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)Apa(   مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل في مدينة الخليل أمس )Apa(  مشاركون في تشييع جثمان الطفل أمجد أبو سلطان بمدينة بيت لحم أمس

مشاركون في تظاهرة احتجاجية ضد اتفاق الغاز في العاصمة األردنية أمس  )األناضول(

القدس املحتلة-مدريد/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــال  هــدم  األورويب  االتحــاد  عــّد 
الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  ومنشــآت  منــازل 
والقــدس املحتلتــني "غــر قانــوين مبوجــب القانــون 
مجــددا  الســام،  آلفــاق  كبــًرا  وتقويضــا  الــدويل"، 

غــر  أخــرى  مامرســات  وأي  الهــدم  لوقــف  دعوتــه 
قانونية تجرب الفلسطينيني قرسا عىل ترك منازلهم.

ولفت االتحاد األورويب يف تغريدة نرشها مكتبه يف 
القدس املحتلة عىل "تويرت" أمس، إىل أنه 
يف 23 نوفمرب/ ترشين الثاين الجاري، فقد 

عساف: انتهاج االعتقاالت السياسية 
بالضفة.. "وصمة سوداء 

يف جبيــن السلطــة والرئاســة"
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

ال تتوقف أجهزة أمن الســلطة عن مامرســة االعتقاالت السياســية يف 
الضفة الغربية املحتلة، والقمع وزج املعارضني واألرسى املحررين 

بأنشــطتهم  تتعلــق  بتهــم  ســجونها،  يف  الجامعــات  وطلبــة 
األيــام  خــال  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وأقدمــت  السياســية. 

اآلالف أدوا فجر الجمعة يف رحابه

حماس تدعو جماهري شعبنا للتصدي 
القتحام هرتسوغ المسجد اإلبراهيمي

غزة-الخليل/ فلسطني:
دعت حركة املقاومة اإلســامية حامس، جامهر شــعبنا إىل التصدي القتحام 
مرتقب لرئيس دولة االحتال اإلرسائيي إسحاق هرتسوغ للمسجد اإلبراهيمي 

يف مدينة الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة، لاحتفال بعيد يهودي.
وذكــرت وســائل إعــام عربيــة، أن هرتســوغ، يعتــزم اقتحام الحــرم اإلبراهيمي يف 
الخليل، غًدا األحد، للمشاركة يف االحتفال مبا ُيسمى "عيد األنوار" اليهودي. 

وعــد القيــادي يف حامس إســامعيل رضــوان، يف بيان، أمس، االقتحام 
املزمــع لهرتســوغ "اســتفزاًزا ملشــاعر الشــعب الفلســطيني، وانتهــاًكا 

"بيتـــا" تتصـــدر المواجهــــات.. االحتـــالل يقمــع 
الفعاليـــات السلميـــة المناهضــة لالستيطــان

بيت لحم/ فلسطني:
شيَّعت جامهر غفرة يف بيت لحم، أمس، جثامن 
الشــهيد الفتــى أمجــد أبــو ســلطان )17 عاًمــا(، الــذي 
ارتقــى برصــاص االحتــال اإلرسائيــي يف 15 ترشيــن 
األول/ أكتوبر املايض. وانطلق موكب التشــييع من 

إىل  وصــواًل  الحكومــي،  جــاال  بيــت  مستشــفى  أمــام 
منزل عائلته يف منطقة هندازة، إذ ألقت نظرة الوداع 
األخــرة عليــه، قبــل أن ينقــل محمــواًل عــىل األكتــاف 

وجــاب  الخطــاب.  بــن  عمــر  مســجد  إىل 
رافعــني  لحــم،  بيــت  شــوارع  بــه  املشــيعون 

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قــال مختصــان يف شــؤون القــدس: إن موافقــة مــا 
لبلديــة  التابعــة  والبنــاء"  التخطيــط  "لجنــة  تســمى 
حــي  لبنــاء  خطــة  عــىل  القــدس،  يف  االحتــال 

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
اإلبراهيمــي،  املســجد  لحرمــة  صــارخ  انتهــاك  يف 
واســتفزاز ملشــاعر الشــعب الفلســطيني، يســتعد 

القــدس  مطــار  أرايض  عــىل  جديــد  اســتيطاين 
الدويل "قلنديا" يهدف لتطويق املدينة املقدسة 

الفلســطيني.  محيطهــا  عــن  وفصلهــا 
بنــاء  االســتيطاين  املخطــط  ويشــمل 

رئيس دولة االحتال اإلرسائيي إســحاق هرتســوغ 
افتتــاح احتفــاالت مــا يســمى بعيــد األنــوار 
الشــمعة  بإضــاءة  اليهــودي،  "حانــوكا" 

النقب املحتل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
حملــة  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  تنفــذ 
أمنية واسعة ومتارس ضغوطات مختلفة عىل 
عــام  املحتلــة  األرايض  داخــل  النقــب  أهــايل 

1948، انتقاًما ملشــاركتهم يف "هبة الكرامة" 
األقــى  واملســجد  للقــدس  نــرة  األخــرة 
املبارك ورفًضا للعدوان اإلرسائيي عىل غزة.

وبحســب رواية أهايل النقب، فإن االعتقاالت 

مايــو/  يف  الهبــة  منــذ  تتوقــف  مل  اإلرسائيليــة 
أيــار املــايض، بــل صاحبهــا سلســلة إجــراءات 

املئــات  وكان  عنريــة.  إرسائيليــة 
أول  اقتحمــوا،  االحتــال،  جنــود  مــن 

عامن/ فلسطني:
مســرات  يف  األردنيــني  آالف  شــارك 
لتطبيــع  رفًضــا  ووقفــات جامهريــة حاشــدة، 

بادهــم وعقــد االتفاقيــات مــع دولــة االحتــال 
املركزيــة  املســرة  وانطلقــت  اإلرسائيــي. 
بإنهــاء  مطالبــات  وســط  الجمعــة،  بعــد صــاة 

إعــان النوايــا بــني الحكومــة األردنيــة وحكومــة 
االحتــال اإلرسائيــي، وإلغــاء اتفاقية 
التســوية املوقعــة بــني الجانبني، كام 

الجهاد تنظم مسرية احتجاجية رفًضا لسلوك أجهزة السلطة

حمـــــاس تطالـــــب بوقــف 
االعتقاالت السياسية واالعتداء 

علـــى المحرريــــن بالضفــة
رام الله/ فلسطني:

األمنيــة  الســلطة وأجهزتهــا  اإلســامية حــامس،  طالبــت حركــة املقاومــة 
بوقــف االعتقــاالت السياســية واالعتــداء عــىل األرسى املحرريــن 

ا. ا وشعبيًّ ومراسم استقبالهم، محذرة من عواقب ذلك وطنيًّ

آالف األردنييـــــن يتظاهـــــــرون رفًضـــــــا 
للتطبيـــــع واالتفاقيـــــــات مـــع )إرسائيــل(

الرباط-النارصة/ فلسطني:
يعتــزم االتحــاد العام للمقــاوالت يف املغرب، 
إرســال بعثــة اقتصاديــة إىل )إرسائيــل( مكونــة 
مــن 70 رجــل أعــامل يرتأســها رئيــس االتحــاد 

القطاعــات  وتشــمل مختلــف  لعلــج،  شــكيب 
االهتــامم املشــرتك الستكشــاف ســبل  ذات 
يف  والتجاريــة  االقتصاديــة  العاقــات  تعزيــز 
ديســمرب/  و15   12 بــني  املمتــدة  املــدة 

 "i24" كانــون األول الوشــيك. وبحســب قنــاة
العربيــة، أمــس، تــأيت زيــارة البعثــة املغربيــة 

عىل هامش إطاق الخطوط امللكية 
بــني  مبــارش  جــوي  لخــط  املغربيــة 

"التطبيع خيانة".. وسم يتصدر "تويرت" يف المغرب

70 رجل أعمال مغربيًّا يزورون )إرسائيل( ومنظمٌة 
تحــــذر مــــــــن التداعيــــات الخطيــــرة للتطبيــع

تشييـــع جماهيـــري حاشــــد لجثمـــان 
الشهيـــــد أبــــو سلطــان فــي بيت لحم

"شنطوب" يدعو العالم لالهتمام بالقضية الفلسطينية والقدس

االتحـاد األوروبــي: هــدم االحتـالل منـازل 
الفلسطينيني وتهجريهم قرًسا غري قانوين

الحي االستيطاين عىل أرايض مطار قلنديا.. 
مرشوع تهويدي يعزل القدس عن محيطها

انتهاك صارخ لحرمة "اإلبراهيمي".. رئيس دولة 
االحتالل يستعد إلنارة "الشمعدان" فيه

وتهجريهم من أراضيهم

حملــــة أمنيـــة وضغوطـــات إرسائيليــــة علــــى 
أهالــي النقـب لمشاركتهـــم فــــي "هبـة الكرامـة"

4

"العموم الربيطاين" يؤيد حظر حماس.. 
والحركــة تستنفـر لمواجهة القرار

لندن-غزة/ فلسطني:
الداخليــة  وزيــرة  بهــا  تقدمــت  التــي  املذكــرة  الربيطــاين  العمــوم  مجلــس  أقــر 
بريتــي باتيــل لتصنيــف حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس بجناحيهــا الســيايس 
والعســكري "منظمــة إرهابيــة"، وقــد دخــل الحظــر حيــز التنفيــذ أمــس، يف حــني 
اســتنفرت الحركــة جهودهــا ملواجهــة "القــرار الظــامل". ويتضمن الحظــر عقوبات 
بالســجن ملــدة تصــل إىل 14 عامــا أو الغرامــة، عــىل مــن يدعــم حركــة حــامس أو 
يرفــع أعامهــا أو شــعاراتها. وشــهد مجلــس العمــوم مــداوالت بني أعضائه بشــأن 

الحظــر، لكــن تــم اعتــامده دون تصويــت، إذ يتعــني عــىل األعضــاء رفــع 
15اعــرتاض عــىل املذكــرة املقدمــة حتــى تطــرح للتصويــت. ونقــل موقــع 
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3 وفيــــــــــــات 
و210 إصابـــات 
بفريوس كورونا 
يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
 3 أمــس،  الصحــة،  وزارة  ســجلت 
بفــروس  إصابــات  و210  وفيــات 
يف  تعــاٍف  حالــة  و287  كورونــا، 
وقطــاع  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففــي غــزة، ســجلت وزارة الصحــة 
إجــراء  عقــب  إصابــة  و77  وفــاة 

مخربيــا،  فحصــا   624
 190 1515مشــرة إىل تعــايف 

1515

نابلس-غزة/ محمد المنيراوي:
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 
الفعاليات السلمية المناهضة لالستيطان 
الغربيــة  بالضفــة  متفرقــة  مناطــق  فــي 
المحتلــة، موقعــًة عشــرات اإلصابات في 

صفــوف المواطنيــن، وقــد تصــدرت بلــدة 
بيتا جنــوب نابلس المواجهات مع القوات 
دفاًعا عن "جبل صبيح" المهدد باالستيالء 
 19 أصيــب  نابلــس،  جنــوب  ففــي  عليــه. 
المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص  مواطنــا 

بالمطاط منهم صحفيان، وعشرات آخرون 
باالختنــاق بالغــاز المســيل للدمــوع، خالل 
مواجهــات مــع قــوات االحتالل فــي بلدة 

والطــوارئ  اإلســعاف  بيتا.وأفــاد 
بالهالل األحمر في نابلس بأن
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خطيبه يندد باستهداف اإلعالم المقدسي
40 ألف مصلٍّ أدوا الجمعة يف رحاب املسجد األقىص املبارك

