوطنة "كريات أربع" في الخليل

1515

نائب بريطاني: للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة
تواصل ردود الفعل العربية والدولية الرافضة 

العتماد القرار البريطاني تصنيف حماس "إرهابية"

3322

مسؤول جزائري يحذر: بالدنا المقصودة من الزيارة
إدانات فلسطينية واسعة الستقبال 

المغرب المجرم "غانتس" ومواصلة التطبيع

1515

عاملو "أونروا" في مناطقها 
الخمس يقررون الدخول في 

إضراب مفتوح عن العمل

المقاومة ُتجري 
تجربة صاروخية.. 

ومســؤول 
إسرائيلي: ال حل 

لصواريخ غزة
55

األسير محمد العارضة يعاني إهمااًل متعمًدا لوضعه الصحي

44 44

في وقفة برام الله
يوسف: المقاومة تعمل على تحرير 

جثـامين الشهـداء المحتجـزة

3366 33

جنني-غزة/ فلسطني:
طالبــت حركــة املقاومة اإلســالمية حــامس، قيادة 
محافــظ  ترصيحــات  عــن  بـ"االعتــذار"  الســلطة 

جنــني أكــرم الرجــوب، وإقالتــه مــن منصبــه عى إثر 
إساءته ألهل املدينة وشهدائها ومقاومتها. وقال 
الناطــق باســم حــامس حــازم قاســم إلذاعــة "صــوت 

ا على تصريحات األحمد ردًّ
"الشعبية": الساحة 

الفلسطينية ال تحتمل 
"الترهات" واألجدر مراعاة 

حاجة شعبنا للوحدة
رام الله-غزة/ جامل غيث:

"إن  فلســطني:  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  قالــت 
"الرتهــات"،  تحتمــل  ال  الفلســطينية  الســاحة 

"اعتدى عليهم واختطفهم 
بطريقة يراد منها خدمة االحتالل"

الجهاد: أمن السلطة 
يعتقل مجموعة من 

محررينا ونشطائنا في جنين
جنني/ فلسطني:

أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي مســاء أمــس، 
أن أجهــزة أمــن الســلطة أقدمــت عــى اعتقــال 

طالبت السلطة باالعتذار وإقالته
حماس: تصريحات محافظ جنين جزء 

من حرب السلطة على المقاومة

4
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غزة/ فلسطني:
اللطيــف  عبــد  حــاس  حركــة  باســم  الناطــق  قــال 
حــي  أضخــم  بنــاء  االحتــال  قــرار  إن  القانــوع، 
اســتيطاين عىل أرض مطار قلنديا شــال القدس 
منــذ  املقدســة  األرض  عــىل  تغــول  أخطــر  ميثــل 
اســتهداف  يف  وصارًخــا  كبــًرا  وانتهــاًكا  عقــود، 
بهــدف  القــدس  مدينــة  يف  الفلســطيني  الوجــود 

تهويدها وتغير معاملها. 
وأكــد القانــوع يف ترصيــح صحفــي أمــس، أن قــرار 
يجــب  القــدس  يف  الجديــد  االســتيطاين  البنــاء 
بــكل  الفلســطينية  املقاومــة  بتصعيــد  مواجهتــه 

القدس املحتلة/ فلسطني:
حذرت شــبكة املنظات األهلية الفلســطينية من 
يف  املتســارعة  اإلرسائيليــة  املخططــات  خطــورة 
القــدس، التــي تهــدف إىل إنهــاء "الوضــع القائــم" 

يف املدينة املحتلة.
واســتعرضت شــبكة املنظــات، يف بيــان، أمــس، 
عــدة مخططــات إرسائيلية جديــدة منها: املخطط 
مطــار  يســتهدف  الــذي  الجديــد  االســتيطاين 
يف  كبــر  يهــودي"  "شــمعدان  ووضــع  قلنديــا، 
ســاحة حائــط الــراق متهيًدا إلحياء "عيــد األنوار"، 
وتأدية الطقوس االســتفزازية يف باحات األقىص، 
ووضــع قيــود وإجــراءات تحــول دون إمكانية وصول 

وقــف  الســلطة  مــن  يتطلــب  مــا  وهــو  أشــكالها، 
التنســيق  أشــكال  كل  وإنهــاء  املقاومــة  ماحقــة 

األمني مع االحتال. 
وشــدد عــىل أن شــعبنا يف مدينــة القــدس ســيظل 
يف مواجهــة مســتمرة مــع االحتــال لوقــف جرامئــه 
ومتدده االستيطاين، فاملقاومة هي الكفيلة بردع 
االحتــال وإجبــاره عــىل الرتاجع وفرض املعادالت 
القــدس  عمليــة  أن  إىل  القانــوع  وأشــار  عليــه.  
أبــو شــخيدم تؤكــد  الشــهيد  التــي نفذهــا  األخــرة 
جرائــم  مواجهــة  يف  اســتمراره  عــىل  شــعبنا  قــدرة 
االحتال واعتداءاته، وإرصاره األكيد عىل إفشال 

الفلسطينيني إىل املسجد األقىص.
وأوضحت أن هذه املخططات اإلرسائيلية هدفها 
تقســيم األقىص بعد الســيطرة عىل جميع األحياء 

املقدسية املحيطة به. 
وحثت عىل رضورة اســتنهاض مقومات التصدي 
القــدس  يف  الخطــر  اإلرسائيــي  للمــروع 
ومحــاوالت اقتــاع املقدســيني مــن بيوتهــم ضمــن 

سياسات التطهر العرقي.
وطالبــت بتحــرك فــوري عــىل املســتوى الســيايس 
االحتاليــة،  املســاعي  جــاح  لكبــح  والوطنــي 
وتفعيل أدوات املساءلة القانونية عىل املستوى 
االحتــال،  بدولــة  االعــرتاف  وســحب  الــدويل، 

مخططاته االستيطانية. 
املحتلــة،  القــدس  يف  االحتــال  بلديــة  وأعلنــت 
مســاء أول مــن أمــس، التصديــق عــىل الــروع يف 
تنفيذ مروع اســتيطاين فوق أرض مطار قلنديا، 

سيكون األضخم يف رشق القدس. 
ويشمل املروع إنشاء 11 ألف وحدة استيطانية 
صناعيــة  مناطــق  إضافــة  عامــة،  وحدائــق  وفنــادق 
عــىل مســاحة دونــم و243 مــرًتا يف أرض منطقــة 
تجاريــة  تجمعــات  وإنشــاء  الصناعيــة،  "عطــروت" 
مبحــاذاة شــارع رقــم 45، وتحويــل الصالــة الرئيســة 

يف مطار قلنديا إىل مرفق سياحي.

تحــرر  قضيــة  بوصفهــا  الوطنيــة  القضيــة  وإعــادة 
وطني لألمم املتحدة لتتحمل مسؤوليتها يف رفع 

الظلم الواقع عىل الشعب الفلسطيني.
العمــل  إىل  األهليــة  املنظــات  شــبكة  ودعــت 
ملنظمــة  واملركــزي  الوطنــي  املجلســني  بقــرارات 
التحرير والتحلل من االتفاقيات مع دولة االحتال 
التــي تتخــذ مــن هــذه االتفاقيــات غطــاء ملارســة 

جرامئها.
وأوصــت بــرورة تنظيم حمات تضامن دولية مع 
واســعة  دوليــة  وبنــاء جبهــة  الفلســطينية،  القضيــة 
ملســاندة الحقوق املروعة غر القابلة للترصف 

للشعب الفلسطيني.

الخليل/ فلسطني: 
أمــس،  العريــة،  الســابعة  القنــاة  كشــفت 
أن مــا تســمى "اللجنــة املحليــة للتخطيــط 
كريــات  مســتوطنة  مجلــس  يف  والبنــاء"، 
أعلنــت  الخليــل،  مدينــة  يف  أربــع، 
التصديق عىل بناء 372 وحدة سكنية يف 

املستوطنة.
وقالــت القنــاة العريــة: إن املجلــس وافــق 
أكــر  بنــاء  عــىل  املاضيــني  العامــني  يف 
مــن ألــف وحــدة ســكنية إىل جانــب مناطــق 
مســتوطنة  يف  جامعــي،  وحــرم  تجاريــة 

"كريات أربع".

عقــدت  اللجنــة  فــإن  القنــاة،  وبحســب 
مخطــط  عــىل  ق  وُصــدِّ أمــس،  اجتاًعــا، 

البناء الجديد.
ق عــىل هــذه  ومل تذكــر إذا مــا كان ســُيصدَّ
وزارة  منهــا  أخــرى،  جهــات  مــن  الخطــة 
التابعــة  والبنــاء  التخطيــط  ولجنــة  الجيــش 

لها.
عــام  أربــع،  كريــات  مســتوطنة  وأقيمــت 
الخليــل  مدينــة  مــن  أراٍض  عــىل   1968

بالضفة الغربية املحتلة.
 7510 مــن  أكــر  أربــع"  "كريــات  وتضــم 
اإلحصــاء  "دائــرة  حســب  مســتوطنني، 

املركزية اإلرسائيلية" لعام 2021.
مــن  زيــارة  مــع  تزامًنــا  اإلعــان  هــذا  ويــأيت 
املقــرر أن يقــوم بهــا رئيــس دولــة االحتــال 
يتســحاق هرتسوغ للمستوطنة، للمشاركة 

يف احتفال "عيد الحانوكا".
ويف وقت سابق، دعت 12 دولة أوروبية، 
عــن  "العــدول  إىل  اإلرسائيــي  االحتــال 
قــرار املــي يف خطــط بنــاء 3 آالف وحــدة 

استيطانية جديدة يف الضفة الغربية".
أّنهــا  مشــرتك،  بيــاٍن  يف  الــدول  وأكــدت 
أرايض  يف  االســتيطاين  التوّســع  تعــارض 

السلطة الفلسطينية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أوصــت لجنــة التعليــم يف "الكنيســت" اإلرسائيــي بــإدراج 
املســجد األقــىص عــىل قامئــة الزيــارات اإلجبارية للطاب 
اليهــود يف املــدارس اإلرسائيليــة، وذلك للمرة األوىل منذ 
تحذيــرات  وســط   ،1967 عــام  القــديس  الحــرم  احتــال 
فلســطينية مــن الخطــر الوجــودي عــىل املســجد املبــارك 

ومدينة القدس.
عددهــا  يف  العريــة  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وذكــرت 
وحــدة  بإدمــاج  أيًضــا  أوصــت  اللجنــة  أن  أمــس  الصــادر 
دراســية إجباريــة عــن املســجد األقــىص يف دروس التاريخ 
باملدارس، وألزمت لجنة التعليم يف الكنســيت األســبوع 
املــايض املــدارس التابعة لوزارة الرتبية بحكومة االحتال 
إدراج املســجد األقىص ضمن جوالتها التعليمية للطاب 

اليهود.
وزعمــت اللجنــة أن تاريــخ املســجد األقــىص، وأهميتــه يف 
اليهوديــني مل يدرســا دراســة صحيحــة،  الثقافــة والتاريــخ 
ودعــت ســلطة التعليــم يف حكومــة االحتــال إىل إدخــال 

املســجد األقــىص يف امتحانــات شــهادة الثانويــة العامــة، 
وتشــجيع  املناهــج،  يف  الــرتاث  دراســات  عــىل  والتأكيــد 

وزيادة "الزيارات" الطابية.
لــدى االحتــال  مــن املؤسســات األمنيــة  اللجنــة  وطلبــت 
تقديــم بيانــات عــن "زيــارات" الطــاب إىل الحــرم القــديس 

يف السنوات العر املاضية، يف غضون أسبوعني.
ورأى مجلــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية 
يف القــدس، يف بيــان أمــس، القــرارات تكثيًفــا الســتهداف 
املتطرفــة،  اليهوديــة  الجاعــات  مــن  األقــىص  املســجد 
وزيــادة عــدد املقتحمــني اليهــود لباحاتــه، وترســيخ فكــرة 

الهيكل املزعوم يف العقول الناشئة.
مبســاحته  األقــىص  املســجد  أن  عــىل  املجلــس  وشــدد 
فــوق  ومصلياتــه  وأروقتــه  وســاحاته  دومًنــا،   144 البالغــة 
ملــك  خالــص  إســامي  مســجد  األرض؛  وتحــت  األرض 
للمســلمني وحدهــم ال يقبــل القســمة وال الراكــة، مشــًرا 
إىل أن ادعاء غر املسلمني أن املسجد من تراثهم ادعاء 
الوضــع  وإخــال  اقتحامــه،  أجــل  مــن  وبهتــان  وزور  باطــل 

للمســلمني وحدهــم بقــرار ربــاين، مؤكــًدا الرفــض القاطــع 
للقــرار اإلرسائيــي، محمــًا حكومــة االحتــال املســؤولية 

الكاملة عن أي مس باملسجد املبارك.
ونبــه إىل خطــورة القــرار الــذي يســتبيح ســاحات األقــىص، 
عــىل  الخنــاق  ويضيــق  بداخلــه،  اليهــود  وجــود  وُيكثــف 
مصلحــة  يف  تصــب  الخطــوة  هــذه  أن  مبيًنــا  املســلمني، 

فرض "السيادة اإلرسائيلية" عىل املسجد.
اليهوديــة  الجاعــات  أن  إىل  األقــىص  خطيــب  ولفــت 
املتطرفــة ُتــرص عــىل اســتباحته وتنفيــذ مخططاتهــا ضــده، 
لكونهــا تشــعر بأنهــا صاحبــة القــرار والقــادرة للضغــط عــىل 
الحاليــة  اليمينيــة  الحكومــة  ألن  نظــًرا  االحتــال،  حكومــة 
أهــل  داعًيــا  املتطرفــة،  الجاعــات  هــذه  لســيطرة  تخضــع 
للمســجد،  الرحــال  شــد  تكثيــف  إىل  والقــدس  فلســطني 
اليهــود  مــن  مفاجــئ  احتــال  أي  لصــد  دامًئــا،  وإعــاره 

املتطرفني.
الكســواين  عمــر  الشــيخ  األقــىص  املســجد  مديــر  وحــذر 
املســجد  بــإدراج  الكنيســت  لجنــة  توصيــة  خطــورة  مــن 

التاريخي والديني والقانوين القائم فيه منذ أمد بعيد.
وحذر خطيب املســجد األقىص الشــيخ عكرمة صري من 
"خطــر وجــودي" يهــدد املســجد املبــارك مــع تحويلــه إىل 
ســاحة اقتحــام مســتباحة لطــاب املــدارس االســتيطانية، 

جزًءا من جوالتها اإلجبارية.
وقــال صــري يف ترصيــح لــه أمــس: "إن تحويــل االحتــال 
املســجد األقىص إىل مزار للمدارس االســتيطانية محاولة 
إلضفــاء الصبغــة اليهوديــة عــىل القــدس، وإنهــاء املعــامل 
اإلســامية فيهــا، لجعــل القــدس عاصمــة لليهــود، وليــس 
اليهوديــة  بالصبغــة  إجراءاتــه  يتمــم  هــذا  وعــىل  للكيــان، 

املحضة ليقول إن القدس يهودية".
وتابع: "كنا نتحدث ســابًقا أن املســجد األقىص يف خطر، 
ا قــرار إدراج األقــىص ضمــن  لكنــه اليــوم أمــام مخاطــر"، عــادًّ
برنامج الرحات للمدارس االســتيطانية "تدخًا ســافًرا يف 

شؤون املسجد، واستباحة لحرمته وباحاته".
وشــدد صــري عــىل أن املســجد األقــىص أســمى مــن أن 
فهــو  االحتــال،  محاكــم  أو  الكنيســت  لقــرارات  يخضــع 

اليهوديــة،  املدرســية  الرحــات  برنامــج  ضمــن  األقــىص 
قائــًا: "ننظــر بخطــورة بالغــة إىل هــذه التوصيــة، التي يريد 
منهــا املتطرفــون مــن أعضــاء الكنيســت فــرض واقــع جديــد 
عــىل املســجد، ومتريــر سياســة االقتحامــات الــذي يريــد 

االحتال فرضها بأعداٍد كبرة بدمج املدارس فيها".
ذلــك  أن  إىل  صحفيــة  ترصيحــات  يف  الكســواين  ونبــه 
ســيؤدي إىل مزيــد مــن االحتقــان يف الشــارع املقــديس، 
األمــر الــذي ســيؤجج مــن الوضــع باملســجد األقــىص، مبيًنا 
تــأيت  اإلرسائيليــة  املــدارس  لطلبــة  االقتحامــات  هــذه  أن 
يف محاولــة لرتويــج الروايــة اإلرسائيليــة املزعومــة، ولتزوير 

التاريخ.
ودعــا الــدول العربيــة واإلســامية إىل الوقــوف إىل جانــب 
أبناء الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن عروبة وإسامية 
إىل  الســاعية  الرامــج  هــذه  وإيقــاف  األقــىص،  املســجد 
إىل  الرحــال  وشــد  املقدســة،  املدينــة  وتهويــد  تهويــده 
القــدس  الهجمــة الرســة عــىل  املســجد ملواجهــة هــذه 

ومقدساتها.

توصيـــــة إرسائيليـــة باقتحامـــات طالبيـــة إجباريــة 
لألقىص" وتحذيرات فلسطينية من "خطر وجودي"

غزة/ فلسطني:
أســرتاليا  قــرار  بشــدة،  فلســطينية،  فصائــل  أدانــت 

بتصنيف حزب الله يف لبنان "منظمة إرهابية".
قــرار  أمــس،  منفصلــة،  بيانــات  يف  الفصائــل،  ت  وعــدَّ
الحكومة األسرتالية، خضوًعا للضغوطات اإلرسائيلية، 

وتجرمًيا ملقاومة الشعوب املحتلة.
القــرار  إن  قاســم،  حــازم  حــاس  باســم  الناطــق  وقــال 
"خضــوع لــإرادة الصهيونيــة، واســتجابة لضغــوط كيــان 

العدو املارق".
لاحتــال،  صــارخ  "انحيــاز  القــرار  أن  قاســم  وأكــد 
وتغطيــة إلرهابــه وعدوانــه املســتمر ضــد أمتنــا العربيــة 
واإلسامية، ويف مقدمتها لبنان وسوريا وفلسطني".

وقيامــه  لاحتــال،  اللــه  حــزب  "مقاومــة  أن  وأضــاف 
يف  واألخاقــي  والوطنــي  والدينــي  اإلنســاين  بواجبــه 

عــن  ودفاعــه  اإلرسائيليــة،  العربــدة  محــاوالت  مواجهــة 
شــعبه وأرضــه مــن التغــول الصهيــوين، هــو فعــل بديهي 
ومروع لدى كل القوانني الدولية واألعراف اإلنسانية 

والوطنية".
الفلســطينية  املقاومــة  قــوى  تصنيــف  أن  إىل  وأشــار 
والعربيــة "منظــات إرهابيــة" مــن بعــض الدول، يشــجع 
الكيــان ويعطيــه الغطــاء لتصعيد جرامئه ضد الشــعوب 
مــكان  تحتــل  الــدول  هــذه  "يجعــل  مــا  وهــو  العربيــة، 
الريــك الكامــل يف جرائــم االحتال مــن جهة، ويهدد 

األمن والسلم يف املنطقة والعامل من جهة أخرى".
وشــدد قاســم عىل أن املقاومة الفلســطينية والعربية، 
"تقومــان  اللــه،  وحــزب  حــاس  حركــة  مقدمتهــا  ويف 
االحتــال  مقاومــة  يف  واملبــديئ  الطبيعــي  بواجبهــا 
بــكل  العربيــة  عــىل األرض  الغاشــم، ومواجهــة وجــوده 

الخندق املشرتك يف مقاومة االحتال، ودرء مخاطره 
فلســطني  عــن  يرحــل  أن  إىل  العربيــة  املنطقــة  عــن 

وجنوب لبنان والجوالن العريب السوري املحتل.
الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  رفضــت  جهتهــا،  مــن 
اللبنــاين  اللــه  حــزَب  األســرتالية  الحكومــة  تصنيــف 
يتســاوق  القــرار  هــذا  أّن  مؤكــدة  إرهابيــة"،  "منظمــًة 
الفلســطينية  املقاومــة  لقــوى  الغــريب  التصنيــف  مــع 
ومصالحــه  اإلرسائيــي  الكيــان  ويخــدم  بـ"اإلرهــاب" 

االستعارية يف العامل.
وأدانــت فصائــل املقاومــة، بشــدة، الزيــارة التطبيعيــة 
للمجــرم بينــي غانتــس للمملكــة املغربيــة، التــي تفضــح 
مــدى الهبــوط األخاقــي والقيمــي الــذي وصلــت إليــه 

أنظمة التطبيع الخائنة إلرادة شعوبها.
التــي  والشــخصيات  واملؤسســات  الجهــات  وحيــت 

الوســائل، عــىل الرغــم مــن مثــل هــذه القــرارات الجوفاء 
التي لن تثني شعوبنا ومقاومتنا عن خيارها".

الحكومــة  قــرار  الدميقراطيــة،  الجبهــة  أدانــت  كــا 
األسرتالية بحق حزب الله اللبناين، معترة ذلك موقًفا 
اللبنــاين  للشــعب  العــداء  طياتــه  يف  يكمــن  ا  سياســيًّ
الذي ما زالت مناطق واسعة من أرضه تحت االحتال 
اليومــي  التهديــد  تحــت  يعيــش  زال  ومــا  اإلرسائيــي 

بالعدوان.
وشــددت الجبهــة الدميقراطيــة عــىل حــق شــعب لبنــان 
تصنيــف  أن  مؤكــدة  وســيادته،  أرضــه  عــن  الدفــاع  يف 
أحــد  اللــه  حــزب  يشــكل  التــي  بـ"اإلرهــاب"،  مقاومتــه 
لـ)إرسائيــل(  فــظ  وتأييــد  مكشــوف  انحيــاز  فصائلهــا، 

وأعالها العدوانية.
اللــه هــو  بحــزب  مــا يجمعهــا  أن  الدميقراطيــة  وأكــدت 

)األردن،  االحتــال يف  مــع  والعاقــة  التطبيــع  رفضــت 
املغرب، ماليزيا، اليونان، وغرها(.

التــي  الحــرة  الجاهــر  أن  املقاومــة  فصائــل  وأكــدت 
عرت عن رفضها لاتفاقيات والزيارات التطبيعية يف 
املنطقــة هــي التــي تعر عــن اإلرادة الحقيقية لجاهر 

أمتنا الواعية والحية.
اللــه  الســلطات األســرتالية، األربعــاء، حــزب  وصّنفــت 
"منظمة إرهابية"، ليشــمل التصنيف الجناح الســيايس 
للحــزب ومؤسســاته املدنيــة، بعــد أن كان يقتــرص عىل 

الجناح العسكري.
أن  أنــدروز،  كاريــن  األســرتالية،  الداخليــة  وزيــرة  ورأت 

ا ألسرتاليا". حزب الله "يشّكل تهديًدا حقيقيًّ
وتحظــر الســلطات األســرتالية بعــض مؤسســات الحزب 

التابعة للجناح العسكري، منذ عام 2003.

فصائل: قرار أسرتاليا تصنيف حزب هللا "منظمة إرهابية" خضوع للضغوطات اإلرسائيلية

االحتالل يصدق عىل بناء 372 وحدة استيطانية يف الخليل

االحتالل يشرع في إقامة البؤر االستيطانية في أحياء الضفة الغربية المحتلة      )أرشيف(

حماس: يجب مواجهة االستيطان يف القدس 
بتصعيد المقاومة بكل أشكالها

أوصت بتطبيق قرارات المجلسني للدفاع عن حقوق شعبنا

المنظمات األهلية: المخططات اإلرسائيلية 
يف القدس هدفها إنهاء "الوضع القائم"
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لندن- غزة/ نور الدين صالح:
والدوليــة  والعربيــة  الفلســطينية  األفعــال  ردود  تتواصــل 
الرافضــة إلقــرار مجلــس العمــوم الربيطــاين املذكــرة التــي 
لتصنيــف  باتيــل،  بريتــي  الداخليــة  وزيــرة  بهــا  تقدمــت 
حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس بجناحيهــا الســيايس 

والعسكري "إرهابية".
إذ  اليــوم،  التنفيــذ  حيــز  الحظــر  يدخــل  أن  املقــرر  ومــن 
ســنة   14 إىل  تصــل  ملــدة  بالســجن  عقوبــات  يتضمــن 
أو الغرامــة عــى مــن يدعــم حــاس أو يرفــع أعامهــا أو 

شعاراتها.
بــن  مــداوالت  أمــس،  مــن  أول  العمــوم  مجلــس  وشــهد 
أعضائــه بشــأن حظــر حــاس، لكــن اعُتِمــد دون تصويــت، 
املذكــرة  عــى  اعــراض  رفــع  األعضــاء  عــى  يتعــن  إذ 

املقدمة حتى تطرح للتصويت.
تأثــر  أثــرت مخــاوف حــول كيفيــة  أثنــاء املناقشــة  ويف 
الحظر يف الجهود املبذولة لتســهيل الحوار بن مختلف 
كيفيــة مســاعدة  وحــول  املنطقــة،  الفاعلــة يف  الجهــات 
الحكومــة الربيطانيــة يف املهــام اإلنســانية يف قطــاع غــزة، 

الذي تديره حاس.
وكانــت وزيــرة الداخليــة الربيطانيــة قــد أعلنــت قبــل أيــام 
أنهــا قدمــت مذكــرة يف الربملــان لتعديــل الفصــل الثــاين 
مــن قانــون اإلرهــاب لعــام 2000 لحظــر حــاس بالكامــل، 

مبا يف ذلك جناحها السيايس، وتصنيفها إرهابية.
الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  بحــر  أحمــد  د.  واســتنكر 
باإلنابــة، إقــرار مجلــس العمــوم الربيطاين مذكــرة تصنيف 
حــاس "إرهابيــة"، مطالًبــا إياه بالراجع الفوري عن قراره 

الجائر.
لــكل  القــرار مخالــف  أن  بحــر يف ترصيــح صحفــي،  وعــدَّ 
تكفــل  التــي  الدوليــة،  والقوانــن  واملواثيــق  القــرارات 
الوســائل  بــكل  للشــعوب تحــت االحتــال حــق مقاومتــه 

واألدوات املتاحة.
وطالــب املجتمــع الــدويل وأحــرار العــامل بالوقــوف عنــد 
مســؤولياتهم يف حايــة الشــعب الفلســطيني مــن جرائــم 
االحتال املســتمرة، وحقه يف الدفاع عن نفســه للعيش 

بحرية وكرامة.
ودعا الربملانات العربية واإلسامية كافة ملواجهة القرار 
الربيطــاين الســافر املنحــاز لاحتــال، مؤكــًدا أن حــاس 

وكل فصائــل املقاومــة الفلســطينية حركات وطنية تدافع 
عن شعبنا الفلسطيني يف كل أماكنه.

بــدوره أدان القيــادي يف حركــة حــاس إســاعيل رضــوان 
القرار، معترًبا إياه "جرمية جديدة ُترتكب بحق الشعب 

الفلسطيني من بريطانيا".
 وقــال رضــوان يف ترصيحــات صحفيــة: "لــن يكــون للقــرار 
الربيطاين أي تبعات عى املقاومة عى أرض فلسطن، 
ومقاومتنــا مرشوعــة وليســت إرهاًبــا، واإلرهــاب الحقيقي 
هــو االحتــال الصهيــوين ومــا يقــوم بــه مــن قتــل لألطفــال 
وتدمــر للبيــوت واألبــراج عــى رؤوس ســاكنيها وتدنيــس 

للمقدسات وتهجر شعبنا".
العربيــة  وأمتنــا  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  كل  ودعــا 
القــرار  إســقاط  العــامل إىل  والحقوقيــن يف  واإلســامية 
بحــق  ارُتكبــت  التــي  جرامئهــا  عــى  بريطانيــا  وماحقــة 

الشعب الفلسطيني.
كا دعا للتحرك بسياقات دبلوماسية حتى التواصل مع 
الــدول العربيــة وأحــرار العــامل ممــن لهــم عاقــات بحــاس 
لرفــض  بريطانيــا  عــى  والضغــط  الفلســطيني  والشــعب 
واالحتجاجــات  الوقفــات  إىل  وصــواًل  الربيطــاين  القــرار 

سواء عى الساحات الربيطانية أو ساحات أوروبية.
وكان النائب املحافظ كريسبن بانت ملجلس العموم، 
املقاومــة"،  يف  "الحــق  الفلســطيني  للشــعب  أن  أكــد 
مشدًدا عى أن األهداف العسكرية اإلرسائيلية مرشوعة 

مبوجب القانون الدويل.
وقال بانت يف أثناء مناقشــة قرار حظر حركة حاس إن 

الحظر سيكون له "أثر مخيف".
وقال املتحدث باسم الشؤون الخارجية بالحزب الوطني 
ببعــض  يشــعر  حزبــه  إن  ســميث،  ألــن  اإلســكتلندي 

"القلق" بشأن حظر حاس بالكامل.
لكنــه  الحظــر،  طريــق  يف  يقــف  لــن  "حزبــه  أن  وأضــاف 

يتطلب مزيًدا من التدقيق".
الســيايس  الســابق  الظــل  أعــرب وزيــر خارجيــة  يف حــن 
العــايل هيــاري بــن عــن قلقه من تأثر الحظر املفروض 
املنظــات  بــه  تقــوم  الــذي  العمــل  عــى  حــاس  عــى 
 ،Forward Thinking مثــل  اإلنســانية  والجاعــات 

والتي تسهل الحوار عرب الرشق األوسط.
يف حــن رأت الناشــطة الربيطانيــة كارول هاكيــوس، قــرار 

العنرصيــة  ويعــزز  قانــوين،  وغــر  "متجــرًبا  حــاس  حظــر 
الخطــأ  ويكــرر  اإلرسائيــي  العنــف  ويشــجع  والكراهيــة 
الرســمي يف تشــجيع سياســة التطهــر العرقــي الــذي بــدأ 

يف فلسطن وال يزال متواصًا حتى اليوم".
وأوضحــت هاكيــوس، أن الهــدف مــن القــرار هــو ترهيــب 
حركــة  ومحاربــة  الفلســطينية،  القضيــة  مــع  املتضامنــن 
الفلســطينية  القضيــة  مــع  املتعاظــم  الــدويل  التضامــن 

وضحايا العنف اإلرسائيي.
وأكــدت أن القــرار يســتند ألطــاع شــخصية وال عاقــة لــه 
مبصلحة بريطانيا التي يجب أن تنحاز للسام وتشجيعه 
وفتح الحوار مع األطراف كافة خاصة الطرف الفلسطيني 

الذي ميارس حقه يف الدفاع عن نفسه.
أمــا الناشــط الســيايس زاهــر البراوي، فقــال، إنه ال يوجد 
لحاس وجود يف بريطانيا، كا أنها مل متارس املقاومة 

العنيفة خارج األرض املحتلة.
وقال البراوي، إن أبرز أسباب حظر "حاس" هو انزعاج 
الفعــل  وردة  التضامــن،  حركــة  تصاعــد  مــن  )إرسائيــل( 
األوروبيــة والربيطانيــة عــى أحــداث الحــرب األخــرة ضــد 
تصفهــا  التــي  املقاطعــة  حــركات  وتصاعــد  غــزة،  قطــاع 

)إرسائيل( بـ"حركات نزع رشعية إرسائيل".
الفلســطينية  الفرقــة  إبقــاء  إىل  يهــدف  القــرار  أن  وبــنَّ 
وتعظيــم حالــة االنقســام، عــرب منــع "حاس" مــن أن تكون 

جزًءا من النظام الرسمي.
لحــزب  الشــباب  جمعيــة  رئيــس  نائــب  نــدد  ذلــك،  إىل 
بالقــرار  شــهاب،  اللــه  أســد  أفغانســتان  يف  اإلســامي 
بريطانيــا  أن  إىل  مشــًرا  حــاس،  الربيطــاين ضــد حركــة 
اعتــادت إصــدار قــرارات غــر عادلــة وال تنصــف الشــعب 

الفلسطيني.
وأكد شــهاب يف اتصال هاتفي مع صحيفة "فلســطن"، 
أن "حــاس" ليســت حركــة إرهابيــة كــا يزعمــون، ألنهــا 
أي  ترتكــب  ومل  وشــعبها،  ووطنهــا  نفســها  عــن  تدافــع 
للقوانــن  مخالــف  أو  املحتلــة،  األرايض  خــارج  إرهــاب 

الدولية.
لــه  وســيكون  بـ"الظــامل"،  الربيطــاين  القــرار  ووصــف 
انعكاسات سلبية عى الحركات والشعوب األخرى التي 
تسعى إىل نيل حرياتها، معترًبا إياه مبنزلة "ضوء أخرض 
لاحتال لاستمرار بجرامئه ضد الشعب الفلسطيني".

وبحســب شــهاب، فــإن القــرار الربيطــاين سيشــجع الــدول 
الظاملــة عــى ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم وســلب إرادة 
الشــعوب املظلومــة، داعًيــا الــدول القويــة يف العــامل إال 

اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة.
بدوره، عدَّ املتحدث باسم املؤمتر الشعبي لفلسطينيي 
الخــارج أحمــد محيســن، القــرار الربيطــاين مبنزلــة تجديــد 
لوعــد بلفــور وهــو يلقــي طــوق النجــاة لاحتــال؛ ليــارس 

املزيد من جرامئه بحق الشعب الفلسطيني.
وبــنَّ محيســن أن الهــدف مــن القــرار هــو تخويــف الشــارع 
الفلســطيني يف أوروبــا بكامــل مناطــق وجــوده، وإربــاك 

حالة تعاظم املساندة والدعم للمقاومة الفلسطينية.
مــن  الخــوف اإلرسائيــي  عــن حالــة  يعــرب  القــرار  أن  ورأى 
تنامــي التأييــد الشــعبي يف القــارة األوروبيــة وهــو مبنزلــة 
إعــان حــرب عــى الشــعب الفلســطيني مبناطــق وجــوده 

املختلفة.
إىل ذلك، أكد اإلعامي والباحث الســوري أســامة آغي، 
القضيــة  مــن  بالعمــوم  ليــس جديــًدا  بريطانيــا  موقــف  أن 
الفلسطينية، قائًا: "ال ننىس أن وعد بلفور قد صيَغ يف 

بريطانيا من وزير خارجيتها آرثر بلفور".
وأوضــح آغــي يف ترصيحــات إلذاعة األقــى، أن بريطانيا 
هــي ضمــن حلقــة القــوى الرأســالية اإلمربياليــة العامليــة 
وتتجاهــل  عنهــا  وتدافــع  )إرسائيــل(  وجــود  تنــارص  التــي 
تجــاه  )إرسائيــل(  بهــا  تقــوم  التــي  العدوانيــة  السياســات 

الفلسطينين.
جونســون  حكومــة  مــن  بريطانيــا  موقــف  أن  إىل  وأشــار 
لصالــح  ورصاحــة  بوضــوح  منحــاز  موقــف  هــو  الحاليــة 
العــدوان اإلرسائيــي، وغــزة تدافع عن نفســها أمام صلف 

العدوان اإلرسائيي املستمر.
برئاســة  الســلطة  قيــادة  تعويــم  تحــاول  بريطانيــا  أن  وبــّن 
محمود عباس التي قدمت تنازالت خطرة لصالح العدو 
الصهيــوين مقابــل أال تنمــو وتظهــر حــاس كحركــة تحــرر 

وطني.
للحركــة  املناهــض  الربيطــاين  "القــرار  أن  عــى  وشــدد 
انحياز كامل لاحتال ضد الفلسطينين، وهو قرار جائر 
بحــق الشــعب الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة املرشوعــة، 
صلــف  أمــام  أنفســهم  عــن  يدافعــون  فالفلســطينيون 

"إرسائيي" وعدوان مستمر عليهم".

الخليل/ فلسطن:
الستشــهاد  الـــ17  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
القواســمي  مــراد  القســامين  املجاهديــن 
قــوات  حــارصت  أن  بعــد  الهيمــوين،  وعمــر 
تحصنــا  الــذي  املنــزل  اإلرسائيــي  االحتــال 
فيــه برفقــة رفيقهــا األســر القســامي إيــاد أبو 

شخيدم يف مدينة الخليل.
)أحمــد  األبنــاء  مــن  اثنــان  لديــه  والقواســمي 
وآالء(، اعتقلتــه قــوات االحتــال عــام 2003 
خايــا  تنظيــم  بتهمــة  ونصــف  ســنة  ملــدة 
الطريــق  ويواصــل  بعدهــا  ليخــرج  ــامية،  قسَّ
ويــرشف مــع رفــاق دربــه عــى عــدة عمليــات 
استشهادية بينها عملية باص "مرودان" يف 
بــر الســبع، والتــي جــاءت للــرد عــى اغتيــال 

الشيخ أحمد ياسن.
أمــا الهيمــوين فهو الشــهيد الثــاين بن إخوانه 

مبطاردتــه  االحتــال  قــوات  وبــدأت  الســبعة، 
هدمــت  بعدمــا  2004م،  أكتوبــر   14 منــذ 
منزل عائلته يف حي وادي أبو اكتيله واعُتقل 

أشقاؤه الثاثة.
ويــوم 24 نوفمــرب مــن عــام 2004م، حــارصت 
فيــه  كان  الــذي  املنــزل  االحتــال  قــوات 
الشــهيدان مــراد القواســمي وعمــر الهيمــوين 
الســاعة  يف  اشــخيدم  أبــو  إيــاد  واألســر 

العارشة والنصف من مساء ذات اليوم.
وبعــد أن رفــض املقاومــون تســليم أنفســهم، 
البيــت  قصــف  االحتــال  قــوات  بــارشت 
ثــم  عليــه،  الرصــاص  وإطــاق  بالقذائــف 
حــرضت جرافــة لتقــوم بهــدم جــزء مــن البيــت، 
ــر املنزل بالكامــل بالديناميت  وبعــد ذلــك ُدمِّ

واملتفجرات.
وعــادت جرافــة االحتــال لتبحــث بــن الــركام 

مــن  بزخــات  فوجئــت  لكنهــا  أشــاء،  عــن 
الرصــاص، ومــا هــي إال لحظــات حتــى عــادت 
مواقعهــم  االحتــال  قناصــة  وأخــذ  الجرافــة 
الــذي  النــار عــى املــكان  وبــدؤوا يف إطــاق 

أطلقت منه النران.
وبعد أن اطأمنت قوات االحتال لعدم قدرة 
مــرة  الجرافــة  تقدمــت  الــرد  عــى  املقاومــن 
أخــرى فتبــن أن أحــد املقاومــن وهو إياد أبو 
ــا، لكنــه مصــاب يف يــده  اشــخيدم مــا زال حيًّ
التــي كان يحمــل فيهــا الســاح، فاعُتِقــل، أمــا 
البيــت  هــدم  آثــار  مــن  فاستشــهدا  اآلخــران 
الرصاصــات  عــرشات  جســديها  يف  ووجــد 

الغادرة.
العــارشة  الســاعة  مــن  املعركــة  واســتمرت 
مســاء األربعــاء حتــى الثانيــة عــرشة مــن ظهــر 

الخميس.