يتعرضون العتداءات بالنيران ويجبرون على عبور طرق وعرة

طلبة الِلَب الرشقية والتعليم يف دائرة استهداف االحتالل وقطعان مستوطنيه

ر من تكرار سيناريو 2017 حذَّ
دفاع الشيخ رائد صالح يطالب 

بتحديد موعد اإلفراج عنه

نابلس-غزة/ أدهم الرشيف:
مــا إن يــأيت موعــد انطــاق طلبــة املــدارس إىل 
الرشقيــة  اللــن  قريــة  مــدارس  يف  مقاعدهــم 
الغربيــة  الضفــة  شــايل  يف  نابلــس  قضــاء 
والخــوف  القلــق  مشــاعر  تبــدأ  حتــى  املحتلــة، 
عــى  خشــية  وزوجتــه،  عويــس  رجــا  تداهــم 
نجليها عمر ومحمد، من أي مساس بها من 

قوات االحتال ومستوطنيه.
وهــذان الطالبــان يف الصــف التاســع والثانويــة 
العامــة يف مــدارس القريــة، ها اثنان فقط من 
أصــل قرابــة ألــف طالــب يتعرضــون العتــداءات 
أو  وانتهــاكات مســتمرة ينفذهــا املســتوطنون 
تحــت  مًعــا  االثنــان  أو  االحتــال  جيــش  جنــود 
لقطعــان  الجنــود  يوفرهــا  مشــددة  حراســة 

املستوطنني.
ويقول عويس لصحيفة "فلسطني": إننا نعيش 
أجــواًء مــن القلــق والرعــب عــى أبنائنــا بســبب 
انتهــاكات االحتــال بحق طلبة املدارس وســر 

العملية التعليمية.
انتهاكاتــه  يصعــد  االحتــال  "إن  وأضــاف: 

باســتمرار ضــد الطلبــة، حتــى وصــل األمــر إىل 
النــران  وإطــاق  الطلبــة  أمــام  الطرقــات  ســد 
وقنابل الغاز إلجبارهم عى اتباع طرق التفافية 
ا، املرور عربها يستغرق وقًتا طويًا  بعيدة جدًّ

ويتخلله مخاطر كبرة".
ويضطــر نجــاه ومئــات الطــاب والطالبــات يف 
كثــر مــن األحيــان إىل عبــور طــرق زراعية جبلية 
يقــول  كــا  الدراســة،  مقاعــد  إىل  للوصــول 
عويــس، يتخللهــا اعتداءات ويندلع عى إثرها 
االحتــال  جنــود  أثنائهــا  يف  يطلــق  مواجهــات 
نران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز املسيل 

للدموع.
وتقــع قريــة اللــن الرشقيــة عــى مســافة 22 كم 
قصــر  طريــق  ويربطهــا  نابلــس،  مــن  للجنــوب 
طولــه 500 مــر بطريــق نابلس-القــدس، تبلــغ 
مســاحتها الكليــة 12500 دونــم، يف حــني أن 

املساحة العمرانية تصل إىل 360 دومًنا.
الســادية  هــم؛   )3( الرشقيــة،  اللــن  ومــدارس 
الِلــَن، والِلــَن الثانويــة، والســاوية، اثنتــان منها 
للطالبــات وواحــدة للطلبــة، ويتــوزع فيهــا قرابــة 

ألف طالب وطالبة.
يديــر نشــطاء عــى موقــع "فيس بــوك"، صفحة 
القريــة  أهــايل  لــه  يتعــرض  مــا  عليهــا  ينــرشون 
إرسائيليــة  انتهــاكات  مــن  املــدارس  وطلبــة 

مستمرة منذ سنوات طويلة.
األشــهر  يف  االنتهــاكات  هــذه  وتصاعــدت 
األخرة وتحديًدا منذ آب/ أغسطس املايض.

ونــرش نشــطاء الصفحــة، صــورة طالــب الثانويــة 
زيــد ســامة جهالــني، وهــو ممــدد عــى رسيــر 
باللفافــات  الــرأس  مغطــى  ظهــر  إذ  للعــاج، 
والضادات البيضاء بعد إصابته يف الجمجمة 
وجرح أسفل العني، نتيجة استهداف االحتال 

واملستوطنني املتعمد للطلبة.
التاريــخ يف مدرســة  أســتاذ  عــزام  وقــال طــال 
رصــد  عــن  واملســؤول  اللــن،  الســادية 
االنتهــاكات التــي يتعــرض لها الطلبــة: إن قوات 
انتهاكاتهــم  ينفــذون  واملســتوطنني  االحتــال 
تعطيــل  بهــدف  وهميــة،  ذرائــع  مــن  انطاًقــا 

املسرة التعليمية.
وأضــاف لـ"فلســطني"، وهــو متطــوع يف منظمة 

"بتســيلم" اإلرسائيليــة، أن االحتــال يلجــأ إىل 
إغــاق الطرقــات أمــام الطلبــة يف أثنــاء ذهابهــم 
وإيابهــم مــن وإىل املدارس، وتندلع مواجهات 
ضــد جنــود االحتــال واملســتوطنني، وعى إثر 
ذلك أيًضا يلجأ الطلبة إىل سلوك طرق جبلية 

وعرة.
وأشــار إىل أن هذا املشــهد يتكرر منذ ســنوات 
طويلة، إذ أنشئت مدرسة السادية اللن، قبل 
إنشــاء ما يســمى )إرسائيل(، وخرجت عرشات 

آالف الطلبة.
وبــنيَّ أن هــذه االنتهــاكات تســببت بتداعيــات 
وينجــم  التعليميــة،  العمليــة  عــى  خطــرة 
إغــاق املــدارس حــال  عنهــا يف أحيــان كثــرة 
جهــة  مــن  الطلبــة  بــني  املواجهــات  تصاعــدت 
جهــٍة  مــن  واملســتوطنني  االحتــال  وجنــود 

أخرى.
بــرورة  جميعهــا  الشــعب  فئــات  وطالــب 
وطلبــة  الرشقيــة،  اللــن  أهــايل  مســاندة 
االحتــال  مواجهــة  مــن  ومتكينهــم  املــدارس 
حرًصــا عــى اســتمرار العمليــة التعليميــة التــي 

يتطلع املســتوطنون وبحراســة جيش االحتال 
إىل تعطيلها بالكامل.

تنظيــم  إىل  الثــاث  املــدارس  إدارات  وتلجــأ 
فئــة  وخاصــة  للطلبــة،  نفــي  دعــم  جلســات 
الطالبــات، بهــدف تقليل نســبة الخوف لديهم، 
وتشــجيعهم عــى االســتمرار يف التعليــم رغــم 

تصاعد انتهاكات االحتال.
اْلِلــَن  قــروي  مجلــس  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
الرشقيــة يعقــوب عويــس: إن تعمــد اســتهداف 
وحيــد  لهــدف  الثــاث،  للمــدارس  االحتــال 
االســتياء  وهــو  لهــم،  بالنســبة  وأســايس 
والسيطرة عليها وتحويلها إىل مدارس يهودية 

للمستوطنني.
ه عويس لصحيفة "فلسطني"، إىل حمات  ونبَّ
عــرب  املســتوطنون  ينفذهــا  واســعة  تحريــض 
مواقــع التواصــل االجتاعــي، تثبــت تطلعاتهــم 
إىل الســيطرة عــى املــدارس وتحويلهــا ملراكــز 

ومدارس خاصة بهم.
حــق  مصــادرة  إىل  يســعى  االحتــال  أن  وأكــد 
ووقــف  التعليــم  يف  الفلســطينيني  الطلبــة 

االســتهداف  خــال  مــن  التعليميــة  املســرة 
ا. املبارش يوميًّ

وذكر أن مواجهات اندلعت، مؤخرا، نجم عنها 
إصابــة أكــر مــن 150 طالًبــا وطالبــة، غالبيتهــم 
منهــا  حالــة   20 نقلــت  حــني  يف  باالختنــاق، 
عــى األقــل إىل املستشــفيات لتلقــي العــاج 
بعــد إصابتهــم يف منطقــة الــرأس، وذلــك عــى 
إثــر انــدالع مواجهــات بعــد هجــوم أزيــد مــن مئة 

مستوطن عى مدارس الطالبات.
وبــنيَّ عويــس أن لــدى أهــايل الطلبــة حالــة قلــق 
بســبب  وبناتهــم  أبنائهــم  عــى  شــديدة  وفــزع 
بحايــة  املســتوطنني  مــن  املســتمر  الهجــوم 
جنــود االحتــال عليهــم، وكثًرا مــا تلجأ إدارات 

املدارس إىل تعليق الدراسة.
لكــن يف مقابــل ذلــك، شــدد عويــس عــى أن 
األهــايل واملجلس القروي وإدارات املدارس، 
سيبذلون ما بوسعهم يف استنفاذ كل الوسائل 
املتاحــة مــن أجــل اســتمرار العمليــة التعليميــة 
كــا ســارت يف الســنوات املاضيــة رغــم نــران 

االحتال واعتداءات قطعان املستوطنني.

النارصة/ فلسطني:
طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صاح، 
مــن إدارة ســجون االحتــال، الكشــف عــن 
املوعــد املحــدد لإلفــراج عنــه، املعتقــل 
االنفــرادي بســجن “هشــيكا”  العــزل  يف 
لقضــاء محكوميتــه  يف مدينــة عســقان، 

عى خلفية "ملف الثوابت".
إلدارة  رســالته  يف  الطاقــم،  ر  وحــذَّ
ة املاطلة يف  الســجون، مؤخــًرا، مــن مغبَّ
تحديــد موعــد لإلفــراج عن الشــيخ صاح، 
 ،2017 عــام  ينايــر  يف  بفعلتهــا  ــًرا  مذكِّ
عندمــا ُأفــرج عنــه بعــد قضائــه 9 أشــهر يف 
الســجون عــى خلفيــة ملــف “خطبــة وادي 

الجوز”.
وذكــر أنــه حينهــا أطلــق رساحــه مــن ســجن 

عــى  وحيــًدا  وُتــرك  بالنقــب،  "رامــون" 
قارعــة الطريــق، قــرب )كريــات ماخــي( ما 

عرض حياته لخطر شديد.
وأكــد املحامــي خالــد زبارقــة أن املطلوب 
مبســؤولية  التعامــل  الســجون  إدارة  مــن 
بحســب  لنــا،  تحــدد  أن  وعليهــا  عاليــة 
نتمكــن  حتــى  دقيًقــا،  موعــًدا  القانــون، 
فــور  الشــيخ صــاح  اســتقبال وتســلم  مــن 

خروجه من السجن.
مل  الدفــاع  طاقــم  أن  إىل  زبارقــة  وأشــار 
ا عــى توجهــه إىل إدارة  يتلــقَّ إىل اآلن ردًّ
الشــيخ  رساح  إطــاق  أن  مبيًنــا  الســجون، 
 2021 13 ديســمرب  بــني  صــاح ســيكون 
و24 يناير 2022، وأنه ميكن اإلفراج عنه 

يف أي يوم يف املدة املذكورة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أدى عرشات آالف املواطنني صاة الجمعة يف 
رحــاب املســجد األقــى املبــارك، عــى الرغــم 
من الوجود املكثف لقوات االحتال اإلرسائييل 

عى أبواب البلدة القدمية وأبواب األقى.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس، 
بــأن نحــو 40 ألــف مصــلٍّ أدوا الجمعــة يف رحــاب 
االحتــال  عراقيــل  مــن  الرغــم  عــى  األقــى، 

وتشديداته.
آالف  األوىل  الفجــر  ســاعات  منــذ  وتوافــد 
أبنــاء  مــن  األقــى  املســجد  إىل  املصلــني 
القدس وأرايض الـ48، وقلة ممن سمح لهم من 

الضفة الغربية.
األقــى  خطيــب  بعــث  الجمعــة،  خطبــة  ويف 
تتعلــق  رســائل  بثــاث  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ 

مبحاربة اإلعام املقديس واألرسى واألقى.

وندد الشيخ صربي باستهداف اإلعام ووكاالت 
األنباء املقدسية التي تستخدم كلات مذكورة 

يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية.
التواصــل  لشــبكات  يجــوز  ال  إنــه  صــربي  وقــال 
وخاصــة  الفلســطينيني  متنــع  أن  االجتاعــي 

الصحفيني من استخدام تلك الكلات.
جانــب  إىل  الوقــوف  وجــوب  عــى  وشــدد 
أرسانــا الذيــن يعانــون أوضاًعــا صعبــة ويعاملــون 
بوحشــية ومبعاملة غر إنســانية، معرًبا عن أمله 
إمتــاَم صفقــة تبــادل لــأرسى متكنهــم من العودة 

ألهلهم.
وأشــار إىل أن التبــادل بــني األرسى أمــر مــرشوع 
أقرتــه الرشيعــة وطبقــه النبــي محمــد يف معركــة 

بدر الكربى.
إىل  األقــى  خطيــب  نبــه  الثالثــة  رســالته  ويف 
مطالبــة  وآخرهــا  باألقــى  تحــدق  األخطــار  أن 

املســجد  يكــون  بــأن  اليهوديــة  الجاعــات 
اليهوديــة  للمــدارس  التعليميــة  الزيــارات  ضمــن 

الستباحته والتضييق عى املصلني.
لــن  األقــى  يف  اليهــود  أطــاع  أن  مــن  وحــذر 
أن  مــن  أســمى  املســجد  أن  مؤكــًدا  تتوقــف، 
يخضع لقرار الكنيســت أو محاكم االحتال فهو 

للمسلمني وحدهم بقرار رباين.
ودعــا املســلمني ألن يســتمروا يف شــد الرحــال 

لأقى يف كل الصلوات واألوقات.
وعقــب الصــاة أقــام املواطنــون صــاة الغائــب 
عى أرواح الشهداء. كا رفع املصلون يافطات 
حملت شعار حركة املقاومة اإلسامية حاس 
وصــور الشــهيدين فــادي أبــو شــخيدم وعمــر أبــو 

عصب.
ويف ســياق متصــل، أبعــدت ســلطات االحتــال، 
خميــس  األقــى  يف  األوقــاف  موظــف  أمــس، 

عقــب  أيــام،   3 ملــدة  املســجد،  عــن  شــحادة 
اقتياده للتحقيق يف أحد مراكزها.

وقالــت مصــادر مقدســية: إن شــحادة كان عــى 
رأس عمله، عندما أوقفه جنود االحتال وقاموا 

بالتحقيق معه قبل إبعاده عن األقى.
ومع أن مدة إبعاد شحادة السابقة عن املسجد 
ســوغت  االحتــال  قــوات  فــإن  انتهــت،  قــد 
التحقيــق ألخــذ  توجهــه ملركــز  بعــدم  تجديدهــا 

املوافقة عى عودته لأقى.
وكانــت إبعــاد شــحادة األخــرة اســتمر ألســبوع، 
وبعد انتهائه عمل ملدة 3 أســابيع يف املســجد 

األقى ومل يراجعه أحد.
يونيــو  يف  ونجــاه  شــحادة  تعــرض  أن  وســبق 
جنــود  قبــل  مــن  والــرب  لاعتقــال  املــايض 
إىل  واقتيادهــم  السلســلة  بــاب  عنــد  االحتــال 

أحد مراكزها مبدينة القدس.

العــريب  محيطهــا  عــن  وعزلهــا  التاريخــي 
ومنع وصول الفلسطينيني إليها.

ويبني أن االحتال سيسيطر عى مختلف 
كاملنطقــة  بالقــدس  املحيطــة  املناطــق 
الرشقيــة حــني أقــام سلســلة مســتوطنات 
إىل  األغــوار،  منطقــة  إىل  لتصــل  متتــد 

جانــب الســيطرة عــى املنطقــة الجنوبيــة 
بإقامة وتوسع مستوطنة "عتصيون" التي 
لحــم،  بيــت  مدينــة  عــن  القــدس  تفصــل 
يف حــني أحكــم عــى غــريب املدينــة منــذ 
احتالها عام 1948، ومنع الفلسطينيني 

من الوصول إليها.

ودعا الخفش الحكومة األردنية والسلطة 
وكل أبناء الشــعب الفلســطيني لتكثيف 
االحتــال  مخططــات  ملواجهــة  الجهــود 
العمــل  ومواصلــة  خاصــة،  القــدس  يف 
املقــاوم بــكل أشــكاله إلفشــال مخططات 
لتهجــر  الراميــة  العنرصيــة  االحتــال 

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
إن  القــدس:  شــؤون  يف  مختصــان  قــال 
التخطيــط  "لجنــة  تســمى  مــا  موافقــة 
يف  االحتــال  لبلديــة  التابعــة  والبنــاء" 
القــدس، عــى خطــة لبنــاء حي اســتيطاين 
القــدس  مطــار  أرايض  عــى  جديــد 
لتطويــق  يهــدف  "قلنديــا"  الــدويل 
املدينــة املقدســة وفصلهــا عــن محيطهــا 

الفلسطيني.
بنــاء  االســتيطاين  املخطــط  ويشــمل 
نحــو 11 ألــف وحــدة اســتيطانية وفنــادق 
ومرافــق وحدائــق عامــة ومناطــق صناعيــة 
تقــام عــى 1,243 دومًنــا شــايل مدينــة 
القــدس املحتلــة، كــا يشــمل املخطــط 
شــارع  مبحــاذاة  تجاريــة  مجمعــات  إقامــة 
رقم 45 وتحويل الصالة الرئيسة يف مطار 

القدس املهجور إىل "مرفق سياحي".
شــال  االســتيطاين  املخطــط  وكان 
ســنوات،  عــدة  قبــل  وضــع  قــد  القــدس 
بســبب  مناســبة  مــن  أكــر  يف  ــد  وُجمِّ
الرافضــة  الدوليــة  السياســية  الضغــوط 
التــي  املعارضــة  وخصوًصــا  لاســتيطان، 
للتوســع  األمريكيــة  اإلدارات  أبدتهــا 

االستيطاين يف القدس.
ويقــع مطــار القــدس الــدويل عــى أرايض 
املحتلــة،  القــدس  شــايل  قلنديــا  بلــدة 
إذ  فلســطني  يف  األقــدم  املطــار  وهــو 

أثنــاء االحتــال  1920 يف  ُأقيــم يف عــام 
 650 مســاحتها  أرض  عــى  الربيطــاين 

دومًنا.
مشاريعه عنصرية

االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــر  ويقــول 
نصفــت الخفــش، إن االحتــال مل يتوقــف 
متــدده  مواصلــة  عــن  األيــام  مــن  يــوم  يف 
يف  جديــدة  أحيــاء  وبنــاء  االســتيطاين، 

مدينة القدس ومحيطها. 
ويوضح الخفش لصحيفة "فلســطني"، أن 
الهدف من بناء الحي االستيطاين الجديد 
الــدويل  القــدس  مطــار  أرايض  عــى 
مســتوطنة  لتوســيع  املهجــور،  "قلنديــا" 
عــن  القــدس  مدينــة  وفصــل  "عطــروت" 
جديــدة  يهوديــة  أحيــاء  وإنشــاء  أحيائهــا، 

عى حساب أرايض الفلسطينيني.
يف  الخبــر  وفــق  االحتــال،  يهــدف  كــا 
القــدس  عــزل  إىل  االســتيطان،  شــؤون 
عــن محيطهــا الفلســطيني وفــرض ســيطرة 
االحتال الكاملة عليها، ومواصلة التغول 
عى شال املدينة املحتلة، وتهويدها.

تنفيــذ  يواصــل  االحتــال  أن  ويؤكــد 
صمــت  ظــل  يف  العنرصيــة  مشــاريعه 
دويل وعــريب مقيــت وبدعــم دويل ومــن 
وقوانينــه  وقراراتــه  السياســية  مســتوياته 
قبضتــه  إحــكام  أجــل  مــن  العنرصيــة 
وطابعهــا  معاملهــا  وتغيــر  القــدس  عــى 

وإقامــة  مدينتهــم  مــن  املقدســيني 
العنرصيــة  ومشــاريعهم  مخططاتهــم 

فيها.
لوقفــة  اللــه  رام  يف  الســلطة  وطالــب 
مخططــات  ملواجهــة  وفوريــة  جــادة 
)إرسائيــل(  مقاطعــة  وتفعيــل  االحتــال، 
وكشــف جرامئهــا املخالفة لــكل األعراف 

والقوانني الدولية.
أخطر المشاريع

بشــؤون  املختــص  رأى  جانبــه،  مــن 
الحــي  أن  منصــور،  خالــد  االســتيطان، 
االستيطاين الجديد من أخطر املشاريع 
القــدس  مدينــة  عــى  االســتيطانية 

والهادف لتطويقها وتغير معاملها.
وقال منصور لصحيفة "فلسطني": "بكل 
أســف يســتخدم االحتــال جميــع أدواتــه 
شــرب  كل  عــى  لاســتياء  وإمكاناتــه 
نــزال  القــدس ومحيطهــا، وال  يف مدينــة 
قيــدت  التــي  أوســلو  باتفاقيــة  نتمســك 
الفلســطينيني وشــجعت االحتــال عــى 

مواصلة تغوله عى أرضنا".
وفــق  يعمــل  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
خطــة ممنهجــة لاســتياء عــى األرايض 
دويل،  ودعــم  وبتأييــد  الفلســطينية 
للوجــود  عرقــي  تطهــر  بعمليــة  ويتبعهــا 
ومصــادرة  منازلهــم  بهــدم  الفلســطيني 
أراضيهم، واعتقالهم وتهجرهم، وفرض 

عليهــم،  الباهظــة  املاليــة  الغرامــات 
وبنــاء جــدار الفصــل العنــرصي لدفعهــم 
املدينــة  تهويــد  أجــل  مــن  للهجــرة، 

املقدسة بالكامل والسيطرة عليها.
إنشــاء  بعــد  االحتــال  يجلــب  أن  وتوقــع 
آالف  الجديــد،  االســتيطاين  الحــي 
املستوطنني ويسكنهم يف املنطقة يف 
محاولــة منــه ملحــو الوجــود الفلســطيني 
يهــودي  ســكاين  ســور  وإقامــة  بالقــدس 

مبحيط املدينة املقدسة.
يف  الوحيــد  ليــس  املــرشوع  وأضــاف: 
املنطقــة، بــل ســبقه مشــاريع إرسائيليــة 
وإقامــة  املســتوطنات  كتوســيع  كثــرة 
كـ"مســتوطنة  جديــدة  مســتوطنات 
ومخطــط  أدوميــم،  ومعاليــه  عتصيــون، 
القــدس  مدينــة  لربــط  الهــادف   "E1

باملستوطنات اإلرسائيلية.
ومشــاريع  مخططــات  وقــف  ميكــن  ال 
االحتــال اإلرسائيليــة العنرصية بحســب 
وانتفاضــة  عارمــة  بثــورة  إال  منصــور، 
البيــت  ترتيــب  جانــب  إىل  فلســطينية، 
ومواجهــة  الفلســطيني  الداخــيل 
املحليــة  األصعــدة  كل  عــى  االحتــال 
شــن  مــع  وبالتزامــن  والدوليــة،  والعربيــة 
حملــة دوليــة إلطــاع العــامل عــى جرائــم 
القــرارات  لــكل  املخالفــة  االحتــال 

والقوانني الدولية.