جنن/ فلسطن:
زار القيادي يف حركة املقاومة اإلســامية 
حــاس عبــد الجبــار جــرار، فــور تحــرره مــن 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي بعــد اعتقــال 
إداري اســتمر عاًمــا؛ منــزل ورضيــح القائــد 
جنــن  مدينــة  يف  قبهــا  وصفــي  الوطنــي 
الغربيــة املحتلــة، مســاء أول مــن  بالضفــة 

أمس.
وقــدم جــرار التعــازي لعائلــة وزيــر األرسى 
األســبق لحظــة وصولــه إىل جنــن، حيــث 
كان يف اســتقباله عــدد مــن أفــراد العائلــة، 
ودوره  قبهــا  املجاهــد  مبناقــب  مشــيًدا 

داخــل  األرسى  قضايــا  خدمــة  يف  البــارز 
وخارج سجون االحتال.

الفقيــد قبهــا  وخاطــب "أم أســامة" زوجــة 
قائــًا: "أنتــم رمــز للعــزة والكرامــة والرفعــة، 

ننقل تعازي جميع األرسى إليكم".
ويف ترصيحــات لــدى زيارتــه إىل قــرب رفيق 
كان  "إنــه  جــرار:  قــال  جنــن  مبخيــم  دربــه 
مــن أعظــم الرجــال األوفيــاء ألبنــاء شــعبنا، 
عاليــة يف  وقمــة  ورمــًزا  خصوًصــا األرسى، 

العمل من أجل قضيته وشعبه ووطنه".
ووصــف قبهــا بأنــه "شــخصية عظيمة وقامة 
وليــس  افتقدتهــا فلســطن،  كبــرة  وطنيــة 

حــاس فقــط"، مشــًرا إىل أنــه كان يتســم 
بالعزميــة واإلرادة والتصميم والوحدة رغم 
عــى  الحــرص  دائــم  وكان  بــه،  مــر  مــا  كل 
الجــراح  عــى  والتعــايل  الوطنيــة  الوحــدة 
ا واحًدا يف مواجهة املحتل. والتوحد صفًّ
اإلســامية  الحركــة  قيــادات  أحــد  وجــرار 
االعتباريــة  الشــخصيات  ومــن  جنــن،  يف 
والوطنية، وأســر محرر أمىض يف ســجون 
عــى  أعــوام   10 عــى  يزيــد  مــا  االحتــال 
عــدة مــدد اعتقــال، قــىض جزًءا كبــًرا منها 
ألربعــة  أب  وهــو  اإلداري،  االعتقــال  رهــن 

أبناء.

رام الله/ فلسطن: 
يوســف،  حســن  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
جثامــن  تحريــر  عــى  تعمــل  املقاومــة  أن  أمــس، 
لــدى ســلطات  الفلســطينين املحتجــزة  الشــهداء 

االحتال اإلرسائيي.
جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا يف وقفــة وســط مدينــة 
رام الله، نظمها أهايل شهداء بلدة بّدو يف القدس 
املحتلة، للمطالبة باســرداد جثامن الشــهداء يف 

ثاجات و"مقابر األرقام" لدى االحتال.
جثامــن  "تعــود  أن  وجــوب  عــى  يوســف  وشــدد 
الشــهداء إىل أهلهــا يك تعــزز وتكــرم اإلكــرام الــذي 
ينبغــي أن يكــون عليــه مــن شــعبنا وأهليهــم وقوانــا 

وأمتنا وأحرار العامل".
جثامــن  وعــودة  العهــد  عــى  "نحــن  وأضــاف: 

املقدمــة  ويف  كلــه  الشــعب  رقــاب  يف  الشــهداء 
نحــن يف حركــة حــاس، وبــإذن اللــه ســيكون ذلــك 

اليوم قريًبا".
األكــرم  "أنتــم  قائــًا:  الشــهداء  أهــايل  وخاطــب 
منــا جميًعــا وال يتقــدم عليكــم أحــد، ألنكــم قدمتــم 
أجــل  مــن  الحيــاة  هــذه  يف  يشء  بأغــى  وُجدتــم 
الوطن والقدس واملقدسات وشعبنا وحق العودة 

واألرسى وكل حقوقنا وثوابتنا".
كل  مــن  املخلصــة  الجهــود  كل  يوســف،  ومثــن 
املؤسسات التي تسعى جاهدة من أجل اسرداد 
الفــدايئ  جثــان  وآخرهــم  الشــهداء،  الجثامــن 
البطــل فــادي أبــو شــخيدم منفذ عمليــة قتل جندي 
بالقــدس  القدميــة  البلــدة  يف  آخريــن   3 وإصابــة 

املحتلة يوم األحد املايض.

وشــارك مجموعــة مــن أهــايل الشــهداء والنشــطاء 
الضغــط  إىل  دعــت  كلــات  تخللهــا  الوقفــة  يف 
الجثامــن  عــن  لإلفــراج  االحتــال  ســلطات  عــى 

املحتجزة.
ســلطات  تحتجــز  فلســطينية،  معطيــات  ووفــق 
 88 نحــو  األرقــام  ومقابــر  ثاجاتهــا  يف  االحتــال 
انــدالع انتفاضــة القــدس عــام  جثــان شــهيد منــذ 
جثامــن  احتجــاز  إىل  املعطيــات  وتشــر   .2015
األرقــام”،  “مقابــر  يف  شــهيًدا   )253( حــوايل 
أقدمهــم أنيــس دولــة أحــد القــادة العســكرين يف 
عــام  منــذ  واملحتجــز  الثوريــة،  املســلحة  القــوات 

.1980

وترفــض ســلطات االحتــال االعــراف مبصر )68( 
مفقوًدا، أو الكشف عن أماكن وجودهم.

بحر: القرار مخالف 
للقوانني الدولية وعىل 

بريطانيا الرتاجع عنه

ناشط أفغاين: حماس 
ليست إرهابية وإنما 

تدافع عن نفسها 
وشعبها

نائب بريطاين: للشعب 
الفلسطيين الحق 

يف المقاومة

البرياوي: ال وجود 
لحماس يف بريطانيا 

ولم تمارس المقاومة 
خارج األرض المحتلة

محيسن: القرار "تجديد 
لوعد بلفور" وطوق 

نجاة لالحتالل

تواصل ردود الفعل العربية والدولية الرافضة 
العتماد القرار الربيطاين تصنيف حماس "إرهابية"

17 عاًما عىل استشهاد القساميني 
القواسمــــــــــــي والهيمونـــــي

القيادي "جرار" يزور مزنل ورضيح "قبها" 
فـــور تحــرره مـــــن سجـــــون االحتـــالل

يف وقفة برام هللا

يوســــــــــف: المقاومـــــة تعمـــــــل علـــى 
تحريــــــر جثاميـــن الشهــــداء المحتجـــزة

جانب من الوقفة بمدينة رام الله أمس     )األناضول(جانب من الوقفة بمدينة رام الله أمس     )األناضول(
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رام الله/ فلسطني: 
واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 
زال  مــا  العارضــة  محمــد  األســر  أن  أمــس، 
يعــاين ظــروف احتجــاز قاســية داخــل زنازين 
معاناتــه  إىل  إضافــة  "عســقالن"،  ســجن 
إهــاًل وتجاهــاًل متعمــًدا لظروفــه الصحيــة 

الصعبة.
أن  صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
محاميــه متكــن من زيارته، إذ أبلغه العارضة 
أن ســلطات الحتــالل تحتجــزه داخــل زنزانــة 
وهــو  الحيــاة،  مقومــات  أدىن  إىل  تفتقــر 
ودون  الخارجــي  العــامل  عــن  متاًمــا  منعــزل 

أدوات كهربائية.
وأضافــت: "تتعمــد إدارة ســجون الحتــالل 
تعامــاًل  العارضــة  األســر  مــع  التعامــل 
ا، فهي ل تتوقف عن القيام  ا عنرصيًّ انتقاميًّ
ســواء  لزنزانتــه  قمعيــة  تفتيــش  بعمليــات 
مــن قبــل وحــدات القمــع الخاصــة أو رشطــة 
الســجن، وتســمح لــه بالخــروج للفــورة ســاعة 

واحدة فقط".
ولفتت الهيئة إىل أنه طرأ مؤخًرا تراجع عىل 
العارضــة،  محمــد  لألســر  الصحــي  الوضــع 
وبــدأ يشــتيك مــن آلم حــادة يف ظهــره، وقد 
ل إىل عيــادة الســجن، واكتفــى الطبيــب  ُحــوِّ

حالــة  لكــن  لــألمل،  مســكنة  حبوًبــا  بإعطائــه 
األســر تفاقمــت وأُعيــد للعيــادة مــرة أخــرى 
وهنــاك بــدأ الطبيــب بالســخرية والســتهزاء 
منــه، وحصلــت مشــادة كالميــة بينهــا ومل 
د األســر  يقــم بعــالج األســر، ويــوم أمــس ُزوِّ
دون  لكــن  لــآلم  مســكنة  بحقــن  العارضــة 

فائدة.
العارضــة  الهيئــة عــىل أن األســر  وشــددت 
لظهــره  أشــعة  صــور  إلجــراء  ماســة  بحاجــة 
لتشــخيص وضعه تشــخيًصا ســليًا وتقديم 

العالج املناسب له.

العمــر  مــن  يبلــغ  العارضــة  يذكــر أن األســر 
جنــوب  عرابــة  بلــدة  مــن  وهــو  عاًمــا(   39(

جنــني، ومعتقــل منذ عــام 2002، ومحكوم 
أحــد  وهــو  الحيــاة،  مــدى  املؤبــد  بالســجن 
األرسى الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم عــر 
نفــق حفــروه يف زنزانتهــم إىل خــارج ســجن 
"جلبــوع"، يف 6 أيلــول/ ســبتمر املــايض، 
لكــن أُعيــد اعتقالهــم بعدهــا مــن قبــل جيش 

الحتالل يف أوقات مختلفة.
ويف ســياق ذي صلــة، أكــدت هيئــة شــؤون 
عــدد  ارتفــاع  أمــس،  واملحرريــن  األرسى 

داخــل  الطعــام  عــن  املرضبــني  األرسى 
ســجون الحتــالل اإلرسائيــي إىل 3 أرسى، 
بعــد انضــام األســر نضــال مــازن بلــوط مــن 
هــواش  أبــو  هشــام  األســرين  إىل  الخليــل 

ولؤي األشقر.
واعتقــل بلــوط بتاريــخ 29/10/2021، إذ 
ُنِقــل فيــا بعــد إىل عســقالن ثم إىل تحقيق 
لــه  وجهــت  وقــد  "عوفــر"،  ســجن  زنازيــن 
مخابــرات الحتــالل العديــد مــن التهامــات 
وخضــع  ذلــك،  عــىل  دليــل  أي  وجــود  دون 
20 ســاعة  لتحقيــق بشــكل متواصــل ملــدة 
ا يف أول أسبوع اعتقال له، كا هدده  يوميًّ

املحققون بتحويله إىل العتقال اإلداري.
واحتجاًجا عىل ذلك رشع األسر مازن يف 
يــوم  أول  منــذ  الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب 
منــذ  الطعــام  عــن  مــرضب  إنــه  إذ  لعتقالــه، 

28 يوًما.

الهيئــة،  محامــي  خــالل  مــن  األســر  وذكــر 
بــأن جنــود الحتــالل اعتــدوا عليــه بالــرضب 
املــرح لحظــة اعتقالــه، وأنــه مــا زال يعــاين 
يف  العتــداء،  ذلــك  نتيجــة  وأوجاًعــا  آلًمــا 
لــه بالذهــاب إىل الطبيــب  حــني مل يســمح 
املتكــررة  مطالبتــه  رغــم  املستشــفى  أو 

للمحققني بذلك.

رام الله/ فلسطني:
الغربيــة  الضفــة  مــن  فلســطينيني  أرسى  ســتة  دخــل 
ســجون  يف  جديــدة  أرس  ســنوات  أمــس،  املحتلــة، 
الحتالل اإلرسائيي، غالبيتهم من أصحاب األحكام 

العالية.
بــأن األســر  وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى، يف بيــان، 
ســكان  مــن  عاًمــا(   41( النجــار  يوســف  جهــاد 
التــوايل  عــىل  الـــ21  عامــه  دخــل  الخليــل،  محافظــة 
بتاريــخ  اعتقالــه  منــذ  وذلــك  الحتــالل،  ســجون  يف 

25/11/2001م، وهو محكوم بالسجن املؤبد.
عاًمــا(   41( عنــري  أحمــد  هيثــم  األســر  أن  وذكــر 
مــن ســكان محافظــة نابلــس، دخــل عامــه الـــ20 عــىل 
التــوايل يف ســجون الحتــالل، وذلــك منــذ اعتقالــه 
بالســجن  محكــوم  وهــو  25/11/2002م،  بتاريــخ 

املؤبد.
وبحســب "إعالم األرسى"، دخل األســر راســم فريد 
حسني )64 عاًما( من سكان محافظة طولكرم، عامه 

جنني-غزة/ فلسطني:
طالبــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، قيــادة 
الســلطة بـ"العتــذار" عــن ترصيحــات محافــظ جنــني 
أكــرم الرجــوب، وإقالتــه مــن منصبــه عــىل إثــر إســاءته 

ألهل املدينة وشهدائها ومقاومتها.
إلذاعــة  قاســم  حــازم  حــاس  باســم  الناطــق  وقــال 
"صــوت األقــى"، أمــس، إنَّ ترصيحــات "الرجــوب" 
التــي نفــى فيهــا وجــود مقاومــة يف املدينــة "إنــكار 
األرض،  عــىل  الوقائــع  عــن  وتعــاٍم  الثابتــة  للحقائــق 
ومحاولة بائسة لتغطية شمس الحقيقة بغربال حقد 

السلطة عىل املقاومة يف الضفة".
"حــرب  مــن  جــزًءا  جنــني  محافــظ  ترصيحــات  وعــدَّ 
عــىل  الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

جنني/ فلسطني:
أن  أمــس،  مســاء  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  أكــدت 
أجهزة أمن الســلطة أقدمت عىل اعتقال مجموعة 
مــن األرسى املحرريــن مــن أبنــاء الحركــة والنشــطاء 
شــال  ومخيمهــا  جنــني  مدينــة  مــن  امليدانيــني 

الضفة الغربية املحتلة.
أمــن  أجهــزة  أن  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وأوضحــت 
واختطفــت  املعتقلــني  عــىل  "اعتــدت  الســلطة 
بعضهــم مــن أماكــن عملهم بشــكل غــر وطني وغر 

أخالقي، وبطريقة يراد منها خدمة الحتالل".
متــارس  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تــزال  "مــا  وشــددت 
شــعبنا  أبنــاء  مــن  النشــطاء  باســتهداف  عربدتهــا 
الوطنيــة  باملصالــح  مكرثــة  غــر  الرشفــاء، 

الفلسطينية، ول بالحفاظ عىل النسيج الوطني".
بكــف  الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة  الجهــاد  وطالبــت 
والنشــطاء،  املحرريــن  عــن مالحقــة األرسى  يدهــا 

غزة/ فلسطني:
اإلعــالم  وزارة  قــرار  أمــس،  الصحفــي،  كتلــة  أدنــت 
التابعة للسلطة يف رام الله بإجبار راديو "علم" يف 
الخليــل عــىل التحــول إىل إذاعــة تربويــة متخصصــة 
ومنعــه مــن التغطيــة السياســية وامليدانيــة، وذلــك 
بعــد إجرائــه مقابلــة إذاعيــة مــع نائــب محافظ جنني 

كال أبو الرب.
هــذا  إن  أمــس:  بيــان صحفــي،  الكتلــة يف  وقالــت 
الغرابــة وغــر مســبوق يف  بالــُغ  التعســفي  اإلجــراء 
قانــوين  غــر  كونــه  عــىل  عــالوة  اإلعالمــي،  العــرف 
ول متلــك وزارة اإلعــالم أو غرهــا إجبــار أي وســيلة 

إعالمية عىل بث محتوى محدد.
وبينــت أن هــذا القــرار يعــد انتهــاًكا صارًخــا لقانــون 
فيــه  جــاء  الــذي  الفلســطيني  واملطبوعــات  النــرش 
الــرأي  نــصٌّ أن "الصحافــة والطباعــة حرتــان وحريــة 
رأيــه  عــن  يعــرب  أن  ولــه  فلســطيني،  لــكل  مكفولــة 
بحريــة قــوًل، وكتابــة، وتصويــًرا ورســًا يف وســائل 

التعبر واإلعالم".
وزر  اإلذاعــة  ــل  ُتحمَّ أن  امُلشــني  "مــن  وأضافــت: 
يف  أمنــي  مســؤول  بهــا  أدىل  إعالميــة  ترصيحــات 

الـ21 عىل التوايل يف ســجون الحتالل، وذلك منذ 
محكــوم  وهــو  25/11/2001م،  بتاريــخ  اعتقالــه 

بالسجن املؤبد.
 كــا دخــل األســر منصــور صالــح رشيــم )42 عاًمــا( 
من سكان محافظة طولكرم، عامه الـ20 عىل التوايل 
بتاريــخ  اعتقالــه  منــذ  وذلــك  الحتــالل،  ســجون  يف 

25/11/2002م، وهو محكوم بالسجن املؤبد.
أمــا األســر محمــد عبــد الرحمــن زيــد )41 عاًمــا( مــن 
الـــ20 عــىل  ســكان محافظــة طوبــاس، فدخــل عامــه 
التــوايل يف ســجون الحتــالل، وذلــك منــذ اعتقالــه 
بتاريخ 25/11/2002م، وهو محكوم بالســجن 34 

عاًما.
ومن جنني، دخل األسر أرشف خليل أبو الرب )44 
عامــا( عامــه الثامــن عــرش عــىل التــوايل يف ســجون 
مــن  وهــو  املؤبــد،  بالســجن  ومحكــوم  الحتــالل، 
محــرري صفقــة وفــاء األحــرار املعــاد اعتقالهم صيف 

2014م.

املقاومــة، والتــي تــأيت يف ســياق التنســيق األمنــي 
مع الحتالل".

جنــني  مبدينــة  حــاس  اعتــزاز  عــن  قاســم  وعــر 
الفلســطينية  للمقاومــة  رمــًزا  الــذي ميثــل  ومخيمهــا 
القســام وحتــى  الديــن  الشــهيد عــز  املســتمرة منــذ 
اليوم، حيث الفعل املقاوم املستمر والشتباكات 
اليوميــة مــع الحتــالل والتضحيــات التــي ل تتوقــف 

من شهداء وجرحى وأرسى.
وكان الرجــوب قــال يف ترصيحــاٍت إذاعيــة إنــه منــذ 
توليــه منصبــه "مل يــَر أحــًدا يف جنــني قــد أطلــق النــار 
عىل الحتالل أو عىل الجنود أو عىل املستوطنات" 
ــًدا بوقــف مــا ســاها "مظاهــر الفلتــان، ألن مــا  متوعِّ

يحدث يف املحافظة خروج عن القانون".

واللتفــات إىل مــا تقــوم به قوات الحتالل وقطعان 
أبنــاء  عــىل  يوميــة  اعتــداءات  مــن  املســتوطنني 

شعبنا األعزل.
القــوى  كل  مــن  العقــالء  "عــىل  أنــه  وأكــدت 
الوطنيــة والحريصــني عــىل وحدتنــا  والشــخصيات 
أن يقولــوا كلمتهــم، حفاًظــا عــىل العالقات الوطنية 
والتعــاون  والتنســيق  الوطنــي،  الصــف  ووحــدة 
والتوقــف  الفلتــان  مظاهــر  كل  وإنهــاء  املشــرك 
وصــوًل  الحتــالل  وخدمــة  األمنــي  التنســيق  عــن 
جامعــة، ملواجهــة  وطنــي  عمــل  إســراتيجية  لبنــاء 

الحتالل وإرهابه".
الجهــاد  شــعار  "ســيبقى  بيانهــا:  الجهــاد  وختمــت 
السالمي يف فلسطني واضًحا، وأن كل ما ميارس 
مــن هجمــة ضد عنارصه وأبنائه، لن يحرف بوصلتنا 
عــن  والدفــاع  املقاومــة  يف  حقنــا  مارســة  عــن 

شعبنا".

السلطة عىل الهواء مبارشة، ومن األوىل محاسبته 
عىل ترصيحاته غر املســؤولة عوًضا من محاســبة 
اإلذاعة التي التزمت املعاير املهنية واملسؤولية 

الجتاعية".
أقدمــت عليــه وزارة  مــا  أن  عــىل  الكتلــة  وشــددت 
واألجهــزة  الســلطة  مــع سياســات  منســجم  اإلعــالم 
التضييــق عــىل  األمنيــة املســتمرة واملمنهجــة يف 
املعلومــات  تــداول  وحريــة  والتعبــر  الــرأي  حريــة 
واملؤسســات  الصحفيــني  اســتهداف  واســتمرار 
األنظمــة  إىل  تنتمــي  ترهيبيــة  بأســاليب  الصحفيــة 
الناتــج  الضغــط  يزيــد  مــا  والديكتاتوريــة،  القمعيــة 
املســتهدفة  الحتــالل  مارســات  عــن  أصــاًل 

للصحفيني الفلسطينيني.
وطالبــت الكتلــة بــرضورة الراجــع الفــوري مــن قبــل 
وزارة اإلعــالم عــن هــذا القــرار الغريــب، واعتذارهــا 
للجســم الصحفــي الفلســطيني املهنــي والوطنــي، 
األجســام  فيهــا  تشــارك  تحقيــق  لجنــة  وتشــكيل 
الصحفيــة لضــان محاســبة حقيقيــة، مشــددة عىل 
إىل  اإلعــالم  وزارة  لتحــول  الســاح  ميكــن  "ل  أنــه 

ملحق يتبع األجهزة األمنية بهذه املارسات".

غزة/ فلسطني:
رســمية،  ومؤسســات  شــخصيات  دعــت 
نــرصة  امليدانيــة  الفعاليــات  لتصعيــد 
وإســناًدا لــألرسى املرضبــني عــن الطعام يف 

سجون الحتالل اإلرسائيي.
جــاء ذلــك، يف نــدوة تضامنيــة نظمتهــا وزارة 
"مهجــة  ومؤسســة  واملحرريــن،  األرسى 
القــدس"، أمــس، يف مقــر الــوزارة يف مدينــة 
غزة، بحضور لجنة القوى والفصائل الوطنية 
وأرسى  ومخاتــر  ووجهــاء  واإلســالمية، 

محررين وأهايل أرسى.
والعالقــات  لإلعــالم  العــام  املديــر  وأكــد 
العامــة يف الــوزارة، صابــر أبــو كــرش، رضورة 
إيصال صوت األرسى املرضبني عن الطعام 
إىل أحــرار العــامل، مشــرًة إىل أن الصمــت 
الــدويل تجــاه مــا يحــدث لهــم يشــكل تواطًؤا 

مع الحتالل إلذللهم والنيل من إرادتهم.
املجتمــع  إن  كلمتــه:  يف  كــرش  أبــو  وقــال 
الدويل يتحمل جزًءا كبًرا من معاناة أرسانا 
يجــري  عــا  وســكوته  بصمتــه  املرضبــني 
مطالًبــا  الحتــالل،  ســجون  داخــل  لــألرسى 
بــرضورة  الدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات 
تفضــح سياســة  وأن  تكيــل مبكيالــني،  ل  أن 
الحتالل، فاألرسى ل يطلبون سوى الحرية.

عــن  الكاملــة  املســؤولية  الحتــالل  وحمــل 
املــرضب  هــواش  أبــو  هشــام  األســر  حيــاة 
لــؤي  واألســر  التــوايل  عــىل  الـــ101  لليــوم 

ظــل  يف  الـــ46،  لليــوم  املــرضب  األشــقر 
رفضهــا وإرصارهــا عــىل بقائهــم يف العتقال 

اإلداري.
مــن جانبــه، شــدد القيــادي يف حركــة الجهــاد 
اإلســالمي، أحمــد املدلــل، عــىل رضورة أن 
تســتمر هــذه الفعاليــات واألنشــطة الداعمــة 
لألرسى وأن تتصاعد وتتسع رقعتها لتشمل 
كل مناطق الوطن، داعًيا للتفاعل مع قضية 
الحتــالل  فضــح  يف  واملشــاركة  األرسى، 

إلظهار قبحه وانتهاكاته بحق األرسى.
ووجــه املدلــل رســالة إىل املجتمــع الــدويل 
التحــرك  بــرضورة  الحقوقيــة  واملنظــات 
األرسى  إنقــاذ  عــىل  والعمــل  العاجــل 

املرضبني عن الطعام.
بــدوره تحدث األســر املحــرر أمين الرشاونة 
عن املراحل التي مير بها األسر يف إرضابه 
الســجان،  عنجهيــة  أمــام  التحــدي  وخوضــه 
الســجان  أمــام  معركتــه  يف  انتصــاره  حتــى 

الــذي يســعى لكــر صمــوده وإنهــاء إرضابــه 
بكل الوسائل والسبل.

وشــدد عىل رضورة الوقوف بجانب األرسى 
ويقفــون صامديــن  الويــالت  يعانــون  الذيــن 
التــي  والنتهــاكات  الســجان  غطرســة  أمــام 
ــا، األمــر الــذي دفعهــم  ترتكــب بحقهــم يوميًّ
نضاليــة  ووســائل  أســاليب  اســتخدام  إىل 
حريتهــم  لنيــل  الطعــام  عــن  كاإلرضاب 

وكرامتهم.

رام الله-غزة/ جال غيث:
قالــت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطني: 
تحتمــل  ل  الفلســطينية  الســاحة  "إن 
"الرهــات"، واألجــدر باملتحدثــني )عضــو 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتح عزام األحمد( 
مراعــاة حاجــة شــعبنا إىل الوحــدة الوطنية 
والعتقــالت،  الســتيطان  ملواجهــة 
التــي  الوطنيــة  مؤسســاتنا  عــن  والدفــاع 
جرمهــا الحتــالل اإلرسائيي وقاد قياداتها 

إىل السجون".
ودعــت الجبهــة عــىل لســان القيــادي فيهــا 
بــدران جابــر إىل تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، 
ومخاطبــة العــامل بصــوت واحــد ل بصــوت 

"الفرقة التي صنعها األحمد".
لــه  اجتــاع  يف  قــال  قــد  األحمــد  وكان 
أول  جنــني  يف  الحركــة  وكــوادر  بقيــادات 
مــن أمــس: "إن اجتــاع املجلــس املركزي 
يف  ســيعقد  الــذي  التحريــر  ملنظمــة 
ا،  جــدًّ مهــم  القــادم  )ينايــر(  اآلخــر  كانــون 
وإن  رضوريــة،  فيــه  الجميــع  مشــاركة  وإن 
ليــس  والدميقراطيــة  الشــعبية  الجبهتــني 

أمامها سوى املشاركة".
املســتحقات  رصف  أن  األحمــد  وذكــر 
مرتبــط  التحريــر  منظمــة  لفصائــل  املاليــة 
مبــدى التزامهــا باللوائــح واألنظمــة الخاصة 
باملنظمــة، متهــًا بعــض قيادات الفصائل 
باســتغالل املخصصــات املاليــة للمصالح 
الشخصية، وأن تنظياتهم ل تستفيد من 

هذه األموال، عىل حد تعبره.
منظمة التحرير

ترصيحــات  الجبهــة  يف  القيــادي  وانتقــد 
األحمــد، قائــاًل: "يبــدو أن األحمــد غائــب 
عن الوعي، فالفصائل ل تعمل عند أحد، 
مــع  املنســجمة  وبرامجهــا  رؤاهــا  ولديهــا 
واللوائــح  الفلســطيني،  الوطنــي  امليثــاق 

الداخلية يف منظمة التحرير".
صحيفــة  إىل  حديــث  يف  جابــر  وأضــاف 
املســاس  هــو  "العيــب  "فلســطني": 
باللوائــح الداخليــة للمنظمــة، والتحكم يف 
بالصنــدوق  والتفــرد  الســيايس،  املســار 
التــي  السياســية  والقــرارات  القومــي، 
وصياغــة  تشــكيل  وإعــادة  ترافقــه، 

بالطريقــة  واملركــزي  الوطنــي  املجلســني 
عــىل  املهيمــن  الفصيــل  يرتئيهــا  التــي 

املنظمة".
ــا باملشــاركة  وتابــع: "إذا كان األحمــد معنيًّ
يف اجتــاع املجلــس املركــزي للمنظمــة؛ 
إصــالح  عــىل  أوًل  يعمــل  أن  فعليــه 
بالكامــل  الفلســطيني  الســيايس  النظــام 
الشــعب  تطلعــات  مــع  ينســجم  مبــا 
الــذي  الوطنــي  وامليثــاق  الفلســطيني، 

أنشئت عىل أساسه منظمة التحرير".
األحمــد  ترصيحــات  رفضــه  عــن  وأعــرب 
الفصائــل  وقــرارات  ملزاجــه"  "الخاضعــة 
لــك  "مــن يدفــع  قائــاًل:  "الرهينــة املــال"، 
َحاَول أن يدفع أكرث، وقد كان الرد واضًحا 
وإســراتيجيتنا  بقضيتنــا  ملتزمــون  أننــا 
وأهدافنــا، ول مجــال للعــودة عنها، وأثبتنا 
تدعمنــا  التــي  جاهرنــا  لــدى  حضورنــا 
وتؤيدنــا، وكتبنــا التاريــخ بالــدم ول ميكــن 

أن ننقلب عليه".
منظمــة  فصائــل  الســلطة  ابتــزاز  وعــّد 
فســاًدا  املاليــة  مبخصصاتهــا  التحريــر 

ا مغايًرا للنظام األسايس وملنظمة  سياسيًّ
الصنــدوق  أن  عــىل  ودليــاًل  التحريــر، 
ملزاجــات  يخضــع  الفلســطيني  القومــي 
واملانحــني،  املمولــني  وأهــواء  الســلطة، 
"وهو شكل من أشكال التوافق مع الطرح 

األمرييك الصهيوين".
وعن مشاركة الجبهة يف اجتاع املجلس 
املقبــل  ينايــر  يف  للمنظمــة  املركــزي 
ألوانــه،  ســابق  الحديــث  إن  جابــر:  قــال 
األوضــاع  بتصويــب  مرهونــة  فاملشــاركة 
بشــكل  اتخــذت  وبقــرارات  السياســية 
العامــني  األمنــاء  لقــاء  واضــح ورصيــح يف 
للفصائــل، وتوصيــات املجلــس املركــزي، 

ولقاءات القاهرة وبروت وموسكو".
وأضــاف: "إذا تقيــدت حركة فتح مبا اتفق 
املوحــد،  القيــادي  اإلطــار  بتشــكيل  عليــه 
وإعــادة  املقاومــة،  برنامــج  إىل  والعــودة 
اللحمــة للشــعب واألرض الفلســطينيني؛ 
فقد نشارك، أما إذا بقي األمر عىل حاله، 
وبقي األحمد الجهة املقررة عىل الساحة 

السياسية فلن نشارك".