الحي االستيطاين عىل أرايض مطار قلنديا.. مرشوع تهويدي يعزل القدس عن محيطها

قوات االحتال تقوم بأعال بناء استيطاين عى أرايض مطار قلنديا              )األناضول(
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بلجيكا تصفع االحتالل 
بعد "نشوة" مل تطل 

من قرار بريطانيا
يف الوقــت الــذي رحبــت فيــه دولــة االحتــال مبوقــف الربملــان 
بتصنيــف حركــة  الحكومــة  قــرار  عــى  باملصادقــة  الربيطــاين 
حــاس بأنهــا منظمــة "إرهابيــة"، قوبلت دولــة االحتال ذاتها 
بقــرار مــواٍز مــن بلجيــكا بقــرار يلــزم الــركات املحليــة "وســم" 
األرايض  عــى  املقامــة  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  بضائــع 
عامــات  بوضــع  الوســم  ويقــي  املحتلــة،  الفلســطينية 
يف  منتجــة  أنهــا  بوضــوح  تشــر  املنتجــات،  عــى  واضحــة 
الفلســطينية  األرايض  عــى  مســتوطنات إرسائيليــة، مقامــة 

املحتلة.
شــكل القــرار البلجيــي صفعــة قوية لحكومــة االحتال، التي 
كانــت تعيــش نشــوة مــا تعتــربه إنجــازا سياســيا ودبلوماســيا 
مبــا حصــل يف بريطانيــا ضــد حــاس، مــا دفــع بنائــب وزيــر 
الخارجية اإلرسائييل إيدان رول املتواجد يف بروكسل، إىل 
إلغــاء اجتاعــه مــع وزارة الخارجية وبرملان بلجيكا، احتجاجا 
عــى القــرار، زاعــا أنــه "يقــوي املتطرفــن، وال يســاعد عــى 
ال  عامــًا  بلجيــكا  مــن  ويجعــل  املنطقــة،  الســام يف  تعزيــز 

يساهم يف االستقرار يف الرق األوسط".
يف حن عقبت وزارة خارجية االحتال عى القرار البلجيي 
بالزعم أنه "يرض باإلرسائيلين والفلسطينين، ويتعارض مع 
سياســة الحكومــة اإلرسائيليــة التــي تركــز عــى تحســن تقوية 
السلطة الفلسطينية، وتحسن عاقات )إرسائيل( مع الدول 

األوروبية األخرى".
بأننــا  أوليــة  انطباعــات  االحتاليــة  املواقــف  هــذه  تعطــي 
بســبب  واالحتــال  بلجيــكا  بــن  فوريــة  أزمــة  أمــام  نكــون  قــد 
هــذا القــرار الــذي أىت منســجا مــع قــرارات ســابقة لاتحــاد 
يف  املســتوطنات  منتجــات  بإخــراج  عقــود  منــذ  األورويب 
الضفــة الغربيــة، مــن اتفاقية التجارة الحرة مع دولة االحتال، 
الــذراع  األوروبيــة،  وافقــت املفوضيــة   ،2015 نوفمــرب  ويف 
عــى  ملصقــات  وضــع  عــى  األورويب،  لاتحــاد  التنفيذيــة 

منتجات املستوطنات اإلرسائيلية لتمييزها.
رشكــة  بإجبــار  فرنســية  محكمــة  قضــت   ،2018 عــام  ويف 
"بســاغوت" املنتجــة للنبيــذ يف الضفــة بتصنيــف زجاجاتهــا 
عــى أنهــا مصنوعــة يف املســتوطنات اإلرسائيليــة، قبــل أن 
تتبنــى محكمــة االتحــاد األورويب القــرار، يف ضــوء أن االتحــاد 
رشعيــة،  "غــر  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  يعتــرب  األورويب 

وعقبة يف طريق السام".
كبــح  شــأنه  مــن  ألن  اإلشــادة،  يســتحق  البلجيــي  القــرار  إن 
جــاح االســتيطان اإلرسائيــيل يف األرايض املحتلــة، ووقــف 
االنتهاكات التي ميارســها املســتوطنون ضد الفلســطينين، 
وتكبيــد االحتــال خســائر باهظــة وأمثانا اقتصادية وسياســية 

ا عى استمرار سياساته ومشاريعه االستيطانية. ردًّ
مينــع  ولــن  الفــور،  عــى  االســتيطان  يوقــف  لــن  أنــه  صحيــح 
املستوطنن من االستمرار يف رسقة أرايض الفلسطينين، 
وإحراق حقولهم، واالعتداء عليهم، لكنه يشعرهم، وحكومة 
زالــت  مــا  حــرة  أصواتــا  هنــاك  أن  خلفهــم،  مــن  االحتــال 
الفلســطينين، أصحــاب األرض  مــع  العــامل، تتضامــن  حــول 
والســطو  أراضيهــم،  اغتصــاب  مواصلــة  وترفــض  األصليــن، 

عليها، جهارا نهارا.
يعنــي  تفســره  مســتويات  أدىن  يف  البلجيــي  القــرار  إن 
غــر  بأنــه  اإلرسائيــيل  االســتيطان  تصنيــف  يف  االســتمرار 
رشعــي، وغــر قانــوين، ال يســتحق االســتنكار واإلدانــة فقــط، 
بــل املقاطعــة االقتصاديــة، وتدفيعــه غرامــات وتكاليف مالية 
وتجاريــة باهظــة، حينهــا ال يصبــح االحتــال رخيصــا ومجانيــا، 

بل مكلفا، ومكلفا جدا!   

تشييع جامهريي حاشد 
لجثامن الشهيد أبو سلطان 

يف بيت لحم
بيت لحم/ فلسطن:

الشــهيد  جثــان  أمــس،  لحــم،  بيــت  يف  غفــرة  جاهــر  شــيَّعت 
الفتــى أمجــد أبــو ســلطان )17 عاًمــا(، الــذي ارتقــى برصــاص االحتــال 

اإلرسائييل يف 15 ترين األول/ أكتوبر املايض.
وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى بيــت جــاال الحكومــي، 
وصــواًل إىل منــزل عائلتــه يف منطقــة هنــدازة، إذ ألقــت نظــرة الــوداع 
األخــرة عليــه، قبــل أن ينقــل محمــواًل عــى األكتــاف إىل مســجد عمــر 

بن الخطاب.
وجــاب املشــيعون بــه شــوارع بيــت لحــم، رافعــن العلــم الفلســطيني، 
أبنــاء  الغاضبــة واملنــددة بجرائــم االحتــال بحــق  الهتافــات  ومردديــن 

شعبنا.
وأدى املشيعون الصاة عى جثان الشهيد الفتى أبو سلطان، قبل 

أن يوارى يف ثرى مقربة الشهيد حسن عبيات.
وكان الشــهيد الفتــى ارتقــى برصــاص االحتــال قــرب منطقــة األنفــاق 
مبدينــة بيــت جــاال، بعــد أن أطلــق االحتــال النــار عليــه يف 14 أكتوبــر 

املايض، ما أدى إىل استشهاده، وإصابة زميله بجروح.
أن  قبــل  ســلطان،  أبــو  الفتــى  جثــان  اإلرسائيــيل  االحتــال  واحتجــز 
يسّلمه يف 20 من الشهر الجاري، عى حاجز "الجبعة" جنوب غرب 

بيت لحم.
وتحتجز ســلطات االحتال اإلرسائييل جثان 90 شــهيًدا، منذ عودة 
سياســة احتجــاز جثامــن الشــهداء عــام 2016، إضافــة لـــ254 شــهيًدا 

يف "مقابر األرقام".

"نيل صورة نصر أصبح أمًرا صعًبا"
قائد عسكري إرسائييل: اجتياح غزة مثنه "باهظ" وحامس حققت إنجازات كبرية

النارصة/ صفا:
جيــش  يف  الجنوبيــة  املنطقــة  قائــد  قــال 
االحتــال اإلرسائييل "أليعزر توليدانو": إن 
"االجتياح الربي ملناطق يف قطاع غزة كان 
وســيبقى الخيــار األخــر"، وذلــك بعــد نفــاد 

جميع الخيارات األخرى.
مــع  موســعة  مبقابلــة  "توليدانــو"  وأضــاف 
صحيفــة "يرسائيــل هيــوم" العربيــة، أمــس، 
أنه "يجب النظر ملســألة إدخال قوات برية 
الثمــن  وناحيــة  املهنيــة  الناحيــة  مــن  لغــزة 

وليس من باب التفاخر والتباهي".
وأوضح أن "االجتياح الربي عبارة عن قنبلة 
موقوتــة.. فيــه احتكاك مــع العدو واألرض، 
وجــود  يعنــي  فهــذا  احتــكاك  وجــود  وحــال 
مثــن.. أنــا مســتعد لدفــع الثمــن لكــن بعــد 

أن أقتنــع بــأن الثمــن يســاوي النتيجــة التــي 
ســأصل إليهــا وهــي نتيجــة يجــب أن تكــون 

ا ألمن )إرسائيل(". كبرة جدًّ
نصــل  "أمل  الصحيفــة:  ســؤال  عــى  ا  وردًّ
عــى  اإلقــدام  مــن  فيــه  نخــى  لوضــع 
أن  "توليدانــو"  رد  الــربي؟"،  االجتيــاح 
"املســألة ليســت مســألة خــوف أو شــجاعة 

بل مسألة الخيار".
كــرة  بلعبــة  أكــون  "عندمــا  حديثــه:  وفــرس 
قدم وأضع الاعب العاملي ليونيل مييس 
عــى مقاعــد االحتيــاط فهــذا ال يعنــي أننــي 
الــذي  مــا  هنــا  والســؤال  فيهــا،  أرشكــه  لــن 
الثمــن  ومــا  الــربي؟  الدخــول  مــن  ســأحققه 
الــذي ســأدفعه؟ يجــب أن أقتنع أن النتيجة 
هــذه  ســأدفعه..  الــذي  الثمــن  مــن  أكــرب 

مسألة ليست بسيطة".
وبشــأن إمكانية تســبب عدم إرشاك ســاح 
بتــآكل  غــزة  يف  العمليــات  يف  املشــاة 
قدرات الجيش العسكرية، ذكر "توليدانو" 
مواجهــة  تحــايك  التدريبــات  جميــع  أن 
إرشاك  مســألة  أن  عــى  مشــدًدا  بريــة، 
قــوات املشــاة مبواجهــة قادمة تتم "بشــكل 
لهــدف  بحاجــة  تفعيلهــا  وأن  عقــاين"، 

واضح ونتيجة واضحة.
واستدرك: "مهمتي هي التخطيط الجتياح 
جراحي بإمكانه الدخول لغزة وحصد إنجاز 
نواصــل  الغايــة  لهــذه  األقــل،  بالثمــن  كبــر 

العمل ليًا ونهاًرا"، عى حد زعمه.
"ال صورة للنصر"

وعــن مجريــات معركــة مايــو/ أيــار املايض، 

وعــدم اللجــوء الســتخدام قــوات بريــة، رأى 
أنــه يعتقــد حينها واليوم بأن إدخال القوات 
الربيــة مل يكــن قــراًرا ناجًحــا، "ولكــن هــذا ال 
يعني أن الجيش لن يستخدم هذا الساح 

يف مواجهات قادمة"، عى حد زعمه.
وتحــدث "توليدانــو" عــن الحاجــة للتخفيف 
مــن  اإلعــام  عــى  يشء  كل  نــر  مــن 
اإلرسائيليــن ســاعة الحــرب وخاصــة أماكــن 
بــن  الهلــع  ومظاهــر  الصواريــخ  ســقوط 
يخــدم  ذلــك  أن  إىل  الفًتــا  املســتوطنن، 
عــى  ويشــجعها  كبــر  بشــكل  حــاس 

املزيد.
ميــارس  )حــاس(  عــدو  "أمامنــا  وتابــع: 
حصانتنــا  إلضعــاف  كوســيلة  الرعــب 
ذلــك  ســبيل  يف  ويســتخدم  الداخليــة 

بالونات يحرق بها الحقول وصواريخ.. هذا 
ســاح له تأثر، تخويف، وتأثره األكرب يف 

الوعي املجتمعي".
سيف القدس

الجنوبيــة يف جيــش  قائــد املنطقــة  وعــدد 
املعركــة  يف  لحــاس  إنجــازات  االحتــال 
األخــرة بينهــا نجاحها يف إطــاق الصواريخ 
يف  ونجاحهــا  أبيــب(  و)تــل  القــدس  عــى 
مــا  وإحبــاط  الداخــل  فلســطينيي  تحريــك 

ساه "الداخل اإلرسائييل".
وأشــار إىل أنــه "مــن الصعــب عــى الجيــش 
اإلنجــازات  بــن  مــا  الفجــوة  اســتيعاب 
كيــف  حقيقــة  وبــن  بالعمليــة  العســكرية 

ينظر إليها الجمهور اإلرسائييل".
حــاس  نجحــت  أوســع  "بنظــرة  وأكمــل: 

القــدس و)تــل  يف إطــاق الصواريــخ عــى 
وبــث  الداخــل  فلســطينيي  وإثــارة  أبيــب( 
انتهــت  املعركــة  هــذه  بــأن  اإلحبــاط  روح 

بالتعادل".
العودة لالغتياالت

وحــول وجــود قائــد حركــة حــاس يف غــزة 
يف  األركان  رئيــس  ونائــب  الســنوار  يحيــى 
كتائــب القســام مــروان عيــى عــى قامئــة 
االغتيــاالت، قــال إن "هــذا ال يعــد تصنيًفــا 

مناسًبا يف مرحلة ما بن الحروب".
وختــم: "يف الحــرب الجميــع دمهــم مهدور، 
لكــن بــن الحــروب إذا ما أردت قتل أحدهم 
فعليك فعل ذلك دون التحدث باألمر، إذا 
مــا رغبــت بالتنفيــذ فافعل وأنت صامت"، 

عى حد قوله.