6 أرسى يدخلون سنوات أرس 
جديدة يف سجون االحتالل

طالبت السلطة باالعتذار وإقالته

حماس: ترصيحات محافظ جنني جزء 
من حرب السلطة عىل المقاومة

"اعتدى عليهم واختطفهم بطريقة يراد منها خدمة االحتالل"

الجهاد: أمن السلطة يعتقل مجموعة 
من محررينا ونشطائنا يف جنني

كتلة الصحفي تدين قرار السلطة 
التعسفي بحق راديو علم

األسري محمد العارضة يعاين إهمااًل متعمًدا لوضعه الصحي

ا عىل ترصيحات األحمد ردًّ

"الشعبية": الساحة الفلسطينية ال تحتمل 
"الرتهات" واألجدر مراعاة حاجة شعبنا للوحدة

يف ندوة بغزة

دعوات لتصعيد الفعاليات الميدانية نرصة لألرسى المرضبني

جانب من الندوة بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

األسير محمد العارضةاألسير محمد العارضة
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غزة/ صفاء عاشور:
تعويــض  يف  لــإرساع  متحدثــون  دعــا 
يف  منازلهــم  فقــدان  مــن  املترضريــن 
غــزة يف  العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع 
إعامرهــا  وإعــادة  املــايض،  أيــار  مايــو/ 
رسيًعا إلنهاء معاناتهم يف ظل عدم توفري 
مســتمرة  تعويضــات  أو  إيجــارات  بــدل 
الســيئ  االقتصــادي  الوضــع  عــن  تغنيهــم 

الذي ميرون به.
املركــز  أقامهــا  ورشــٍة  يف  وأوضحــوا 
الفلسطيني لحقوق اإلنسان حول "حقوق 
العــدوان  يف  املدمــرة  املنــازل  أصحــاب 
اإلعــامر"،  عمليــة  وتأخــري   2021 الحــريب 
إعــادة  عمليــة  أن  غــزة،  مبدينــة  أمــس، 
اإلعامر تعاين إحجام املمولني عن اإليفاء 
بالتزاماتهم املالية، وإعاقة السلطة دخول 

األموال للبدء يف مشاريع اإلعامر.  
تأخر اإلعمار

وأوضــح مديــر املركــز الفلســطيني لحقــوق 
أصحــاب  أن  الصــوراين،  راجــي  اإلنســان، 
املنــازل املدمــرة يف العــدوان اإلرسائيــي 
بشــدة  يعانــون  يزالــون  ال  غــزة  قطــاع  عــى 
إعــامر منازلهــم وتأخــر عجلــة  إعــادة  عــدَم 

اإلعامر عموًما.
وأكــد الصــوراين يف كلمــة لــه، أن العــدوان 
مســبوق  غــري  اســتهداًفا  شــهد  األخــري 
واملبــاين  واألبــراج  املدنيــة  لألهــداف 
الســكنية التــي ألحــق االحتــال بهــا خســائر 
بســبب  أنــه  إىل  الفًتــا  كبــرية،  وأرضار 
وخنــق  ســنة   15 منــذ  املفــروض  الحصــار 
أصبــح  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة 

القيام بعملية اإلعامر أمًرا صعًبا للغاية.
فقــر  مــن  القطــاع  يعيشــه  مــا  "إن  وقــال: 
وبطالــة وفقــدان لألمــن الغــذايئ عــاٌر بــكل 
املســتويات عــى املجتمــع الــدويل الذي 
يقبل باستمرار هذا الوضع دون أي تدخل 
إليقــاف االحتــال اإلرسائيي عام ميارســه 

ضد أهايل قطاع غزة".
وأضــاف: "أن تهــرب الــدول املانحــة التــي 
تعهــدت يف مؤمتــرات إعــادة إعــامر قطــاع 
غــزة بتوفــري متويــل خــاص لإعــامر أســهم 
البنــاء،  وإعــادة  اإلعــامر  عمليــة  بــطء  يف 
إذ مل يــِف املمولــون باالســتحقاقات التــي 
وواضــح  فاضــح  قصــور  وهــذا  بهــا  تعهــدوا 

لهم".
أضرار كبيرة

مــن جانبــه، أوضــح الباحث أمين لبد الذي 
عــرض تقريــًرا حــول "تدمــري املســاكن يف 
االحتــال  أن   ،"2021 الحــريب  العــدوان 
الــدويل اإلنســاين  انتهــك قواعــد القانــون 
ُيحاســب  أي  دون  الســكنية  األبــراج  ودمــر 

من أي جهٍة كانت. 
وبني لبد أنه بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر 
عــى الحــرب إال أن جميــع املترضريــن مــن 
هدم منازلهم ال يزالون يســكنون باإليجار، 
األشــغال  وزارة  وحســب  أنــه  إىل  الفًتــا 
العامــة واإلســكان فقد بلغ عــدد الوحدات 
مــا  الحــرب األخــرية  الســكنية املدمــرة يف 

يزيد عى 57 ألف وحدة سكنية.
مــن  األخــري  العــدوان  فاقــم  "لقــد  وقــال: 
أزمــة قطــاع اإلســكان الناجمــة عــن الحصــار 
قطــاع  يف  االقتصاديــة  األوضــاع  وتدهــور 

للمواطنــني  منــح  عــدة  الحــرب  أثنــاء  يف 
املترضريــن مببلــغ تجــاوز 4 مايني دوالر، 
إيجــار  كبــدل  عاجلــة  مســاعدات  وهــي 
وإغاثــات مــن عــدة جهــات محليــة وعربيــة 

ودولية.
املــدة  يف  عملــت  الــوزارة  أن  إىل  وأشــار 
املاضيــة عــى إزالــة ركام املبــاين املدمرة 
 ،90% إىل  اإلزالــة  نســبة  وصلــت  حتــى 
إضافــة  ومرصيــة،  محليــة،  بجهــود  وذلــك 
أســهمت  أخــرى  جهــات  مــن  دعــم  إىل 
يف الوصــول إىل هــذه املرحلــة مــن إزالــة 

الركام.
تعــوق  تحديــات  ثاثــة  أن  عــى  وشــدد 
عــى  ويــأيت  غــزة،  إعــامر  إعــادة  عمليــة 
رأســها منــع تحويــل أمــوال اإلعــامر لقطــاع 
غزة، إذ إن الســلطة لها يد يف منع تحويل 
األمــوال واملنحــة القطريــة وغريها من منح 

إعادة اإلعامر.
باإلعــامر  وعــوًدا  تلقــت  الــوزارة  أن  وبــني 
ولكــن مل ترتجــم أي مــن تلــك الوعــود عــى 
األرض حتــى اآلن، الفًتــا إىل أنــه لــو دخلت 
أمــوال اإلعــامر ســينتهي ملــف اإلعــامر يف 

عام واحد فقط.
مــن ناحيتــه، أوضــح رئيــس قســم اإلســكان 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  يف 
الفلســطينيني "أونــروا"، عــاء أبــو حســنني 
انتهــاء  منــذ  عملــت  األمميــة  الوكالــة  أن 
املترضريــن  قوائــم  تحضــري  عــى  الحــرب 
والبحــث يف  املانحــة  للجهــات  وإرســالها 

كيفية التعاطي معها.
بــدل  توفــري  تــم  أنــه  حســنني  أبــو  وذكــر 

اإلســكان  قطــاع  أن  إىل  مشــرًيا  غــزة"، 
وحــدة  ألــف  بـــ100  يقــدر  عجــًزا  يعــاين 
ســكنية حســب الجهــاز املركــزي لإحصــاء 

الفلسطيني.
مــن  يعــد  اإلســكان  قطــاع  "إن  وأضــاف: 
القطاعــات التــي حظيــت بالجزء األكرب من 
التمويــل يف الحــروب الســابقة عــى غزة"، 
مســتدرًكا: "ولكــن مــع ذلــك ال تــزال هنــاك 
1300 وحــدة ســكنية مل ُيَعــد بناؤهــا حتى 

اآلن".
إعــامر  إعــادة  تأخــر  يف  الســبب  وعــزا 
القيــود  إىل:  الســكنية  الوحــدات 
البنــاء،  مــواد  توريــد  عــى  اإلرسائيليــة 
وعــدم رصف األمــوال الخاصــة بهــا من قبل 
البــدء  رضورة  عــى  مشــدًدا  املمولــني، 
الفــوري يف إعــادة اإلعــامر للتخفيــف مــن 
املنــازل  وأصحــاب  املواطنــني  معانــاة 

املدمرة.
باإليفــاء  املانحــة  الــدول  لبــد  وطالــب 
الــازم  التمويــل  توفــري  نحــو  بالتزاماتهــا 
إلعــادة اإلعــامر وفتــح املعابــر، مــع رضورة 
دمــره  مــا  وتــرية  لترسيــع  الحصــار  رفــع 

االحتال يف العدوان األخري.
بــدوره، أكــد مديــر اإلدارة العامــة لإعــامر 
واإلســكان،  العامــة  األشــغال  وزارة  يف 
محمــد عبــود أن وزارتــه عملــت منــذ اليــوم 
القصــف  رغــم  غــزة  عــى  للعــدوان  األول 
وجمــع  األرضار  حــرص  عــى  والدمــار 
رشدت  التــي  لــألرس  األوليــة  البيانــات 

وتسجيل األرضار للبيوت.
وذكر عبود يف كلمة له، أن الوزارة رصفت 

مــن األرس  لعــدد  أشــهر  إيجــار ملــدة ســتة 
املتــرضرة، وتوزيــع مبلغ مايل بقيمة 800 
آالف  لـــ10  األورويب  االتحــاد  مــن  شــيقل 
عائلــة متــرضرة"، مبيًنــا أن "أونــروا" بحاجــة 
إىل 70 مليون دوالر إلعادة إعامر البيوت 

املترضرة من العدوان.
تحديــات  تواجــه  "أونــروا"  أن  إىل  ولفــت 
اإلعــامر  إعــادة  مبلــف  تتعلــق  عديــدة 
تفاصيــل  يف  املمولــني  تدخــل  أبرزهــا: 
تتعلــق  ملفــات  ووجــود  اإلعــامر،  إعــادة 
بإعــادة اإلعــامر مــن حــروب ســابقة مل ُينتــَه 

منها حتى اآلن.
أكــد املتحــدث باســم لجنــة  يف الســياق، 
أن  اللــه  عطــا  أحمــد  الجــاء  بــرج  إعــامر 
الحــرب  يف  املدمــرة  املنــازل  أصحــاب 
األخــرية تعرضــوا لــرضر بالــغ عــى الصعيــد 
املــادي والنفــي، وأن تأخــر إعــادة إعــامر 
منازلهم يزيد من األرضار التي تلحق بهم.
أصحــاب  بــه  مــر  مــا  أن  اللــه،  عطــا  وذكــر 
البيــوت املدمــرة ال ميكن وصفه لفظاعته، 
األوىل  اللحظــة  منــذ  معاناتهــم  بــدأت  إذ 
للتهديــد وال تــزال مســتمرة حتــى اآلن، وأن 
آثارهــا ال تــزال واضحة عــى وجوه األطفال 
الذيــن فقــدوا منازلهــم  والنســاء والشــيوخ 

بكل ما كان موجوًدا فيها.
اســتمرت  املعانــاة  هــذه  أن  وبــني 
عــى  املترضريــن  بهرولــة  الحــرب  بعــد 
املؤسســات والــوزارات التــي تعمــل عــى 
عــى  للحصــول  والســعي  األرضار  حــرص 
الحيــاة  مواجهــة  مــن  متكنهــم  تعويضــات 

بعدما دمرت منازلهم.

غزة/ محمد أبو شحمة:
حمــات  إطــاق  إىل  وحقوقيــون  إعاميــون  دعــا 
للمحتــوى  املناهضــة  اإللكرتونيــة  الســلبي  التقييــم 
عــى  معرتضــة  تعليقــات  وكتابــة  الفلســطيني، 
الفلســطيني،  املحتــوى  عــى  والقيــود  سياســاتها 
لتجــاوز  للكلــامت  مختلــف  ترتيــب  واعتــامد 

خوارزميات مواقع التواصل.
بيــت  مؤمتــر  يف  والحقوقيــون،  اإلعاميــون  وأكــد 
الصحافــة الســنوي لعــام 2021، أمــس، أن املحتــوى 
الرقمي الفلسطيني يواجه أوسع هجوم عرب منصات 
التواصل االجتامعي، وعرب موقع "فيسبوك" خاصة.
وقــال هــؤالء: إن "عمليــة التضييــق تلــك عــى خلفيــة 
الفلســطينية،  لــألرض  باالحتــال اإلرسائيــي  تتعلــق 
والتطهــري  العنــرصي  التمييــز  سياســات  ومامرســة 

العرقي، ومحاربة كل أشكال الرفض لاحتال".
للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  يف  االعــام  أســتاذ  وأكــد 
التطبيقية سامي عكيلة، أن التضييق عى املحتوى 
مئــات  توجــد  إذ   ،2015 لعــام  يعــود  الفلســطيني 
حــاالت االعتقــال التــي طالبــت الفلســطينيني بتهمــة 

التحريض عى مواقع التواصل االجتامعي.
وأوضــح عكيلــة يف أثنــاء مشــاركته يف املؤمتــر بورقــة 
تقييــد  يف  الرقميــة  االنتهــاكات  "أثــر  حــول  عمــل 
ضمــن  أن  الفلســطيني"،  اإلعــام  الخطــاب  وصــول 
محاربــة املحتــوى الفلســطيني، أغلقــت العديــد مــن 
الشبكات اإلخبارية ذات املحتوى الفلسطيني، عرب 

موقع "فيسبوك" عدة مرات متتالية.
وبــني أن مــن أشــكال التضييــق عــى املحتوى الرقمي 
الفلســطيني، تقييــد قــدرات األفــراد، واملجموعــات 

يعارضهم.
بدوره أكد مدير وحدة الحامية القانونية للصحفيني 
يف مؤسســة بيــت الصحافــة، عبــد اللــه رشرشة، أن 
قــوات االحتــال ارتكبــت مــن ينايــر 2021 إىل نهايــة 
اإلعاميــة،  للحريــات  انتهــاًكا   578 الحــايل،  أكتوبــر 
79 باملئــة مــن إجــاميل االنتهــاكات  يــوازي  وهــو مــا 

املرتكبة يف األرايض الفلسطينية.
وقــال رشرشة يف أثنــاء تاوتــه تقريــر بيــت الصحافــة 
2021: "مــن االنتهــاكات  لعــام  للحريــات اإلعاميــة 
يف  اللــه  رام  صلــح  محكمــة  إصــدار  الصحافــة  ضــد 
ــا  إلكرتونيًّ موقًعــا   49 بحجــب  قــراًرا   ،2021 أكتوبــر 
نــر  عــى  املواقــع  هــذه  إقــدام  بذريعــة  ا  فلســطينيًّ
صــور ومقــاالت تهــدد األمــن القومــي والســلم األهــي 
واإلخــال بالنظــام واآلداب العامــة وإثــارة الــرأي العــام 

عرب استخدام بعض الخيارات يف موقع "فيسبوك"، 
األقــى،  املســجد  حــول  املنشــورات  وحجــب 
وإغــاق العديــد مــن القنــوات اإلخباريــة الفلســطينية 

عرب موقع "يوتيوب".
منظمــة  عمــل  فــرق  تشــكيل  رضورة  عــى  وشــدد 
الفلســطيني،  للمحتــوى  املناهضــة  لتلــك  وموازيــة 
تعمل عى رصد حاالت العنرصية وخطاب الكراهية 
املوجــه ضــد الشــعب الفلســطيني، عــرب املنصــات 

الرقمية وتوثيقها وتحليلها واإلباغ عنها.
وأوىص عكيلة، برضورة تشكيل لويب فلسطني عريب 
أجــل  مــن  الرقميــة  املنصــات  إدارات  عــى  ضاغــط 
تغيري نهجها يف التعامل مع املحتوى الفلســطيني، 
واســتخدام نفس القواعد التي يســتخدمها االحتال 
مــن  مــع  للتعامــل  الــدول  مــن  وغــريه  اإلرسائيــي 

الفلسطيني".
وأوضــح أن مــزودي خدمــة اإلنرتنــت يواصلون حجب 
 10 تلــك املواقــع بدعــوى صــدور قــرار بقانــون رقــم 
التقــادم  مــدد  رسيــان  وقــف  بشــأن   2020 لســنة 

واملواعيد واآلجال القانونية يف أثناء الطوارئ.
الســامية  األطــراف  الصحافــة،  بيــت  تقريــر  وأوىص 
املتعاقــدة عــى اتفاقية جنيــف الرابعة لعام 1949، 
اإلعاميــة  الحريــات  انتهــاكات  وقــف  عــى  بالعمــل 
أن  قبــل االحتــال اإلرسائيــي، خاصــة  مــن  املرتكبــة 
االحتال هو املتسبب الرئيس يف تلك االنتهاكات.

التريعــات  أن  زايــد،  املحامــي محمــد  أكــد  بــدوره 
مــن  العديــد  عــى  احتــوت  الفلســطينية  اإلعاميــة 
املصطلحــات الفضفاضــة وغــري الواضحــة، مبيًنــا أن 

القانون األسايس أكد الحريات اإلعامية.

إعالميون وحقوقيون يدعون لمواجهة القيود عىل المحتوى الرقمي الفلسطيين

المقاومة ُتجري تجربة 
صاروخية.. ومسؤول 

إرسائييل: ال حل لصواريخ غزة
النارصة-غزة/ فلسطني:

أجــرت املقاومــة الفلســطينية، أمــس، تجربــة صاروخيــة تجــاه 
بحر قطاع غزة.

وأفادت مصادر لصحيفة "فلسطني"، بأن التجربة الصاروخية 
تــأيت يف إطــار معركــة التجهيــز واإلعــداد ألي مواجهــة مقبلــة 

مع االحتال اإلرسائيي.
إطــار  يف  التجريبيــة،  للصواريــخ  تجاربهــا  املقاومــة  وتكــرر 
اســتعداداتها ألي مواجهــة محتملــة عــدا عــن حملها نوًعا من 

الرسائل.
عــى  وقدرتهــا  املســافة  ناحيــة  مــن  الصواريــخ  وتختلــف 
التدمــري، وهــو مــا يظهــر مــن طبيعــة األصــوات الناجمــة عــن 

إطاقها.
جيــش  يف  الجنوبيــة"  "املنطقــة  يســمى  مــا  مســؤول  وأقــر 
جيــش  بعجــز  توليدانــو،  إليعــازر  اإلرسائيــي،  االحتــال 

االحتال عن التعامل مع صواريخ املقاومة الفلسطينية.
وقــال توليدانــو لصحيفــة "يرسائيــل هيــوم"، أمــس، "ال يوجــد 
ــا حــل للتهديــد الذي تشــكله صواريــخ حامس يف غزة"،  حاليًّ
لهــذا  حــل  إيجــاد  أجــل  مــن  يعمــل  "الجيــش  أن  إىل  مشــرًيا 

التهديد، وهذا قد يستغرق وقًتا".
وأضــاف: "مــن املســتحيل خنــق قطــاع غــزة الــذي يبلــغ عــدد 
ســكانه مليــوين نســمة، وأنــه يؤيــد تحســني الوضــع املــدين 

للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إرسائيلية".
لإســرتاتيجية  أساســيتني  ركيزتــني  عــن  توليدانــو،  وكشــف 
األمــن  "ضــامن  عــى:  تقومــان  غــزة،  تجــاه  ــا  حاليًّ املتبعــة 
ألكــرب وقــت ممكــن وتحســني الحيــاة املدنيــة للســكان"، مــع 
"ضــامن حرمــان حــامس مــن قدراتها العســكرية دون إضعاف 

املكونات املدنية".
وأثــار ضعــف منظومــة قبــة االحتــال للتعامــل مــع الصواريــخ، 
خــرباء  وقــدر  القــدس"،  "ســيف  معركــة  يف  واســًعا  جــداًل 
ل عليهــا  ومتابعــون أن نســبة نجــاح القبــة الحديديــة التــي يعــوِّ
االحتــال، مل تتجــاوز 40 يف املئــة، يف العــدوان اإلرسائيــي 

األخري عى القدس وغزة.

متحدثــــون: إحجــــام المموليـــن عـــن اإليفاء 
بتعهداتهم وعراقيل السلطة يؤخران إعمار غزة

مســتخدمي  الناشــطون  ودعــا 
إىل  اإللكرتونيــة  املنصــات  تلــك 
وســمي  عــرب  الحملــة  يف  املشــاركة 
و #فيســبوك_يحجب_القدس 

للتعبــري   ،#FbCensorsJerusalem

عن رفض سياســة فيســبوك يف محاربة 
املحتوى الفلسطيني.

محاربــة  سياســة  فــإن  للنشــطاء،  ووفًقــا 
فيســبوك  مــن  الفلســطيني  املحتــوى 
مستمرة بعد حجبها صفحات مقدسية 
عــى املنصــة، بســبب تغطيتهــا عمليــة 
إطــاق النــار التــي وقعــت يف القــدس، 
شــخيدم،  أبــو  فــادي  الشــهيد  ونفذهــا 
إرسائيــي  جنــدي  مقتــل  إىل  وأدت 

وإصابة آخرين.
عــى  املقادمــة  أحمــد  حســاب  وكتــب 
صاحــب  "#الفيســبوك  حســابه: 

سياســة عنرصيــة منحــازة وبشــكل كامل 
ويحظــر  يحــارب  الصهيــوين،  لاحتــال 
املحتوى الفلسطيني بحجة )التحريض 
واإلرهــاب( ويقــف صامتــا أمــام اإلرهاب 
تحريــض  مــن  ومــا ميارســوه  الصهيــوين 

علني عى كل من هو فلسطيني".
قــدورة: "كفنــان  وكتــب حســاب أحمــد 
ورســام كاريكاتري وأقدم قضايا إنســانية 
الفصــل  قضايــا  تشــمل  فنيــة  بصــورة 
التــي  العرقــي  والتطهــري  العنــرصي 
يتعرض لها الشــعب الفلســطيني إال أن 
بعــض  بحظــر  قامــت  فيســبوك  سياســة 
فيســبوك  أن  والســبب  الفنيــة  أعــاميل 
الفلســطيني  املحتــوى  مبحاربــة  يقــوم 

."FbCansorsJerusalem#
"مــا  القواســمة:  نــدى  حســاب  وكتــب 
يقــوم بــه فيســبوك مــن إزالــة الصفحــات 

مفرطة عى املحتوى الفلســطيني دون 
غــريه، وانصــاع طوًعــا ملعايــري االحتــال 

الرامية إلزالة املحتوى الفلسطيني".
"صــدى  مركــز  وثــق  العــام  بدايــة  ومنــذ 
سوشــال" أكــر مــن 600 شــكوى بشــأن 
والحســابات  املحتــوى  ضــد  انتهــاكات 
والصفحــات الفلســطينية مــن فيســبوك 
مــن  أكــر  بينهــا  مــن  فقــط،  وانســتغرام 
إعاميــة  صفحــات  طــال  انتهــاك   200
أبقــى  حــني  وحســابات لصحفيــني، يف 
التــي  اإلرسائيليــة  الصفحــات  آالف 

تحرض ضد العرب.
موظفــي  مــن   200 نحــو  أن  إىل  ُيشــار 
فيســبوك اتهموا إدارة الركة وأنظمتها 
الشــهر املــايض بإزالــة املحتوى املؤيد 
لفلســطني بشــكل غــري عــادل قبــل ويف 
أثنــاء العــدوان اإلرسائيــي األخــري عــى 

إال  هــو  مــا  الفلســطينية  واملحتويــات 
رصاصــة أخــرى يف جســد الفلســطيني، 
ويد توضع عى فم األســري.. فيســبوك 
يــد  وهــو  أفعالــه  يف  لاحتــال  رشيــك 

أخرى تحمل بندقية أخرى".
هنــد  الفلســطينية  الناشــطة  وغــردت 
الخرضي عى الوســم باللغة اإلنجليزية 
يفــرض   ،2021 عــام  بدايــة  "منــذ 
املحتــوى  عــى  الرقابــة  فيســبوك 
الفلســطيني. تــم منــع مئــات الصحفيني 
والنشــطاء الفلســطينيني مــن النــر يف 

ملفاتهم الشخصية".
القــايض:  مالــك  حســاب  كتــب  كــام 
املعايــري  كل  فيســبوك  "أســقط 
واإلنســانية  والحقوقيــة  األخاقيــة 
وتجاهــل مــا أكــده تقرير هيومــن رايتس 
ورقابــة  متزايــدة  قيــود  بوجــود  ووتــش 

غزة.
فيســبوك  إن  الحملــة:  منســقو  وقــال 
يغّيــب الرواية الفلســطينية التي تفضح 
انتهــاكات االحتــال يف مدينة القدس، 
املحتــوى  خوارزمياتــه  تقمــع  كــام 
الفلســطيني الرقمــي، وال تراعــي الواقــع 
نقــل  عــى  ُيجــرب  الــذي  الفلســطيني 
أسامء أشخاص وجهات وأحزاب وصور 
قــد يعتربهــا فيســبوك تنتهــك  وأماكــن 
معايــريه، يف حــني ال يحــذف صفحــات 
املبــارش  بالتحريــض  تقــوم  إرسائيليــة 
والعنــف  الفلســطينيني  قتــل  عــى 

ضدهم.
وطالبــوا مبعالجــة كل اآلثار التي ترتبت 
تفعيــل  إعــادة  عــرب  النهــج  هــذا  عــى 
ظــل  يف  الســيام  املغلقــة،  الحســابات 

بلوغ متابعيها أعدادا كبرية.

مدير "جلبوع" يكشف 
خديعة تضليل إدارة السجن 

قبل عملية "نفق الحرية"
النارصة/ صفا:

كشف مدير سجن "جلبوع" اإلرسائيي خديعة تضليل األرسى الستة أبطال عملية 
"نفــق الحريــة" إدارة الســجن قبــل تنفيــذ العمليــة، وذلــك خــال مثولــه أمــام اللجنــة 

الحكومية الخاصة بالوقوف عى اإلخفاقات التي تسببت بنكسة أمنية لاحتال.
وأوضــح مديــر الســجن فــاردي بــن شــطريت أن األرسى قامــوا بخديعــة قبيــل العمليــة 
ا  دفعــت بــإدارة الســجن إىل الثقــة الزائــدة بالنفــس وشــعورها أنهــا تســيطر اســتخباريًّ

عى كل ما يدور يف السجن، ومن ثم حصول حالة من الرتاخي.
وأضــاف أن األرسى أبلغــوا إدارة الســجن عــن عمليــة تهريــب 10 هواتــف نقالــة إىل 
الســجن، ونيــة أرسى الغرفــة التــي ُنفــذت منهــا العمليــة اإلرضاب عــن الطعــام، األمــر 
ا، وأنه ال وجود نوايا  الذي أقنع إدارة الســجن بأنها تســيطر عى األوضاع اســتخباراتيًّ

للهرب.
وقــال: "باعتقــادي فقــد متكــن األرسى من خداعنا مبعلومات زودونا بها حتى نشــعر 
بأننا نسيطر عى كل ما يدور يف السجن، زودونا مبعلومات عن هواتف نقالة، عن 
إرضابات عن الطعام يف الغرفة التي هرب منها األرسى، وهدفوا من وراء ذلك إىل 

إشغالنا عن حقيقة اقرتاب اكتامل حفر النفق".
وتحــدث الضابــط عــن نقــص كبــري يف عــدد الســجانني يف الســجن، إذ تــم إشــغال 
برجــني فقــط مــن أصــل 6 بالجنــود بــداًل مــن إشــغال األبراج الســتة، ما خلــق حالة ثغرة 

أمنية خطرية تسببت بنجاح عملية "نفق الحرية".
ولفــت الضابــط أمــام اللجنــة إىل بدائيــة اإلجــراءات التكنولوجيــة يف ســبيل اكتشــاف 
عمليــات الحفــر، إذ ال يــزال يجــري اســتخدام مطرقــة معدنيــة للطــرق عــى الجــدران 

واألرضيات ملعرفة أماكن وجود فجوات.
الهــرب  محــاوالت  اكتشــاف  ونجاعتهــا يف  الوســائل  تلــك  بدائيــة  الضابــط  ووصــف 

بـ"الرضب عى البطيخة ملعرفة لونها".

وســــــــم "فيسبـــوك يحجـــب القــدس" يحقــق 
تفاعـــــاًل واسًعــــا علـــى مواقـــع التواصـــل

القدس المحتلة/ فلسطين:
واســًعا  تفاعــًا  ســجل وســم #فيســبوك_يحجب_القدس 
بين النشــطاء والمغردين والصحفييــن على مواقع التواصل 
االجتماعــي، وذلــك بعــد إطــاق حملــة مســاء أمــس تنــدد 

بمعاداة إدارة شركة "فيسبوك" المحتوى الفلسطيني.
وتأتي هذه الحملة في إثر حذف "فيسبوك" وتقييد العديد 
من صفحات وسائل اإلعام الفلسطينية، وآالف الحسابات 

الشخصية لمواطنين وإعاميين ونشطاء.
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/589(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: محمود 
محمد ماهر عطا الصوراين من سكان القاهرة هوية رقم 800702508 بصفته 

وكيال عن: مها وعمر وسهى وعباس وخديجه أوالد/ جامل عمر الصوراين 
مبوجب وكالة رقم: 1693 / 2021 صادرة عن القاهرة 

 موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن / افــراز يف  
القطعة 751 القسيمة 34 املدينة غزة التفاح 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  25 /2021/11م

مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/702(
بغــزة  والعقــارات  لــألرايض  العامــة  لــإلدارة  تقــدم  انــه  للعمــوم  يعلــن 
الســيد: محمــد صــري عبــد اللــه الفليــت مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 

804535425 بصفته وكيال عن: صابر عبد الله سليامن الفليت 

مبوجب وكالة رقم: 3982 / 2021 صادرة عن دير البلح 
افــراز يف  بيــع /مبادلــة /رهــن /  انتقــال /  موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة 

القطعة 2346 القسيمة 11 املدينة النصريات 
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/25م

مسجل أرايض غزة 

تبليغات رشعية
اىل املدعــى عليــه/ عبــد الجــواد عبــد الســاتر احمــد الغلبــان مــن كفــر عانــة 
وســكان خانيونــس ســابقا واملقيــم حاليــا يف مــر ومجهــول محــل اإلقامــة 
فيهــا االن يقتــي حضــورك اىل محكمــة خانيونــس الرشعيــة يــوم الثالثــاء 
أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــا  الثامنــة  الســاعة  2021/12/28م 

2021/1588م وموضوعهــا "تفريــق للغيــاب والــرر" واملقامة عليك من 

قبــل زوجتــك ومدخولتــك بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة: نــدى رمضــان 
احمــد الغلبــان مــن كفــر عانــة وســكان خانيونــس وان مل تحــر يف الوقــت 
املعــني او ترســل وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتىض الرشعــي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/11/25م.
قايض خانيونس الرشعية
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية

إعـالن
تعلن بلدية دير البلح الدائرة القانونية بأن من السيد / عبد املعطي محمد 
احمــد ربيــع ويحمــل هويــة رقــم 974973331 قــد تقدمــا بطلــب ترخيــص 
منــزل و الحصــول عــىل موقــع عــام وخاص القطعة ارض تبلغ مســاحتها 160 
م2 مائــة وســتون مــرت مربــع تقــع يف ارض القســيمة رقــم 55 مــن القطعــة رقــم 
128 املســامة ) املطايــن( حدودهــا مــن الــرشق ارض منــزل عدنــان ابــو ربيــع 

مــن الغــرب ارض املالــك نفســه ومــن الشــامل شــارع عــام ومــن الجنوب ارض 
منــزل العائلــة وقــد أرفقــا مــع طلبهــام بعــض األوراق الثبوتيــة الالزمــة وعليــه 
كل مــن لــه أي حقــوق أو اعــرتاض عــىل هــذا األمــر أن يتقــدم باالعرتاض لدى 

الدائرة القانونية خالل خمسة عرش يوما من تاريخ اإلعالن
يف الصحف خالل ساعات الدوام الرسمي.

تحرر يف 2021/11/24
بلدية دير البلح
الدائرة القانونية

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية دير البلح

اعالن للعموم
للتجــارة  القنصــل  رشكــة  بــأن   – للعمــوم  للــرشكات  العامــة  اإلدارة  نعلــن 
رئيــس  شــنن  محمــود  محمــد  الســيد/  وميثلهــا  ذ.م.م  واملقــاوالت  العامــة 
هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي/ نــارص حمــودة واملســجلة لدينــا كرشكــة 
ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم 563159508 بتاريــخ 2016/8/4م 
تقدمت بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس من )شامل غزة – جباليا شارع 

البحر بالقرب من مسجد النور( اىل ) شامل غزة – جباليا دوار حالوة(.
تحريرا يف: 2021/11/25م 

مراقب رشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات 

أعلن أنا املواطن كامله مصلح رمضان مطر عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   912007267 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عبداللــه  عــزات  محمــد  آمــال  املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 908959588  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

غزة/ فلسطني: 
أمــس،  الترشيعــي  املجلــس  أقــر 
رئيــس  بحــر  أحمــد  د.  برئاســة 
املجلــس باإلنابــة، مــرشوع قانــون 
العــام  التقاعــد  لقانــون  املعــدل 
رقم )7( لسنة 2005م باملناقشة 
العامــة، ومــرشوع قانــون املعــدل 
واملؤثــرات  املخــدرات  لقانــون 
 2013 لســنة   )7( رقــم  العقليــة 
ومــرشوع  العامــة،  باملناقشــة 
تنظيــم  لقانــون  املعــدل  قانــون 
 2008 لســنة   )9( رقــم  الــزكاة 

وتعديالته باملناقشة العامة.
فــرج  محمــد  النائــب  وقــال 
القانونيــة:  اللجنــة  رئيــس  الغــول 
رقــم  العــام  التقاعــد  "قانــون  إن 
عــن  صــدر  2005م  لســنة   "7"
ليكــون  الترشيعــي  املجلــس 
يف  للتقاعــد  القانــوين  الناظــم 
فلســطني للموظفــني العموميــني 
بشــقيهم املدين والعســكري بعد 

أن كانــت هنــاك قانونــان مطبقــان 
وآخــر  الشــاملية  املحافظــات  يف 

يف املحافظات الجنوبية".
وأوضح أن مرشوع القانون يهدف 
إىل ضــخ دمــاء وأفــكار جديدة يف 
العمــل الحكومــي، وذلــك بإتاحــة 
موظفــي  بعــض  لتقاعــد  الفرصــة 
ُجــدد  موظفــني  وتعيــني  الدولــة، 

اإلداري الحكومي، مشرًيا إىل أنه 
مــن  الكثــري  معالجــة  عــىل  يعمــل 
اإلشكاليات العملية العالقة التي 

أفرزتها حالة االنقسام.
وبــني أنــه بعــد املامرســة العمليــة 
واملؤثــرات  املخــدرات  لقانــون 
مثــاين  مــرور  وبعــد  العقليــة؛ 
ظهــرت  تطبيقــه،  عــىل  ســنوات 
اإلشــكاليات  مــن  العديــد 
والنقائــص التــي تســتدعي إدخال 
للجــم  القانــون  عــىل  تعديــالت 

جرائم املخدرات املستحدثة.
ولفــت الغــول إىل أن التعديــالت 
املعــدل  القانــون  إىل  املضافــة 
مقدمــة  ملالحظــات  نتــاج  هــي 
ملكافحــة  العامــة  اإلدارة  مــن 
العامــة  والنيابــة  املخــدرات 
والضبطيــة  القضائيــة  والســلطة 
هــذه  سُتســاهم  إذ  القضائيــة، 
الــردع  تحقيــق  يف  التعديــالت 

العام والردع الخاص. 

الحكومــي  اإلداري  الجهــاز  ورفــد 
بالطاقات الجديدة.

مــرشوع  أن  إىل  الغــول  وأشــار 
القانون يســعى للقضاء عىل جزء 
املتفشــية  البطالــة  مشــكلة  مــن 
عنــد  الفلســطيني  مجتمعنــا  يف 
اإلعــالن عــن الوظائــف الحكوميــة 
واســتيعاب جــزء منهــم يف الجهاز 

وأوضــح أن مــرشوع قانــون تنظيــم 
الــزكاة يتوافــق مــع أحــكام القانــون 
 2003 األســايس املعــدل لســنة 
وتعديالتــه ومــع السياســة العامــة 
للمجلــس الترشيعــي الراميــة إىل 
وتحديثاتهــا  الترشيعــات  تطويــر 

ومواكبة املستجدات.
وأشــار إىل أن قانــون تنظيــم الزكاة 
الــذي   2008 لســنة   )9( رقــم 
بالقانــون  أحكامــه  بعــض  ل  ُعــدِّ
 2011 لســنة   )5( رقــم  املعــدل 
وفًقــا ألحــكام الرشيعة اإلســالمية 
ليكــون الناظــم القانــوين لألحــكام 
ومــع  الــزكاة،  بفريضــة  املتعلقــة 
بــدء التطبيــق الفعــي لــه رُِصــدت 
بعض املالحظات واإلشــكاليات، 
رضورة  اســتدعى  الــذي  األمــر 
التعديــالت  بعــض  إدخــال 
التطــورات  ومواكبــة  لتجويــده 
أوجــه  ومعالجــة  الترشيعيــة 

القصور التي رصدها.

غزة/ فلسطني:
العــام  النائــب  مــن  املكلفــة  اللجنــة  أنجــزت 
املستشــار ضياء الدين املدهون، برئاســة املدير 
العــام للنيابــة العامــة ماهــر املــري، إعــداد دليــل 
خدمــات النيابــة العامة، ودليل اإلجراءات اإلدارية 

املوحد للنيابة العامة.
األدلــة  مــن  النهائيــة  النســخة  اللجنــة  وســلمت 
الجهــود  مثــن  ناحيتــه  مــن  الــذي  العــام،  للنائــب 
املخلصــة املبذولــة مــن رئيــس وأعضــاء اللجنة يف 
خدمــة مؤسســة العدالــة، وكذلــك عــر عــن شــكره 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا  الحاســوب  لدائــريت 
والعالقات العامة واإلعالم يف النيابة العامة عىل 
الدامئــة يف خدمــة  وإســهاماتهم  الفاعــل  دورهــم 

املؤسسة.
تنشــد  إمنــا  العامــة  النيابــة  أن  املدهــون  وبــنّيَ 
العــدل،  إقامــَة  الخدمــات وغريهــا؛  تلــك  بتقديــم 
ورفــع الظلــم ومحاربتــه ونــرة املظلــوم، وتيســري 
السبل أمام كل مواطن يطلب حقه، وتعمل عىل 
منع أي وسيلة، من شأنها أن تعوق صاحب الحق 

من الوصول إىل حقه".

وأضاف: "إن خدمات العدالة املقدمة يف النيابة 
العامــة مــن أهــم مــا يقــدم للمواطــن الفلســطيني، 
ذلك أن العدالة هي ذروة مبتغى أفراد املجتمع، 
الحقيقــي،  واالســتقرار  األمــن  يتحقــق  فبالعــدل 
مــا ينعكــس عــىل انتــامء املواطــن ملوطنــه وثقتــه 
بنفســه، ويزيــد ذلــك مــن إنتــاج الفــرد وحبــه لعملــه 

ووطنه".
مــن جانبــه، ذكــر املــري، أن الدليــل يهــدف إىل 
تعريــف الجهــات املختلفــة )مواطنــني، ومحامني، 
بالخدمــات  وموظفــني(  ووزارات،  ورشكات، 
الدليــل  إعــداد  أن  النيابــة، موضًحــا  التــي تقدمهــا 
شــعبنا  أبنــاء  يأملــه  الــذي  باملظهــر  تــم  وإخراجــه 
الصابــر؛ لــذا كان دليــاًل يســرًيا واضًحــا يســهم يف 
تحقيــق العدالــة واملســاواة يف جميــع مســتويات 

يابة العامة. النِّ
يذكــر أنــه تــم اعتــامد األدلــة مــن الجهــات املختصة 
يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء؛ وســيتم إجــراء 
الالزم لنرشها عر موقع النيابة العامة اإللكرتوين، 
لهــا،  التابعــة  االجتامعــي  التواصــل  ومنصــات 

وكذلك موقع الحاسوب الحكومي.

عاملو "أونروا" يف 
مناطقها الخمس 
يقررون الدخول يف

 إرضاب مفتوح عن العمل
عامن/ فلسطني: 

قــرر املؤمتــر العــام التحــادات العاملــني يف وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
الفلســطينيني "أونــروا"، أمــس، الدخــول يف إرضاب مفتــوح عــن العمــل ابتــداًء 
مــن الخميــس املقبــل. وكان املؤمتــر العــام التحــادات العاملــني يف "أونــروا"، 
قــد قــرر الدخــول يف "نــزاع عمــل" مــع إدارة الوكالــة ابتــداء مــن مطلــع الشــهر 
الدخــول يف  قبــل  منــه؛  نيــة  كبــادرة حســن  يوًمــا   21 مهلــة  الجــاري، ومنحهــا 
إرضاب مفتــوح عــن العمــل. ومــن الخطــوات التصعيديــة التــي قــام بهــا اتحــاد 
العاملــني، وقــف العمــل مبنظومــة اإلمييــس، ووقــف ورش التدريــب وحضــور 
االجتامعــات، والتوقــف عــن العمــل عــدة مــرات يف الشــهر الحــايل. ويطالــب 
عاملــو "األونــروا" إدارة وكالتهــم، بوقــف قــرار اإلجــازة االســتثنائية دون راتــب، 
وإعــادة الزيــادة الســنوية للموظفــني والعــدول عــن تجميدهــا، ورصف راتبــي 
الشهر الحايل واملقبل يف موعدهام، والرشوع يف تعيني املوظفني، وإلغاء 
وتعيــني  الالزمــة،  الطبيــة  بالطواقــم  العيــادات  ورفــد  باملياومــة،  العمــل  نظــام 
موظــف بديــل مــكان املوظــف املجــاز، وزيــادة أعــداد العــامل يف املخيــامت 

والتخفيف من العقوبات التي تطال املوظفني.