بيت لحم/ األناضول:
هكــذا  وأصبــح  جســمه  ه  تشــوَّ "ملــاذا 
شــعره؟ إنــه أمجــد، مــاذا فعــل بــه الثلــج؟ 

ملاذا تغرَّ لون وجهه؟".
حــاول  والذهــول  الصدمــة  مــن  دقائــق 
فيها الفلســطيني أســامة أبو ســلطان، أن 
يقنع نفســه بأن الجثان املســجى أمامه 
يعــود البنــه أمجــد ذي الـــ17 ربيًعــا، لكــن 

إحساسه مرتبك.
الصدمــة،  هــول  مــن  ســلطان،  أبــو  أفــاق 
ث نفســه: "هــذا لــه ِلحيــة،  وانتبــه ثــم حــدَّ
أمجــد طفــل مل تنبــت لحيتــه بعــد، وهــذا 

جسد شخص أربعيني، وأمجد طفل".
املاضيــة،  قبــل  الجمعــة  يــوم  ذلــك  كان 
تســليم  االحتــال  جيــش  أعلــن  حــن 
أبــو  أمجــد  الشــهيد  الطفــل  جثــان 
الجثــان  أن  ســلطان، فكانــت املفاجــأة 
ليس ألمجد، فأعيد لسلطات االحتال، 
مــن   20 يف  أمجــد  جثــان  عــن  وأفــرج 

الشهر الجاري.
واستشــهد أبــو ســلطان يــوم 14 أكتوبــر/
الجــدار  قــرب  املــايض  األول  تريــن 
الفاصــل اإلرسائيــيل املقــام عى أرايض 

بلدة بيت جاال غريب مدينة بيت لحم.
استدراج فإعدام

كبــر  حــد  إىل  مهتــاًّ  "أمجــد"  يكــن  مل 
أن  عــى  والــده  مــع  فاتفــق  بالدراســة، 
ثــم  ومــن  التاســع،  الصــف  عنــد  يتوقــف 
بحســب  الصناعــي،  التعليــم  إىل  يتجــه 

والده.
وانخــرط الفتــى، كالكثــر مــن أبنــاء جيله، 

عــرب  لاحتــال  الشــعبية  املقاومــة  يف 
املشاركة يف املسرات واملظاهرات.

ضابــط  إن  "أمجــد"  عائلــة  وتقــول 
عــن  املســؤول  اإلرسائيــيل،  املخابــرات 
بيــت لحــم، وُيطِلــق عــى نفســه  منطقــة 
أبــو  وســام  "كابــن  هــو  مســتعاًرا  اســًا 
أيــوب"، كان يتوعــد الفتــى، ويســتدرجه 

يك يقتله.
ويدعــم هــذا االتهــام، نــر الضابــط عى 
مقتلــه  عقــب  "فيســبوك"  يف  حســابه 
أبــو  أمجــد  "الشــهيد  فيهــا  قــال  تغريــدة 
ســلطان كان يهــدد وكان يطــب )يهاجــم( 
أوالدكــم  احفظــوا  الدولــة..  أمــن  يف 

بعيدين عن الر".
جــزء  أنهــا  يبــدو  صــورة  الضابــط  ونــر 
الفتــى  وبــن  بينــه  جــرت  محادثــة  مــن 
تشــر  عبــارات  تتضمــن  الفلســطيني، 
مقاومــة  مواصلــة  ســلطان  أبــو  عــزم  إىل 

االحتال.
والحًقــا، يف 31 أكتوبــر/ تريــن األول، 
نــر الضابــط املســؤول عــن منطقة بيت 
لحــم تغريــدة، أعلــن فيهــا انتقالــه لعمــل 

آخر.
أنــه  إال  موثــق،  غــر  الحســاب،  أن  ورغــم 
ينــر  الضابــط  كان  إذ  ــا،  حقيقيًّ يبــدو 
يف  فلســطينين  معتقلــن  صــور  فيــه 
التوقيــف  مراكــز  داخــل  وجودهــم  أثنــاء 

اإلرسائيلية.
ــا، أســاء  كــا كان الضابــط، ينــر دوريًّ
املعتقلــن واملفــرج عنهــم، مــن منطقــة 
بيــت لحــم. كــا يتضمن صوًرا من داخل 

االحتــال،  قــوات  اقتحمتهــا  منــازل، 
واعتقلت أفراًدا منها.

"إن  ســلطان:  أبــو  الفتــى  والــد  ويقــول 
املحادثة التي نرها الضابط، تؤكد أنه 

كان يستفزه وكأنه يستدرجه لقتله".
يف  بــدأ  الــذي  هــو  "الضابــط  ويضيــف: 
فيســبوك(،  موقــع  )عــرب  أمجــد  مراســلة 
ويدعــى  صاحبــك،  اعتقلنــا  لــه  وقــال 

أدهم".
أن  لضابــط  "كيــف  الوالــد:  ويتســاءل 
 14 أو   13 عمــر  يف  طفــًا  يراســل 

سنة؟!".
اإلرسائيــيل،  الضابــط  أن  إىل  وأشــار 
اعتقــل الحًقــا جميــع أصحــاب "أمجــد"، 
لــه  باإليحــاء  واســتفزه  معــه،  تواصــل  ثــم 
بأنــه "شــخص غــر مهــم"، لذلــك نجــا مــن 

االعتقال، عى عكس زمائه.
وُيعلق والد أمجد عى ترصف الضابط: 
"هــذا اســتهداف.. فيــه تحفيــز وتاعــب 

بطفل عمره 14 سنة".
قــوات االحتــال كانــت  أن  وشــدد عــى 
تســتطيع اعتقال "أمجد" بســهولة، سواء 
مــن منزلــه، أو قــرب الجــدار العــازل قبيــل 
إطاق النار عليه، لكنَّ ضابط املخابرات 

كان يخطط إلعدامه "بدم بارد".
ويتابــع أن ابنــه الشــهيد، ُقتــل يف مــكان 
قــرب  بالكامــرات  ومراقــب  مكشــوف 

الجدار العازل.
بإشــعال زجاجــة  هــمَّ  "عندمــا  ويضيــف: 
حارقــة، ُأطلقــت النــار عليــه مــن الخلــف 

وكانوا يستطيعون اعتقاله بسهولة".

مل  "ملــاذا  الشــهيد:  والــد  ويكمــل 
لطفــل  ُنصــب  كمــن  )هــذا(  يعتقلــوه، 
نحــو  ومــى  الليــل،  يف  )تحــرك(  نــاِزل 
كيلومــر، عندمــا أشــعل الزجاجة أطلقوا 
النــار عليــه، أربــع مجموعــات مــن الجيش 
كانــت مختفيــة، وُأطلقــت النــار عليه من 

مسافة 5-4 أمتار".
معلومــات  عــى  حصــل  بأنــه  ويفيــد 
تفيــد بــأن قــوات االحتــال كانــت تراقــب 
املنــزل،  مغادرتــه  منــذ  ولــده،  تحــركات 
استشــهد  الــذي  للمــكان  وصولــه  وحتــى 

فيه.
واستدل الوالد بأن شابًّا آخر كان بصحبة 
"أمجــد"، اعتقــل عندمــا حــاول االقــراب 
مــن الشــهيد ومســاعدته، وكان باإلمــكان 

اعتقال الشهيد أيًضا.
رصاصــات   4 أطلقــوا  "انتَظــروه،  وتابــع: 
 )...( قريبــة  مســافة  مــن  طفــل  عــى 
الزجاجــات  يــرضب  الســابق(  )يف  كان 
)اســمنتي(  الجــدار  عــى  )الحارقــة( 
كرســالة احتجاج، ألن الزجاجات مل تكن 

تصل إىل أكرث من نصف الجدار".
"غرفــة  الحادثــة:  الشــهيد  والــد  ويصــف 
عمليــات كاملــة أدارت عملية االغتيال.. 
مســتحيل أن تصــدق أن هــذا يحــدث مــع 

طفل عمره 14 سنة".
"4 أيام حتى ذاب الجليد"

ابنــه  جثــان  دفــن  أمجــد،  والــد  ورفــض 
فــور تســلمه وقبــل تريحه، فأرســله إىل 
معهــد للتريــح بجامعــة النجاح الوطنية 
مبدينــة نابــل، وانتظــر ذوبــان الجليــد مــن 

الجــاري  الشــهر  مــن   20 الســبت  مســاء 
عمليــة  جــرت  إذ  أمــس،  مــن  أول  حتــى 

التريح.
جثامــن  االحتــال،  ســلطات  ــد  وتجمَّ
درجــة  تصــل  ثاجــات  يف  الشــهداء 
تحــت  مئويــة  درجــة   80 نحــو  حرارتهــا 
الجليــد  ذوبــان  يجعــل  مــا  وهــو  الصفــر، 

يستغرق وقًتا طويًا.
ظهــر  بعــد  ســلطان  أبــو  جثــان  ووصــل 
جــاال  بيــت  مستشــفى  إىل  الخميــس 
اســتعداًدا  نابلــس،  مبدينــة  الحكومــي 
أن  ــح  رجَّ الــذي  والــده،  وفــق  لتشــييعه، 
يصدر تقرير الطب الرعي يف أسبوع.

من جهته، قال عيى عمرو الناشط يف 
توثيق انتهاكات االحتال إن ما جرى مع 

الطفل أمجد هو "َقْتل بدم بارد".
وأضاف عمرو أن "ضابًطا يف املخابرات 
واســتفزه  أمجــد  اســتدرج  اإلرسائيليــة 
موقــع  عــرب  خاصــة  محادثــات  خــال 

ز قوة عسكرية وقتله". فيسبوك، وجهَّ
إطــاق  إىل  ُتشــر  الدالئــل  "كل  وتابــع: 
الرصاص الحي عى الشــهيد من مســافة 
وجــود  مــع  القتــل،  بغــرض  ا،  جــدًّ قريبــة 

إمكانية العتقاله".
وأشــار عمــرو إىل أن "مــا جــرى مــع الفتــى 

أمجد، حصل مع آخرين".
مــن  نفســه  يعــد  "جيــش،  ويكمــل: 
أطفــااًل  يســتدرج  العــامل  جيــوش  أقــوى 
ويســتفزهم ثــم يقتلهــم، هذا يســتوجب 
ماحقــة املجرمــن عــى أفعالهــم وفضح 

مارساتهم".

الفتى أبو سلطان.. استدراج فـ"قتل" فـ"تجميد جثامن"
مواطنون يشيعون الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان يف بيت لحم            )األناضول(
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انتهاك صارخ لحرمة "اإلبراهيمي".. رئيس دولة 
االحتالل يستعد إلنارة "الشمعدان" فيه

اآلالف أدوا فجر الجمعة في رحابه
حامس تدعو جامهري شعبنا للتصدي القتحــام 

هرتســـوغ للمسجــــد اإلبراهيمــــي

وتهجيرهم من أراضيهم
حملة أمنية وضغوطات إرسائيلية عىل أهايل النقب ملشاركتهم يف "هبة الكرامة"

"التطبيع خيانة".. وسم يتصدر "تويتر" في المغرب
ا يزورون )إرسائيل( ومنظمٌة تحذر من التداعيات الخطرية للتطبيع 70 رجل أعامل مغربيًّ

الرباط-النارصة/ فلسطني:
يعتــزم االتحــاد العــام للمقــاوالت يف املغرب، 
إرســال بعثــة اقتصاديــة إىل )إرسائيــل( مكونــة 
مــن 70 رجــل أعــال يرتأســها رئيــس االتحــاد 
القطاعــات  مختلــف  وتشــمل  لعلــج،  شــكيب 
ســبل  املشــرتك الستكشــاف  االهتــام  ذات 
يف  والتجاريــة  االقتصاديــة  العالقــات  تعزيــز 
املدة املمتدة بني 12 و15 ديسمرب/ كانون 

األول الوشيك.
تــأيت  أمــس،  العربيــة،   "i24" قنــاة  وبحســب 
إطــالق  هامــش  عــى  املغربيــة  البعثــة  زيــارة 
الخطــوط امللكيــة املغربيــة لخط جوي مبارش 
ومتثــل  أبيــب(،  و)تــل  البيضــاء  الــدار  بــني 
مختلــف القطاعــات ذات االهتــام املشــرتك 
والزراعــة  والصناعــة  الســياحة  غــرار  عــى 
والصحــة  والتعليــم،  واالبتــكار،  والتكنولوجيــا 
والطاقــات املتجددة وكذا التمويل والتأمني، 

فضاًل عن التوزيع واسع النطاق والنسيج.
التشــابه  "بالنظــر إىل أوجــه  إنــه   وقــال لعلــج: 
والتكامل بني االقتصاد املغريب واإلرسائييل، 
فاعلينــا  أمــام  متاحــة  عديــدة  فــرص  هنــاك 
ويف  القطاعــات  مختلــف  يف  االقتصاديــني 

أسواق جديدة" حسب تعبريه. 
برنامــج  أن  إىل  اإلرسائيليــة  القنــاة  وأشــارت 

البعثــة يتضمــن منتــدى اقتصاديــا إرسائيليــا-
مغربيــا، مــن املقــرر عقــده يــوم 13 ديســمرب 
القــادم برشاكــة مــع هيئــة املشــغلني وأربــاب 
بحضــور   )IEBO( اإلرسائيليــة  األعــال 
املقــاوالت اإلرسائيليــة، فضال عن اجتاعات 
زيــارات  وكذلــك  رابح-رابــح،  املقــاوالت  بــني 

ملواقع صناعية وزراعية.
لدراســات  والتنميــة  العــدل  منظمــة  وحــذرت 
الرشق األوســط وشــال إفريقيا من تداعيات 
حاثــة  )إرسائيــل(،  مــع  املغــريب  التطبيــع 
رفًضــا  االنتفاضــة  عــى  املغــريب  الشــعب 

التفاقيات التطبيع.
يف  والتنميــة،  العــدل  منظمــة  وشــددت 
والسياســية  الحزبيــة  والهيئــات  أمــس،  بيــان، 
الحقوقيــة  والهيئــات  والنقابــات  والشــعبية 
واإلعالميــة يف املغــرب، عى رضورة الضغط 
االتفاقيــات  إللغــاء  املغربيــة  الحكومــة  عــى 
املغــرب  أبرمتهــا  التــي  والعســكرية  الدفاعيــة 

مع )إرسائيل(.
وأكد املتحدث باسم املنظمة زيدان الثنايئ، 
االتفاقيــات  مــن  يســتفيد  لــن  املغــرب  أن 
الدفاعية والعسكرية مع )إرسائيل(، واستدل 
بإبــرام اإلمــارات اتفاقيــات تطبيــع مــع األخرية، 
ومع ذلك قامت دولة االحتالل بالضغط عى 

واشنطن ملنع بيع طائرات أف 35 ألبو ظبي.
وقال الثنايئ: إن الدول التي أبرمت اتفاقيات 
تطبيــع مــع )إرسائيــل( مل توقــع أي اتفاقيــات 
دفاعيــة أو عســكرية مــع )إرسائيــل( ومــن بينهــا 

مرص واألردن.
املغــرب،  والتنميــة،  العــدل  منظمــة  وحــذرت 
مــن اخــرتاق )إرسائيــل( ألمنهــا القومــي تحــت 
والدفاعيــة،  العســكرية  االتفاقيــات  غطــاء 
األمــر الــذى سيشــكل خطــًرا عــى وحــدة وأمــن 
املغرب، كا حذرت من استغالل )إرسائيل( 
غطــاء  تحــت  املغــريب  الشــعب  لــروات 

االتفاقيات االقتصادية والتجارية.
منصــة  تصــدر  خيانــة"  "التطبيــع  وســم  وكان 
احتجاًجــا  الخميــس،  املغــرب،  يف  "تويــرت" 
عــى أول زيــارة أجراهــا وزيــر جيــش االحتــالل 

بيني غانتس إىل الرباط.
العاصمــة  إىل  غانتــس  وصــل  والثالثــاء، 
املغربية، يف أول زيارة لوزير جيش إرسائييل 
شــعبية  وانتقــادات  رفــض  وســط  البــالد،  إىل 

واسعة.
الحســني، تحــت وســم  الناشــط أحمــد  وغــرد 
"التطبيــع خيانــة" عــرب تويــرت قائــاًل: "تلويــث 
يجــوز  ال  جرميــة  الصهاينــة  برجــس  البــالد 
أحمــد حفــي:  قــال  فيــا  عنهــا".  الســكوت 

يشء  املغــرب  يف  اإلرسائيليــون  "الضبــاط 
مثري لالشمئزاز يف زمن االنبطاح والهوان".

كــا دون الناشــط محمــد الــوردي، تغريدتــه: 
مــع  التطبيــع  منافــع  بعــض  أردتــم معرفــة  " إذا 
الكيــان املخــروم )يف إشــارة إلرسائيــل( انظــروا 

إىل حال الدول التي سبقتنا".
وتابــع الــوردي: "انظــروا إىل حــال إثيوبيــا اآلن 
أيــام قليلــة، وقــد تقــع البــالد يف قبضــة إقليــم 
تغراي.. انظروا إىل مرص والسودان، لن يكون 

املغرب استثناء. فلتتحملوا مسؤولياتكم".
واألربعاء، فضت قوات األمن املغربية، وقفة 
احتجاجيــة وســط العاصمــة الربــاط، احتجاًجا 

عى زيارة وزير جيش االحتالل.
أعلنتــا  قــد  واملغــرب  )إرسائيــل(  وكانــت 
العالقــات  اســتئناف  املــايض،  العــام  نهايــة 
عــام  منــذ  توقفهــا  بعــد  بينهــا  الدبلوماســية 

.2002

ســفارة  افُتِتحــت  الحــني،  ذلــك  ومنــذ 
بهــا  قــام  زيــارة  يف  باملغــرب  لـ)إرسائيــل( 
يف  الربــاط  إىل  البيــد  يائــري  الخارجيــة  وزيــر 
افتتــاح  أُعيــد  كــا  املــايض،  آب  أغســطس/ 
أبيــب"  "تــل  يف  املغــريب  االتصــال  مكتــب 
وتدشــني خــط طــريان مبارش بــني الرباط و)تل 

أبيب(.

سفري إرسائييل سابق: العالقة مع البحرين 
جزء من اإلسرتاتيجية األمنية ضد إيران

النارصة/ فلسطني:
البحريــن  الســابق يف  الســفري اإلرسائيــيل  قــال 
إيتــاي تغــر: إن املنامــة تنظــر إىل العالقــة مــع 
)تل أبيب( كجزء من إسرتاتيجيتها األمنية ضد 

التهديدات اإليرانية، حسب زعمه.
أكســيوس  ملوقــع  ترصيــح  يف  تغــر  وأوضــح 
التطبيــع  اتفاقيــات  منــذ  أنــه  أمــس،  األمريــي، 
الــدول  ركــزت  والبحريــن(،  اإلمــارات  )مــع 
االقتصــادي،  التعــاون  عــى  أساًســا  املطبعــة 
لكن البحرينيني أوضحوا أنهم "لن يخجلوا" من 

التنسيق بشأن إيران.
مــن  جــزء  )إرسائيــل(  مــع  العالقــات  أن  وأكــد 
التصــدي  يف  األمنيــة  البحريــن  إســرتاتيجية 

للتهديد القادم من طهران.
وقــال: إن البحرينيــني يعرفــون مــا نتحــدث عنــه، 
فإيــران تبعــد نحــو 90 ميــاًل، و"هنــاك طائــرات 
إيرانيــة مــن دون طيــار تحلــق فــوق رؤوســهم يف 

طريقها ملهاجمة السعودية".
يف  املزدهــرة  )إرسائيــل(  رشاكات  أن  وادعــي 
املنطقة ستبقي اإليرانيني يقظني عى الدوام.

)إرسائيــل(  عالقــة  ل  حــوَّ -الــذي  تغــر  وأضــاف 
إن  علنيــة-  عالقــة  إىل  بالبحريــن  الرسيــة 
اإليرانيني فتحوا جبهة ضدنا يف سوريا ولبنان، 
يروننــا  الخليــج  عــرب  اآلن  ينظــرون  عندمــا  لكــن 

ا منهم. هناك مع حلفائنا قريبني جدًّ
وأشــار موقــع "أكســيوس" إىل زيــارة وكيــل وزارة 
الخارجيــة البحرينيــة الشــيخ عبــد اللــه بــن أحمد 
أغســطس/آب  يف  )إرسائيــل(  إىل  خليفــة  آل 
املــايض، ونــرش حينهــا صــورة مــن اجتــاع مــع 
العمليــات  عــن  املســؤول  اإلرسائيــيل  الجــرال 

ضد إيران.
ونقــل املوقــع عــن تغــر قوله إن الصورة تســاوي 
عــى  وافــق  اللــه  عبــد  الشــيخ  وأن  كلمــة،  ألــف 
البيــان الصحفــي املصاحــب للصــورة، وأكــد أن 

الجانبني اتفقا عى تعزيز التعاون األمني.
البحريــن  أن  اإلرسائيــيل  الدبلومــايس  وأكــد 
أســاه  ملــا  شــاملة  إســرتاتيجية  وضعــت  قــد 
"الســالم الدافئ مع )إرسائيل( يف جميع أبعاد 

العالقة".
ووقعــت كل مــن اإلمــارات والبحريــن منتصــف 
لتطبيــع  اتفاقــات   2020 ســبتمرب/أيلول 
رســمي  حفــل  يف  )إرسائيــل(  مــع  العالقــات 

استضافته حديقة البيت األبيض.
ويف سبتمرب/أيلول 2021 افتتح وزير خارجية 
يف  أبيــب(  لـ)تــل  ســفارة  لبيــد  يائــري  االحتــالل 
املنامــة، يف زيــارة التقــى خاللها ملك البحرين 
حمــد بــن عيــى آل خليفــة ومســؤولني آخريــن 

بارزين.