النيابة العامة تنتهي الترشيعي يقر ثالثة مشاريع قوانني بالمناقشة العامة
من إعداد دليل خدماتها

"األورويب" ينظم 
يوًما علميًّا 

للتوعية بمضادات 
الميكروبات

غزة/ فلسطني:
غــزة  مبستشــفى  العــدوى  ومكافحــة  الســالمة  قســم  نظــم 
ــا حــول التوعيــة مبضــادات امليكروبــات،  األورويب يوًمــا علميًّ
وذلــك ضمــن فعاليات األســبوع العاملي للتوعية باســتخدام 
أربــع  العلمــي  اليــوم  تضمــن  إذ  امليكروبــات،  مضــادات 

محارضات علمية.
الــذي  العلمــي  اليــوم  أن  وائــل حــرب  القســم  رئيــس  وأوضــح 
نظم تحت عنوان: "انرشوا الوعي، أوقفوا مقاومة مضادات 
امليكروبات"، يهدف للتوعية بخطورة املامرســات الخاطئة 

الستخدام املضادات الحيوية.
تلــك املامرســات  عــن  التوقــف  "مســؤولية  حــرب:  وأضــاف 
أيًضــا عــىل الطبيــب  بــل  ال تقــع عــىل عاتــق املريــض فقــط 

واملمرض والصيديل الذين يتعاملون مع الجمهور دامًئا".
ودعــا إىل تعــاون الجميــع مــن راســمي السياســات ومقدمــي 
مــن  املزيــد  ظهــور  لتجنــب  والجمهــور  الصحيــة  الخدمــة 
الســالالت الجديــدة املقاومــة ملضــادات امليكروبــات، ومــن 

ثم تهدد من قدرتنا عىل عالج العدوى الطفيفة والشائعة.
من جانبه عد مدير املستشفى د. يوسف العقاد أن التوعية 
بأقــى  عليهــا  العمــل  ويجــب  تعــد رضوريــة  املجــال  بهــذا 
جهــد، داعًيــا اىل الحــرص الشــديد يف اســتخدام املضادات 

وعدم استعاملها إال يف حاالت الرورة القصوى.
بــدوره، لفــت نائــب مدير دائرة التمريض، د. صالح الهمص، 
لــه أهميــة كبــرية  أن موضــوع اســتخدام مضــادات البكترييــا 

ليس داخل املستشفى فقط بل يف كل مناحي الحياة.

6 إصابات 
بانفجار 

من جراء 
ترسيب 
غاز يف 

مزنل 
رشق رفح

رفح/ فلسطني: 
أمــس،  مواطنــني،   6 أصيــب 
جــراء  مــن  انفجــار  إثــر  يف 
منزلهــم  يف  غــاز  ترسيــب 
رشقــي محافظــة رفــح جنــوب 

محافظات غزة.
باســم  املتحــدث  وأفــاد 
رائــد  املــدين  الدفــاع  جهــاز 
"الــرأي"  لوكالــة  الدهشــان 
الدفــاع  أطقــم  أن  الحكوميــة 
إصابــات   6 نقلــت  املــدين 
مــكان  مــن  للمستشــفى 
أطفــال  لـــ5  وهــي  االنفجــار 
ووالدتهــم، ووصفت حالتهم 

باملتوسطة.
وذكر الدهشان، أن التحقيق 
ســبب  أن  أظهــر  األويل 
االنفجــار هــو ترسيــب للغــاز 
من أســطوانة، ما أدى إلصابة 
املذكوريــن وانهيــار جــزء مــن 

جدار املنزل.

بلدية رفح تعقد
 اجتماًعا تقييميًّا

 للجنة "طوارئ الشتاء"
رفح/ فلسطني: 

الشــتاء  طــوارئ  للجنــة  اجتامًعــا  غــزة،  محافظــات  جنــوب  رفــح  بلديــة  عقــدت 
العــر،  واســتخالص  األخــري،  الجــويِّ  املنخفــض  يف  أدائهــا  لتقييــم  املركزيــة، 
واســتعراض  امليدانيــة،  الطواقــم  عمــل  اعرتضــت  التــي  التحديــات  ومناقشــة 
الجهــود املبذولــة للتخفيــف مــن حجــم األرضار قبــل تســاقط األمطــار ويف أثنائــه 
وبعــده. وجــرى االجتــامع بحضــور رئيــس البلديــة رئيــس لجنــة الطــوارئ املركزيــة 
د. أحمــد الصــويف، وممثلــني عــن دوائــر الصحــة والبيئــة واملتابعــة امليدانيــة 
بالبلديــة، ولجنــة املســاءلة املجتمعيــة، وبلديتــي النــر والشــوكة، ومصلحــة 
ورشطــة  املــدين،  والدفــاع  الكهربــاء،  توزيــع  ورشكــة  الســاحل،  بلديــات  ميــاه 
البلديــات، ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني "أونــروا"، ومديريــات: االقتصــاد 
الوطنــي، التنميــة االجتامعيــة، الزراعــة، الرتبية والتعليم، والصحة، ومستشــفى 

أبو يوسف النجار، ووزارة األشغال، ورشكة االتصاالت، والهالل األحمر.

غزة/ فلسطني:
حــررت إدارة املــرور والنجــدة بالرشطــة 43 مخالفــة 
ســائقني  قبــل  مــن  خطــرية  لتجــاوزات  مروريــة 
ومركبــات يف قطــاع غــزة، يف غضــون الـــ24 ســاعة 

املاضية.
ذلــك  إن  أمــس،  بيــان،  يف  املــرور  رشطــة  وقالــت 
قانونيــة  ملتابعــة  املكثفــة  الجهــود  إطــار  يف  يــأيت 
ضمــن  والرتخيــص،  الفحــص  والتزامهــا  املركبــات 
إجراءات ضبط الحالة املرورية والحد من حوادث 

الطرق.

وذكــرت أن تلــك التجــاوزات توزعــت مــا بــني: 10 
مخالفات لســائقني دون رخصة قيادة، ومخالفتني 
لـــ7 مركبــات غــري قانونيــة "بــودي"، إىل جانــب 23 
مخالفــة ســري يف االتجــاه املعاكــس، و3 مخالفــات 

قطع لإلشارة الضوئية.
وأوضحــت أنهــا تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط 
الحالــة املروريــة تحقيًقــا للســالمة العامــة وحفاًظــا 
املــرور  رشطــة  ولفتــت  شــعبنا.  أبنــاء  أرواح  عــىل 
إىل أنهــا تتخــذ اإلجــراءات القانونية امُلشــددة بحق 

السائقني املخالفني واملركبات غري القانونية.

صورة أرشيفية

المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات 
خطرية يف غضون 24 ساعة

د. أحمد بحر
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مقاومــة االحتــال، ومــا ذلــك إال مثال واضح عىل ارتهان القرارات الربيطانية 
إلمــاءات الوكالــة الصهيونيــة التي متتد أياديهم األخطبوطية الشــيطانية يف 
أرجاء األرض لتنفيذ املصالح التي تخدم دولة الكيان الصهيوين، تهم زائفة 
مغلفــة بادعــاءات واهيــة ال تســتند للواقــع والتاريــخ، االحتــال هــو اإلرهــاب 
الحقيقــي واملقاومــة حــق مــروع وهــو مــا نصــت عليــه القانــون الــدويل، إن 
تصنيف بريطانيا لحامس غري نزيه ألنه يفشل بإدانة إرهاب الدولة اإلجرامي 
حــن  يف  الفلســطينين  املدنيــن  ضــد  االحتــال  جيــش  ميارســه  الــذي 
يصمتــون عــىل قتــل االحتــال آالف الفلســطينين، حامس مل تنفذ عمليات 
عســكرية ضــد أهــداف بريطانيــة ومل تتدخــل يف شــؤون بريطانيــا، فالقــرار مل 

يقم بناًء عىل أدلة أو قرائن جدية وذات مصداقية.
3. مــا زالــت املؤامــرات هــي السياســة الخبيثــة التــي تقــوم بهــا األنظمــة ملنــع 
وصــول صــوت املقاومــة ومظلومية الشــعوب الواقعة تحت االحتال للعامل 
كام حدث يف التجربة النضالية الفلســطينية والتي أحاطت بها العديد من 
املشــاريع الخبيثــة إلجهــاض نجاحها ومحاربــة وجودها ومحاولة تأخري عجلة 
التحرير فيها، املقاومة أسست ملواجهة مشاريع االحتال الصهيوين التي 
أوجدتهــا اإلمربياليــة العامليــة واالســتعامر الربيطــاين التــي مــا زال تأثريهــا 
مــن نهــب خــريات بادنا وأن اســتمرار تجريــم املقاومة من قبل بريطانيا التي 

باإلقرار بالحاجة امللحة للتمويل والدعم املستدامن لوكالة األمم املتحدة 
الحيوية من أجل الجئي فلسطن”.

خططــا  املؤمتــر،  وخــال  مهــم،  أمــر  وهــذا  بروكســل،  مؤمتــر  ناقــش  لقــد 
لتحديــث الوكالــة، باإلضافــة إىل التدابــري التــي ســيتم اعتامدهــا للمحافظــة 
عىل التزام األونروا باملبادئ اإلنســانية لألمم املتحدة، ورضورة وقف وبطء 
الوفاء بالوعود املالية عىل مدى السنوات القليلة املاضية وترسيعها، يف 
تقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليمية املقدمة لاجئي فلســطن يف أقاليم 

عملياتها الجغرافية الخمسة.
حيــث تقــوم األونــروا بتشــغيل خدمــات صحيــة وتعليميــة وحاميــة اجتامعيــة 
وخدمــات أخــرى مهمــة يف الضفــة الغربيــة، التــي تشــمل القــدس الرقيــة، 
وغزة واألردن وسوريا ولبنان مبيزانية سنوية تبلغ حوايل 800 مليون دوالر. 
إن التربعــات اإلضافيــة وخــال أعــامل املؤمتــر، أعلنــت مثــاين دول أعضــاء 
عن تربع إجاميل تخطى 614 مليون دوالر عرب اتفاقيات ُمتعددة السنوات 
جديــدة أو ُمتجــددة ولفــرات متتــد مــن ســنتن إىل خمــس ســنوات. وأعلــن 
صندوق قطر للتنمية عن تربع بقيمة 18 مليون دوالر لوكالة األمم املتحدة 
إلغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين يف الــرق األدىن )األونــروا( وذلــك 
التــربع  2022. وســيتم رصف  2021 وعــام  لعــام  الرئيســة  دعــاًم ملواردهــا 
اإلجــاميل البالــغ 18 مليــون دوالر عــىل رشائــح متعــددة، 10 مايــن دوالر 
يف عــام 2021 إىل جانــب 8 مايــن دوالر يف عــام 2022. وعــاوة عــىل 
ذلــك، تــربع صنــدوق قطــر للتنميــة مببلــغ ســبعة مايــن دوالر لألونــروا دعــاًم 
لربنامجه للطوارئ يف ســوريا. وســيغطي املعونة النقدية والتعليم والصحة 
وبرنامــج التدريــب املهنــي لاجئــي فلســطن يف ســوريا. مــع تدهــور الوضــع 
املعيــي والظــروف االجتامعيــة االقتصاديــة الصعبــة لاجئــي فلســطن يف 

القامئة العربية. وطبقا لرئيس تحرير األخبار يف راديو الناس، واملحلل يف 
القناة 12 اإلرسائيلية، محمد مجادلة، أصدرت القامئة العربية هذا اإلعان 
بالعربية فقط، موجها إىل الجمهور اليهودي، ومل يصُدر بالعربية خشية أن 
يكون محل انتقادات من الجمهور العريب والفصائل الفلســطينية. وصادف 
البيــان تعليقــات إرسائيليــة غاضبــة؛ مــن نوعيــة "هــل مســموح بقتــل الجنــود 
العمليــات ضــد  الجنــود وال  قتــل  "أنتــم مل تدينــوا إطاقــا عمليــات  إذن؟"، 
مســتوطني الضفــة الغربيــة"، "ملــاذا يصعــب عليــك إدانــة مــا حــدث بصــورة 
ال تحتمــل التأويــل، ملــاذا تســتخدم هــذه الصياغــة الغامضــة؟"، فضــا عــن 

عرات التعليقات األخرى التي مل يأت البيان عىل هوى أصحابها.
التحالــف  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  البيــان،  أّدى  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــىل 
الحكومي، الغرض منه؛ حيث حملته عىل النحو الذي يجعل املوضوع مير 
مــن دون الوقــوف كثــريا أمــام ألفاظــه املّطاطــة، وتوّجــه مؤيدوهــا يف مقابــل 
ذلــك إىل املعارضــة عامــة، "الليكــود" خصوصــا، بقولهــم إنهــم يرقصون عىل 
جثــث الضحايــا مــن أجــل مكاســب سياســية. ويف الســياق نفســه، تقّدمــت 
القامئة العربية بدعوى تشهري ضد القناة 13 اإلرسائيلية، مطالبة بتعويض 
300 ألف شيكل، بسبب تقرير بثته القناة يربط بن القامئة العربية وحركة 

حامس، واعتربت ذلك تحريضا ضد القامئة وأعضائها.
ترتبــط ماحظــة ثانيــة بالجنــدي املقتــول؛ إلياهــو كاي )26 عامــا(، يهــودي 
هاجــر مــن جنــوب أفريقيــا إىل فلســطن املحتلة، ثم التحــق بالجيش ليخدم 
يف لــواء املظليــن، وأخــريا كان حارســا يف منطقــة حائــط الــرباق. هاجــر إىل 
فلســطن منفــردا عــام 2016، ثــم تبعتــه العائلــة )والــداه، وإخوتــه هــذا العام 
دولــة محتلــة،  املواطنــة يف  كامــي  مواطنــن  وعائلتــه  هــو  فأصبــح  فقــط(، 
مبجــرّد وصولهــم إىل أرٍض ال عاقــة لهــم بهــا، يف وقــٍت ُيطــرد الفلســطينيون 

1. إن التســر بقيــم الدميقراطيــة الغربيــة وتبنــي العــداء لــكل مــا هــو معــاٍد 
لاحتــال والتغــول عــىل الحقــوق الوطنيــة وحــق الشــعب مبقاومــة االحتــال 
ومــا تبــع ذلــك مــن محــاوالت غــري محــدودة للتأثــري يف الفكــر الســيايس لــدى 
املجتمعات اإلسامية والجامعات التي متثلها ومحاربتها وماحقتها دولًيا 
ــا والعمــل عــىل شــيطنتها ووصفهــم بتهــم زائفــة وفضفاضــة كاإلرهــاب  ومحليًّ
ومعــاداة الســامية والخــروج عــىل قيــم الدميقراطيــة وإعــان مجلــس العمــوم 
ا تصنيــف حركــة حــامس بجناحيهــا الســيايس والعســكري  الربيطــاين رســميًّ
"إرهابيــة" يتضمــن عقوبــات بالســجن ملــدة تصــل إىل )14 ســنة( عــىل مــن 
يدعمهــا، مــا هــي إال وســائل جديــدة إلزاحــة حركات املقاومة بــل وتجميدها 
وتهديــد وجودهــم مــن قبــل الســلطات والــدول التــي تحــوم يف فلــك األنظمــة 
أن  بعــد  الصهيونيــة  والجامعــات  العامليــة  اإلمربياليــة  مــن  الدكتاتوريــة 
أصبحــت رشيحــة واســعة مــن املجتمــع الغــريب واألوروبيــن تفهــم حقيقــة 
الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  الصهيــوين  االحتــال  ميارســه  الــذي  اإلرهــاب 
وفضــح حــركات املقاطعــة لهــذا اإلجــرام وإيقاعهــا رضر كبــري عــىل االقتصــاد 

الصهيوين ومقاطعة منتجاته االقتصادية ومقاطعة جامعاتها ورموزه.
2. إن اتهام حركة حامس من قبل وزيرة الخارجية الربيطانية باإلرهاب تهمة 
زائفــة وخبيثــة ومخالفــة للقانــون الــدويل الــذي يعطــي الشــعوب الحــق يف 

يف  األخرييــن،  العقديــن  خــال  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  فشــلت 
إحالــة عمــل ومهــام وكالــة )أونــروا( عــىل التقاعــد، وإحالتهــا للــدول الخمــس 
املضيفة لاجئن الفلسطينين )األردن + لبنان + سوريا + السلطة الوطنية 
فاملجتمــع  غــزة(.  وقطــاع  القــدس  رشقــي  مــع  الغربيــة  الضفــة  الفلســطينية 
الــذي  أيــاٍم خلــت، يف اجتــامع مؤمتــر التعهــدات الســنوي  الــدويل، وقبــل 
الثــاين/ 16 تريــن  يــوم  بروكســل، وتحديــًدا  البلجيكيــة  العاصمــة  انعقــد 

نوفمــرب 2021، حيــث نجــح بأغلبيــة ســاحقة بتأييــد وإســناد اســتمرار عمــل 
الفلســطينين  الاجئــن  بحــق  وجودهــا  أســباب  انتفــاء  حــن  إىل  الوكالــة 

بالعودة وفق القرار األممي 194 لعام 1949.
د استمرار عمل الوكالة،  األمن العام لألمم املتحدة )أنطونيو غوترييش( أكَّ
ويف نقٍد حادٍّ للسلوك األمرييك “اإلرسائيي” الهادف إلنهاء عمل الوكالة، 
وقــد أشــار يف كلمتــه أمــام املؤمتــر بقولــه: “إننا بحاجــة إىل إيجاد طريق نحو 
متويل أكرث قابلية للتنبؤ وكاٍف ومستدام للوكالة، ويشمل ذلك االلتزامات 
املاليــة املتعــددة الســنوات. إننــا بحاجــة إىل دعــم عاجــل وحاســم مــن أجــل 
الحفــاظ عــىل مقــدرة األونــروا عــىل العمل هذا العــام. كام أنني أحث الدول 
األعضــاء عــىل تكثيــف االلتزامــات والتضامــن عــىل املــدى الطويــل ومواكبــة 

سخاء البلدان التي تستضيف الجئي فلسطن”.
مؤمتــر  يف  لألونــروا  دعمــه  عــىل  ســاحقة  بأغلبيــة  أكــد  الــدويل  فاملجتمــع 
التعهــدات الســنوي، كــام كانــت الجمعيــة العامــة لألمم املتحــدة يف دورتها 
األخــري قــد جــددت املهــام املنوطــة بالوكالــة. ووزيــرة الخارجيــة الســويدية 
بروكســل يف  لألونــروا يف  الــدويل  املؤمتــر  رئاســة  شــاركت يف  لينــد(  )آن 
16 نوفمــرب 2021 مــع وزيــر الخارجيــة األردين أميــن الصفــدي، وخاطبــت 
ممثي الدول األعضاء الحضور، وقالت: “مجتمع املانحن الدولين يتفق 

الســيايس للحركــة، لتأكيــد إرسائيــل صفــة اإلرهــاب عليــه إىل جانــب الشــّق 
قــد  فــادي  زوجــة  كانــت  نفســها،  التقاريــر  لـ"حــامس". وحســب  العســكري 
غــادرت فلســطن إىل األردن قبــل ثاثــة أيــام مــن العمليــة، وأوالده موجودون 
خــارج البــاد، مــا يوحــي بأنــه كان يرتــب للعمليــة التــي نفذهــا، وهــو مــا نفتــه 
عائلة الشهيد الحقا، وتأكد بعدما ألقت السلطات اإلرسائيلية القبض عىل 
ابني الشهيد، وهام طفان صغريان، واعتقلت الزوجة يف أثناء عودتها من 

األردن، بعد زيارة والدتها املريضة هناك.
ترتبــط ماحظــة أوىل هنــا بتوظيــف املعارضــة اإلرسائيليــة الحــدث ومحاولــة 
إرسائيــل،  يف  الحكومــي  التحالــف  يف  األضعــف  الحلقــة  عــىل  الضغــط 
وهــو القامئــة العربيــة يف الكنيســت، برئاســة منصــور عّبــاس؛ فقــد طلبــت 
املعارضــة، ويف مقدمتهــا حــزب الليكــود، مــن القامئــة إصــدار بيــان ال لبــس 
فيــه، وخــال مــن أي تحفظــات، إلدانــة هــذا العمــل اإلرهــايب )حســب لفظــة 
حــزب الليكــود يف حســابه يف "تويــر"(، فأصدر عبــاس بيانا بالعربية، )عىل 
صفحتــه يف "تويــر"(، جــاء فيــه "طــوال عقود مضت، دانــت القامئة العربية 
إلحــاق األذى باألبريــاء مــن كا الجانبــن، وعملــت عــىل منــع ذلــك، خصوصا 
حينــام يتعلــق األمــر باملدنيــن األبريــاء. ولطاملــا دعــت القامئــة العربيــة إىل 
الحفــاظ عــىل قدســية الحيــاة، وتجنــب أيٍّ مــن أشــكال العنف، والســعي إىل 
العيش معا يف ســام وأمن ورشاكة وتســامح، وال يســتطيع الليكود أن يقّدم 

للقامئة وال ملنصور عّباس وعظا أخاقيا".
مل يــأت بيــان منصــور عّبــاس عــىل النحــو الــذي طالــب بــه "الليكــود"، فلغتــه 
فعليــا،  الليكــود  حــزب  يريــده  كان  مــا  وهــو  أوجــه،  وحاّملــة  للتأويــل  قابلــٌة 
حتــى يســتخدم ذلــك يف حملتــه ضــد اســتمرار الحكومــة، بدعــوى تحالفهــا 
مــع مؤيــدي "اإلرهــاب"، مثلــام اعتــادت املعارضــة و"الليكــود" ترويجــه ضــد 

يــوم واحــد فصــل بــن تصنيــف بريطانيــا حركــة املقاومــة اإلســامية )حامس( 
القــدس املحتلــة، اسُتشــهد  أبنائهــا عمليــة يف  مــن  إرهابيــة وتنفيــذ واحــد 
فيهــا، وُقتــل إرسائيــي، وأصيــب أربعــة آخــرون. فــادي محمــد أبــو شــخيدم 
مــن مخيــم شــعفاط لاجئــن، يعمــل مدرســا يف املرحلــة الثانويــة، فضــا 
عــن قيامــه بالوعــظ الدينــي. وذكرت تقارير إرسائيلية أنه ينتســب إىل الشــّق 

زرعــت دولــة االحتــال يف فلســطن مــا هــو إال جرميــة تضــاف إىل سلســلة 
الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا بحق فلسطن.

4. ومن هنا علينا تسليط الضوء عىل جرائم االحتال وبريطانيا ضد شعبنا 
التي ما زالت آثارها تنعكس عىل شعبنا وحقوقنا الوطنية، وأن تقوم القوى 
الوطنيــة بخطــوات أكــرث فاعليــة لفــرض إجــراءات محــددة وملموســة وبنــاءة 
ضــد هــذا القــرار الظــامل وفضحــه وتعريتــه، ويف إطــار الحرب املســتمرة عىل 
املقاومة باألمس أعلنت دولة أســراليا اعتبار حزب الله منظمة إرهابية يف 
عــدوان جديــد عــىل كل مــن يتحــرك ضــد االحتــال ويســعى الســتعادة حقــه 
وأرضــه، ومبعنــى آخــر أن مــن يقــاوم االحتــال تلصــق بــه باطًا تهمــة اإلرهاب 

تجسيًدا ملصالح وإماءات االحتال.
5. مــن خــال هبــة فعالــة مــن القــوى والفصائــل الوطنيــة واإلســامية لرفــض 
التهمــة املعلبــة مــن القــوى االســتعامرية األســرالية والربيطانيــة لــكل مــا هــو 
مقــاوم لاحتــال وبزيــادة الضــخ اإلعامــي لفضــح جرائــم االحتــال وكشــف 
املتســاوقن معهــا مــن محــور الــر املعــادي ملقاومــة دولة االحتــال، ميكن 
أن يتــم فضــح هــذه السياســة الخبيثــة ألدوات اللــويب الصهيــوين يف هــذه 
الــدول، وإن حالــة االلتفــاف العــريب واإلســامي والدويل حــول حق املقاومة 

تزداد، وكل ما يقوم به االحتال وأعوانه إىل زوال.

سوريا، مع زيادة مستويات الفقر وانعدام األمن الغذايئ، عاوة عىل نقص 
الوقود والكهرباء.

ولــن  الوكالــة مســتمرة يف عملهــا وعطائهــا ملجتمــع الجئــي فلســطن،  إًذا، 
يســتطيع أحــد إلغاءهــا أو إحالتهــا عــىل التقاعــد، كــام تريــد واشــنطن ودولــة 
االحتــال “اإلرسائيــي”، مــا دام اســتمرارها يحظــى بإجــامٍع دويل، ومــا دام 
قيــام الوكالــة مســتنًدا لقــراٍر دويل الرقــم 302 لعــام 1949، وبالرابــط مــع 
القــرار األممــي رقــم 194 لعــام 1949 القــايض بحــق الاجئن الفلســطينين 

بالعودة إىل وطنهم األصي، أرض األجداد.
يف املؤمتــر الــدويل إيــاه، اجتمعــت عــرات الــدول للتعهــد بتقديــم دعــم 
سيايس ومايل لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين 
يف الــرق األدىن )األونــروا(. هــذا املؤمتــر الــذي حمــل عنــوان “اســتدامة 
الحقوق والتنمية البرية لاجئي فلسطن”. وأشار املفوض العام لألونروا 
اليــوم  مؤمتــر  “إن  إىل:  املؤمتــر  انعقــاد  عــىل  تعليًقــا  الزارينــي(  )فيليــب 
يظهــر مــرة أخــرى اعــراف املجتمــع الــدويل بالــدور الحيــوي املنقــذ للحيــاة 
“تــأيت  مضيًفــا:  األوســط”،  الــرق  أنحــاء  جميــع  يف  األونــروا  تلعبــه  الــذي 
هــذه االلتزامــات يف وقــت حيــوي حيــث تواجــه الوكالــة هجــامت سياســية 
متزايــدة تهــدد قدرتنــا عــىل تقديم املســاعدات اإلنســانية وخدمات التنمية 
البرية للماين من الجئي فلسطن. من غري املقبول أن تظل حياة هؤالء 
الاجئن مهددة يف ظل غياب حل سيايس دائم ملحنتهم. إنني أثني عىل 
املشــاركن اليــوم لدعمهــم لجهودنــا املشــركة وأحــث جميع الــدول املانحة 

عىل الوفاء بوعودها املالية برسعة”.
وجــاء يف البيــان الصــادر عــن أعــامل املؤمتــر يف بروكســل: “ال تــزال األونــروا 
ــا يف التمويــل مــام يــرك موظفيهــا واملايــن من  تواجــه نقًصــا متكــرًرا وكارثيًّ

النــاس الذيــن تخدمهــم معرضن بشــدة لفقدان احتياجاتهم األساســية. إننا 
ندعــو املجتمــع الــدويل إىل إصــاح منــوذج التمويــل الهيــكي الــذي خــذل 
يف كثــري مــن األحيــان هــذه الوكالة الحيويــة التابعة لألمم املتحدة من خال 
االلتزام بتمويل متعدد الســنوات، وتوســيع قاعدة املانحن، وتطوير آليات 

متويل مبتكرة.

مــن أرضهــم، ويصــادر االحتــال بيوتهــم مــن أجل هؤالء القادمــن الجدد، من 
دون أن يكــون للفلســطينين الحــق يف الدفــاع عــن أرضهــم طبقــا ملــا يحــاول 
االحتال أن يفرضه، وتدعمه فيه الواليات املتحدة والدول الغربية، وتلحق 

بهم أخريا أنظمة عربية اختارت التطبيع مع دولة االحتال.
وعــىل الرغــم مــن أن الشــعوب العربيــة ال تزال تحتفــظ مبوقفها الداعم للحق 
بــأن املشــكلة، يف األســاس،  الفلســطيني، والرافــض لاحتــال، واملــدرك 
ترتبط بوجود االحتال وليس مقاومته، فإن ذلك مل مينع من وجود أصوات 
ة تتهم من يقاوم املحتل باإلرهاب وتتامهى مع موقف االحتال  عربية شاذَّ
والغــرب. إنهــا متثــل البــؤس بعينــه، وهــي انســاخ عــن الهويــة العربيــة، وعــن 
أبســط قواعد العقل واملواثيق اإلنســانية التي تعطي الحق لصاحب األرض 

املحتلة بأن يدافع عنها.
ترتبــط ماحظــة ثالثــة بقــرار بريطانيــا الــذي اعتــرب حركة حــامس إرهابية؛ وهو 
موقــف ليــس جديــدا عــىل بريطانيــا صاحبــة الوعــد املشــؤوم، خصوصــا وأن 
املقاومة الفلسطينية عامة، وليس "حامس" وحدها، تحرص، منذ سنوات 
طويلة، عىل اســتهداف الجنود اإلرسائيلين فحســب، لتبقى محافظًة عىل 
صورتهــا األخاقيــة، متجــاوزًة بذلــك تلــك املعضلة التي رمبا كانت تؤثر يف 
شعبيتها يف الحوارض العربية، أو تسحب من رصيد احرام غربين كثريين 
لها، حتى وإن مل يستطيعوا التعبري عن ذلك، حن كانت تنفذ التفجريات 

يف العمق اإلرسائيي.
ومل تكــن هــذه القــرارات لتصــدر يف الغــرب لــو كان هناك موقف عريب داعم 
للقضية الفلسطينية، وال ميكن أن نتعامل مع مثل هذه القرارات التي تنزع 
حــق الشــعب الفلســطيني يف الدفــاع عــن أرضــه مبعــزل عــن التطبيــع العريب 

والهرولة تجاه إرسائيل منذ توقيع "اتفاق أبراهام".

االحتالل اإلرسائييل واالستعمار 
الربيطاين وتكامل األدوار

اإلرادة الدولية واستمرار عمل وكالة )أونروا(

يف التوظيف اإلرسائييل لعملية القدس

محمد مصطفى شاهني

أحمد الجندي
العريب الجديد

إن اتهام حركة حماس من قبل وزيرة الخارجية 
البريطانية باإلرهاب تهمة زائفة وخبيثة ومخالفة 
للقانون الدولي الذي يعطي الشعوب الحق في 
مقاومة االحتالل، وما ذلك إال مثال واضح على 

ارتهان القرارات البريطانية إلمالءات الوكالة الصهيونية 
التي تمتد أياديهم األخطبوطية الشيطانية في 

أرجاء األرض لتنفيذ المصالح التي تخدم دولة الكيان 
الصهيوني

وعلى الرغم من أن الشعوب العربية ال تزال 
تحتفظ بموقفها الداعم للحق الفلسطيني، 
والرافض لالحتالل، والمدرك بأن المشكلة، 
في األساس، ترتبط بوجود االحتالل وليس 

مقاومته، فإن ذلك لم يمنع من وجود 
ة تتهم من يقاوم المحتل  أصوات عربية شاذَّ

باإلرهاب وتتماهى مع موقف االحتالل 
والغرب

عيل بدوان
صحيفة الوطن العمانية

الوكالة مستمرة في عملها وعطائها لمجتمع 
الجئي فلسطين، ولن يستطيع أحد إلغاءها أو 
إحالتها على التقاعد، كما تريد واشنطن ودولة 

االحتالل “اإلسرائيلي”، ما دام استمرارها يحظى 
بإجماٍع دولي، وما دام قيام الوكالة مستنًدا 

للقراٍر الدولي رقم 302 لعام 1949، وبالترابط 
مع القرار األممي رقم 194 لعام 1949 القاضي 
بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم 

األصلي، أرض األجداد.
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غزة / فلسطني:
العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  قــال 
إن  رسحــان،  ناجــي  م.  واإلســكان، 
املانحــة  للجهــات  قدمــت  وزارتــه 
خطــة تنمويــة تقــدر بـــ3.8 مليارات 
املبــارشة  األرضار  تشــمل  دوالر، 
عــن  الناجمــة  املبــارشة  وغــر 
اإلرسائيــي،  االحتــال  اعتــداءات 
التحتيــة  البنيــة  إصــاح  عــن  فضــًا 

حتى يعود قطاع غزة إىل الحياة.
العديــد  أن  إىل  رسحــان  وأشــار 
ماليــة  التزامــات  لديهــا  الــدول  مــن 
إعــادة اإلعــار، موضًحــا  أجــل  مــن 
هــو  كــا  جيــًدا  تســر  العمليــة  أن 

متوقع.
إعــار  عمليــة  يف  البــدء  وأكــد 
جــراء  مــن  ــا،  كليًّ املدمــرة  املنــازل 
االحتــال  شــنه  الــذي  العــدوان 
يف  غــزة  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي 

شهر مايو السابق.
مــع  لقــاء  يف  رسحــان  وبــني 
منتــدى  نظمــه  الصحفيــني 
اإلعاميــني مبقــره يف مدينــة غــزة 
مــن  املبــارشة  األرضار  أن  أمــس، 

األخــر  اإلرسائيــي  العــدوان  جــراء 
وما قبله تبلغ نحو مليار دوالر.

وأوضــح أن الــوزارة حــرت أرضاًرا 
األخــرة  العــدوان  مــن  مبــارشة 
بلغــت 479 مليــون دوالر، إضافــة 
إىل 600 مليون دوالر من الحروب 

السابقة.
مــن   50% أن  رسحــان  ولفــت 

إلنشــاء كوبــري الشــجاعية، مضيًفــا 
معلومــات  طلبــوا  مســؤوليها  أن 
أجــل  مــن  بهــا  وزودناهــم  أخــرى 

التعديل عليه.
ولفــت إىل أنهــم سيتســلمون "يف 
ــا  أوليًّ تصــوًرا  األســبوعني  غضــون 

للكوبري ومكوناته ومساره".
الــوزارة  دور  أن  إىل  رسحــان  ونبــه 

العــدوان  يف  الجزئيــة  األرضار 
األخــر تــم تعويضهــا أو هــي تحــت 

التعويض حالًيا.
إنشــاء  يف  بــدأت  مــر  أن  وذكــر 
حتــى  الســودانية  يف  كورنيــش 
الواحــة شــال قطــاع غــزة إضافة لـ3 

مدن سكنية.
ــا  أوليًّ مخطًطــا  مــر  قدمــت  كــا 

إعــادة  عمليــة  إدارة  يف  يتمثــل 
الكشــوفات  وتســليم  اإلعــار 
األمــوال  أن  موضًحــا  للانحــني، 
املواطــن  إىل  املانــح  مــن  تســلم 
أي  تتســلم  ال  والــوزارة  مبــارشة، 

أموال.
وفيــا يتعلــق بــرج الجوهــرة، قــال 
رسحــان إنــه جــرى إزالــة 5 طوابــق، 
وتبقــت 5 أخــرى مــن أجــل االنتهــاء 

من هذه العملية.
وتوقــع أن "تكــون هنــاك إزالــة شــبه 
أســبوعني،  خــال  للــرج  كاملــة 
وبعدها سنفتح الطرقات املجاورة 

ا". له جزئيًّ
اتبعــت  الــوزارة  أن  رسحــان  وبــني 
إزالــة  يف  البطيئــة  الطريقــة  هــذه 
عــى  رضر  أي  وقــوع  ملنــع  الــرج 

الجران، نظًرا لضخامة حجمه.
الجديــر بالذكــر أن العــدوان األخــر 
يف مايــو املــايض، تســبب بتدمر 
أو  كامــًا  ســكنية  منشــأة   1335
لحقــت  حــني  يف  بليًغــا،  تدمــًرا 
بحــوايل  وجزئيــة  متوســطة  أرضار 

12 ألًفا و886 منزاًل.

غزة/ األناضول:
أمــس،  األورويب،  االتحــاد  طالــب 
برفــع  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات 
الـــ15 عــى  للعــام  حصارهــا املســتمر 
إىل  داعًيــا  غــزة،  قطــاع  عــن  التــوايل 
باملــرور  والبضائــع  للســكان  الســاح 

بحرية.
جــاء ذلــك عــى لســان ممثــل االتحــاد 
كــون  ســفني  فلســطني،  يف  األورويب 
فون بورغسدورف، يف مؤمتر صحفي 
عقده يف مدينة غزة، أمس، يف ختام 

زيارة وفد االتحاد للقطاع.
ووصل األربعاء إىل غزة وفد يضم 20 
ســفًرا وممثــًا لــدول االتحــاد األورويب 
يف األرايض الفلسطينية، لتفقد عدد 

من املشاريع الخدماتية القطاع.
تأكيــد  "بورغســدورف"،  وجــدد 
االتحــاد األورويب تضامنــه مع الشــعب 

الفلسطيني.
وقــال: "يقــف االتحــاد جنًبــا إىل جنــب 
مع الفلسطينيني، ونحرتم احتياجاتهم 
التنموية، خاصة يف قطاع غزة كامًا".

وأوضــح أن إنشــاء أي مشــاريع تنمويــة 
يف غــزة، بحاجــة إىل تنفيــذ عــدد مــن 
ضــان  أجــل  مــن  املســبقة،  الــروط 

نجاحها.
بحســب  يتمثــل  األول،  الــرط 
الحصــار  برفــع  "بورغســدورف"، 
والســاح  غــزة،  قطــاع  عــن  اإلرسائيــي 

للسكان والبضائع باملرور بحرية.
وتابــع: "بذلــك يكــون للقطــاع تواصــل 
مــع الضفــة الغربيــة والعــامل الخارجــي، 
اســتثار  يحــدث  أن  ميكــن  ثــم  ومــن 
لــن يكــون املجتمــع  بــدون ذلــك   )...(

قادر عى التعايف".
وذكــر أن الــرط الثــاين يتمثل برضورة 

الفصائــل،  بــني  الفلســطينية  "الوحــدة 
إلجــراء  ٌيفــي  اتفــاق  إىل  والتوصــل 

انتخابات دميقراطية".
وزيــر  زيــارة،  محمــد  أعــرب  بــدوره، 
يف  واإلســكان  العامــة  األشــغال 
حكومتــه  تقديــر  عــن  اشــتية،  حكومــة 
االتحــاد  يدعمهــا  التــي  لـ"املشــاريع 
الفلســطينية"،  األرايض  يف  األورويب 
عــى  إيجــايب  أثــر  لهــا  "ســيكون  قائــا 

حياة املواطنني".
إىل  الــدويل  املجتمــع  زيــارة  ودعــا 
للتعامــل  الكافيــة  املــوارد  "تخصيــص 

مع قضية إعادة إعار قطاع غزة".
كا طالب املجتمع الدويل بـ"الوقوف 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  جانــب  إىل 
)أونــروا(،  الفلســطينيني  الاجئــني 
لهــا،  املــروط  غــر  الدعــم  وتقديــم 

لضان استمرارية تقديم خدماتها".