النقب املحتل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
حملــة  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  تنفــذ 
مختلفــة  ضغوطــات  ومتــارس  واســعة  أمنيــة 
عــى أهــايل النقــب داخــل األرايض املحتلــة 
"هبــة  يف  ملشــاركتهم  انتقاًمــا   ،1948 عــام 
واملســجد  للقــدس  نــرصة  األخــرية  الكرامــة" 
األقــى املبــارك ورفًضــا للعــدوان اإلرسائييل 

عى غزة.
وبحسب رواية أهايل النقب، فإن االعتقاالت 
الهبــة يف مايــو/  منــذ  تتوقــف  اإلرسائيليــة مل 
أيــار املــايض، بــل صاحبهــا سلســلة إجــراءات 

إرسائيلية عنرصية.
وكان املئــات مــن جنــود االحتــالل، اقتحمــوا، 
بذريعــة  بالنقــب  مناطــق  أمــس،  مــن  أول 

"مكافحــة الجرميــة يف الوســط الفلســطيني"، 
يف عملية هي الثالثة يف غضون ستة أسابيع.
عومــر  الداخــيل  االحتــالل  أمــن  وزيــر  وقــال 
الهجــوم،  إىل  الدفــاع  مــن  "انتقلنــا  بارليــف: 
أن  تنتظــر  ال  للخطــر،  حياتــك  يعــرض  مــن 
يصــل إليــك، يجــب أن تــأيت إليــه إىل البيــت 

وتهاجمه".
"حرب غير مسبوقة"

وأكــد رئيــس "املجلــس االقليمــي للقــرى غــري 
الشــيخ  النقــب  يف  ــا"  إرسائيليًّ بهــا  املعــرتف 
عطيــة األعســم، أن حكومــة االحتــالل متــارس 
"هبــة  منــذ  النقــب  ضــد  مســبوقة  غــري  حرًبــا 

الكرامة".
لصحيفــة  حديثــه  يف  األعســم  ودلــل 

"فلســطني"، باعتقــال قــوات االحتــالل مئــات 
يف  مشــاركتهم  خلفيــة  عــى  الفلســطينيني 

الحراك الجاهريي لفلسطينيي الـ48.
وأشــار إىل أن "املتطرفــني اليهــود" يحرضــون 
حكومتهم عى ما يسمونه "حسم األمور" يف 
"العــرب يحكمونــه  أن  بزعــم  النقــب املحتــل، 
وليــس )إرسائيــل(، حتــى إنهــم )اليهــود( دعــوا 

الحتالله مجدًدا وكأنها ليست محتلة".
وأوضح األعسم أن الهدف اإلرسائييل من وراء 
حملتهم األمنية هو دفع أهايل النقب للرحيل 
إرسائيــيل  مبقــرتح  والقبــول  أراضيهــم،  مــن 
مــن  محــددة  مســاحة  يف  بتجميعهــم  يقــي 
األرض واالســتيالء عــى بقيــة أراضيهــم، "وهو 
أمــر مرفــوض، ونــدرك أنهــم ميارســون البطــش 

والرتهيــب واملالحقــة وهدم البيــوت إلرغامنا 
عى املوافقة". 

واتفق املسؤول امليداين للمجلس اإلقليمي 
للقــرى غــري املعــرتف بهــا، معيقــل الهواشــلة، 
مع سابقه، بأن هناك هجمة إرسائيلية رشسة 
ضــد النقــب يف عــدة اتجاهــات، منهــا محاولة 
إقامة ســكك قطار ومعســكرات جيش وغريها 

من املرافق عرب أراضيهم.
إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  الهواشــلة  وأشــار 
عــرب  تلــول  أبــو  لقريــة  العســكرية  االقتحامــات 
إنــزال جــوي؛ بزعــم مكافحــة الجرميــة، وكذلــك 
اقتحــام خربــة وطــن وهــدم عدة بيوت لعشــرية 

أبو عنزة.
"اليمــني  مــن  كبــرًيا  ضغًطــا  هنــاك  إن  وقــال 

النقــب  أهــايل  لدفــع  اإلرسائيــيل"  املتطــرف 
للتخيل عن أراضيهم.

ثمن باهظ
-وفــق  النقــب  أهــايل  محاربــة  طــرق  ومــن 
يف  تحتيــة  بنيــة  أي  وجــود  عــدم  الهواشــلة- 
قراهــم حتــى التــي اعــرتف االحتــالل بهــا، فــال 
ماء وال كهرباء فيها، يف حني توجد إخطارات 
لهدم عدة قرى غري معرتف بها كالبقيعة وتل 

عراد.
مــع  توجهــوا  النقــب  وجهــاء  أن  إىل  ولفــت 
االحتــالل  ملحاكــم  القانــوين  "عدالــة"  مركــز 
للدفاع عن حقوقهم، لكنهم "يدركون أن هذه 

املحاكم لن تنصفهم".
ونبه إىل أن زيادة أعداد أهايل النقب هو أمر 

يثري غضب حكومة االحتالل، موضًحا: "نحن 
اليــوم قرابــة 300 ألــف مواطــن عــى %3 فقــط 
مــن مســاحة النقــب البالغــة 12 مليــون و800 

ألف كيلو مرت مربع".
مــن  يتجــزأ  ال  كجــزء  النقــب  أهــايل  أن  وأكــد 
ا  الشــعب الفلســطيني يدفعون مثًنا غالًيا جدًّ
لصمودهــم يف أرضهــم، فيحرمــون مــن جميــع 
حقوقهــم اإلنســانية وأولهــا حقهــم يف الســكن 
فهــم مــا زالــوا يســكنون يف خيــام وبركســات، 
يف حني يهدم االحتالل 2500 منزل لهم كل 

عام.
رضورة  عــى  الهواشــلة  شــدد  ذلــك،  وإزاء 
املحتلــة؛  أراضينــا  يف  الصمــود  مواصلــة 
للحيلولة دون تنفيذ املخططات اإلرسائيلية.

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
املســجد  لحرمــة  صــارخ  انتهــاك  يف 
الشــعب  ملشــاعر  واســتفزاز  اإلبراهيمــي، 
الفلســطيني، يســتعد رئيــس دولــة االحتــالل 
افتتــاح  هرتســوغ  إســحاق  اإلرسائيــيل 
احتفــاالت مــا يســمى بعيــد األنــوار "حانــوكا" 
يف  األوىل  الشــمعة  بإضــاءة  اليهــودي، 

املسجد غًدا.
وتعــد خطــوة هرتســوغ تأكيــًدا إرسائيليــا عــى 
االســتيالء عــى مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة 
الغربية املحتلة إىل دولته املزعومة، خاصة أن 
ذلك يأيت بالتزامن مع إعالن حكومة االحتالل 
اســتيطانية  وحــدة   372 بنــاء  عــى  املصادقــة 

جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع".
وســبق خطــوة االحتــالل االســتفزازية الرشوع 
عــى  تهويــدي  مــرشوع  بتنفيــذ  أشــهر  قبــل 
مساحة 300 مرت مربع من ساحات املسجد 
اإلبراهيمــي ومرافقــه، يشــمل تركيب مصعد 
كهربايئ، لتســهيل اقتحامات املســتوطنني، 

وقد تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.
باســتيالء  االســتيطاين  املــرشوع  ويهــدد 
االحتالل عى مرافق تاريخية قرب املسجد 
البنــاء  صالحيــة  وســحب  اإلبراهيمــي 

والتخطيط من بلدية الخليل.
وأكــد مديــر املســجد اإلبراهيمــي حفظــي أبو 
الخليــل  مدينــة  عنــوان  املســجد  أن  ســنينة 
وســيبقى قلــب املدينــة النابــض وذا أهميــة 
دينية مقدســة للمســلمني، مشــريا إىل أنه مل 
يســلم مــن رش االحتــالل الــذي يحــاول فــرض 

الهيمنة التامة عليه وباحاته.
لصحيفــة  حديــث  يف  ســنينة  أبــو  ولفــت 

دولــة  رئيــس  اســتعداد  أن  إىل  "فلســطني" 
االحتــالل إلضاءة "الشــمعدان" يف املســجد 
حكومــة  مــن  جديــدًا  ليــس  أمــر  اإلبراهيمــي 
االحتالل التي تواصل هدف إحكام السيطرة 

عليه، وتهويد املقدسات اإلسالمية كافة.
وقال: "حني يأيت رئيس دولة االحتالل إلنارة 
الشمعدان داخل املسجد اإلبراهيمي، وهو 
منصــوب عى ســطح املســجد منــذ منتصف 
الشــهر الجــاري يف تعــدٍّ واضــح عــى حرمتــه، 
يــدل  فهــذا  املســلمني،  ملشــاعر  واســتفزاز 
عــى نيــة االحتــالل تهويــد املنطقة وما تبقى 

من املسجد ليكون لقمة سائغة له".
عــى  باســتمرار  يعمــل  االحتــالل  أن  وأوضــح 
رفــع  إذ مينــع  اإلبراهيمــي،  املســجد  تهويــد 
صــالة  وقــت  ومــع  ســبت،  يــوم  كل  األذان 
اآلثــار  عــن  التنقيــب  ويواصــل  املغــرب، 
الســيطرة  إلكــال  باحاتــه،  يف  املوجــودة 

عليه.
جــزء  اإلبراهيمــي  املســجد  أن  عــى  وشــدد 
مــن عقيــدة املســلمني، وأنــه أمانــة يف رقــاب 
أصحــاب  مــن  بــد  وال  جميًعــا،  املســلمني 
املخططــات  هــذه  ملثــل  التصــدي  القــرار 
وإيصــال  املقدســات،  بحــق  ُتقــرتف  التــي 
رســالة املســجد، حتــى يكــون مكانــا خالصــا 
للمسلمني وحدهم، وفق الدين اإلسالمي.

وبني أن إدارة املســجد اإلبراهيمي ترصد أي 
اعتداء يحدث ضده، وُتعلم به وزارة األوقاف 
أوال بــأول، والتــي تقــوم بدورهــا برفــع مذكرات 
األمــم  منظمــة  وخاصــة  الدوليــة  للمنظــات 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "يونسكو".

عبــد  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  وأكــد 

مــن  يريــد  االحتــالل  أن  حنتــش  الهــادي 
املســجد  داخــل  "الشــمعدان"  إنــارة  خــالل 
املزعومــة  رشعيتــه  إضفــاء  اإلبراهيمــي 
أنــه  موضحــا  بأكملهــا،  الخليــل  مدينــة  عــى 
الــرتاث  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  املســجد  يعــد 
الصهيــوين، وســبق وأعلــن ذلــك علنــا، ورفــع 

علمه فوقه.
ولفــت حنتــش يف حديــث لـ"فلســطني" إىل 
أن ســلطات االحتــالل أعلنــت قبــل أيــام بنــاء 
إىل  منبهــا  قلنديــا،  قــرب  جديــدة  مســتوطنة 
وهــو  املعلــن  مــن  أخطــر  بــيء  تقــوم  أنهــا 
"االســتيطان الهــادئ" الــذي يجــري عــى قــدم 
حكومــة  يف  متنفــذة  شــخصيات  مــن  وســاق 

االحتالل.
ملواجهــة  املطلــوب  أن  عــى  وشــدد 
األمــور  مقالــد  تســليم  االحتــالل  مخططــات 
رساحــه  وإطــالق  الفلســطيني  للشــعب 
أرضــه  عــن  للدفــاع  ثالثــة،  انتفاضــة  لتفجــري 
وصــد جرائــم االحتــالل ومســتوطنيه، لكــون ال 

يشء يردعهم إال القوة.
رئيــس  صــادق   ،2020 أيــار  مايــو/   3 ويف 
حينــا  بينيــت،  نفتــايل  االحتــالل  حكومــة 
كان وزيــر الجيــش آنــذاك، عــى وضــع اليــد 
عــى مناطــق مالصقــة للمســجد اإلبراهيمــي 
إلنشــاء املصعــد الــذي أقره "مجلس التنظيم 
املدنيــة  اإلدارة  أذرع  إحــدى  األعــى" 

اإلرسائيلية بالضفة الغربية.
ويف يوليو/ متوز 2017، قررت لجنة الرتاث 
إدراج  "يونســكو"  ملنظمــة  التابعــة  العاملــي 
يف  القدميــة  والبلــدة  اإلبراهيمــي  املســجد 

الخليل عى الئحة الرتاث العاملي.

غزة-الخليل/ فلسطني:
حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
جاهري شعبنا إىل التصدي القتحام مرتقب 
إســحاق  اإلرسائيــيل  االحتــالل  دولــة  لرئيــس 
مدينــة  يف  اإلبراهيمــي  للمســجد  هرتســوغ 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل 

لالحتفال بعيد يهودي.
أن هرتســوغ،  إعــالم عربيــة،  وذكــرت وســائل 
يعتــزم اقتحــام الحــرم اإلبراهيمي يف الخليل، 
مبــا  االحتفــال  يف  للمشــاركة  األحــد،  غــًدا 

ُيسمى "عيد األنوار" اليهودي.
وعــد القيــادي يف حــاس إســاعيل رضــوان، 
يف بيــان، أمــس، االقتحــام املزمــع لهرتســوغ 
الفلســطيني،  الشــعب  ملشــاعر  "اســتفزاًزا 
وانتهاًكا صارًخا لحرمة املسجد اإلبراهيمي".