) تصوير / يارس فتحي ( جانب من الوقفة التي أقامها االتحاد األورويب يف ميناء غزة 

) تصوير / محمود أبو حصرة ( جانب من اللقاء  

غزة/ رامي رمانة:
الســلطة يف  واقتصاديــون،  استشــاريون  أوىص 
العامــة  املوازنــة  يف  بنــد  بتخصيــص  اللــه،  رام 
غــزة  قطــاع  الشــباب خاصــة يف  مشــاريع  لدعــم 
بــني  والبطالــة  الفقــر  معــدالت  ارتفــاع  ظــل  يف 
أوســاطهم، وأكــدوا رضورة تعزيــز فــرص التعــاون 
الفلسطيني مع االتحاد األورويب وشبكات دعم 
األعــال العامليــة يف تســويق منتجــات الشــباب 
الفلســطيني لتخطــي عقبــات الحــدود واملعابــر 

التي يفرضها االحتال اإلرسائيي. 
وحــث املتحدثــون أصحــاب القــرار عــى التوجــه 
الشــباب  لتوجيــه  إرشــادية  مراكــز  إنشــاء  نحــو 
الســوق  باهتــام  تحظــى  التــي  املشــاريع  نحــو 
ومســاندتهم لتخطــي املعوقــات، مهيبني بأولياء 
األمور أن يوجهوا أبناءهم نحو دراسة تخصصات 

جامعية تقنية وفنية يحتاج إليها سوق العمل.
وأكد استشاري تطوير األعال د. يارس العامل، 
ملشــاريع  حافظــة  أو  صنــدوق  إنشــاء  أهميــة 
الشــباب ليصــب كل الدعــم والتمويــل لهــم يف 
هذا الصندوق بحيث ُيدار من قبل لجنة مكلفة 

صاحبة تخصص.
مواكبة التطور

"فلســطني"  العــامل يف حديثــه لصحيفــة  ودعــا 
إىل إنشــاء منصــات معرفيــة وتشــاركية ملواكبــة 
نظــام  وإعــداد  الفئــة،  بهــذه  والخــاص  التطــور 

الخاصــة  للمشــاريع  وفعــال  واضــح  حكومــي 
بالشباب.

وحــث عــى توفــر مركــز إرشــاد دائــم للشــباب 
إلنشــاء مشــاريعهم وإرشادهم يف أثناء التنفيذ 
فضــًا  الصعوبــات،  تخطــي  عــى  ومســاعدتهم 
عــن إعطــاء األولويــة يف املشــرتيات الحكوميــة 
ملشــاريع الشــباب. بــدوره دعــا االستشــاري يف 
مجــال التنميــة والتســويق أحمــد الحســنات إىل 
االنتبــاه مــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص 
إىل مشــاريع الشــباب والعمــل عــى توجيههــم 
ا يف جميع املستويات. مبا يضمن توازًنا إنتاجيًّ
الحكومــي  االهتــام  أهميــة  الحســنات  وأكــد 
دعــم  عــى  بالرتكيــز  االقتصاديــة  والتوجيهــات 
هــذه املشــاريع ودورهــا يف تعزيــز دور الشــباب 

ملواجهة البطالة وآثار الحصار الجائر.
مــع  التعــاون  فــرص  تعزيــز  رضورة  إىل  ولفــت 
األعــال  دعــم  وشــبكات  األورويب  االتحــاد 

العاملية يف تسويق منتجات هذه املشاريع.
تغذية المشاريع الرائدة

د.  االقتصــادي  االختصــايص  دعــا  جهتــه  مــن 
أســامة نوفل الســلطة إىل وضع بند يف املوازنة 
العامــة لتغذيــة املشــاريع الشــبابية الرائــدة، يف 
ســبيل خفــض معــدالت البطالــة والفقــر، مشــًرا 
بقطــاع  للنهضــة  الحكوميــة  الرؤيــة  غيــاب  إىل 
الشــباب، وأن لذلك تبعات ســلبية عى إســهام 

الشباب يف املجتمع.
وبــني نوفــل لصحيفــة "فلســطني"، أن مــن الخطأ 
الكبــر أن ينتظــر الشــباب فرًصــا اللتحاقهــم يف 
الوظائــف الحكوميــة، يف ظــل محدوديــة ذلــك، 
عــى  حصولهــم  دون  الســنوات  متــي  إذ 
وظائــف، ومــن ثــم ال بــد أن يقــوم القطــاع الخاص 
األيــدي  الســتيعاب  املجــال  هــذا  يف  بــدوره 
تعــاون  آفــاق  فتــح  إىل  نوفــل  ويدعــو  العاملــة. 
وتشــبيك مــع الخــارج وال ســيا الــدول العربيــة 
والصديقة البتعاث أيٍد عاملة فلسطينية. وأكد 
دور هيئــة تشــجيع االســتثار املهــم يف تقديــم 
قــروض حســنة ألصحــاب املشــاريع خاصــة مــن 
فئــة الشــباب التــي ثبــت إســهامها يف تقليــص 
معــدالت البطالــة، داعًيــا إىل تخصيــص موازنــة 
عملهــا.   اســتمرار  لضــان  لهــا  دامئــة  ســنوية 
وأهــاب نوفــل باملؤسســات املرفيــة واملاليــة 
بــأن تأخــذ دورهــا الجــاد وأن تتحمل مســؤولياتها 
املجتمعية، وذلك بتقديم تســهيات ائتانية، 
وألصحــاب  الشــباب،  لفئــة  متويليــة  وبرامــج 
إعطــاء  إغفــال  عــدم  مــع  الصغــرة،  املشــاريع 
مروعهــا.  عــى  الحصــول  يف  فرصــة  املــرأة 
املروعــات  وتطويــر  تنميــة  أن  إىل  وأشــار 
إنتاجيتهــا  لزيــادة  رضورة  القامئــة  الصغــرة 
واســتمراريتها وزيــادة قدرتهــا عــى توفــر فــرص 

عمل جديدة.

ا بدء إعمار المنازل المدمرة كليًّ

رسحان: قدمنا خطة للمانحني
لتنمية غزة بقيمة بـ3.8 مليارات دوالر

غزة/ فلسطني:
ــا  عقــدت وزارة الحكــم املحــي اجتاًعــا متهيديًّ
التنمــوي  اإلقليمــي  املخطــط  مــروع  إلطــاق 
ملحافظــات قطاع غــزة لألعوام )2038-2023( 

مع منسقي القطاعات الفرعية.
جــاء ذلــك يف لقــاء جمــع املديــر العــام ملروع 
تحديــث املخطــط اإلقليمــي التنموي م. زهدي 
مدوخ مع منسقي القطاعات الفرعية للمخطط 

اإلقليمي.
وأكــد مــدوخ أهميــة املــروع ودور املنســقني 
يف إنجــاح املــروع وفــق الخطــة املقرتحة ويف 

املدة الزمنية املحددة.
من جهته استعرض مرف املروع م. محمد 
البحييص مهام منسقي اللجان الفرعية وطبيعة 

اللجــان  لعقــد  التنســيق  يف  ودورهــم  عملهــم 
املخطــط  قطاعــات  يف  املتخصصــة  الفرعيــة 
يشــمل  إذ  املختلفــة،  التنمــوي  اإلقليمــي 
ــا تغطي كل  املخطــط اإلقليمــي 14 قطاًعــا فرعيًّ

جوانب ومكونات املخطط اإلقليمي.
وســتطلق وزارة الحكــم املحــي بعــد غــد األحد، 
مروع املخطط اإلقليمي التنموي ملحافظات 
بحضــور   ،)2023-2038( لألعــوام  غــزة  قطــاع 
ممثلني عن املؤسســات الحكومية ومؤسسات 
العمــل املــدين والخــراء واملختصــني وغرهــم 

من املؤسسات الريكة وذات العاقة.
ا ا تفصيليًّ 23 ملفًّ

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة املركزية لألبنية 
وتنظيــم املــدن يف محافظــات غــزة يف مقرهــا 

ملفــات  عــدة  املحــي،  الحكــم  بــوزارة  الدائــم 
وإصدار القرارات الخاصة بها.

الــوزارة م. ســمر مطــر،  وكيــل  اللجنــة  وتــرأس 
ُعرِضــت  إذ  اللجنــة  أعضــاء  كامــل  وحرضهــا 

امللفات البالغ عددها 25 موضوًعا.
وأشــارت الــوزارة يف تريــح أمس، إىل مناقشــة 
ا لشــوارع وأحياء ســكنية يف  ا تفصيليًّ )23( ملفًّ
محافظــات غــزة، وتنــوع اتخــاذ القــرارات فيهــا مــا 

بني إدخال تعديات وإيداع وتصديق نهايئ.
واحــًدا  ــا  ملفًّ املركزيــة  اللجنــة  ناقشــت  كــا 
ُعرِضــت ملفــات متفرقــة  كــا  "تغيــر هــدف"، 
كان القــرار فيهــا تأكيد تشــكيل اللجنــة القانونية 
بناء عى قرار وزير الحكم املحي رقم 13 سنة 

.2012

عان/ وكاالت:
قــررت حكومــة اليابــان، تقديــم منحــة بحــوايل 92 
الفلســطيني  النــداء  لجمعيــة  أمريــي  دوالر  ألــف 
مركــز  إلنشــاء  قديــم  مبنــى  لتجديــد  املوحــد، 
مجتمعي يف مخيم جرش لاجئني الفلسطينيني.

ووقــع عقــد املنحــة التــي تــأيت ضمــن إطــار مخطط 
منحــة املســاعدة ملشــاريع األمــن اإلنســاين عــى 
األردن  لــدى  اليابــان  ســفر  الشــعبي،  املســتوى 
لجمعيــة  التنفيــذي  واملديــر  كاور،  شــيازايك 

النداء الفلسطيني املوحد سليم زارو.
وقالت سفارة اليابان لدى األردن يف بيان، أمس، 

إن هــذه املنحــة تهــدف إىل إنشــاء مركز مجتمعي 
والرعايــة  التعليــم  مثــل  مختلفــة،  أنشــطة  يوفــر 
جــرش  مخيــم  لســكان  األعــال  وتطويــر  الصحيــة 
اســتخدام  ســيتم  كــا  الفلســطينيني،  لاجئــني 
املركــز املجتمعــي كمســاحة مجتمعيــة للتفاعــل 

االجتاعي بني السكان.
 1978 عــام  تأسيســها  منــذ  الجمعيــة  ونفــذت 
واإلنســانية  التنمويــة  املشــاريع  مــن  العديــد 
يف  حياتهــم  وتحســني  الفلســطينيني  لتمكــني 
فلســطني، وكذلــك مخيــات الاجئــني يف لبنــان 

واألردن.

خان يونس/ فلسطني: 
رشعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة يف 
تنفيــذ مــروع تطويــر شــارع رقــم )118( الواقــع يف 
حــي معــن جنــوب رشق املدينــة، وذلــك بدعــم مــن 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة بتكلفــة 

إجالية بلغت )160( ألف دوالر.
أن  البطــة،  الديــن  عــاء  د.  البلديــة  رئيــس  وأكــد 
لتعزيــز  البلديــة  جهــود  إطــار  يف  يــأيت  املــروع 
بالشــكل  وتطويرهــا  للســكان  املقدمــة  خدماتهــا 
املطلــوب، مشــًرا إىل أن البلديــة قــد أعــدت خطــة 

الحيويــة  الشــوارع  مــن  مجموعــة  لتطويــر  متكاملــة 
الحاجــة  حســب  املختلفــة  يونــس  خــان  أحيــاء  يف 
وبدعــم  األحيــاء  لجــان  مــع  بالتعــاون  واألولويــات 

الجهات املانحة.
وأوضــح البطــة يف بيــان أمــس، أن البلديــة إىل تطويــر 
والتنمويــة  التطويريــة  املشــاريع  بتنفيــذ  األحيــاء 
لخدمــة كل قطاعــات املجتمــع، الفًتا إىل أن املرحلة 
املقبلة ستشهد تنفيذ املزيد من املشاريع املهمة 
املؤسســات  مــن  النهائيــة  املوافقــات  أخــذ  بعــد 

الداعمة.

بلدية خان يونس ترشع
يف تطوير شارع )118( يف معن

منحة يابانية إلنشاء مركز مجتمعي 
يف مخيم جرش لالجئني

رؤساء بعثاته يختتمون زيارة القطاع

االتحاد األورويب يطالب برفع 
الحصار عن غزة والسماح 

بحرية المرور للبضائع

أهمية اختيار تخصصات جامعية يحتاج إليها سوق العمل
دعوة السلطة إىل تخصيص بند يف 

الموازنة لدعم المشاريع الشبابية

ا لشوارع وأحياء غزة ا تفصيليًّ "تنظيم المدن" تناقش 23 ملفًّ
الحكم المحيل تناقش مرشوع المخطط 

اإلقليمي التنموي 2038-2023
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الخرطوم/ األناضول:
أمــس،  مســاء  املتحــدة،  األمــم  أعلنــت 
مقتــل 43 شــخًصا وحــرق 46 قريــة، مــن 
مــون  جبــل  مبنطقــة  قبــي،  اقتتــال  جــراء 
غــريب  أقــى  دارفــور،  غــرب  واليــة  يف 

السودان.
لألمــم  اإلنســانية  الشــؤون  مكتــب  وأفــاد 
صحفــي،  بيــان  يف  )أوتشــا(  املتحــدة 
الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/   17 يف  أنــه 
الجــاري، اندلــع الــراع بــن البــدو العــرب 
يف  املســرية  قبيلــة  مــن  واملزارعــن 

منطقة جبل مون بغرب دارفور".
وأشــار إىل أن هذا الراع أدى إىل مقتل 
ونهــب  وإحــراق  شــخًصا،   43 مــن  أكــر 
46 قريــة، وإصابــة عــدد غــر معــروف مــن 

األشخاص بسبب القتال.
 4 مــن  "أكــر  إن  األممــي  املكتــب  وقــال 
آالف و300 قــد تأثــروا بشــكل مبــارش مــع 
نزوح الغالبية منهم، ولجأ عدد غر مؤكد 
مــن األهــايل إىل جبــال جبــل مــون وقريــة 
ســيي والقــرى املجــاورة مبناطق كلبوس 
عمــرة  رسف  ومنطقــة  بالواليــة،  وكرينــك 

بوالية شامل دارفور".
وذكر "أوتشــا" أنه "مل يتمكن الرشكاء يف 
املجــال اإلنســاين حتــى اآلن مــن التحقــق 
القلــق  بســبب  تقييمــه  أو  الوضــع  مــن 

األمني املستمر".
عمــر  اإلنســاين  العــون  مفــوض  وقــال 
الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة  الكريــم  عبــد 
غــرب  عاصمــة  الجنينــة  مــن  الهاتــف  عــر 
أكــر  خلفــت  "االشــتباكات  إن  دارفــور، 
مــن 35 قتيــا )ارتفعــت الحصيلة مســاًء( 
مــن الطرفــن وأحرقــت بالكامــل نحــو 16 

قريــة غالبيــة ســكانها مــن قبيلــة املســرية 
الجبل".

وأشــار إىل أن بعــض القــرى التــي يســكنها 
العرب أُحرقت أيضا، وأجر السكان عىل 

الفرار إىل تشاد املجاورة.
مــن جهتــه أكــد وايل غــرب دارفور خميس 
عبــد اللــه أبكــر وقــوع االشــتباكات بســبب 
األســبوع  إبــل  نهــب  جــراء  "خافــات 
الدفــع  "تــم  أنــه  مضيفــا  املــايض"، 
املنطقــة،  إىل  عســكرية  بتعزيــزات 

والوضع استقر".
حربــا  دارفــور  شــهدت   2003 عــام  يف 
البشــر،  عمــر  الرئيــس  حكــم  إبــان  أهليــة 
الذي أطيح به يف أبريل/ نيسان 2019.

والحــرب التــي خلفــت 300 ألــف قتيــل، 
وفــق إحصــاءات األمــم املتحــدة، نشــبت 
إىل  تنتمــي  مجموعــة  حملــت  عندمــا 
حكومــة  ضــد  الســاح  أفريقيــة  أقليــات 
اإلقليــم  تهميــش  دعــاوى  تحــت  البشــر 

سياسيا واقتصاديا.
وعــىل الرغــم من أن حــدة القتال الرئييس 
تراجعــت يف اإلقليــم منــذ ســنوات، فــإن 
الســاح،  فيهــا  ينتــرش  التــي  املنطقــة 
يندلع فيها العنف من وقت آلخر بســبب 

خافات بن املزارعن والرعاة.
والشــهر املــايض اندلــع قتــال إبــان إعــان 
قائــد الجيــش الفريق عبــد الفتاح الرهان 
قراراتــه بحــل مؤسســات الحكــم املــدين، 
االحتجاجــات  مــن  موجــة  عنــه  نتــج  مــام 

الشعبية ال تزال مستمرة.
تظاهرات ضد االتفاق السياسي

وشــهدت شــوارع الخرطــوم ومــدن أخــرى، 
قــادة  عــىل  للضغــط  مظاهــرات  أمــس، 

وهــو  الديــم،  حــي  يف  املحتجــون  وردد 
أحــد أحيــاء الطبقــة العاملــة يف الخرطوم، 
إىل  الجيــش  بعــودة  تطالــب  هتافــات 
ثكناتــه وتصــف الثورة بأنها ثورة الشــعب. 
بالقصــاص  أيضــا  املتظاهــرون  وطالــب 
مظاهــرات  يف  قتلــوا  الذيــن  "للشــهداء" 

سابقة.
وأغلــق محتجــون طريقــا رئيســيا يف حــي 

الصحافة بالعاصمة.

الجيــش، بعــد إبــرام اتفــاق إلعــادة رئيــس 
الــوزراء املــدين الــذي أطاحــوا بــه الشــهر 

املايض.
وعارضــت أحــزاب سياســية بــارزة وحركــة 
االحتجاج القوية يف الســودان قرار رئيس 
األحــد  يــوم  حمــدوك  اللــه  عبــد  الــوزراء 
توقيــع اتفــاق مــع الجيــش يصفــه البعــض 
بالخيانة أو يقولون إنه يوفر غطاء سياسيا 

لاستياء عىل السلطة.

عــىل  مبــارشة  بثــت  مقاطــع  وكشــفت 
مواقــع التواصــل االجتامعــي احتجاجــات 
وود  وكســا  بورســودان  منهــا  مــدن  يف 

مدين والجنينة.
وعىل الرغم من أن إعادة تعين حمدوك 
فــإن  الرهــان،  جانــب  مــن  تنــازال  كانــت 
األحــزاب السياســية والجامعــات املدنيــة 
الرئيسية تقول إنه يتعن عىل الجيش أال 

يلعب أي دور يف السياسة.

انتهـاء الفرز اليــدوي يف 
العراق آلخر مراكز االقرتاع 

المطعون عليها
بغداد/ األناضول:

أعلنــت املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابات بالعــراق، أمس، انتهاء 
االنتخابــات  يف  عليهــا  املطعــون  االقــراع  مراكــز  آلخــر  اليــدوي  الفــرز 

الرملانية املبكرة.
ووفــق بيــان للمفوضيــة العراقيــة، "تــم االنتهــاء مــن جميع عمليــات الفرز 
اليــدوي، والتــي كان آخرهــا محطــات )مراكــز( االقــراع مبحافظــة نينــوى 
)شــامل(". وأفــاد البيــان بــأن "نتيجــة العــد والفــرز اليــدوي يف محافظــة 
نينــوى، كانــت متطابقــة مــع نتائــج العــد والفــرز اإللكــروين بنســبة 100 
باملئــة". وللمــرة األوىل يف العــراق، مــرر الناخبون بطاقات االقراع عىل 
جــرى  إغاقهــا،  وفــور  الصناديــق،  يف  وضعهــا  قبــل  إلكرونيــة،  أجهــزة 
لت  إرسال النتائج عر اإلنرنت إىل مقر املفوضية يف بغداد، كام حمَّ
اللجان النتائج عىل رشائح تخزين، وأرسلتها إىل املفوضية للتأكد من 
عــدم التاعــب بهــا. والثاثــاء، بــدأت املفوضيــة العراقيــة بإعــادة فــرز 
األصــوات يف 870 مركــزا لاقــراع، بنــاء عــىل أوامــر القضــاء، جراء قبول 
 10 التــي جــرت يف  نتائــج االنتخابــات الرملانيــة املبكــرة  طعــون عــىل 
أكتوبــر/ ترشيــن أول املــايض. ومــن املقــرر أن تعلــن املفوضيــة النتائج 
النهائيــة لانتخابــات خــال األيــام املقبلــة، متهيــدا لتصديــق املحكمــة 

االتحادية العليا عليها لتكون نهائية وقطعية.
وواجهــت النتائــج األوليــة لانتخابــات معارضــة واســعة مــن عــدة فصائل 
احتجاجــات  يف  بغــداد  وســط  شــهر  مــن  أكــر  منــذ  أنصارهــا  يتظاهــر 
تخللتها أعامل عنف ومواجهات قتل خالها متظاهر إضافة إىل إصابة 

العرشات من املحتجن وأفراد األمن.

األمم المتحدة: مقتل 
امرأة لك 11 دقيقة عىل 

يد قريب لها
فيينا/ األناضول:

املعنــي  املتحــدة  األمــم  ملكتــب  التنفيذيــة  املديــرة  قالــت 
باملخــدرات والجرميــة )UNODC( غــادة فتحــي وايل، إنــه يف 
كل 11 دقيقــة تتعــرض امــرأة أو فتــاة للقتــل عــىل يــد أحــد أفــراد 
اليــوم  أمــس، مبناســبة  بيــان نرشتــه،  أرستهــا. ولفتــت وايل يف 
تراجــع حقــوق  املــرأة، إىل  العنــف ضــد  عــىل  للقضــاء  الــدويل 

املرأة بسبب العنف األرسي املتزايد ووباء كورونا.
وأفــادت أن 47 ألــف امــرأة و فتــاة قتلــن عــىل أيــدي أزواجهــن أو 
أحــد أقاربهــن عــام 2020، بحســب تقريــر نــرشه مكتــب األمــم 

.)UNODC( املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
وأكــدت أن ُخمــس حــاالت قتــل النســاء يف العــامل ســببها العنف 
األرسي، مشرة أن 58 باملائة من ضحايا العنف األرسي هم من 

النساء والفتيات.
تدابــر  تنفيــذ  يف  التعــاون  إىل  األعضــاء  الــدول  وايل  ودعــت 

حامية فعالة ملنع العنف القائم عىل الجرمية االجتامعية.

تواصل المظاهرات الرافضة التفاق البرهان وحمدوك

عرشات القتىل يف السودان من جراء 
اشتباكات قبلية يف غرب دارفور

طرابلس/ وكاالت:
املحكمــة  أصــدرت 
الدامئــة  العســكرية 
يف مدينــة مراتــة، 
حكــاًم  أمــس، 
حــق  يف  باإلعــدام 
املتقاعــد  اللــواء 
حفــر  خليفــة 
القضيــة  إثــر  عــىل 
بقصــف  املتعلقــة 
يف  الجويــة  الكليــة 
مراتــة عام 2019 
عــىل  هجومــه  إبــان 

العاصمة طرابلس.
بعــد  الحكــم  وجــاء 
مفوضيــة  قبــول 

االنتخابات ترشــح حفر لخوض 
االقــراع الرئــايس املقــرر الشــهر 
املقبــل، مــام أثــار اســتنكارا يف 

األوساط السياسية الليبية.
وأوضــح مكتــب املدعــي العــام 
الكليــة  قصــف  أن  العســكري 
الجويــة مبراتــة مــن قبــل طائرة 
املتقاعــد  اللــواء  لقــوات  تابعــة 
خليفــة حفــر أســفر عــن مقتــل 
حكومــة  قــوات  مــن  جنــدي 

الوفاق الوطني.
املحكمــة  حكــم  وشــمل 
كا  حفــر  بجانــب  العســكرية 
الناظــوري  الــرازق  عبــد  مــن 
وصقــر الجــرويش وعبــد الســام 
مــن  أخــرى  وقيــادات  الحــايس 

قوات حفر.
العــام  املدعــي  مكتــب  وأشــار 
الحكــم  أن  إىل  العســكري 

وقيــادات  حفــر  بحــق  الصــادر 
حقوقهــم  مــن  يحرمهــم  قواتــه 
وأمــرت  دامئــا،  حرمانــا  املدنيــة 
املحكمــة بطردهــم مــن الخدمــة 

العسكرية.
طالــب  ســابق،  وقــت  ويف 
يف  العســكري  العــام  النائــب 
ليبيــا بتنفيــذ أوامــر الضبــط بحق 
حفــر  خليفــة  املتقاعــد  اللــواء 
عــىل خلفيــة 5 قضايا ومخالفته 
القانــون العســكري، وفــق إعــام 

محي.
وجههــا  مراســلة  يف  ذلــك  جــاء 
النيابــة  وكيــل  غــرودة  محمــد 
العــام  املدعــي  مبكتــب 
العســكري إىل جهــاز املباحــث 

خليفة حفتر

قنــاة  ونرشتهــا  الجنائيــة، 
"ليبيا األحرار" الخاصة.

املدعــي  مكتــب  وطالــب 
بتنفيــذ  العســكري  العــام 
الصــادرة  الضبــط  أوامــر 
قبــل  مــن  النيابــة  عــن 
القضــايئ  الضبــط  مأمــور 
خلفيــة  عــىل  املختــص 
 2019 لعامــي  قضايــا   5

و2020.
عــىل  املكتــب  وشــدد 
القضايــا  تقييــد  رضورة 
الجنائيــة،  بالســجات 
تلــك  عــن  تفاصيــل  دون 

القضايا.
مخالفة القانون العسكري

القانــون  مخالفــة  وحــول 
العســكري برشــحه لانتخابــات 
الرئاســية، قــال مكتــب املدعــي 
العــام إن "حفر ضابط بالجيش 
الليبــي وقــام بإجــراءات الرشــح 
لــدى املفوضيــة الوطنيــة العليــا 

لانتخابات".
بالســجن  يعاَقــب  أنــه  وأضــاف 
مدة ال تزيد عىل 5 سنوات كل 
سياســية  اجتامعــات  عقــد  مــن 
أو اشــرك فيهــا، أو انتمــى إىل 
اشــرك يف  أو  هيئــة سياســية، 
االضطرابــات  أو  املظاهــرات 
االنتخابــات،  حمــات  يف  أو 
السياســية  املقــاالت  كتــب  أو 
أو  مســتعار،  أو  رصيــح  باســم 
ألقــى خطبــا سياســية، أو حــرض 
الغــر عــىل أي فعل من األفعال 

املذكورة.

فرنسا وبريطانيا 
تتبادالن االتهامات بعد غرق 
مهاجرين يف القنال اإلنجلزيي

لندن/ وكاالت:
تبادلــت بريطانيــا وفرنســا االتهامــات بشــأن مــن يلقــى عليــه الامئــة يف 
وفــاة 27 مهاجــًرا عــىل األقــل بعدمــا انقلــب قاربهــم يف القنــال األربعــاء 

خال محاولة عبور ممر الشحن الخطر يف الطقس الشتوي.
 وقــال وزيــر الداخليــة الفرنــيس جرالــد دارمانــان ملحطــة )آر.يت.إل(، 
أمــس، إن جاذبيــة بريطانيــا هــي مــا يلقــى عليهــا بالامئــة، مبــا يف ذلــك 
ســوق عملها.. يعلم الجميع أن هناك ما يصل إىل 2ر1 مليون مهاجر 
غر رشعي يف اململكة املتحدة ويستغل كبار رجال األعامل اإلنجليز 

تلك القوة العاملة النتاج أشياء يستهلكها اإلنجليز.
الــوزراء  رئيــس  اتهــم  بعدمــا  الفرنــيس  املســؤول  تريحــات  جــاءت 
لوقــف  يكفــي  مــا  فعــل  بعــدم  فرنســا  جونســون،  بوريــس  الريطــاين، 
املهاجريــن مــن محاولــة الوصــول للمملكــة املتحــدة. وراجعــت فرنســا 
عــدد الضحايــا نــزوال مــن 31 قتيــل ُقدرتهــم يف الســابق، بحســب وكالــة 

بلومرغ لألنباء.
وقــال جونســون لشــبكات إذاعيــة األربعــاء "واجهنــا صعوبــات يف إقنــاع 
بعــض رشكائنــا، وخاصــة الفرنســين، بالقيــام بإجــراءات بطريقــة نعتقــد 
أن الوضــع يســتحقها"، مضيفــا أن اململكــة املتحــدة مســتعدة لتقديــم 
املزيد من الدعم ملســاعدة فرنســا يف القيام بدوريات عند شــواطئها 

الشاملية ملنع القوارب من املغادرة.
 وتحدثت الصحف الريطانية، أمس، عن أن الرشطة الفرنســية تنحت 
اململكــة  إىل  متجهــة  صغــرة  قــوارب  املهاجــرون  اعتــىل  فيــام  جانبــا 

املتحدة.
يشار إىل أن بريطانيا وفرنسا ميران بفرة حساسة يف عاقتهام ما بعد 
خــروج اململكــة مــن االتحــاد األورويب )بريكســت( والتــي توتــرت جــراء 

سلسلة من القضايا من الدفاع إىل منح تراخيص الصيد.
وتفيــد التقديــرات بــأن أكــر مــن 25 ألــف شــخص وصلــوا إىل اململكــة 
املتحدة من فرنسا يف قوارب صغرة العام الجاري، وهو مايزيد ثاث 

مرات مقارنة ب2020.

غرودنو/ األناضول:
نظــم مئــات املهاجريــن العالقــن عــىل الحــدود بــن 
فيهــا  طالبــوا  مظاهــرة  أمــس،  وبولنــدا،  بياروســيا 

تحديد مصرهم يف أرسع وقت.
املتظاهريــن  غالبيــة  أن  األناضــول،  مراســل  وأفــاد 
يحملــون  بروزغــي،  يف  الحدوديــة  املنطقــة  عــىل 
بتأشــرات  بياروســيا  وصلــوا  العراقيــة،  الجنســية 
نظامية ثم قصدوا الحدود مع بولندا أما يف العبور 

إىل أوروبا الغربية.
وشارك يف االحتجاج أطفال ونساء بجانب الرجال، 
ورفعــوا الفتــات طالبــوا عرها اتخاذ قرار رسيع حول 

وضعهم، والسامح لهم بالعبور إىل أوروبا.
خالهــا  مــن  أكــدوا  هتافــات  املتظاهــرون  وردد 
رفضهــم القاطــع بالعــودة إىل العــراق الــذي وصفــوا 

اشــتىك  فيــام  بالصعبــة،  فيــه  املعيشــية  الظــروف 
بعضهم من عدم كفاية الطعام املقدم لهم.

بدورهــا قالــت ممثلــة الصليــب األحمر البياروســية 
يف منطقــة غرودنــو، نتاليــا تولكاتشــيفا، إن املنظمة 
املهاجريــن  عــىل  الطعــام  مــن  طنــا   90 وزعــت 
وبولنــدا  بياروســيا  بــن  الحــدود  عــىل  العالقــن 
منــذ انــدالع األزمــة. ومنــذ 8 نوفمــر/ ترشيــن الثاين 
الحايل، يحاول قرابة 2000 مهاجر معظمهم جاؤوا 
من العراق وسوريا العبور إىل بولندا عر بياروسيا 

أما يف الوصول إىل دول أوروبا الغربية.
وكان معظــم املهاجريــن يقيمــون داخــل خيــام يف 
الســلطات  أن  إال  البلديــن،  بــن  حدوديــة  مناطــق 
البياروسية أجلتهم من الخيام ونقلتهم إىل منطقة 

مغلقة بن البلدين.

مقديشو/ األناضول:
قتــل 8 أشــخاص وأصيــب 17 آخــرون يف تفجــر 
لقــوات حفــظ  اســتهدف دوريــة  ســيارة مفخخــة 
صبــاح  مقديشــو  الصوماليــة  بالعاصمــة  الســام 

أمس، وتبنته حركة "الشباب".
وأفــادت قيــادة الرشطــة، يف بيــان، مبقتــل مثانية 
هجــوم  جــراء  آخريــن؛   17 وإصابــة  أشــخاص 
يف  املعــارص  مدرســة  قــرب  ملغومــة  بســيارة 
مديريــة حــي هــدون مبقديشــو، بحســب وكالــة 

األنباء الرسمية.
اســتهدف مركبــة دوريــة  التفجــر  أن  وأوضحــت 
التابعــة لألمــم املتحــدة،  الســام  لقــوات حفــظ 
عــن  أســفر  كــام  الشــارع،  يف  متــر  كانــت  بينــام 
تحــدد  ومل  ملمتلــكات.  جســيمة  ماديــة  أرضار 

الرشطة مصر من كانوا يف الدورية.
انفجــار  دوي  ســمعوا  بأنهــم  عيــان  شــهود  وأفــاد 
كبــر قــرب مدرســة يف منطقــة مزدحمــة، خــال 
ســاعة الــذروة الصباحيــة، وفق وكالة "أسوشــيتد 

برس" األمريكية.
الرشطــة،  يف  مصــدر  قــال  ســابق،  وقــت  ويف 
ســيارة  إن  اســمه،  نــرش  عــدم  لألناضــول، طلــب 
حفــظ  لـ"قــوات  بقافلــة  اصطدمــت  مفخخــة 
الســام اإلفريقيــة" )أميصــوم( وســط العاصمــة، 

ما أسفر عن 5 قتىل و17 جريحا.
اســتهدفت  إنهــا  "الشــباب"،  حركــة  وقالــت 
مسؤولن غربين برفقة قافلة لقوات بعثة حفظ 
بيــان  وفــق  اإلفريقــي،  لاتحــاد  التابعــة  الســام 

للحركة نقلته إذاعة "األندلس" التابعة لها.

بعد قبول ترشحه للرئاسة.. 
القضاء العسكري يف مرصاتة 

يحكم بإعدام حفرت

8 قتىل بتفجري استهدف قوات 
حفظ السالم بمقديشو

في تظاهرة على الحدود
العالقون بني بيالروسيا وبولندا 

يطالبون بتحديد مصريهم

انتشار قوات األمن عقب مقتل 43 سودانًيا في التظاهرات 
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حرصــت القيــادات السياســية واإلداريــة والعســكرية عــى العمــوم 
بالتزامهــا العقــدي يف نشــاطاتها ومامرســاتها، والســبب يف ذلــك 
يعــود إىل تربيتهــا اإلســامية وإىل شــخصية نــور الديــن زنيك، فقد 
ا ورًعا، وعده بعض املؤرخني أفضل من جاء بعد عمر بن  كان تقيًّ
عبــد العزيــز مــن الحــكام، وكان يحافظ عى صــاة الجامعة، ويكرث 

من الصاة يف الليل إىل وقت السحر.
وكان محدًثــا بعلــم الحديــث، وأســمعه وأجمعــه لــه، وكان حنفــي 
املذهــب عارًفــا مبذهــب أيب حنيفــة، ولكــن دون تعصــب عــى 
أحــد، فاملذاهــب عنــده ســواء، وال تعــدو عــن كونهــا مــدارس يف 

الفقه.
نور الدين ذو تأثري كبري يف رجاله ومعاونيه وقادة جيشــه، وأصبح 
بعضهــم عــى مســتوى نــور الديــن يف العلــم واألخــاق والتديــن، 
ومــن أمثلــة ذلــك وزيــره أبــو الفضــل محمــد بــن عبــد الله بن القاســم 
الشــهرزوري الــذي قــدم مــن بغــداد إىل دمشــق، فقــد كان فقيًهــا 
ــا، شــغل مناصــب مختلفــة كالســفارة والــوزارة، وعمــل ناظــًرا  أصوليًّ
لألوقــاف، وناظــًرا للامليــة والقضــاء، واســتمر عى ذلك حتى قيادة 

صاح الدين.
ومل تكــن هــذه الشــخصيات إال منــاذج لرجــال اإلدارة والحكــم مــن 
نــور الديــن، فقــد أظهــر هــذا الرعيــل مــن املهــارات يف التخطيــط 
ملجابهــة  هيأهــا  مــا  وتنظيمهــا  األمــة  مقــدرات  وحشــد  والتنفيــذ، 

التحديات يف الداخل، والخارج. 
ومن أمثلة هذه المهارات والمزايا ما يلي:

هــذه  أدركــت  فقــد  والسياســية،  الفكريــة  القيــادات  تكامــل   •
دون  القيــادات  مــن  فريــق  انفــراد  أو  االرتجــال،  القيــادات خطــورة 
اآلخــر، واعتمــدت يف القــرارات التــي تتخذهــا عــى آراء العلــامء 
فيــه  يلتقــي  دوري  مجلــس  الديــن  نــور  لــدى  فــكان  واملختصــني، 

القادة والعسكريون مع العلامء املختصني.
•  اعتــامد الشــورى وعــدم االنفــراد باتخــاذ القــرارات: فقــد متيــزت 
إدارة نــور الديــن بالشــورى وتبــادل اآلراء يف كل أمــور الدولــة، فكان 
لــه مجلــس فقهــاء يتألــف مــن ممثــي ســائر املذاهــب، والصوفيــة، 
يبحــث يف أمــور اإلدارة وامليزانيــة، فــإذا بحــث أمــًرا يخــص األمــة 
جمــع  للمســلمني  املرصــودة  باألمــوال  ذا عاقــة  كان  أو  جميعهــا 

أعضاء هذا املجلس وشاورهم فيه.
• غلبــة املصلحــة العامــة عــى االنفعــاالت واملصالــح الشــخصية 
يف معالجــة املشــكات التــي قــد تثــور بــني األقــران، فقــد كان مــن 
ووزرائــه  الديــن  نــور  بــني  وخافــات  مشــكات  تقــوم  أن  الطبيعــي 
وقادته، لكنهم كانوا يعالجون هذه املشــكات بأســلوب مل يخرج 
الكلمــة  وحــدة  تقتضيــه  ومــا  العامــة  املصلحــة  حــدود  عــن  يوًمــا 

وتغليب األخاق اإلسامية.
•الزهــد والتعفــف وبــذل املــال يف املصلحــة العامــة: تجلــت آثــار 
الرتبيــة اإِلســامية يف مواقــف رجــال الدولــة واإلدارة والجيــش مــن 
الــرثوات والسياســة االقتصاديــة، فقــد زهــدوا باملكاســب، وعزفــوا 
عــن االحتــكار والــرتف، وحــذا حذوهــم األغنيــاء يف املــدن والقرى، 
فقــد كان نــور الديــن زنــيك مقتصــًدا يف اإلنفــاق عــى نفســه وعــى 
أرستــه، وكان ال يكنــز، وملــا شــكت زوجتــه يوًمــا قلــة نفقاتهــا؛ قــال: 

"والله ال أخوض يف نار جهنم يف هواها".
وكان نــور الديــن صاحــب مهنــة، يخيــط الكوفيــات ويعمــل ســكاكر 
لألبواب، ويعطيها لبعض العجائز، فتبيعها وال يدري به أحد، ومع 

ا سيأيت بيانه بإذن الله. ذلك شهدت دولته تقدًما اقتصاديًّ
وعى هذا املنهاج سار بقية رجال الحكم واإلدارة، وحذت حذوهم 
نساؤهم، ومنهم أسد الدين شريكوه أكرب قادته العسكريني، فقد 
كان ميلــك أرايض واســعة أنفــق مواردهــا يف بنــاء املــدارس التــي 

تنرش الفكر اإلسامي، وحني مات مل يخلف إال دنانري قليلة.
وكذلــك فعــل أبــو الفضــل محمــد بــن عبــد اللــه الشــهرزوري وزيــر 
نــور الديــن، الــذي أوقــف أوقاًفــا كثــرية، منهــا: مدرســة املوصــل، 
أوقاًفــا  وأوقــف  املنــورة،  املدينــة  يف  وربــاط  نصيبــني،  ومدرســة 
يف قريــة "الهامــة" عــى املقادســة الذيــن نزحــوا من وجــه االحتال 
املــرة  هبتــه يف  تقــل  وال  والهبــات،  التــربع  كثــري  وكان  الصليبــي، 

الواحدة عن ألف دينار فام فوقها.
لــدى  • توافــر األمــن والعــدل واحــرتام الحرمــات العامــة: تواتــرت 
املؤرخــني املعارصيــن أخبــار األمــن، والعــدل، واحــرتام الحرمــات 
الــرأي املنضبطــة، واملحافظــة عــى كرامــة الفــرد  العامــة، كحريــة 
التــي ســادت يف ذلــك املجتمــع يف الوقــت الــذي انتفت جميعها 
يف األقطــار اإلســامية املجــاورة، وقــد علــق ابــن األثــري عــى ذلــك، 
فقــال: "قــد طالعــت تواريــخ امللــوك املتقدمــني مــن قبل اإلســام 
إىل يومنــا هــذا فلــم أَر فيــه بعــد الخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد 
العزيز ملًكا أحسن سرية وال أكرث تحرًيا للعدل واإلنصاف منه، من 

امللك العادل نور الدين".
وقــد أورد املؤرخــون اإلســاميون أمثلــة عديدة ملواقــف نور الدين 
التــي تكشــف عــن أنــه كان يتقبــل النقــد بصــدر رحــب، مهام بلغت 
حدتــه، وينظــر يف كام الناقديــن، فــإذا رأى فيــه ما ينفع ســارع إىل 

األخذ به.
التخطيط في المفهوم القرآني

اإلســامية  الحــركات  يف  الناجحــة  واإلدارة  الســليم  التخطيــط  إن 
والــدول مــن األســباب األكيــدة يف التمكني لدين الله تعاىل، ولقد 
عرَّف بعض الباحثني التخطيط بأنه "جرس الحارض واملستقبل".

الحــارض  يف  االســتعداد  هــو  القــرآين  املفهــوم  يف  التخطيــط  إن 
ملــا يواجــه اإلنســان عملــه أو حياتــه يف املســتقبل، وعــى هــذا إن 

اإلداري املســلم يكــون قــد عــرف التخطيــط ألن اللــه تبــارك وتعاىل 
قد وجه إىل ذلك يف آيات كثرية، قال تعاىل: ﴿َواْبَتِغ ِفياَم آَتاَك 
ْنَيا﴾ ]القصص:77[،  اَر اآْلِخــرََة  َواَل َتنــَس َنِصيَبــَك ِمــَن الدُّ ــُه الــدَّ اللَّ

إنه توجيه رباين للتخطيط يف هذه الدنيا ملقابلة مصري اآلخرة.
إن نــور الديــن محمــود رجــل عــاش مــع كتــاب اللــه، وعــرف من قصة 
يوســف وغريهــا أهميــة التخطيــط واإلدارة، ولذلــك نجحت إدارته، 
التخمــني  عــى  يقــوم  ال  اإلســام  أن  العــادل  امللــك  أدرك  فقــد 
جوانــب  يف  وأعمقهــا،  األســاليب  بــأدق  يهتــم  ولكنــه  والتــواكل، 
االقتصــاد والسياســة وغريهــام، فقــد عرف أن من مثار حســن إدارة 
الهــاك  مــن  الشــعب  أن حفــظ  الســام وتخطيطــه  يوســف عليــه 
والجــوع، وخــرج مــن الشــدائد، وعــاد إىل الرخــاء، والتخطيــط يعــد 
وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة التي ال ميكن لها أن تكون فعالة 
دونهــا، كــام أن التخطيــط يف حقيقتــه يعتمــد عــى دعامتــني و5 

عنارص.
فهــي  العنــارص  وأمــا  واألهــداف،  التنبــؤ  فهــام  الدعامتــان  أمــا 
واإلجــراءات  البرشيــة  واملــوارد  واألدوات  والوســائل  السياســات 

والربامج الزمنية واملوازنة التخطيطية التقديرية.
إن كتب علم اإلدارة والتخطيط الحديث تقول: "إنه ال إدارة فعالة 
إال بتنظيــم ووفــق تخطيــط ســليم مســبق"، وهــذا عــني الــذي زاولــه 
امللــك العــادل نــور الديــن محمــود الشــهيد، لقــد جــاء إىل الحكــم 
واالقتصــادي  والجهــادي  الســيايس  اإلصــاح  وبرنامجــه  جــاء  يــوم 
واالجتامعــي والثقــايف والرتبــوي واإلعامــي، إن االهتــامم بالفكــر 
اإلســامي وأصولــه وقواعــده وفــق التصــور اإلســامي الصحيــح مــن 

نــور  مارســها  التــي  املهمــة  األســباب 
الديــن محمــود وســاعدته عــى إنجــاح 

مرشوعه النهضوي الكبري.

غزة/ مريم الشوبيك:
التشــكيلية  الفنانــة  أعلنــت  تتجــزأ  ال  املبــادئ  ألن 
الكوميــدي  والفنــان  الخطيــب،  ســهاد  الفلســطينية 
الفلســطيني عــاء أبــو ديــاب انســحابهام مــن تقديــم 
عروضهــام ضمــن فعاليــات إحيــاء يــوم اللغــة العربيــة 
الفرنســية  بالعاصمــة  العــريب  العــامل  معهــد  يف 
يف  إرسائيليــة  فرقــة  مشــاركة  بســبب  )باريــس(، 

املهرجان.
ويــأيت انســحابهام بعــد بيــان من الحملة الفلســطينية 
لـ)إرسائيــل(  والثقافيــة  األكادمييــة  للمقاطعــة 
املشــاركني  الفنانــني  كل  فيــه  دعــت   ،)PACBI(
معهــد  ينظمــه  الــذي   )Arabofolies( مهرجــان  يف 
العــامل العــريب يف باريس، مبشــاركة فرقة إرسائيلية، 
للضغط إللغاء دعوة الفرقة، ومقاطعة املهرجان يف 

حال رفض املنظمون ذلك.
يل  أرســل  "حينــام  لـــفلسطني":  الخطيــب  تقــول 
وضــوح  هنــاك  يكــن  مل  للمشــاركة،  املعهــد  دعــوة 
عــرب  معهــم  الحديــث  طلبــت  لــذا  املعلومــات،  يف 
باملراســات  إال  التواصــل  رفضــوا  ولكنهــم  الهاتــف، 
عرب الربيد اإللكرتوين، وهذا أدخل يف قلبي الريبة، 
حتــى علمــت أن مســتوطنة مشــاركة معهــم يف أحــد 

املشاريع".
وتضيــف: "لــذا مــن منطلــق املســئولية تجــاه أعــاميل 

أنفســهم  اإلرسائيليــون  "يســوق  الخطيــب:  تجيــب 
العــريب، فمنــذ ســنوات  الوطــن  مــن  أنهــم جــزء  عــى 
لديهــم  ــا  وحاليًّ حكومــات،  مــع  حكومــات  يطبعــون 

حاجة ملحة إىل التطبيع مع الشعوب".
قــدم  عــى  قامئــة  ــا  حاليًّ السياســة  "هــذه  وتكمــل: 
وساق، ال سيام بعد العدوان اإلرسائيي األخري عى 

الربنامــج  يف  معــي  تشــارك  مل  لــو  حتــى  وفكــري، 
نفســه، وأعي الوضع الســيايس الخطر الذي نعيشــه، 
طريــق  مــن  الســيطرة  الصهيــوين  اليســار  ومحاولــة 
الثقافــة، فهنــاك حــرب شــعواء بــني اليســار واليمــني 
الصهيونيــني، وأنــا ال أريــد أن أكــون يف املنتصــف؛ 

لذا أرسلت لهم بريًدا شديد اللهجة".
وتتابع الخطيب: "وتعجبت فيه استغالهم مساحة 
مــن املفــرتض أن نشــفى فيهــا مــن الظــروف التــي منــر 
والعــدوان  القــدس  يف  متاحقــة  أحــداث  مــن  بهــا 
عــى غــزة، واملســتوطنون هــم مغتصبو أريض وأرض 

أجدادي".
وتلفــت إىل أن معهــد العــامل العــريب يزعــم أنــه قــدم 
فهــو  ذلــك،  غــري  الحقيقــة  ولكــن  لفلســطني،  الكثــري 
مــن  يريــده  مــا  ليمــرر  الفلســطيني  الصــوت  يســتغل 

تطبيع للشعوب مع االحتال.
وتصــف الخطيــب االنســحاب مــن فعاليــات املعهــد 
بصفعــة كبــرية لــكل أنظمــة التطبيــع، ألنهــم يراهنــون 
عى أن الفلسطينيني يف الشتات سينسون وطنهم.
تقــول: "الجيــل الجديــد اكتشــف أن )إرسائيــل( كيــان 
ا وفكــًرا يجب أن نترصف من  مهــزوم، وحينــام ننتــج فنًّ

منطلق أننا أحرار وال ننتظر العامل ليحررنا".
وعــن الهــدف الــذي يرمــي إليــه املعهــد مــن مشــاركة 
إرسائيليــني يف فعاليــات لهــا عاقــة باللغــة العربيــة، 

غــزة، وشــاهدوا حجــم التضامــن العاملــي مــع قضيتنــا 
الفلسطينية، لذا يحاولون تغيري االئتافات الشعبية 

يف أماكن أخرى".
االعتذار مبدأ

أمــا أبــو ديــاب فــكان فخــوًرا باســتعداده للوقوف عى 
مرسح املعهد، وفًقا ملنشور له عى صفحته مبوقع 

)نوفمــرب(  اآلخــر  ترشيــن   11 يف  نــرشه  بــوك  فيــس 
الجــاري، إذ كتــب حينهــا: "يــا جامعــة الخــري، معهــد 
املراكــز  أهــم  مــن  هــو  باريــس  يف  العــريب  العــامل 
الثقافيــة العربيــة بالعــامل إذا مــش أهمها، كبار األدباء 
واملوســيقيني العــرب والفنانــني عرضــوا فيــه.. حتــى 
كمبنــى هــو تحفــة معامريــة عى نهر الســني.. أغلب 
ايش  مــش  هنــاك  العــرض  زاروه..  العــرب  الرؤســاء 

ا". بسيط.. مكان برستيج جدًّ
وبــدا أبــو ديــاب فرًحــا لكونــه أول مــن ســيقدم "ســتاند 
آب كوميــدي" بالعــريب عى مرسح "األوديتوريوم"، 

ضمن فعاليات املعهد إلحياء يوم اللغة العربية.
بنــاًء عــى  أبــو ديــاب عــدل عــن موقفــه بعــد  غــري أن 
اعتــذاره  وقــدم  املقاطعــة،  حركــة  بيــان  يف  ورد  مــا 
للجمهــور عــن عــدم تقديــم العــرض الــذي كان مقــرًرا 

يف 18 ديسمرب القادم.
باحتفــاء  املهرجــان  مــن  انســحابه  إعــان  وقابــل 
وإشــادة متابعــوه والناشــطون عــى مواقــع التواصــل 
مــع  التطبيــع  رفــض  رضورة  مؤكديــن  االجتامعــي، 

االحتال اإلرسائيي، كل أشكاله.
ومثــن مدونــون اســتجابة عــاء أبــو ديــاب لنــداء حركــة 
املقاطعــة، مــع أنــه كان ســعيًدا باملشــاركة يف هــذا 
املهرجان، مشريين إىل أن املبادئ ثابتة، مهام كان 

الثمن.

             انسحبا من مهرجان "تطبيعي" في باريس

الخطيب وأبو دياب.. حين تكون 
المقاطعة مبدأ األحرار ومسؤولية أخالقية

سهاد الخطيب عالء أبو دياب

الصبغة اإليمانية في 
د. علي الصالبيممارسات الدولة الزنكية

فقيه وكاتب ومؤرخ
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بتنظيــف  اليوميــة  النظافــة  ُعمــال  تكــن معانــاة  لــم 
الشــوارع وإزالــة األوســاخ واألتربــة منها مشــهًدا عابًرا 

لدى المواطن فاخر الكرد )42 عاًما(، فضًل عن الوقت 
الذي يستغرقونه للنتهاء من العملية، الذي قد يمتد 

أياًمــا، وهــو مــا دفعه للتفكيــر في إنجاز قــد يزيح هذه 
المشقة عن كاهل هذه الطبقة الكادحة.

دير البلح/ نور الدين صالح:

تخفيًفا عن عمال النظافة..
مهندسان يصممان ماكينة لكنس الشوارع

تنظيف الشوارع املكتظة والضيقة يف املدينة، 
بحيث تكون ذات فاعلية كبرية وناجحة".

ومــا جعــل املهندســن يذهبان إىل هــذه الفكرة 
تربعــت  الكبــرية  للشــوارع  كنــس"  "شــاحنة  أن 
بهــا الحكومــة القطريــة تعطلــت وليــس لهــا قطــع 
غيــار يف غــزة، فضــًا عــن حاجتهــا لصيانــة دورية 
ا، لذلك ُيعد هــذا االبتكار هو  بتكلفــة عاليــة جــدًّ

األول من نوعه عىل مستوى فلسطن.
ويوضــح أنــه قــّدم الفكــرة إىل حاضنــة "يــوكاس" 
املمولــة مــن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، 
إذ وافقــت األخــرية عليهــا، ثــم رشع املهندســان 
يف االبتكار ومتّكنا من اجتياز املرحلتن األوىل 

والثانية )النظري والعميل(.
وعــىل مــدار عــاٍم متّكــن املهندســان مــن االنتهاء 
تجــارب  وأجريــت  للامكنــة،  األول  النمــوذج  مــن 
عملية عليها، وثبت نجاحها، ويلفت إىل أنهام 
سيجريان بعض التعديات األخرية هذه األيام.

الشــكل،  دائريــة  مكنســة  مــن  املاكنــة  وتتكــون 

ديــر  بلديــة  يف  للمشــاريع  مديــًرا  الكــرد  يعمــل 
البلــح باملحافظــة الوســطى، ووضع نصب عينيه 
إيجــاد آليــة تخفف عن "ُعامل النظافة" وتخترص 
ــا، متحدًيــا الظــروف  الوقــت الــذي يبذلونــه يوميًّ
الحصــار  بفعــل  القطــاع  يعيشــها  التــي  الصعبــة 

اإلرسائييل.
ســلك  اإلبــداع"  يولــد  املعانــاة  رحــم  "مــن  وألن 
عاًمــا(   40( الطويــل  فــادي  زميلــه  برفقــة  الكــرد 
أول  ُمخيلتهــام  نســجا يف  حــن  التجربــة  طريــق 
خيوط ابتكار "ماكنة لكنس الشوارع"، ومن هنا 
بــدأت الفكــرة التــي عكفا عــىل إنجازها نحو عام، 

كام يروي لصحيفة "فلسطن".
يقــول الكــرد عــن أوىل محطــات االبتــكار: "كانــت 
الفكــرة يف بدايــة األمــر هــي كيفيــة التخفيــف عن 
ذلك العامل الذي يبذل جهًدا ووقًتا كبريين يف 
كنس الشوارع، وهو ما دفعنا للبحث عن راحته 

وإنجاز عمله مضاعًفا يف أقرص وقت ممكن".
إنجــاز  أجــل  مــن  أيًضــا  بالفكــرة  ويضيــف: "جئنــا 

وحراثة، وحاوية لتفريغ األوساخ، ويقودها أحد 
عامل النظافة.

ُتعّطــل  قــد  معيقــات  مــن  ابتــكار  أي  يخلــو  وال 
استكامله، خاصة يف قطاع غزة الذي ينئ تحت 
مــن  أكــر  منــذ  عليــه  املفــروض  الحصــار  وطــأة 
15 ســنة، رسدهــا الكــرد وتتمثــل يف عــدم توافــر 
واالرتفــاع  الازمــة  الحديديــة  والقطــع  األدوات 
االحتــال  منــع  عــن  فضــًا  لتكلفتهــا،  الكبــري 

إدخالها من معابر القطاع.
أبــدت  البلــح  ديــر  بلديــة  أن  إىل  الكــرد  ويشــري 
اســتعدادها الحتضــان االبتــكار، إذ ســيبدأ عمــل 
املاكنة يف شوارع املخيم باملحافظة الوسطى، 
ا خال  ومــن املقــرر انطــاق العمــل عليهــا رســميًّ

األيام القليلة القادمة.
ويختــم حديثــه برســالة إىل املجتمــع والجهــات 
املعنيــة والحكوميــة، بــرورة االهتــامم باألفــكار 
بجانــب  والوقــوف  واحتضانهــا،  اإلبداعيــة 

أصحابها لارتقاء بالوطن.

نصار يوظف "الكاليجرافي" لرسم لوحات يدوية خشبية
غزة/ هدى الدلو:

بين منحنيات الحروف األبجدية العربية وتعرجات خطوطها 
ا، فل يعرف ماذا قرأ  يتيه المشاهد للوحة المتشابكة داخليًّ
منهــا، وإلــى أين وصل فيها، ليكتشــف خدعة هــذا اإلبداع 

في الخط الكاليجرافي الذي يوظفه الشاب أحمد نصار في 
رسم لوحات خشبية يدوية وجداريات منسجمة األلوان. 

يبــدع الشــاب نصــار )21 عاًمــا( مــن مخيم المغازي وســط 

قطاع غزة في توظيف الخط العربي، ويعرف الطالب في 
كلية التجارة نفسه بأنه رسام خط كاليجرافي اقتحم عالمه 

في عام 2018.

يقــول إنــه مييــل بطبيعتــه إىل الخطــوط العربيــة بأشــكالها املتعــددة، وهــذا الخــط يعــد 
أســلوب رســم، إذ يزخــرف الحــروف العربيــة الثامنيــة والعرشيــن حرًفــا بطريقــة جامليــة 

وإبداعية.
ويعــد الخــط الكاليجــرايف مــن أنــواع الخطــوط املســتحدثة التــي تســتخدم يف الرســم، 
وهــو أحــد الفنــون البرصيــة املرتبطــة بالكتابــة، ُتصمــم بــه األحرف وُتكتب باســتعامل أداة 
عريضــة الطــرف أو فرشــاة أو قلــم كتابــة مــن نــوع آخــر، وميكــن تعريف فــن الخط املعارص 
أنه فن إعطاء هيئة معينة للحروف بلغة ما بطريقة معربة ومتناغمة وبأسلوب احرتايف.
واســتطاع نصــار تنفيــذ العديــد مــن الجداريــات التــي تزين مخيم املغازي حيث يســكن، 
ويســعى ألن يشــارك يف معــارض لنــرش لوحاتــه الفنيــة، إذ يســوق تلــك الرســومات عــرب 
منصتــي التواصــل االجتامعــي فيــس بــوك وإنســتغرام مــن أجــل الوصــول ألكــرب عــدد مــن 

الجمهور.
يقــول لصحيفــة "فلســطن": "لوحــة خــط كاليجــرايف تتكــون مــن حــروف اللغــة العربيــة 
الثامنية والعرشين، ولكل حرف عدة أشكال وعدة تكوينات توظف يف أشكال هندسية 

أو مبا يتناسب مع طبيعة اللوحة".
وموهبة نصار هي حصيلة عدة مامرسات ومحاوالت تجريبية للحروف، فبعض األحرف 
نجــح يف تجربتهــا وأخــرى فشــل يف إتقــان رســمها، فدفــع بنفســه نحــو تطويرهــا ملتحًقــا 

بدورات يلمس مخرجاتها عىل أرض الواقع، وال يزال ينطلق من أجل العمل عىل ذاته.
ويشــري نصــار إىل أنــه قــى ســاعات متواصلــة عــىل مــدار أشــهر عديــدة بــن اللوحــات 
والريشة، يخوض معهام تجارب متعددة حتى متكن من الوصول إىل ما هو عليه اآلن.

يضيف نصار: "مل يكن األمر باليشء السهل، خاصة أننا يف قطاع غزة نعاين شح األدوات 
واإلمكانات، التي يف حال توافرها تكون غري أصيلة ومرتفعة السعر، إىل جانب صعوبة 
الحصول عىل التدريب عىل يد شخص متخصص يف املجال، وقلته، وصعوبة التطوير 
مــن نفســك"، لكنــه مل يجعــل ذلــك معيًقــا لــه أو يدفعــه لاستســام، بــل حــاول جاهــًدا 
باإلمكانات املتوافرة أن يصل إىل املستوى الذي هو عليه اآلن من الخط الكاليجرايف.

ويصف هذا النوع من الخط بـ"الجميل"، وال يقترص يف تطبيقه عىل اللوحات الخشبية، 
بل أيًضا يرسم به عىل الجداريات واللوحات القامشية والجبس.

ويذكر أن اللوحة الواحدة تحتاج منه إىل خمس ساعات عىل األقل.
غــزة موجــودة يف أي مجــال وال ميكــن حرصهــا؛  أن املعيقــات يف قطــاع  ويبــن نصــار 
فبعضها يتعلق بعدم توافر اإلمكانات وارتفاع سعرها، وعدم القدرة عىل نقل اللوحات 
إىل دول أخــرى لتشــارك يف معــارض، بســبب طبيعــة الحصــار املفــروض عــىل القطــاع، 
الفًتا إىل خوضه محاوالت فاشلة لنقل لوحاته إىل دول مجاورة، فضًا عن ارتفاع تكلفة 

نقلها.
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مكرم دبوب يطالب العبي الفدائي بظهور مشرف بكأس العرب

يسعى لمواصلة صحوته أمام الكويت في بطولة غرب آسيا
منتخب فلسطين للشباب

أبو وردة: جاهزون ومتشوقون للمباريات

غزة/ وائل الحلبي:
دعــا مكــرم دبــوب مــدرب املنتخــب الوطنــي الالعبــن 
لرتجمــة الــروح العاليــة واألداء القــوي الــذي يظهــرون به 
بطولــة  الفــدايئ يف  التدريبــات، خــالل مباريــات  يف 

."fifa2021" كأس العرب
إن  املنتخــب  لالعبــي  حديثــه  خــالل  دبــوب  وقــال 
الــروح العاليــة التــي ظهــرت يف التدريبــات تشــر إىل 
يف  الجميــع  لــدى  والرغبــة  التطــور  مــن  حالــة  وجــود 
اثبــات أحقيتــه بحجــز مقعــد يف التشــكيل األســايس 

للمنتخب.

وتعــادل الفــدايئ ســلبيًا أمــام أحــد فــرق دوري الدرجــة 
قبــل  لعبهــا  التــي  الوديــة  املبــاراة  يف  بقطــر  الثانيــة 

يومن.
بــدوره أكــد محمــود أبــو وردة نجــم املنتخــب الوطنــي 
ليســت  الفــدايئ  فيهــا  يتواجــد  التــي  املجموعــة  أن 
بالســهلة، يف ظــل وجــود املغــرب والســعودية واألردن 
الكــرة  ترشيــف  عــى  العــزم  عاقــدون  الالعبــن  أن  إال 

الفلسطينية وتحقيق أفضل النتائج.
وأضــاف أبــو وردة أن العبــي املنتخــب تتملكهــم حالــة 
من الرتقب واالنتظار الكبر لخوض املباريات، مشرًا 

وشــدد دبــوب عــى أن الجميــع ُمطالــب ببــذل قصــارى 
الجاهزيــة،  مراحــل  ألعــى  الوصــول  أجــل  مــن  جهــده 
يف  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  منظــم  بشــكل  والعمــل 
القــادم يف  الثالثــاء  يــوم  انطالقهــا  البطولــة املرتقــب 

العاصمة القطرية الدوحة.
التدريبــي يف  الوطنــي معســكره  ويخــوض املنتخــب 
الدوحــة وســط حالــة من الرتكيــز الكبر لدى الالعبن، 
وديــة  مبــاراة  أي  يخــوض  مل  املنتخــب  وأن  خاصــة 
خــالل  مــن  األمــر  هــذا  لتعويــض  بحاجــة  يجعلــه  مــا 

التدريبات املكثفة.

إىل أن التدريبــات تشــهد حالــة مــن املنافســة القويــة 
بن الجميع من أجل الوصول ألفضل املستويات.

وكان الجهــاز الفنــي للمنتخــب اختــار القامئــة النهائيــة 
والتي ضمت 23 العبًا هم:

وتضم قامئة الوطني للبطولة 23 العبًا هم:
شــقفة،  اللــه  عبــد  حــادة،  رامــي  املرمــى:  حــراس   *

عمرو قدورة.
عبداللطيــف  البطــاط،  مصعــب  الدفــاع:  خــط   *
البهــداري، يــارس حمــد، محمــد صالــح، محمــد خليــل، 

أحمد قطميش، عبد السالم سالمة، موىس سليم.

* خــط الوســط: محمــد باســم، محمــد يامــن، محمــود 
أبــو وردة، محمــد درويــش، عدي خروب، يزن عويوي، 

عيل عدوي، عبد الحميد أبو حبيب.
* خــط الهجــوم: رئبــال دهامشــة، تامــر صيــام، محمــود 

عيد، ليث خروب
العــرب  كأس  بطولــة  يف  مشــواره  الفــدايئ  ويفتتــح 
القــادم،  يــوم 1 ديســمرب  مبواجهــة منتخــب املغــرب 
نفــس  مــن   4 يــوم  الســعودية  منتخــب  يلتقــي  فيــا 
املجموعــات  دور  يف  مبارياتــه  ويختتــم  الشــهر، 

مبواجهة املنتخب األردين يوم 7 ديسمرب.

غزة/فلسطن:
أعلنــت اللجنــة املنظمــة لبطولــة الشــهيد يــارس 
لكــرة  األوىل  األبطــال  النخبــة  ألنديــة  عرفــات 
القدم، عن تحديد أماكن الجمهور يف املباراة 
بــن الصداقــة  النهائيــة للبطولــة التــي ســتجمع 
الســاعة  املقبــل  الســبت  يــوم  رفــح  وشــباب 
الثانيــة مســاء عــى اســتاد فلســطن الريــايض 

بغزة.

الرشقــي  املــدرج  املنظمــة  اللجنــة  وحــددت 
بينــا يخصــص املــدرج  لجمهــور شــباب رفــح، 

الجنويب الغريب لجمهور نادي الصداقة.
األعــى  املجلــس  ينظمهــا  البطولــة  أن  يذكــر 
للشــباب والرياضة، بإرشاف اتحاد كرة القدم،  
وشــارك فيهــا )٨( أنديــة، وســتقام هذه البطولة 
ســنويا كــا أعلــن عبــد الســالم هنيــة مســاعد 
أمن عام املجلس األعى للشباب والرياضة.

غزة/ وائل الحلبي:
يقف منتخب كرة القدم الفلسطيني للشباب أمام فرصة 
لتعزيــز موقعــه يف ترتيــب املجموعــة األوىل يف بطولــة 
يلتقــي  عندمــا  حاليــًا،  العــراق  يف  امُلقامــة  آســيا  غــرب 
منتخب الكويت عرص اليوم، عى ستاد البرصة الدويل.

املجموعــة  يف  الرابــع  املركــز  الشــباب  منتخــب  ويحتــل 
فيــا  اليمــن،  منتخــب  عــى  فــوزه  مــن  نقــاط   3 برصيــد 
خــر مباراتــه االفتتاحيــة أمــام منتخــب البحريــن بهــدف 
مقابل اثنن، فيا يتواجد املنتخب الكويتي يف املركز 
الثالــث برصيــد 4 نقــاط مــن فوزه عى اليمن وتعادله أمام 

البحرين، وخر مباراته األوىل أمام العراق.
مبعنويــات  الكويــت  أمــام  مباراتــه  املنتخــب  ويدخــل 
والــذي  اليمــن،  أمــام  الثمــن  والفــوز  األداء  بعــد  مرتفعــة 

مبــاراة اليمــن وااللتــزام بالتعليــات منــح فــدايئ الشــباب 
الفــوز، وهــذا مــا ســيكون مطالــب بــه الالعبــون يف مبــاراة 

الكويت.
وأوضح يونس أن املنتخب الفلسطيني يسعى لتعويض 
خســارته يف املبــاراة األوىل أمــام البحريــن، والتــي جــاءت 
مبــاراة  قدمــوا  وأنهــم  خاصــة  لالعبــن  بالنســبة  مفاجئــة 
كبرة، وهذا ما دفعهم للبحث عن التعويض أمام اليمن 

ويف مباراة الكويت املقررة اليوم.
وأضــاف يونــس أن املنتخــب خــاض أمــس تدريبــه بشــكل 
أجــل  مــن  الراحــة  عــى  الالعبــن  حصــول  دون  طبيعــي 
معالجــة األخطــاء التــي ظهــرت يف املباراتــن املاضيتن، 
مبــاراة  يدخــل  الفلســطيني  املنتخــب  أن  عــى  مشــددًا 

الكويت بحثًا عن تحقيق الفوز.

وحصــد  االســتمرار  أجــل  مــن  قويــة  دفعــة  الالعبــن  منــح 
أمــام  الهامــة  املواجهــة  قبــل  التــوايل  عــى  الثــاين  الفــوز 
العراق متصدر املجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام 

الكويت والبحرين، فيا سيواجه اليوم منتخب اليمن.
للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  اعتــاد  املؤكــد  مــن  وســيكون 
عــى نفــس التشــكيلة التي لعب بهــا املباراة املاضية مع 
بعــض التغيــرات التــي تشــهدها يف ظــل مســاعي الجهــاز 
ملعالجة األخطاء الدفاعية التي عاىن منها يف املباراتن 

املاضيتن.
وســيعمل الجهــاز عــى تعزيــز ثقــة العبــي الخــط الهجومي 
وعــى رأســهم النجــم خالــد النربيــص الــذي يتــوىل مهمــة 

كبر مع املنتخب يف ظل حمله لشارة الكابنت.
بــدوره قــال حســام يونــس مــدرب املنتخــب أن الرتكيز يف 

هنية: البطل الجزائري
فتحي نورين عنوان للتضحية 

من أجل فلسطين
غزة/فلسطن:

أشــاد عبــد الســالم هنيــة مســاعد أمــن عــام املجلــس األعى 
للرياضة، مبا يقدمه بطل الجودو الجزائري فتحي نورين، من 
تضحيات ألجل نرصة فلسطن، وإرصاره عى مواصلة رفض 

التطبيع مع االحتالل ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال هنية إن ما تعرض له نورين من عقوبة قاسية من اللجنة 
األوملبية الدولية واالتحاد الدويل للجودو بإيقافه ملدة )١٠( 
ســنوات، بســبب رفضــه مواجهــة العب مــن الكيان الصهيوين 
يف أوملبيــاد طوكيــو األخــر، يعكــس حجــم الظلــم ضــد العب 

دويل كان يعرب عن رفض االحتالل واضطهاد شعب وسلب 
حقوقه يف أرضه أمام أعن العامل.

ومتنــى هنيــة التوفيــق للبطل نورين بعد قراره باعتزال اللعب 
الجزائــري  للشــعب  التحيــة  ووجــه  التدريــب،  نحــو  والتوجــه 
الشــعب  مــع  التضامــن  يف  النبيلــة  املواقــف  يقــدم  الــذي 

الفلسطيني.
الرافــض  ماليزيــا  مبوقــف  هنيــة  أشــاد  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الستقبال العبي االحتالل الصهيوين عى أراضيها للمشاركة 

يف بطولة العامل لالسكواش.

ليــس جديــدًا كونهــا رفضــت  وأكــد هنيــة أن موقــف ماليزيــا 
بطولــة  مــن  أكــر  أراضيهــا يف  عــى  االحتــالل  تواجــد العبــي 

دولية سابقا.
دعــم  يف  وشــعبًا  حكومــة  ماليزيــا  مواقــف  :"ُنقــدر  وأضــاف 
ومنهــا  أشــكاله  بــكل  التطبيــع  ورفــض  الفلســطيني،  الشــعب 

الريايض".
ودعــا هنيــة جميــع الــدول العربيــة واإلســالمية لرفــض التطبيــع 
الظلــم  لرفــض  تأكيــدا  االحتــالل،  العبــي  اســتقبال  وعــدم 

والعدوان عى الشعب الفلسطيني.

أشاد برفض ماليزيا استضافة 
صهاينة في بطولة اإلسكواش

اللجنة المنظمة لبطولة النخبة تعلن 
ترتيبات حضور الجمهور للمباراة النهائية
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نيقوسيا/)أ ف ب(:
تعــود كأس العــرب لكــرة القــدم لانطــاق بثوبهــا 
الثاين/نوفمــر  ترشيــن   30 مــن  بــدءًا  الجديــد 
ضيافــة  يف  ســنوات،  تســع  غيــاب  بعــد  الجــاري 
قطريــة لســتة عــرش منتخبــًا يتواجهــون عــى ســتة 

من املاعب املونديالية الثامنية.
وللمــرة األوىل تقــام البطولــة تحــت مظلــة االتحــاد 
الدويل )فيفا(، يف نهائيات ســتكون مبثابة بروفة 
الدولــة  تســتضيفها  التــي  العــامل  لــكأس  مصّغــرة 
الخليجية الصغرية الغنية بالغاز يف نهاية 2022 

للمرة األوىل يف الرشق األوسط.
وتــم توزيــع املنتخبــات يف النســخة العــارشة التي 
تختتــم يف 18 كانــون األول/ديســمر، عــى غــرار 
كأس العــامل، عــى أربــع مجموعــات بعــد خــوض 
بعضهــا األقــل تصنيفــًا التصفيــات، بحيــث يتأهــل 

البطل والوصيف إىل ربع النهايئ.
وتقــام املباريــات عى اســتادات البيت )االفتتاح 
الجنــوب،  عــي،  بــن  أحمــد  والنهــايئ(،  الرســمي 

الثاممة، املدينة التعليمية و974.
الصــف  بــن  تتفــاوت مشــاركة املنتخبــات  وفيــام 
احــراز  قطــر  تنــوي  األوملبيــن،  والاعبــن  األول 
اللقب عى أرضها للمرة األوىل يف تاريخها، من 
أجل مصالحة جامهريها بعد خيباتها االخرية يف 
التصفيــات األوروبيــة املؤهلــة للمونديــال حيــث 

شاركت كمنتخب زائر.
وقع بطل آســيا 2019 الذي اكتســب خرة كبرية 
عــر املشــاركة يف بطولتــي كوبــا أمــريكا والــكأس 
الذهبيــة لكونــكاكاف، يف مجموعــة تضــم العــراق 
أدفــوكات  ديــك  الهولنــدي  مدّربــه  أعلــن  الــذي 
اســتقالته قبــل أيــام مــن قليلــة مــن البطولــة، بعــد 
كــام  املونديــال.  تصفيــات  يف  حظوظــه  تضــاؤل 
تضــم املجموعــة ســلطنة عــامن والبحريــن لتحمــل 

نكهة خليجية.
قــال محمــد مبــارك املهنــدي العــب قطــر الســابق 
لفرانــس بــرس "مــا أخشــاه رصاحــة هــو الحساســية 
كل  األوىل.  املجموعــة  ملنافســات  الكبــرية 
الــدريب.  مبواجهــات  أشــبه  ســتكون  املباريــات 
ســيكون تجــاوز املجموعــة مفتاح مواصلة مشــوار 

ناجح".
• منتخبات رديفة

ويغيب أبرز النجوم العرب عن البطولة، خصوصًا 
االفارقــة املرتبطــن مــع أنديتهــم األوروبيــة، عــى 
ريــاض  الجزائــري  صــاح،  محمــد  املــري  غــرار 
محــرز، التونــي وهبــي الخــزري أو حارس املرمى 

املغريب ياسن بونو.
عــن  تونــس  تبحــث  الثانيــة،  املجموعــة  ويف 
لقــب ثــان بعــد االفتتاحــي عــام 1963، مبواجهــة 
منتخبــن يعانيــان يف الــدور النهايئ من تصفيات 
فيــام  وســوريا،  اإلمــارات  آســيا:  يف  املونديــال 
نهضتهــا  بعــد  املجموعــة  عقــد  موريتانيــا  تكمــل 
األخرية وبلوغها النهائيات اإلفريقية مرتن تواليًا.

يف  املنافســات  املغــريب  املنتخــب  ويخــوض 
غــرار  عــى  رديفــة،  بتشــكيلة  الثالثــة  املجموعــة 
النســخة األخــرية التــي حمل لقبهــا، يف ظل غياب 

عــدة نجــوم بينهــم املهاجــم أيــوب الكعبــي أفضــل 
العــب يف كأس أمــم إفريقيــا لاعبــن املحليــن 

2018 التي أحرز لقبها عى غرار 2020.
وإىل األردن وجاره الفلسطيني، يشارك يف هذه 
املجموعــة املنتخــب الســعودي مبنتخــب رديــف 
يغيــب عنــه املدرب الفرنــي هريفيه رينار الذي 

أوكل املهمة إىل مواطنه لوران بونادي.
قال رينار الذي يقود "الصقور الخرض" بثبات نحو 
مونديــال 2022 "فّضلــت أن أقــوم بــدور إرشايف 
عــى الاعبــن املشــاركن يف كأس العــرب يك 
أراقبهم عن كثب وأرى مدى احرتافيتهم، وسبق 
وأن فعلــت ذلــك مــع املنتخــب املغــريب عندمــا 

شارك يف كأس إفريقيا للمحلين".
وتشــهد الرابعــة مواجهــة بــن األوملبــي الجزائــري 
ومــر بقيــادة مدربهــا الجديــد الرتغايل كارلوس 
كــريوش الــذي يخــوض املنافســات دون محرتفيه 
ليفربــول  نجــم  صــاح  غــرار  عــى  أوروبــا  يف 
اإلنكليــزي ومحمــد الننــي العــب أرســنال. ويكمــل 

املنتخبان اللبناين والسوداين املجموعة.
• البداية من لبنان

انطلقــت فكــرة تنظيــم كأس العــرب وفصلهــا عــن 
مسابقة كرة القدم يف الدورات الرياضية العربية 
ناصيــف  الصحــايف  عــر  لبنــان  مــن   ،1957 عــام 
مجــدالين واألمــن العــام التحــاد كــرة القــدم عــزت 

الرتك.
دعــا االتحــاد اللبنــاين إىل اجتامع ُعقد يف بريوت 
منــدويب  بحضــور   ،1962 أيلول/ســبتمر  يف 
االتحــادات املحليــة العربيــة وقــّرر اطاق مســابقة 
تســتضيف  أن  عــى  للمنتخبــات  العــرب  كأس 
العاصمة اللبنانية الدورة األوىل يف العام التايل.

بالفكــرة  العربيــة  االتحــادات  مــن  العديــد  رّحــب 
اىل أن تقــّرر إطاقهــا مــن بــريوت، حيــث أبــرت 
نيســان/ و7  آذار/مــارس   31 بــن  النــور  البطولــة 

أبريــل 1963 مبشــاركة 5 منتخبــات، هــي تونــس 
اللقــب وســوريا والكويــت واألردن  أحــرزت  التــي 

ولبنان املضيف.
يف خضم إقامة البطولة عى فرتات متقطعة 
اللقــب،  عــى  العــراق  هيمــن  انتظــام،  دون 
و1985  و1966   1964 أعــوام  فتــّوج 

و1988.
الرافديــن"  "أســود  مــر حــدًا لسلســلة  وضعــت 
الســعودية  تحــرز  أن  قبــل   ،1992 يف  بتتويجهــا 
املغــرب  انضــم  فيــام  و2002،   1998 لقبــي 
األخــرية   2012 نســخة  إىل الئحــة املتوجــن يف 

بتشكيلة رديفة.
تواريــخ  دون  لكــن  العربيــة  البطــوالت  توالــت 
ثابتــة إىل أن قــرر االتحــاد العــريب للعبــة بــأن 
القاريــة  البطــوالت  غــرار  عــى  البطولــة  تقــام 
والدولية مرة كل أربع سنوات. مع ذلك، فقد 
تعــر إقامتهــا مــرات عديــدة بســبب اعتــذار 
املنتخبــات لتعــارض مواعيدهــا مــع بطــوالت 
املنتخبــات  بعــض  كانــت  حــن  يف  أخــرى، 
تشارك بفرقها األوملبية أو بفئة الشباب ليك 

تتفادى االعتذار عدم عن املشاركة.

القاهرة/)أ ف ب(:
تابــع األهــي تصــدره ملنافســات الــدوري 
الكاملــة  بالعامــة  القــدم  لكــرة  املــري 
 ،4-1 ســموحة  ضيفــه  عــى  فــوزه  بعــد 
املرحلــة  مباريــات  افتتــاح  يف  أمــس، 

السادسة.
سجل لألهي كل من أمين أرشف )31(، 
الهدفــن  تــاو  بــرييس  إفريقــي  الجنــوب 
وحســن  و80(،   35( والرابــع  الثــاين 
ســجل  فيــام   .)68( الثالــث  الشــحات 

للخارس محمد متويل "كناريا" )67(.
وهــو الفــوز الســادس تواليــًا لألهــي لريفع 
18 نقطــة يف املركــز االول،  رصيــده إىل 
ُمنــي  الــذى  ســموحة  رصيــد  تجمــد  فيــام 
 6 عنــد  املوســم  هــذا  األوىل  بخســارته 

نقاط يف املركز الثاين عرش.  
البدايــة،  صافــرة  مــن  دقائــق  ســت  بعــد 
إثــر  جــزاء لألهــي  ركلــة  الحكــم  احتســب 
ســددها  عــزت،  محمــود  مــن  يــد  ملســة 

املغريب بدر بنون يف العارضة.
مــن  التســجيل  بافتتاحــه  األهــي  عــوض 
هجمة منســقة وتبادل للكرة خارج منطقة 

الجــزاء، فمــرر حســن الشــحات اىل أميــن 
أرشف الخــايل مــن الرقابــة ســددها عــى 
 ،)31( ســليامن  الهــاين  الحــارس  يســار 
بعــد  األرض  صاحــب  يضاعــف  أن  قبــل 
أربــع دقائــق غلتــه عقــب متريــرة مــن أكــرم 
ســيطر  ســموحة،  دفــاع  خلــف  توفيــق 
عليهــا تــاو ورواغ محمــود عزت وســدد كرة 
اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك.  

الفــارق  نشــط ســموحة هجوميــًا، فقلــص 
بتســديدة مــن حــدود منطقــة الجــزاء مــن 
الشــناوي  الحــارس  يســار  عــى  كناريــا 

.)66(
وأضــاف األهــي الثالــث بعد خطأ دفاعي 
منطقــة  داخــل  مــن  الكــرة  تشــتيت  يف 
الجزاء، لتصل إىل الشحات سددها عى 
أن  قبــل   ،)68( ســليامن  الحــارس  يســار 
يختتــم تــاو رباعيــة فريقه مســتغًا عرضية 
الحــارس  تخطــت  هــاين  محمــد  للبديــل 

سليامن )80(. 
الــدوري  لتــاو يف  الخامــس  الهــدف  وهــو 
هــذا املوســم، لريفــع رصيــده يف صــدارة 
متســاويًا  أهــداف  خمســة  إىل  الهدافــن 

مع أحمد سيد "زيزو" العب الزمالك.
الزمالك يعود لمربع االنتصارات

ويف مباراة ثانية، اســتعاد الزمالك حامل 
فــوزه  عقــب  االنتصــارات  نغمــة  اللقــب 
عــى مضيفــه ســرياميكا كليوباتــرا بهــدف 

نظيف عى ملعب املقاولون العرب.  
نقطــة   13 إىل  رصيــده  الزمالــك  ورفــع 
رصيــد  تجمــد  فيــام  الثالــث،  املركــز  يف 
املركــز  يف  نقــاط   8 عنــد  ســرياميكا 

السادس. 
وعابهــم  للفعاليــة  الزمالــك  العبــو  افتقــد 
البطء الشديد، فيام كاد صاحب األرض 
يفتتــح التســجيل يف الدقيقــة الثامنــة إاّل 
رشيــف  لتســديدة  تصــدت  العارضــة  أن 
دابــو، فيــام رّد العــب الزمالك محمد عبد 
الشــايف بتســديدة قويــة أبعدهــا الحــارس 

عامر عامر )14(.  
افتتح مصطفى فتحي التسجيل للزمالك 
بعــد متريــرة مــن عمــرو الســعيد ســددها 

عى مين عامر )40(.  
عــواد  محمــد  الزمالــك  حــارس  وتصــدى 
الســعيداين  بــال  التونــي  لتســديدة 

)44(، فيــام أهــدر حــازم امام فرصة تعزيز 
النتيجة عقب انفراده بالحارس عامر.  

مع بداية الشوط الثاين، ضغط سرياميكا 
فســدد محمــود البدري مــن داخل منطقة 
الجــزاء علــت العارضــة، فيــام تراجــع أداء 
حامــل اللقــب يف الدقائــق األخــرية بحثــًا 

عن تأمن هدف التقدم.  
وأهــدر البديــل مهاجــم الزمالــك املغريب 
ســهلة  فرصــة  املنفــرد  ناجــم  أو  محمــد 

.)89(
مضيفــه  مــن  مثــرًيا  فــوًزا  فاركــو  واقتنــص 
ملعــب  عــى   2-1 الســكندري  االتحــاد 

االسكندرية.  
عــوض  أحمــد  طريــق  عــن  فاركــو  تقــدم 
بفضــل  التعــادل  االتحــاد  وأدرك   ،)26(
كريــم الديــب )5+45(، قبــل أن يســجل 
للضيــوف  الفــوز  هــدف  جــامل  عمــرو 

 .)86(
وحقــق فاركــو فــوزه الثالث تواليًا، ليتقدم 
فيــام تجمــد  نقــاط،   9 مــع  الرابــع  للمركــز 
رصيــد االتحــاد الســكندري عنــد 8 نقــاط 

يف املركز السابع.  

لندن/)أ ف ب(:
قريًبــا  اإلنكليــزي  يونايتــد  نــادي مانشســرت  بــات 
من التعاقد مع األملاين رالف رانغنيك كمدرب 
غونــار  أويل  الرنوجــي  للمقــال  خلًفــا  مؤقــت 
إعاميــة،  تقاريــر  أشــارت  مــا  وفــق  سولشــاير، 

أمس.
مــن  البالــغ  الســابق  املــدرب  يف  يونايتــد  يــرى 
منصــب  حالًيــا  يشــغل  والــذي  عاًمــا   63 العمــر 
نــادي لوكوموتيــف  مديــر الرياضــة والتنميــة يف 
موســكو الــرويس، خليفــة محتمــل عــى املــدى 

القصري لسولشاير.
استلم مايكل كاريك املهام بعد إقالة الرنوجي 
وأرشف عــى فــوز يونايتــد عــى ضيفــه فياريــال 
مــن  الخامســة  الجولــة  يف  )-2صفــر(  اإلســباين 
دور املجموعــات لــدوري أبطــال أوروبــا الثاثــاء، 
ليتأهــل اىل الــدور الـــ16 يف صــدارة مجموعتــه. 
إاّل أّن النــادي يبحــث عــن مــدرب ذات خرة أكر 

إلدارة الفريق حتى نهاية املوسم.
وكان ذكــر يونايتــد يف بيــان إقالــة سولشــاير أن 
حتــى  مؤقــت  مــدرب  لتعيــن  "يتطلــع  النــادي 
نهايــة املوســم" قبــل أن يعــّن مديــًرا فنًيــا دامًئــا 
ماوريســيو  االرجنتينــي  ويبــدو  الصيــف،  خــال 
بوكيتينــو مــدرب باريــس ســان جرمــان الفرنــي 

الحايل أبرز املرشحن لتويل املنصب.
أن  الريطــاين  أثليتيــك"  "ذي  موقــع  وذكــر 
رانغنيــك، مــدرب اليبزيــغ الســابق، توصــل اىل 
نهايــة  حتــى  املهــام  لتــويل  يونايتــد  مــع  اتفــاق 
موافقــة  ينتظــر  االتفــاق  أن  مضيًفــا  املوســم، 
لوكوموتيــف لتحريــر الرجــل مــن عقــده، عــى أن 
يحصل عى دور استشاري يف يونايتد لعامن 

آخرين.
كــرة  بـ"عــّراب  امللقــب  رانغنيــك  أن  وأضــاف 
القــدم األملانيــة" لــن يكــون جاهــًزا إلدارة املباراة 
املرتقبــة ضــد مضيفــه تشــلي املتصدر األحد 

يف الــدوري بســبب عــدم حصولــه عــى تريــح 
العمل بعد.

يف  القــدم  كــرة  مديــر  منصــب  رانغنيــك  تــوىل 
مــن  قيادتــه  يف  وســاهم   2012 عــام  اليبزيــغ 
الدرجــة الرابعــة اىل االوىل والتــي خــاض غامرها 
ألول مــرة يف موســم 2017-2016 وحــل ثانًيــا 
خلــف بايــرن. خــال تلــك الفــرتة، تــوىل منصــب 
املدرب يف النادي يف موسمي 2015-2016 
ثــم  ومــن  النخبــة،  دوري  اىل  نهايتــه  مــع  وقــاده 

.2018-2019

أقيــل سولشــاير بعــد خســارة يونايتــد 4-1 ضــد 
ضيفه واتفورد املتواضع االسبوع املايض.

ويحتــل يونايتــد املركــز الثامــن يف الــدوري بعــد 
االخــرية،  الخمــس  مبارياتــه  مــن  أربــع  خســارته 
متأخــرًا بفــارق 12 نقطــة عــن تشــلي املتصــدر 
املراكــز  آخــر  الرابــع،  هــام  وســت  عــن  وســت 

املؤهلة اىل دوري االبطال.

كأس العرب
ثوب جديد ومشاركة 

موسعة بحلة مونديالية

مانشستر يونايتد 
يقترب من تعيين 

رانغنيك مدرًبا مؤقًتا

األهلي يتابع صدارته بالعالمة الكاملة 
و الزمالك يستعيد نغمة االنتصارات

الدوري المصري



استراحة الجمعة 21 ربيع الثاني 1443هـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 14
Friday 26 November 2021

FELESTEENONLINE

كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -ال يمكن حدوثه – 

حرف شرط  
2 - مرور – محافظة 
عراقية ناقص الحرف 

األخير 
3 - توضع فيه الرسالة 

– يترك 
4 - عكس شهيق – 

حرف + سنة 
5 - فرية مبعثرة + إهتم 

6 - نقطف 
7 - ضمير للمتكلم + 

عيادة معكوسة 
8 - شعر بالجوع + ثلثا 

قاد + هادي مبعثرة 
9 -من الحواس + غاب 

واختفي + للنداء + ق 

العمودي:
1 - خارق للعادة – ُعمر 

2 - شتم – دولة آسيوية 
3 - تعيين شخص في 

منصب – ثالثة أرباع 
سعال معكوسة 
4 - حرف + أحرف 
متشابهة – قلع 

5 - عدل 
6 - حرف نصب – ثلثا 

جعل + شركة اتصاالت 
فلسطينية

7 - كثير الحياء معكوسة 
+ تفنى 

8 - بلد البراكين 
9 -ال باالنجليزية +حرف 

جر – أسفل الرجل 
معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

مدينة تمتد في قارتين عدد 
سكانها يفوق سكان 180 دولة 

تتكون من 7 أحرف 

اليابان – أفغانستان – باكستان – بريطانيا – 
السعودية – الكويت – الجزائر – ألمانيا – فرنسا 

– تركيا – قبرص – مصر – الصين – روسيا – قم – 
روما – و 

حل الكلمة الضائعة

إسطنبول

 

تبرئة أمريكي إفريقي  تركيا.. إمام مسجد يؤوي القطط شتاًء لحمايتها من الربد             ) األناضول (
من تهمة القتل بعد 

السجن ظلًما 43 عاًما
ميسوري/ وكاالت:

حصــل األمريــي مــن أصــول إفريقيــة كيفــن ســريكالند )62 عاًمــا( عــى حكم بالــراءة بعد 43 
عاًمــا قضاهــا ظلــًا خلــف قضبــان الســجن يف واليــة ميســوري األمريكيــة عــى خلفيــة اتهامــه 

بالسطو والقتل.
وصدر حكم الراءة، ليبطل حكا سابقا بالسجن املؤبد ضد سريكالند عن تلك التهمة التي 

ُأدين خطأ بارتكابها.
وقال القايض جيمس ويلش يف معرض اإلعالن عن حكم الراءة عى ضوء ما اســتجدت من 
معطيــات فقــد تقوضــت ثقــة املحكمــة يف إدانــة ســريكالند إىل حــد ال ميكــن لهــذا الحكــم أن 

يبقى ساريا ويجب إلغاء اإلدانة".
من جهته، علق سريكالند بعدما غادر املحكمة "مل أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأيت".

ويعــد هــذا أطــول ســجن غــري مــروع يف تاريــخ ميســوري، لكــن مبوجــب قانــون الواليــة من غري 
املرجــح أن يحصــل ســريكالند عــى أي تعويــض مــايل كــا أنــه يعــد ســابع أطــول حكــم قضايئ 

خاطئ تم الراجع عنه يف الواليات املتحدة.
ويف 1979، أدين سريكالند )كان يبلغ حينها 19 عاما( بالخطأ باالشراك يف جرمية سطو 

وقتل يف منزل مبدينة كانساس يف 25 أبريل/نيسان 1978.
وحكم عليه بالسجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج املروط قبل انقضاء 50 عاما.

دب فضولي يقتحم 
متجًرا في كاليفورنيا 

ويعقم نفسه
كاليفورنيا/ وكاالت:

اقتحــم دب ضخــم متجــرا يف واليــة كاليفورنيــا وتســبب برعــب شــديد، لكــن عــى الرغــم مــن 
األجــواء املتوتــرة يف املــكان، فقــد كان الــدب هادئــا لدرجــة أنــه عقم يديــه ووجهه ضد فريوس 

كورونا قبل الخروج.
وفتــح الــدب البــاب بهــدوء وأدخــل جســده الضخــم مــن بــاب املتجــر حيــث ســمعت أصــوات 
بــكل تلــك  املوظفــة ورصخاتهــا يف محاولــة إلخراجــه لكنــه تابــع تفقــده املــكان غــري مكــرث 
أن  األمريكيــة،  بوســت"  يــورك  "نيــو  صحيفــة  وذكــرت  "ســبوتنيك".  وكالــة  وفــق  الرصخــات، 
املوظفــة البالغــة مــن العمــر 44 عامــا، ســمعت وهــي تــرصخ قائلــة: "يــا إلهــي، إنــه يعــرف كيــف 
يفتــح البــاب – مرحبــا، توقــف"!. ولحســن الحــظ متكنــت املوظفــة مــن االحتــاء داخــل املتجــر 
واالتصال بقســم الطوارئ قبل دخول الدب عر باب املتجر. وأشــارت الصحيفة إىل أن الدب 
الفضــويل قــام بإلقــاء نظــرة إىل معقــم اليديــن اآليل الذي أطلق بختني عى وجهه وجســمه ما 

منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.

كاليفورنيا/ وكاالت:
كاليفورنيــا  جامعــة  مــن  بحثــي  فريــق  كشــف 
نــوع  امتلكهــا  التــي  األدوات  عــن  األمريكيــة، 
مــن النحــل االســتوايئ لــي يتمكــن مــن تنــاول 

اللحم.
ذلــك،  ومــع  اللحــوم،  النحــل  يــأكل  ال  وعــادة 
فــإن نوًعــا مــن النحــل غــري الالســع يف املناطق 
االستوائية يسمى بـ"النحل الشويك" أو "نحل 
الجيــف"، قــد طــور القــدرة عــى القيــام بذلك، 
بسبب املنافسة الشديدة عى الرحيق، وفق 

اعتقاد الباحثني.
مــن  النحــل  لــي يتمكــن  أنــه  الباحثــون  ووجــد 
للعــض،  إضافيــة  ســنا  امتلــك  فقــط  ذلــك، 
وأمعــاء تشــبه إىل حــد كبــري النســور، أكــر مــن 

النحل اآلخر.
الطنــان،  والنحــل  العســل،  نحــل  وميتلــك 
مــن  مســتعمرة  أحشــاء  الالســع،  غــري  والنحــل 
قبــل خمســة مــن امليكروبــات األساســية التــي 
عكــس  وعــى  الهضــم،  عمليــة  يف  تســاعد 

نــر  مــع  بالتزامــن  للجامعــة  اإللكــروين 
امليكــرويب  املجتمــع  أن  "وجدنــا  الدراســة: 
بالبكترييــا  غنــي  الشــويك،  النحــل  أمعــاء  يف 
جديــدة  بكترييــا  وهــي  لألحــاض،  املحبــة 
تشــبه  البكترييــا  وهــذه  أقاربهــم،  ميتلكهــا  ال 
تلــك املوجــودة يف النســور، وكذلــك الضبــاع 
وغريهــا مــن مغذيــات الجيــف، ويفــرض أنهــا 
األمــراض  مــن مســببات  تســاعد يف حايتهــا 

التي تظهر عى الجيف".
املوجــودة  البكترييــا  مــن  "واحــدة  ويضيــف 
)الالكتوباســيلس(،  الشــويك هــي  النحــل  يف 
التــي توجــد يف الكثــري مــن األطعمــة املخمــرة 

البــر، الذيــن تتغــري ميكروبــات أحشــائهم مــع 
كل وجبــة، احتفظــت معظــم أنواع النحل بهذه 
البكترييــا نفســها عــى مــدار 80 مليــون ســنة 

تقريًبا من التطور.
الطعــام،  اختيــار  يف  الجــذري  للتغيــري  ونظــًرا 
تســاءل الباحثــون يف الدراســة املنشــورة يف 
األحيــاء  لعلــاء  األمريكيــة  الجمعيــة  مجلــة 
الدقيقة )mBio( عا إذا كانت بكترييا أمعاء 
"النحل الشــويك" تختلف عن تلك املوجودة 
أنهــا  النموذجــي، فوجــدوا  النبــايت  النحــل  يف 

تختلف بشكل كبري.
ولتتبــع هــذه التغيــريات، ذهــب الباحثــون إىل 
مــن  النــوع  هــذا  يعيــش  حيــث  كوســتاريكا، 
النحــل، ونصبــوا ُطعــا، عبــارة عــن قطع طازجة 
من الدجاج النيئ معلقة عى الفروع وملطخة 
بهــالم البــرول لــردع النمــل، ونجــح الُطعــم يف 

اجتذاب نحل الجيف.
ويقــول كويــن ماكفريديريك، عــامل الحرات 
يف جامعــة كاليفورنيــا يف تقريــر نــره املوقــع 

لإلنسان، مثل العجني املخمر، كا وجد أنها 
تــأوي بكترييــا )كارنوباكترييــوم(، التــي ترتبــط 

بهضم اللحم".
ورغم أن النحل الشويك يتغذى عى اللحوم، 
فــإن عســله ال يــزال حلــًوا وصالًحــا لــألكل، كــا 
علــم  يف  الباحثــة  مــاكارو،  جيســيكا  تؤكــد 
الحــرات بجامعــة كاليفورنيــا، واملشــاركة يف 

الدراسة.
يف  أكــر  للتعمــق  البحــث  فريــق  ويخطــط 
ميكروبات النحل الشــويك، عى أمل التعرف 
وكذلــك  البكترييــا  جميــع  جينومــات  عــى 

الفطريات والفريوسات يف أجسامهم.

حل لغز هضم اللحوم لدى "النحل الشوكي"
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النائب عطون: االحتالل يشن... 

وفاة واحدة و266 إصابة .. 

ا مبستوطنة ...  إطالق نار يستهدف كنيًسا يهوديًّ

إدانات فلسطينية واسعة الستقبال املغرب املجرم... 

إعــالن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي املصادقــة عىل بناء 
372 وحدة اســتيطانية جديدة داخل مســتوطنة "كريات 

أربع".
وتعاين الخليل وجود أكرث من خمســن موقعًا اســتيطانيًا 
يقيم بها نحو ثالثن ألف مســتوطن، يعملون عىل تعزيز 

القبضة الشاملة عىل املدينة.
أمــس، عــرات املواطنــن  ويف ســياق متصــل، أصيــب 
بالرصــاص واالختنــاق خــالل مواجهات مع قوات االحتالل 

خالل اقتحامها عدة مدن وقرى يف الضفة الغربية.
وأصيــب مواطــن عــىل األقــل بجــروح، والعــرات بحــاالت 
اختنــاق، خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، فجــر 

أمس، بلدة سلواد، شامل مدينة رام الله.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املحــرر شــحادة عــي شــحادة 
أصيــب بجــروح وصفــت باملتوســطة، بعــد اعتــداء قــوات 
منزلــه،  اقتحــام  عقــب  املــرح،  بالــرب  عليــه  االحتــالل 
فيــام أصيــب العديــد من املواطنن بحاالت اختناق جراء 
إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز املسيل للدموع خالل 

مواجهات اندلعت يف البلدة.
اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  أن  ذاتهــا  املصــادر  وأضافــت 
منــزل األســرين يف ســجون االحتــالل أكــرم ورأفــت حامــد 
وعاثــت  مبحتوياتهــام  وعبثــت  وفتشــتهام  ســلواد،  يف 
وهــو  حامــد  نــارص  منــزل  اقتحمــت  كــام  فســادا.  فيهــام 

قريب املحرر شحادة الذي تعرض لالعتداء.

قريتــي  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
ديــر أبــو مشــعل، وكوبــر شــامل رام اللــه دون أن يبلــغ عــن 
غــرب  صفــا  قريــة  اقتحمــت  كــام  إصابــات،  أو  اعتقــاالت 
بالغــا ملراجعــة  كراجــة  رشــاد  املحــرر  وســلمت  اللــه  رام 

مخابراتها.
يف حــن أصيــب، أمــس، شــاب بالرصــاص الحــي، خــالل 
مدينــة  يف  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات 

طوباس.
أصيــب  شــابا  بــأن  "وفــا"،  لوكالــة  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
أعقبــت  مواجهــات  خــالل  الركبــة،  يف  الحــي  بالرصــاص 
اقتحــام قــوات االحتــالل مدينــة طوبــاس، ونقــل عىل أثرها 

إىل املستشفى، ووصفت إصابته باملتوسطة.
بالرصــاص  املواطنــن،  مــن  عــدد  أمــس،  أصيــب  كــام 
خــالل  اختنــاق،  وبحــاالت  باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
تصديهــم القتحــام عــرات املســتوطنن يف قريــة اللــن 

الرقية جنوب نابلس.
وأفــاد رئيــس املجلس القروي يعقوب عويس بأن عرات 
املســتوطنن يرافقهــم جيــش ورشطــة االحتــالل، اقتحمــوا 
مدخــل القريــة ومنعــوا الطلبة من الوصول إىل مدارســهم، 
مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات، أطلق خاللها الجيش قنابل 
الغــاز املســيل للدمــوع، مــا أدى إلصابــة عــدد مــن الطلبــة 
يف  باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  واملواطنــن 

أنحاء متفرقة من أجسادهم وبحاالت اختناق.

يشار إىل أن اللن الرقية محاطة بعدد من املستوطنات 
لفونــة"،  أبرزهــا: مســتوطنة "معاليــه  والبــؤر االســتيطانية، 
االســتيطانية  البــؤر  مــن  وعــدد  و"شــيلو"،  و"عيــي"، 
و"نيفيــه  هاريئيــل"،  و"جفعــات  هروئيــه"،  كـ"جفعــات 

شر"، و"راحاليم"، و"حي دان".
ويعــاين أهــل اللــن الرقيــة إجراءات ومامرســات همجية 
شبه يومية من قبل املستوطنن وقوات االحتالل، أبرزها 
االعتــداء عــىل طلبــة املدارس الثانوية الواقعة عىل شــارع 
إىل  الطلبــة  وصــول  يعيــق  مــا  الرئيــس،  نابلــس  اللــه  رام 

مدارسهم.
اعتقاالت

واعتقــاالت  دهــم  حملــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وشــنت 
واسعة بالضفة الغربية والقدس املحتلة، تركزت يف بلدة 

العيسوية بالقدس.
عــالء  الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ففــي 
الطشــطوش مــن املدينــة، والشــاب يوســف حمــدان صالح 

من بلدة عصرة القبلية جنوب نابلس.
حامــد  الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  طوبــاس،  ويف 

املسلامين، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.
ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل ثالثــة شــبان، وهم 
خالــد وعــي وأحمــد اغنيــامت، بعــد مداهمــة منازلهــم يف 

بلدة صوريف شامل الخليل.
منــزل  االحتــالل  اقتحــم  اللــه  رام  رشق  ســلواد  بلــدة  ويف 

األســرين املؤبديــن أكــرم ورأفــت حامــد، وســلم املحــرر 
رشــاد كراجــة بــالغ اســتدعاء بعــد مداهمــة منزلــه يف رام 

الله.
ويف القدس املحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشقيقن 
رائد ومحمد روبن زايد من مخيم قلنديا شامل املدينة.

بلــدة  يف  اعتقــاالت  حملــة  االحتــالل  قــوات  وشــنت 
العيســوية، اعتقلــت خاللهــا ١١ شــابا وهــم: أحمــد هيثــم 
محمــود،  وليــد  ومحمــد  محمــود،  أرشف  ولــؤي  محمــود، 
ومحمــد عــوين عطيــة، ومحمــد املرصي، ومحمــد نعاجي، 
ومحمــد رشيتــح، ومحمــود ســعدي الرجبــي، ومحمد هيثم 
يوســف  وإســالم  محيســن،  يوســف  وتيســر  مصطفــى، 

عبيد.
املقدســين  الشــابن  االحتــالل  قــوات  اســتدعت  كــام 
ملقابلــة  محيســن  محمــود  ومحمــد  كليــب،  إبراهيــم 

مخابراتها.
اعتداءات المستوطنين

أمــس،  مســتوطنون،  نصــب  منفصــل،  ســياق  ويف 
النبــي  قريــة  عــىل ســطح مســجد يف  “شــمعدانا” ضخــام 

صموئيل، شامل غرب القدس.
وقــال أنــس عبيــد أحــد ســكان القرية، إن مســتوطنن برفقة 
“شــمعدانا”  نصبــت  اســتيطانية  تابعــة ملنظــامت  طواقــم 

ضخام عىل مسجد قرية النبي صموئيل.
شــمعداًنا  أمــس،  مــن  أول  نصبــوا  مســتوطنن  أن  ويذكــر 

ضخــاًم يف ســاحة حائــط الــراق، اســتعداًدا لالحتفــال مبــا 
يسمى عيد األنوار “الحانوكاة” العري.

املقدســّية  الفلســطينية  صموئيــل  النبــي  قريــة  وتواجــه 
حتــى  التنكيليــة،  وسياســاته  الظــامل  االحتــالل  حصــار 
أصبحــت ســجنا كبــرا ال ُيســمح لســاكنيها دخــول مدينــة 
القدس أو الضفة الغربية إاّل بتصاريح صادرة عن سلطات 
جــدار  ببنــاء  عــن محيطهــا  عزلهــا  بعــد  االحتــالل وجيشــه، 

الفصل العنرصي.
وتقع قرية النبي صموئيل شــاميل غرب القدس املحتلة، 
بجوار موقع أثري يحمل نفس االسم، وبنيت عىل قمة تلة 

حول املسجد والقر الذي ُينسب إىل النبي صموئيل.
يف حن هاجم مستوطنون مساء أمس، منازل املواطنن 
الغربيــة  الضفــة  شــامل  نابلــس  مدينــة  شــامل  برقــة  يف 

املحتلة.
وقال مســؤول ملف االســتيطان يف شــامل الضفة الغربية 
غســان دغلــس إن مســتوطنن هاجمــوا منــازل املواطنــن 
األهــايل  وإن  برقــة،  لبلــدة  الغربيــة  الشــاملية  الجهــة  مــن 

تصدوا لهم.
محمــد  الســالم  عبــد  للمواطنــن  املنــازل  أن  إىل  وأشــار 
هجــامت  تصاعــد  مــن  محــذرا  صــالح،  وخالــد  صــالح 

املستوطنن.
للمــرة  املســتوطنن  قبــل  مــن  لالعتــداء  برقــة  وتتعــرض 

الثالثة عىل التوايل.

أمــس اتفاقيــة لــراء طائــرات مســرة وأنظمــة أســلحة 
متقدمة إرسائيلية.

وذكرت وزارة جيش االحتالل أنه يف إطار زيارته إىل 
املنتــدب  املغــريب  والوزيــر  غانتــس،  وقــع  املغــرب 
لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف بالدفــاع الوطنــي عبــد 
اللطيــف لوديــي "مذكــرة تفاهــم دفاعيــة رائــدة، توفــر 
إطــاًرا صلًبــا ُيضفــي الطابــع الرســمي عــىل العالقــات 
أي  يدعــم  أساًســا  ويضــع  الجانبــن،  بــن  الدفاعيــة 

تعاون يف املستقبل".
وأضافت: "إن االتفاقية متكن املؤسسات الدفاعية 
يف  متزايــد  بتعــاون  التمتــع  مــن  الجانبــن  كال  يف 
الصناعــي،  والتعــاون  االســتخبارات،  مجــاالت 

والتدريب العسكري وغر ذلك".
العــام  نهايــة  أعلنــا  قــد  واالحتــالل  املغــرب  وكان 
املــايض اســتئناف العالقــات الدبلوماســية بينهــام، 

بعد توقفها عام 2002.
يف  إرسائيليــة  ســفارة  افتتحــت  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
يائــر  االحتــالل  وزيــر خارجيــة  زيــارة  خــالل  املغــرب 
البيد إىل الرباط يف آب )أغسطس( املايض، وأُعيد 
أبيــب(،  )تــل  املغــريب يف  االتصــال  مكتــب  افتتــاح 

ودشن خط طران مبارش بن الجانبن.
وقالــت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف فلســطن: "إن 
بلــد  أي  الصهاينــة يف  القتلــة واإلرهابيــن  اســتقبال 
عــريب ومســلم ميثــل طعنــة للشــعب الفلســطيني"، 
مســتنكرة اســتقبال املغــرب قاتــل األطفــال اإلرهــايب 
الحكومــة  بــن  اتفاقــات عســكرية  وعقــد  "غانتــس"، 

املغربية واالحتالل.
مــع  اتفاقــات  عقــد  أن  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  ورأت 
يف  قادتــه  واســتقبال  معــه،  والتحالــف  االحتــالل 
املغــرب، أو أي بلــد عــريب آخــر مبنزلــة تشــجيع لــه، 
ورشاكــة معــه يف عدوانــه املتواصــل عــىل الشــعب 

الفلسطيني وأرضه، واستهدافه املسجد األقىص.
هــذه  يســتغل  االحتــالل  "إن  الجهــاد:  وأضافــت 
الحتاللــه  رشعيــة  ألخــذ  التطبيــع  وهــذا  الزيــارات 
مــن سياســات  الظــامل ألرض فلســطن، ومــا يتخــذه 
عدوانيــة بحــق املقدســات، ويف مقدمتهــا املســجد 
بإعــالء صوتــه  الشــعب املغــريب  األقــىص"، مطالبــة 
الرافض هذه الزيارة، واملطالبة بالرتاجع عن تحالف 
بــالده مــع االحتــالل، وإلغاء كل االتفاقات العســكرية 
وللقــدس  الفلســطينية  للقضيــة  خيانــة  متثــل  التــي 

واألقىص.
أبــًدا يف ترئــة  تفلــح  لــن  الزيــارات  أن هــذه  وأكــدت 
القتلــة واملجرمــن وغســل أيديهــم مــن دمــاء األطفال 
هــؤالء ســتبقى  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم  وأن  واألبريــاء، 
تالحقهــم، داعيــة األحــرار يف كل العــامل إىل مالحقــة 
الحــق  إحقــاق  حتــى  الصهاينــة  واإلرهابيــن  القتلــة 

وإنزال العدالة واالقتصاص منهم.
خطر على المغرب

فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وأدانــت 
اتفاقيــات  وتوقيــع  "غانتــس"،  املغــرب  اســتقبال 
مبــارًشا  خطــًرا  زيارتــه  عــادة  معــه،  وعســكرية  أمنيــة 
عــىل الشــعب املغــريب الشــقيق، ثــم عــىل املنطقــة 
بأكملهــا، خاصــة الجزائر الشــقيقة املســتهدف األول 

يف أمنها ووحدة أراضيها.
وأكــدت الجبهــة يف بيــان لهــا أن انتقــال دولــة املغرب 
إىل تظهر عالقاتها األمنية السابقة مع االحتالل إىل 
اتفاقيات عســكرية وأمنية، بكل ما يرتتب عليها من 
ا عــىل  أولويــات والتزامــات؛ يشــكل خطــًرا إســرتاتيجيًّ

املصالح العليا للشعوب العربية.
وأعربــت عــن ثقتهــا يف الشــعب املغــريب الشــقيق 
وقــواه الحيــة، أنهــم لــن يتوقفــوا عــن رفضهــم التطبيــع 
إفشــال مخطــط  عــىل  قــادرون  وأنهــم  االحتــالل،  مــع 

ا منيًعــا  اســتهداف الجزائــر الشــقيقة، التــي تقــف ســدًّ
أمــام إباحــة التطبيــع يف دول املغــرب العــريب، ويف 

املنطقة عموًما.
الثوابتــة  هــاين  الشــعبية  الجبهــة  القيــادي يف  وقــال 
الــذي يقــوم  إلذاعــة "صــوت القــدس": "يف الوقــت 
فيــه االحتــالل بكل أشــكال التنكيــل والقتل واإلرهاب 
بحق شــعبنا؛ ترتهن األنظمة العربية للقرار األمرييك 
وتهرول صوب املحتل وترم الصفقات واملعاهدات 
ا هــذه األنظمــة ال متثــل شــعوبها وال حركة  معــه"، عــادًّ

التحرر العربية وال نبض األمة العربية.
وأضاف الثوابتة: "إن كل االتفاقيات التي وقعت مع 
االحتــالل مل تؤثــر يف نبــض الشــارع العــريب بــل عــىل 
العكــس، االحتــالل هــو املنبــوذ الدائــم"، محــذًرا مــن 
أنــه رأس حربــة لليراليــة العامليــة، وهدفــه الســيطرة 

عىل مقدرات األمة ونهب خراتها.
فلســطن  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  واســتنكرت 
املغــرب  بــن  الجديــدة  التطبيعيــة  الخطــوات 
واالحتــالل، ومــن ذلــك اســتقبال غانتــس يف الربــاط 

وتوقيع معاهدة تعاون عسكري بن الطرفن.
وقالت الجبهة يف بيان لها: "إن هذه الخطوة ما هي 
إال عنــوان لخطــر جديــد يتهــدد أمــن الــدول املجــاورة 
لألمــن  اخرتاًقــا  ويشــكل  املنطقــة،  وأمــن  للمغــرب، 
القومي العريب، وال يخدم إال مصالح االحتالل الذي 
ــا عــن مامرســة األعــامل العدوانيــة عــىل  ال يكــف يوميًّ

شعبنا يف القدس والضفة الغربية ومحارصة غزة".
وذكــرت أنهــا تقــف إىل جانــب أبنــاء الشــعب العــريب 
يف املغــرب الذيــن عــروا بشــجاعة عــن رفضهــم كل 
أشكال التطبيع مع االحتالل، داعية إىل أوسع جبهة 
شــعبية عربيــة ملقاومــة التطبيــع، حرًصــا عىل مصالح 
شــعوبنا العربيــة، ودرًءا ملخاطــر املــروع الصهيوين 

عىل املنطقة.

جرائم بشعة
وطالــب رئيــس االتحــاد العام لنقابات عامل فلســطن 
العــام  نظــره األمــن  العمــي  غــزة ســامي  يف قطــاع 
اإللــه  عبــد  د.  باملغــرب  للشــغل  الوطنــي  لالتحــاد 
زيــارة  لرفــض  عامليــة،  نقابيــة  بخطــوات  الحلوطــي 

غانتس إىل املغرب.
رســمية  املغــريب يف مراســلة  نظــره  العمــي  ودعــا 
أرســلها أمــس إىل إعــالن موقــف نقــايب مــن زيــارة وزير 
جيــش االحتــالل، الــذي قــاد العــدوان اإلرسائيي عىل 
قطــاع غــزة عــام 2014، وارتكــب جيشــه جرائــم بشــعة 
بحق أطفال ونســاء وكبار ســن ومرىض، وكان مســؤواًل 

عن قتل أكرث من 2100 مواطن خالل العدوان.
"مجرًمــا"  املغربيــة  اململكــة  اســتقبال  واســتهجن 
ا اســتقباله  ارتكــب جرائــم بشــعة بحــق اإلنســانية، عــادًّ

طعنة للشعب الفلسطيني وضمر األمة.
النقابــات  قيــام  رضورة  عــىل  العــامل  نقيــب  وشــدد 
العامليــة املغربيــة بدورهــا يف رفــض الزيــارة والقيــام 
ومســاندة  نقابيــة،  وتظاهــرات  احتجاجيــة  بخطــوات 
الريحــة  العــامل  فئــة  وفيــه  الفلســطيني،  الشــعب 

األكرث ترًرا من سياسات االحتالل.
بدوره رأى رئيس مجلس األمة الجزائري صالح قوجيل 
أمــس أن بــالده هــي املقصــودة مــن زيــارة غانتــس إىل 

جارتها املغرب، وتوقيع اتفاقيات عسكرية معها.
وأضــاف قوجيــل، يف كلمــة خــالل جلســة للتصويــت 
عىل قانون املوازنة لعام 2022: "األعداء يستهدفون 
الجزائر، ملا نرى وزير جيش الكيان الصهيوين -وليس 
وزير سياحة أو اقتصاد- يزور بلًدا مجاوًرا )املغرب(؛ 

فاألمر واضح، الجزائر هي املقصودة".
وتابــع: "ســبق أن زار املغــرب أيًضــا وزيــر خارجيتهــم 
)يائــر البيــد(، وهــدد الجزائــر، ومل يصــدر أي رد مــن 

الحكومة املغربية".

3، ضواحــي القــدس 3، رام اللــه والبــرة 11، نابلــس 3، طوباس 1، أريحا 

واألغوار 3، طولكرم 3، قطاع غزة 110".
وبينت الوزارة أن نسبة التعايف من فروس كورونا يف يف الضفة والقطاع 
بلغت %98.4، يف حن بلغت نسبة اإلصابات النشطة %0.6، ونسبة 

الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 38 مصاًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف حــن ُيعالج 
مريًضــا،   70 الضفــة  يف  املستشــفيات  يف  كورونــا  وأقســام  مراكــز  يف 

بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

للمدينة املقدسة.
أن االحتــالل يجــد كل  أمــس،  نــر  النائــب عطــون يف ترصيــح  وأضــاف 
الظروف مواتية ومهيأة جدا لفرض وقائع عىل األرض بحق مدينة القدس 
يف ظل االرمتاء العريب يف أحضان االحتالل من خالل مشــاريع التطبيع 

والسكوت الرسمي الفلسطيني.
وتابــع: "القــدس بالنســبة لالحتــالل موضوع اســرتاتيجي، ومل يجد أفضل 
مــن الظــرف الزمــاين الحــايل لفــرض هــذا الكــم مــن الوقائــع عــىل األرض 

لتهويد مدينة القدس".
ومحاولــة  تهويديــة  مشــاريع  عــن  نســمع  ســنوات  قبــل  كنــا  "إذا  وأردف: 
أرسلــة، فاالحتــالل يشــن حربــا مفتوحــة عــىل مدينــة القــدس اليــوم، عــىل 

عقول الناس ومناهج التعليم وإعالن وحدات استيطانية يوميا".
وأشــار إىل أن "االســرتاتيجية التــي ســعى لهــا منــذ فــرتة طويلــة، يســابق 
الزمــن إلنجازهــا وإمتامهــا يف أرسع وقــت ممكــن، ومنهــا ما أعلن عنه قبل 

يومن بناء أكرث من 9 آالف وحدة استيطانية عىل مطار قلنديا".
ولفــت عطــون إىل أن منطقــة مطــار قلنديــا بحســب اتفاقية أوســلو األصل 
بعــرض  يــرب  االحتــالل  ولكــن  الســلطة،  إىل  فيهــا  الســيادة  تنتقــل  أن 

الحائط كل هذه االتفاقيات.
وقال: "مدينة القدس شبه يتيمة يف هذه املرحلة، فقط الذين يدافعون 
عنها وعن وجودهم وكرامتهم هم أهل القدس رغم كل مشاريع التهويد 

واملؤامرات التي تحاك".
وأضــاف: "أهــل القــدس وحيــدون يف هــذه املعركــة ويعيشــون يف عزلــة 
حقيقيــة إال مــن منارصيــن مــن أحــرار األمــة ورشفائهــا وأبنائهــا ممــن ترنــو 

قلوبهم وأرواحهم نحو املسجد األقىص املبارك ".
حكــرا  وليســت  للمقدســين  حكــرا  ليســت  "القــدس  أن  عطــون  وأكــد 
للفلســطينين، بــل هــي جــزء مــن عقيــدة األمــة، واألمــة يجــب أن تنتــرص 
لعقيدتهــا"، الفتــا "مــا زلنــا نعــول الكثر عــىل هذا الحس النابض يف أمتنا 

الذين يحملون هذا الهم ويدافعون عنه بإمكانياتهم املتاحة".

"قانونية" التشريعي
 تعقد جلسة استماع 

لوكيل وزارة العدل
غزة/ فلسطن:

عقدت اللجنة القانونية يف املجلس التريعي برئاســة النائب محمد 
فرج الغول، جلسة استامع لوكيل وزارة العدل د. محمد النحال.

وحــر الجلســة التــي عقــدت يف مقــر املجلــس، أمــس، مقــرر اللجنــة 
أبــو راس، ود.  مــروان  النــواب د.  النائــب مشــر املــرصي، وأعضاؤهــا 

محمد شهاب، ود. أحمد أبو حلبية.
الغــول أن جلســة االســتامع هدفــت إىل مناقشــة تقريــر واقــع  وأوضــح 
العدالــة يف قطــاع غــزة للربــع الثالــث من عام 2021، املرســل من وزارة 

العدل، واملذكرة القانونية املعدة حوله.
وتحــدث النحــال يف الجلســة عــن العالقــة بن مؤسســات قطــاع العدالة 
وتحديــًدا املجلــس األعــىل للقضــاء والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة 
الداخلية، مؤكًدا أن البيانات واملعلومات الواردة يف تقرير العدالة تم 

أخذها من الوزارات والسلطات املختصة بدقة.
وشــكر الغــول وزارة العــدل عــىل جهودهــا يف إعــداد التقريــر، مؤكــًدا 
وإنجازهــا  القانونيــة  املذكــرة  يف  الــواردة  التوصيــات  معالجــة  أهميــة 

برسعة.

رام الله/ األناضول:
مل تســلم املــرأة الفلســطينية مــن عنف 
شــأن  شــأنها  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
الرجــل، إذ تفيــد اإلحصائيات بتعرضها 
القتــل  تشــمل  واســعة،  انتهــاكات  إىل 

واالعتقال والتعذيب.
عــىل  للقضــاء  العاملــي  اليــوم  ويف 
وافــق  الــذي  املــرأة،  ضــد  العنــف 
الخميــس 25 نوفمــر/ تريــن الثــاين، 
قــوات  إن  حقوقيــة:  تقاريــر  تقــول 
يف  فلســطينية   46 قتلــت  االحتــالل 
العــام الجــاري، واعتقلت نحو 16 ألف 
الغربيــة  الضفــة  احتــالل  منــذ  ســيدة، 

وقطاع غزة عام 1967.
تــزال  مــا  الداخــي،  الصعيــد  وعــىل 
املرأة الفلســطينية تبحث عن الحامية 
أشــكاله  وأبشــع  الزائــد،  العنــف  مــن 

"القتل".
وتتنــوع أشــكال العنــف اإلرسائيي ضد 
املــرأة، لكــن أبشــعها القتــل، واحتجــاز 

جثامن الضحايا منهن.
ســلطات  أفرجــت  املاضيــة،  والجمعــة 
الشــهيدة إرساء  االحتــالل عــن جثــامن 
خزميية )30 عاًما(، التي قتلها رصاص 

الجيش قبل ذلك بنحو شهر ونصف.
واحتجز االحتالل جثامن الشــهيدة يف 
الجثامــن  بعــرات  أســوة  الثالجــات، 
قبــل  الرجــال،  مــن  للشــهداء  األخــرى 

اإلفراج عنها.
وتكــرر ذلــك ســابًقا مــع الشــهيدة نايفــة 
الكعابنــة )50 عاًمــا( مــن مدينــة أريحا، 
االحتــالل  ســلطات  ســلمت  التــي 
 2020 ســبتمر/أيلول  يف  جثامنهــا 

بعد احتجاز استمر نحو عام ونصف.
فقــد  حقوقيــة،  مراكــز  توثيــق  ووفــق 
قتلــت قــوات االحتــالل 46 فلســطينية 
بدايــة  منــذ  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  يف 
الضفــة  يف   5 بينهــم   ،2021 عــام 
املعلومــات  مركــز  بحســب  الغربيــة، 
بحســب  غــزة،  يف  و41  الوطنــي، 
الشــؤون  منســق  مكتــب  معطيــات 
اإلنســانية يف األرايض املحتلــة التابــع 

لألمم املتحدة.
وتقبع 34 أسرة يف سجون االحتالل، 
الفلســطيني،  األســر  نــادي  حســب 
هــات وســبع جريحــات  بينهــن مثــاين أمَّ

ومريضات.
اعتقلــت  فقــد  األســر،  نــادي  ووفــق 

ألــف   )16( مــن  أكــرث  االحتــالل  قــوات 
امــرأة فلســطينية منــذ احتــالل الضفــة 

الغربية وقطاع غزة عام 1967.
للنــادي  اإلعالميــة  املنســقة  وقالــت 
االعتــداء  إن  رساحنــة:  أمــاين 
االنتهــاكات  أبــرز  يعــد  الجســدي 
األســرات  بحــق  املوثقــة  اإلرسائيليــة 

الفلسطينيات.
األســرات  أن  رساحنــة  وأضافــت 
يتعرضــن أيًضــا "لإلهــامل الطبــي ومنع 
املريضات منهن من العالج، ومنعهن 

من التعليم والصالة جامعة".
نســوية  مؤسســات  وأطلقــت 
 ١٦" فعاليــات  الثالثــاء،  فلســطينية، 
النســاء"  العنــف ضــد  يوًمــا ملناهضــة 
بعنــوان "األســرات الفلســطينيات يف 

سجون االحتالل إىل متى؟".
جــاء ذلــك بالتزامــن مــع حملــة أطلقتها 
األمــم املتحــدة تحــت عنــوان "اتحــدوا 
وتســتمر  املــرأة"،  العنــف ضــد  إلنهــاء 
األول  كانــون  ديســمر/   10 حتــى 
ُتحيــي فيــه  الــذي  اليــوم  القــادم، وهــو 
املنظمــة الدوليــة ذكرى اليوم العاملي 

لحقوق اإلنسان.

منشــورات  وفــق  الحملــة،  وتهــدف 
األمــم املتحــدة، إىل "منع العنف ضد 
يف  عليــه  والقضــاء  والفتيــات  النســاء 

جميع أنحاء العامل".
عنف داخلي

إضافة لعنف االحتالل، تتعرض املرأة 
الفلســطينية لعنــف مجتمعــي مــن أبرز 

أشكاله القتل.
واالثنــن، هــزت جرمية قْتٍل، املجتمع 
فلســطيني  قــام  حــن  الفلســطيني، 
بطعــن زوجتــه وأم أطفالــه األربعة حتى 
املــوت، قبــل أن تعتقلــه الرطــة يف 

الضفة الغربية.
وُقتلــت 23 امــرأة يف الضفــة الغربيــة 
الداخــي،  العنــف  نتيجــة  غــزة  وقطــاع 
إحصائيــة  وفــق  الجــاري،  العــام  يف 
لإلرشــاد  املــرأة  مركــز  عــن  صــادرة 

القانوين واالجتامعي.
املــرأة  شــؤون  وزارة  معطيــات  ووفــق 
النســاء  نســبة  فــإن  اشــتية  بحكومــة 
وتعرضــن  الــزواج  لهــن  ســبق  اللــوايت 
للعنف األرسي ملرة واحدة عىل األقل 

بلغ 37 %.
وقالــت منســقة اإلعــالم بطاقــم شــؤون 

املــرأة أمــل جمعــة: 29 % مــن النســاء 
مــن  لشــكل  يتعرضــن  الفلســطينيات 

أشكال العنف.
أكــرث  النفــي  العنــف  أن  وأوضحــت 
أشــكال العنــف انتشــاًرا بواقــع 50 %، 
للتعــرض  األول  املــكان  أن  حــن  يف 

للعنف هو البيت يليه مكان العمل.
وذكــرت مــن أشــكال العنــف املنتــرة 
"العنف االقتصادي"، ويتعلق بحقوق 
املرأة املالية، كالحرمان من املراث، 
وبــطء إجــراء تحصيــل حقوقهــا املاليــة 
النصــوص  وغيــاب  النفقــة،  ومنهــا 
القانونية يف بعض القضايا، وغرها.

وتشكل املرأة نحو 49 % من املجتمع 
الفلســطينية،  الســلطة  أرايض  يف 
وترأس النساء حوايل 11 % من األرس 
للجهــاز  معطيــاٍت  وفــق  الفلســطينية، 
املركزي لإلحصاء الفلســطيني نرها 

يف مارس/ آذار 2021.
عــدد  يزيــد  املصــدر،  ذات  ووفــق 
الطالبات عىل الطالب يف مؤسسات 
بنســبة  الفلســطينية،  العــايل  التعليــم 
61 % مــن مجمــوع الطلبــة امللتحقن 

بالعام الدرايس 2019/2020.

استشهاد 46 فلسطينية منذ بداية العام
في يوم القضاء على العنف.. الفلسطينيات هدف لالحتالل اإلسرائيلي



الجمعة 21 ربيع الثاني 1443هـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني األخيرة
Friday 26 November 2021

FELESTEENONLINE

"آبل" تقاضي شركة 
"إن إس أو" اإلسرائيلية 

المصنعة لبرمجية 
"بيغاسوس"

كاليفورنيا/ وكاالت:
رفعت رشكة "آبل" األمريكية دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" 
اإلرسائيليــة، صاحبــة برمجيــة "بيغاســوس" التــي مكنــت مســتخدميها 
مــن اخــراق أجهــزة "آيفــون" وقــراءة البيانــات املوجــودة فيهــا، مبــا يف 

ذلك الرسائل واالتصاالت األخرى.
مــن  تســعى  "آبــل"  أّن  األمريكيــة؛  يس"  يب  إن  "يس  قنــاة  وذكــرت 
خــال الدعــوى للحصــول عــى أمــر قضــايئ دائم بحظــر "إن إس أو" من 
اســتخدام برامجها أو خدماتها أو أجهزتها، كام تســعى للحصول عى 

تعويضات تزيد عن 75 ألف دوالر.
وقــال رئيــس قســم الهندســة األمنيــة يف "آبــل" إيفــان كرســتيك، يف 
برامــج  الدعــوى "مبثابــة تحذيــر ألصحــاب  إّن  "تويــر"،  تغريــدة عــى 

التجسس اآلخرين".
وأضاف أّن "الخطوات التي تتخذها آبل اليوم سرسل رسالة واضحة، 
يف مجتمع حر، مفادها بأنه من غري املقبول استخدام برامج تجسس 
ترعاهــا الدولــة، كســاح ضــد املســتخدمني األبريــاء، وأولئــك الذيــن 

يسعون لجعل العامل مكاًنا أفضل".
وذكــرت "آبــل"، الثاثــاء املــايض، أنهــا أصلحــت العيــوب التــي مّكنت 
بأجهزتهــا،  الخاصــة  البيانــات  إىل  الوصــول  مــن  "بيغاســوس"  برمجيــة 
وطلبت من مســتخدميها تحديث أجهزتهم باســتمرار، لضامن حامية 
أمنيــة قصــوى. وبحســب الدعــوى املرفوعــة، فإنــه ميكــن ملســتخدمي 
"بيغاســوس" مراقبــة أنشــطة مالــك "آيفــون" عــن ُبعــد، وجمــع رســائل 
الربيــد اإللكــروين والرســائل النصيــة وســجل التصفــح، والوصــول إىل 

امليكروفون والكامريا يف الجهاز.
وكشــفت "آبل" أّن الهجامت اســتهدفت عدًدا محدوًدا من عمائها، 
عــرب  اســتهدافهم  تــم  رمبــا  الذيــن  املســتخدمني  بإبــاغ  ووعــدت 
الربمجية. ويف وقت ســابق من الشــهر الجاري، أدرجت وزارة التجارة 
األمريكيــة مجموعــة "إن إس أو" يف القامئــة الســوداء، ومنعتهــا مــن 

استخدام التكنولوجيا األمريكية يف عملياتها.
كام تقوم رشكة "ميتا" )فيسبوك سابًقا( مبقاضاة "إن إس أو" بشكل 
منفصــل، مدعيــة أنهــا ســاعدت عــرب برمجيتها يف اخراق مســتخدمي 

برنامجها "واتساب".

عروس تجتاز االمتحان 
بمالبس الزفاف

نيودلهي/ وكاالت:
قــّررت عــروس يف راجكــوت الهنديــة تفضيــل الدراســة 
الجتيــاز  تذهــب  أن  واختــارت  الزفــاف،  حفــل  عــى 
ومبابــس  زفافهــا،  يــوم  يف  الجامعــة  يف  االمتحــان 

العروس وزينتها.
الشــابة،  أن  إنديــا"،  أوف  "تاميــز  صحيفــة  وذكــرت 
وهــي  االمتحــان  قاعــة  إىل  ذهبــت  باغرثيــا،  شــيفانجي 

ترتدي ساري أحمر متأللًئا ومجوهرات الزفاف.
وأضفــى حضــور العــروس أجــواء إيجابية غري معتادة يف 
صالة االمتحان التي عادة ما ميلؤها التوتر، كام تلقت 

تعليقات إيجابية بعد خطوتها الغريبة.
وحــرت الشــابة مــع زوجهــا، بــارث باداليــا، إىل الكليــة 
العمــل  يف  بكالوريــوس  امتحــان  الجتيــاز  الصبــاح  يف 
بغثاريــا  تحدثــت  الحــق،  وقــت  ويف  االجتامعــي. 

للصحافيني قائلة إن العائلتني أيدتا قرارها.
وأوضحــت أنــه "عنــد تحديــد موعــد زواجــي، مل يكن قد 
أعلن عن جدول االمتحانات بعد. لحسن الحظ تصادف 
املوعــد مــع االمتحــان". وأضافــت: "طلبــت مــن والــدّي 
وكذلــك أرسة زوجــي تعديــل الطقــوس حتــى أمتكــن مــن 

أداء االمتحان"، وأيدت العائلتان قرار باغرثيا.
وتابعــت: "التعليــم أمــر ال بــد منــه للجميــع، مبــن فيهــم 
األهميــة  إيــاء  والفتيــات  اآلبــاء  عــى  يجــب  النســاء. 

للتعليم".

تمارين اليقظة من 
أجل استمتاع أفضل 

باللحظة الراهنة
برلني/ وكاالت:

كن يف حالة وعي بنفسك. تبدو هذه النصيحة مجردة ولكن 
يسهل إدماجها يف الروتني اليوم أكرث مام قد يعتقد املرء.

كل مــا عليــك فعلــه هــو التوقــف لوهلــة عدة مــرات يف اليوم، 
واستمع لصوتك الداخيل، وكن واعيا بنفسك وال تصدر أي 

أحكام عى اإلطاق. ابق يف اللحظة الراهنة ذهنيا وبدنيا.
العــاج  املتخصــص يف  شــتوك،  كريشــتيان  الطبيــب  يقــول 
النفــي: "هــذا يعــزز جودة الحياة"، حيث تســتمتع باللحظة 

وتهدأ.
عــى  حقــا  يركــزون  ال  األشــخاص  مــن  الكثــري  أن  واملشــكلة 
بعــدة  الوقــت ألنهــم يقومــون  مــن  الكثــري  بــه يف  مــا يقومــون 
مهــام يف نفــس اللحظــة. فعــى ســبيل املثــال، يقــول شــتوك 
"تنــاول طعــام اإلفطــار بالتزامــن مــع قراءة الصحيفة واالســتامع 
إىل املذيــاع".. أو يك املابــس خــال مشــاهدة التلفزيــون 

والتحدث عرب الهاتف.
هــل مثــل هــذا الســلوك ســيئ للغايــة؟ يــرد شــتوك باإليجــاب 

ألنه "يستنزف طاقتك ويجعلك قلقا".
ويضيــف أنــه األفضــل لعافيتــك الركيــز عــى نشــاط واحد يف 
عــى  ركــز  اإلفطــار  املثــال، يف  الوقــت. وعــى ســبيل  نفــس 
رائحــة ومــذاق القهــوة والخبــز والزبد واســتمتع بهم عى أكمل 

وجه.
وعنــد االنتهــاء مــن تنــاول الطعــام، كرس كل انتباهــك لألخبار 
تشــتتك  أن  بــدون  الــذيك  هاتفــك  يف  أو  الصحيفــة  يف 

املوسيقى من املذياع.
ســوف تســتفيد صحتــك وعافيتــك مــن كبــح جــامح أفــكارك. 
ياكــوب  التوتــر  مكافحــة  ومــدرب  النفــي  الطبيــب  ويقــول 
أخطــاء  يف  التفكــري  اجــرار  مــن  معنــى  يوجــد  "ال  دراخنــربج 
بشــكل  تفعلــه  أن  يجــب  كان  أو  كان ميكــن  وفيــام  املــايض 

أفضل", وعى كل حال ما حدث ال ميكن تغيريه.
ويضيــف أن كــرثة التفكــري فيــام قــد يحدث يف املســتقبل هو 

إهدار للطاقة الذهنية أيضا.
ويســتطرد دراخنــربج "بــدال مــن ذلك من األفضــل الركيز عى 

الحارض واختربه بكل حواسك".
هناك الكثري من متارين اليقظة التي ميكن مامرستها. ويقول 
شــتوك "وأحدهــا هــو التأمــل لـــ15 دقيقــة بعد االســتيقاظ يف 
الصبــاح". وبتعبــري آخــر افصــل متامــا العــامل الخارجــي وركــز 

عى نفسك فقط.
والتمرين التايل أسهل: فبدال من النهوض من الرسير مبارشة 
عنــد انطــاق املنبــه، خــذ وقتــك وتنفس بوعي. ثم اســتوعب 
محيطــك. هــل أصبحــت األجــواء منــرية أم مازالت مظلمة يف 
الخــارج؟ هــل تشقشــق العصافــري؟ كــن شــاكرا أنــك مســتلق 

براحة يف رسيرك ولديك سقف فوق رأسك.
هنــاك معلومــة أخــرى مــن دراخنــربج هــي ليســت بالجديــدة 
ولكنهــا تســتحق اإلشــارة إليهــا. ينصــح بإبقــاء مفكــرة لتدويــن 
فيهــا كل األشــياء اإليجابيــة التــي حدثــت يف هــذا اليــوم، كل 
مســاء. ويقــول: "غالبــا مــا يكــون هنــاك الكثــري منهــا أكــرث مــام 

تعتقد".

نائبة بريطانية تتلقى 
تنبيًها بعد إحضارها 

طفلها الرضيع إلى 
مجلس العموم

لندن/ وكاالت:
تلقت النائبة الربيطانية ستيا كريي تنبيًها بسبب إحضارها 

طفلها الرضيع )3 أشهر( إىل مجلس العموم.
ونــرت النائبــة عــن حــزب العــامل املعــارض عــى تويــر صــورة 
رســالة إلكرونيــة رســمية تلقتهــا، تلفــت انتباههــا إىل أن مــن 
غــري املســموح لنائــب أن يحــر "مصحوًبا بطفل"، مشــرية إىل 
تعديــات أجريــت عــى نظــام مجلــس العمــوم، يف ســبتمرب/

أيلول املايض، بهذا الشأن.
وكتبت النائبة عى توير "من الواضح أنني ال أستطيع املجيء 
مــع طفــيل البالــغ ثاثــة أشــهر واملهــذب والنائم عندمــا أتحدث 

يف املجلس".
وأشــارت إىل أنه "ال توجد قاعدة مكتوبة يف املقابل يف شــأن 
وضع كاممة"، وأضافت "يبدو أن األمهات ينبغي أال ُيشاَهدن 

أو ُيسمَعن يف أم الربملانات".
وأثــار التنبيــه جــداًل جديــًدا بشــأن حقــوق النــواب الذيــن لديهــم 

أطفال رضع.
وكان حظــر إحضــار األطفــال إىل املجلــس موجــوًدا أصــًا يف 
النظــام الســابق، إال أن النائبــة التــي تناضــل منــذ مــدة طويلة من 
أجــل تحســني ظــروف مشــاركة األمهــات يف العمــل الســيايس، 

سبق أن جاءت بابنها أو بابنتها قبله.
وظهــرت كريــي يف مجلــس العمــوم، نهايــة ســبتمرب املايض، 
مــع طفلهــا املولــود حديًثــا لتطلــب مــن رئيســه جايكــوب ريــس-

إىل  عودتهــن  عنــد  “توبيخهــن”  مــن  بــداًل  األمهــات  دعــم  مــوغ 
الربملان.

وقالت النائبة لوسائل إعام محلية إن سكان دائرتها االنتخابية 
"ســيحرمون مــن أي متثيــل" إذا توقفــت عــن العمــل، قائلة: "أي 
شــخص لديه طفل يبلغ من العمر ثاثة أشــهر يدرك أنه أصغر 

من أن يرَك وحيًدا".
للوزيــرات  يحــق  أصبــح  املــايض،  فرباير/شــباط  ومنــذ 
الربيطانيــات الحصــول عــى إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر ملــدة 

ستة أشهر، عى أن يحّل بديل مكانهن خال اإلجازة.
وكانت الوزيرات مضطرات إىل االستقالة فيام سبق.

أما النائبات من غري أعضاء الحكومة، فا ُيستبدلن، وبات يف 
إمكانهــن منــذ 2019 توكيــل مــن يصــّوت نيابــة عنهــن، بعدمــا 
تأخــري عمليــة قيرصيــة  إىل  العــامل  حــزب  عــن  نائبــة  اضطــرت 
كــريس متحــرك حتــى ال  عــى  لهــا وحــرت  كانــت ســتخضع 

يفوتها تصويت مهم بشأن الربيكست.

غزة/ فلسطني:
رشطــة  وعنــارص  موظفيهــا  غــزة  بلديــة  كرمــت 
امتــداد شــارع  فتــح  البلديــات املشــاركني يف 
خليــل الوزيــر املعــروف بـ)اللبابيــدي( مــن جهة 
الــرق مــن تقاطعــه مــع شــارع الريمــوك غرًبــا 
وحتــى شــارع أحمــد الجعــربي )النفــق( رشًقــا، 

وذلك تقديًرا لدورهم يف هذا اإلنجاز.
جاء ذلك يف حفل أقيم يف مركز رشــاد الشــوا 
الثقايف، أمس، حره رئيس البلدية د. يحيى 
الــرساج، وأعضــاء املجلــس البلــدي بــدر صــربة 
وهاشــم  الغــول  ومــروان  قزعــاط  ومصطفــى 
العقيــد  املحافظــة  رشطــة  ومديــر  ســكيك، 
هاشم الرسحي، ومدير رشطة البلدية املقدم 
محمــد نــرص، وعنــارص الرطــة والعاملــني يف 

البلدية.
وأشــاد الــرساج بــدور عنــارص رشطــة البلديــات 
وطواقــم البلديــة ومشــاركتهم يف إنجــاح عملية 
فتح الشارع وإزالة التعديات وتنظيم املدينة.

بجميــع  البلديــة  عاقــة  أن  الــرساج  وأكــد 
هــي  واملحــيل  املــدين  املجتمــع  مؤسســات 
عاقــة تكامليــة قامئــة عــى خدمــة املواطنــني 
وتقديــم  العامــة  املمتلــكات  عــى  والحفــاظ 

أفضل الخدمات لارتقاء بواقع املدينة.
مــن جهتــه، شــدد الرسحــي عــى دور الرطــة 
النظــام  البلديــة يف تحقيــق  لطواقــم  املســاند 
واألمــن يف املدينــة والحفاظ عى املمتلكات 
غــزة  بلديــة  بجهــود  الرسحــي  وأشــاد  العامــة. 
للمواطنــني  الخدمــات  تقديــم  يف  وطواقمهــا 
التــي  والتحديــات  الصعبــة  الظــروف  ظــل  يف 
تواجهها، شــاكًرا عنارص الرطة عى تعاونهم 
ومنــع  النظــام  حفــظ  يف  البلديــة  طواقــم  مــع 

رئيــس  كــرم  اللقــاء،  نهايــة  ويف  التعديــات. 
البلديــة عنــارص الرطة والعاملني يف البلدية 
الذين شاركوا يف فتح الشارع بتوزيع شهادات 
شكر وتقدير. ويف سياق متصل، كرم الرساج، 
املبادر خالد شملخ، تقديًرا لدوره يف تجميل 
وتزيــني املنطقــة التــي يقطــن فيهــا قــرب دوار 

دولة بحي الزيتون جنوب رشق املدينة.
خــال  شــملخ،  املبــادر  ودور  بفكــرة  وأشــاد 
لــدوره  أمــس،  البلديــة،  مقــر  يف  اســتضافته 
يف تعزيــز روح االنتــامء واملبــادرة لــدى ســكان 
املنطقــة، وجهــوده يف توســيع الفكــرة لتشــمل 

شوارع أخرى متفرعة.
وشــدد عى أهمية تعزيز الراكة بني البلدية 
املشــاركة  ثقافــة  لتعزيــز  املحــيل  واملجتمــع 

املجتمعية.
ووجــه رئيــس البلديــة تعليامتــه بدعــم املبــادرة 

أن  مؤكــًدا  لهــا،  الازمــة  اإلمكانــات  وتوفــري 
روح  وتعــزز  كثــرية  معــاين  تحمــل  املبــادرة 
االنتامء للمدينة، وتسهم يف تحسني األوضاع 

الصحية والبيئية يف املنطقة.
البلديــة  رئيــس  شــملخ  املبــادر  شــكر  بــدوره، 
واملجلــس البلــدي عــى دعمهــم ومســاندتهم 
يف تنفيذ هذه املبادرة، مؤكًدا أهمية التعاون 
باملدينــة  لارتقــاء  واملجتمــع  البلديــة  بــني 

وتعزيز املبادرات التي تخدم املجتمع.
يذكر أن املبادرة شــملت تنظيف جزيرة شــارع 
وزراعــة  دولــة  دوار  مــن  بالقــرب  الديــن  صــاح 

الجزيرة وتجميلها.
وكانــت بلديــة غــزة رعت أكرث مــن 100 مبادرة 
ضمــن  املاضيــني  العامــني  يف  املدينــة  يف 
املحــيل  املجتمــع  مشــاركة  لتعزيــز  جهودهــا 

ودعم واملوهوبني واملبدعني.

برلني/ وكاالت:
بعــد  مكاتبهــم  إىل  املوظفــني  مــن  كثــري  عــاد 
جائحــة  خــال  املنــزل  مــن  العمــل  مــن  شــهور 

فريوس كورونا.
ويف حــني يشــعر البعــض بســعادة غامــرة ألنهــم 
ســيتوقفون عــن أداء مهــام مثــل مامرســة العمل 
ينزعــج  األطفــال،  ورعايــة  املنــزيل  والتعليــم 
آخــرون برسعــة مــن مصــادر التشــتيت املألوفــة 
مــن زمــاء العمــل، ســواء كان ذلــك صــوت النقر 
أو  القريبــة  أو األحاديــث  عــى لوحــة املفاتيــح 

حتى صوت أحدهم وهو يقضم تفاحة.
وتحد إرشــادات أماكن العمل يف أملانيا، عى 
ســبيل املثال، مســتوى الضوضاء يف املكاتب 
إىل 55 ديســيبل )وحــدة قيــاس الصــوت(، وهو 
تقريبــا نفــس الصــوت الصادر من التلفزيون يف 
التــي  الطــرق  بعــض  يــيل  وفيــام  الغرفــة.  حجــم 
ميكــن للموظفــني أن يطبقوهــا حتــى يحافظــوا 

عى تركيزهم يف أماكن العمل:
االستراحة

نائــب  فاخنــدورف،  فــال  أنيتــه  الطبيبــة  تقــول 

رئيــس رابطــة األملانيــة ألطباء األمــراض املهنية: 
"ليس من املهم فحسب أخذ اسراحات ولكن 

من الروري أن تستخدمها بفاعلية".
وتضيــف أن االســرخاء ببســاطة هــو أمــر منعــش 
أكرث من االســتامع للموســيقى أو الدردشــة عرب 
الهاتف، "وحتى تعود االسراحة بأكرب قدر من 
عــن  بعيــدا  مــكان  أخذهــا يف  يجــب  التعــايف، 

الغرفة الصاخبة.
المرونة

جعلــت الجائحــة الكثــري مــن أربــاب العمــل أكــرث 
ومكانــه،  العمــل  بســاعات  يتعلــق  فيــام  مرونــة 
األملــاين  مــن املعهــد  زاورمــان  مايكــه  بحســب 

الستشارات الصحة املهنية.
هــذا  اســتغال  املــرء  عــى  يجــب  أنــه  وتوضــح 
األمــر، فــإذا مــا كنــت تركــز أفضــل يف ظل وجود 
الوقــت  تجنــب  ميكنــك  رمبــا  أقــل،  أشــخاص 
الــذي يشــهد وجــود أعداد كبرية مــن املوظفني 
أوقــات أخــرى مثــل الصبــاح  العمــل يف  مقابــل 
املبكر أو ســاعات املســاء، مشــريًة إىل إمكانية 
عــى  املنــزل  مــن  العمــل  إىل  العــودة  بحــث 

افراض أنه أكرث هدوء.
سماعة الرأس

ســامعة  اســتخدام  أن  فاخنــدورف  فــال  تــرى 
أو  الصــوت  تعــزل  التــي  األنــواع  ســواء  للــرأس، 
النوع املســتخدم لاســتامع للموسيقى، ميكن 

أن يكون مفيدا للغاية.
وعى الجانب اآلخر، ترى زاورمان أن االستامع 
للموســيقى خــال العمــل يؤثــر عــى القــدرات 
اإلدراك لــدى املــخ وتجعــل مــن الصعــب عــى 

املوظف الركيز عى ما يفرض أن يقوم به.
تمارين التركيز

ميكــن للموظفــني اللجــوء إىل مامرســة متاريــن 
لزيادة الركيز.

كلمــة  اختيــار  تشــمل  التامريــن  هــذه  وأحــد 
تبعث الهدوء ملخك بحســب زاورمان، وميكن 
املثــال،  ســبيل  عــى  الكلمــة،  تلــك  تكــون  أن 
"شــمس" أو "موجــة" ثــم كــرر تلــك الكلمــة إمــا 

بصوت عاٍل أو يف ذهنك.
عــى  يديــك  وضــع  الهــدوء ميكــن  أثــر  ولزيــادة 

معدتك، عى سبيل املثال.

مع العودة للمكاتب.. طرق للحفاظ 
على التركيز في أماكن العمل الصاخبة

بلدية غـــــــزة تكــــرم المشــاركين 
في فتح شارع الوزير والمبادر شملخ

 بلدية غزة تكرم المبادر خالد شملخ تقديرًا لدوره في تجميل منطقته 