ل حكومة االحتالل كامل املسؤولية عن  وحمَّ
تداعيات هذا االعتداء، داعًيا الفلســطينيني 
يف الخليــل والضفــة الغربيــة إىل التصــدي لــه 

ومواجهته.
وأكد رضوان أن "املسجد اإلبراهيمي وحائط 
إســالمي،  ملــك  األقــى  واملســجد  الــرباق 
ولــن يفلــح االحتالل يف قلب الحقائق وفرض 

وقائع جديدة عى األرض".
الخليــل،  مدينــة  يف  املواطنــني  آالف  وكان 
أدوا صالة "فجر الرباط العظيم" يف املسجد 
اإلبراهيمي، رفًضا للمشــاريع التهويدية التي 

تهدده.
الخارجيــة  وســاحاته  املســجد  وامتــأ 
مدينــة  عائــالت  مشــاركة  وســط  باملصلــني، 
الخليل بشبابها وأطفالها ونسائها الذين أموا 

املسجد منذ ساعات الفجر األوىل.
وشــهدت فعاليــات فجــر أمــس يف املســجد 
اإلبراهيمي زفاف الشابني كرم حاتم قفيشة، 
وهيثــم عــزام نــريوخ، بعــد االنتهــاء مــن الصــالة 
مت زفة وسط أناشيد وأهازيج شعبية. إذ ُنظِّ

ورشعــت ســلطات االحتــالل، قبــل أشــهر، يف 

تنفيــذ مــرشوع تهويــدي عــى مســاحة 300 
مــرت مربــع مــن ســاحات املســجد اإلبراهيمــي 
كهربــايئ،  مصعــد  تركيــب  يشــمل  ومرافقــه، 
ص  لتسهيل اقتحامات املستوطنني، إذ ُخصِّ

مليونا شيقل لتمويله.
البلــدة  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  ويقــع 
لســيطرة  الخاضعــة  الخليــل،  مــن  القدميــة 
 400 نحــو  فيهــا  ويســتوطن  االحتــالل، 
جنــدي   1500 حــوايل  يحرســهم  مســتوطن 

إرسائييل.
إىل  املســجد  ــم  ُيقسَّ  ،1994 عــام  ومنــذ 
وآخــر  باملســلمني  خــاص  قســم  قســمني: 
باليهــود، وذلــك يف إثــر قيــام مســتوطن بقتــل 
 25 يف  الفجــر،  صــالة  يف  ا  فلســطينيًّ  29

فرباير/شباط من العام ذاته.
لجنــة  أعلنــت   ،2017 يوليو/متــوز  ويف 
الحــرم  لـ"يونســكو"  التابعــة  العاملــي  الــرتاث 

ا. ا فلسطينيًّ اإلبراهيمي موقًعا تراثيًّ

مواطنون يؤدون صالة مواطنون يؤدون صالة 
الفجــــــــــــر فـــي املسجــــــــد الفجــــــــــــر فـــي املسجــــــــد 
اإلبراهيمي فجر األمساإلبراهيمي فجر األمس
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ا  قمع الحريات محليًّ
ا وتكرميها دوليًّ

انخفــض مســتوى الحريــات للحضيــض يف الضفة الغربية 
ســنوات،  منــذ  األســوأ  تصنــف  وقــد   ،2021 عــام  خــال 
وخاصــة بعــد اغتيــال الناشــط الســيايس نــزار بنــات، ومــا 
تبــع ذلــك مــن اعتقال وســحل ومطاردة للنشــطاء والتســر 
عــى القتلــة وتقديــم الحاميــة لهم، كذلــك تجنيد القضاء 
األمنيــة  مــن املنظومــة  األمنيــة، وبغطــاء  لخدمــة األجهــزة 

الرسمية.
والقامئــة طويلــة يف االنتهــاكات العامــة، وقمــع الحريــات 
العامــة واالعتقــاالت السياســية التــي وصلــت الســتهداف 
كل ما يطلق صوًتا ينتقد الســلطة الفلســطينية ورئيســها، 

وكذلك كل األرسى املحررين.
الصحفيــة  الزميلــة  حصلــت  املــايض  األســبوع  خــال 
مجدولني حسونة عى جائزة حرية الصحافة لعام 2021 
الدوليــة، وحســونة مــن  بــا حــدود  مــن منظمــة مراســلون 
واملطــاردة  لاعتقــال  تعرضــوا  الذيــن  الصحفيــني  أكــر 
الســلطة  قبــل  مــن  الســفر  مــن  واملنــع  واالســتدعاء 
واالحتــال، وكانــت منوذجــا لاســتهداف املــزدوج الــذي 
لــه الصحفيــون الفلســطينيون وكذلــك النشــطاء  يتعــرض 

املعارضون.
حصلــت حســونة عــى الجائــزة بينــام زميلهــا نســيم معــا 
يتعرض للشــبح والتعذيب يف ســجون الســلطة، والحملة 
الجديــدة ضــد إذاعــة علــم يف الخليــل التــي تحــوز حضورا 
إعاميا مهام خال السنوات األخرية، وتم اتخاذ إجراءات 

متنعها من القيام بتغطية األحداث العامة والسياسية.
يف حني يكرم اإلعام الفلسطيني دولًيا، ويشهد الجميع 
لإلعامــي والصحفــي الفلســطيني بالشــجاعة يف تغطيــة 
دوليــة  جوائــز  عــى  كــر  إعاميــون  ويحــوز  األحــداث، 
وســحلهم  وتعذيبهــم  اعتقالهــم  يتــم  حــني  يف  وعربيــة، 
ومنعهــم مــن الســفر مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف مفارقــة 
غريبــة، يضــاف لهــا االســتهداف املشــرك مــن االحتــال 
تغطيــة  أثنــاء  يف  ويطاردهــم  ويصيبهــم  يقتلهــم  الــذي 

األحداث واملواجهات يف الضفة الغربية.
االســتهداف،  دائــرة  يف  الفلســطيني  الصحفــي  أصبــح 
لــه  املحليــة  الحاميــة  توفــري  رضورة  ملرحلــة  ووصــل 
وماحقــة مرتكبــي االنتهــاكات ضده، ووضع حد لسياســة 
جانــب  إىل  الطرفــني،  قبــل  مــن  املشــرك  االســتهداف 
محاســبة مــن يقومــون بتلــك االنتهــاكات، وخطــورة ذلــك 
عــى مســتوى الحريــات يف الضفــة، وخشــية اســتمرارها 
بنــاء منظومــة  مــن دورهــم يف  يحــد  مــا   ،2021 عــام  يف 
مدنيــة ســليمة، وأن حاميتهــم ال تكــون منفصلــة عن توفري 

أجواء من الحريات والسامة املهنية لهم.

الريسوين: التطبيع مع )إرسائيل( لن يضيف للمغرب "إال االخرتاق والتوريط"

الجهاد تنظم مسيرة احتجاجية رفضا لسلوك أجهزة السلطة
حامس تطالب بوقف االعتقاالت السياسية 

واالعتداء عىل املحررين بالضفة
رام الله/ فلسطني:

طالبــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة بوقــف االعتقــاالت 
السياســية واالعتداء عى األرسى املحررين ومراســم اســتقبالهم، محذرة من عواقب ذلك 

ا. ا وشعبيًّ وطنيًّ
أجهــزة  اعتقــال  أمــس،  الرحمــن شــديد، يف ترصيــح،  القيــادي يف حــامس عبــد  واســتنكر 
الســلطة لعــدد مــن النشــطاء واألرسى املحرريــن يف الضفــة، وآخرهــم مجموعــة مــن نشــطاء 

الجهاد اإلسامي من مخيم جنني.
وعدَّ شديد االعتقال السيايس وماحقة النشطاء والحقوقيني واألرسى املحررين والطلبة 

الجامعيني، هدفه تدمري الطاقات الفلسطينية، وخدمة مجانية لاحتال.
ــل املســؤولية الكاملــة لرئيــس الســلطة محمــود عباس، مؤكًدا أن شــعبنا ســريفض هذه  وحمَّ

االنتهاكات مبختلف الطرق واألساليب.
ودعــا النشــطاء وجميــع املواطنــني إىل رفــض االعتقــال واالســتدعاء عــى خلفيــة سياســية، 

والتمسك بالحقوق القانونية والوطنية التي تجرم االعتقال عى خلفية سياسية.
االنتهــاكات  لهــذه  التصــدي  يف  بدورهــا  بالقيــام  الحقوقيــة  املنظــامت  شــديد  وطالــب 

املنظمة، والعمل عى وقفها وحامية املستهدفني بهذه السياسة املرفوضة.
ودعا القيادي يف حامس مختلف القوى والفصائل واملجتمع املدين إىل العمل الجامعي 
لردع السلطة عن االنزالق أكر يف جرمية التنسيق األمني مع االحتال، التي يعد االعتقال 

السيايس "أحد إفرازاتها املرة".
وكانــت حركــة الجهــاد اإلســامي، نظمــت ليلــة الجمعــة مســرية جامهرييــة يف بلــدة طمــون 
مبحافظة طوباس، احتجاًجا عى ســلوك أجهزة الســلطة التي قطعت الطريق عى موكب 

الستقبال أسري محرر من سجون االحتال اإلرسائييل.
وهتف املشاركون يف املسرية بهتافات وطنية تشيد ببطوالت املقاومة واألرسى، وأخرى 

منددة بالتنسيق األمني.
وأقدمت أجهزة السلطة عى قطع الطريق أمام موكب استقبال األسري املحرر عزمي بني 

عودة وإطاق النار عى املوكب بشكل جنوين.

خشية السلطة تصاعد املقاومة بالضفة تدفعها ملحاربة معقلها جنني
نابلس-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

الغربيــة املحتلــة إىل  الضفــة  عــودة  مــن  الخشــية 
االحتــال  ملقاومــة  ســاحة  الطبيعــي  وضعهــا 
اإلرسائيــيل جعلــت الســلطة بــرام الله ال تستســيغ 
مخيــم  العســكرية يف  لألجنحــة  أي مظاهــر  رؤيــة 
جنــني، إلدراكهــا أن هــذا األمــر ســيهدد وجودهــا 
الوظيفــي  وأدائهــا  األمنــي  التنســيق  عــى  القائــم 
لاحتال، وفًقا لحديث قيادي ومحلل سيايس.

عــن  مؤخــرا  اللبنانيــة  األخبــار  صحيفــة  ونقلــت 
الســلطة  رئيــس  "إن  قولهــا:  الســلطة  يف  مصــادر 
محمود عباس أقر خّطة عرضتها عليه أجهزة أمنه، 
بإرشاف رئيس جهاز املخابرات اللواء ماجد فرج، 
وعضو اللجنة املركزية لحركة فتح حسني الشيخ، 

إليقاف مسار تنامي قوة املقاومة يف جنني".
عقيدة التنسيق األمني

القيادي يف حركة الجهاد اإلسامي خرض عدنان 
أمنهــا  وأجهــزة  الســلطة  مهاجمــة  يســتبعد  مل 
املقاومة يف جنني، ألن العقيدة األمنية للســلطة 
برأيــه تقــوم عــى "منــع املقاومة املســلحة بكل ما 
أوتيــت مــن قــوة"، ودليــل ذلــك "مصــادرة الســاح 
واعتقــال األرسى املحرريــن الذين يحاولون ترميم 
خاصــة،  اإلســامية  للتيــارات  العســكرية  البنيــة 

واملقاومة الفلسطينية عامة".
صحفيــة  إىل  حديــث  يف  عدنــان  ووصــف 
"فلســطني" ترصيحــات محافظ جنــني والتحركات 
مــكان  بأنــه  ووصمــه  املخيــم  ضــد  األمنيــة 
للخارجــني عــن القانــون والفلتــان األمنــي والزعــران 
ا ذلــك تجنًيــا عــى املخيم، يف  بـ"املؤســفة"، عــادًّ
تجاهــل واضــح للظواهــر الســلبية وفلتــان الســاح 

مبناطق أخرى يف الضفة الغربية ووقوف السلطة 
أمام ذلك مكتوفة األيدي.

ولفــت إىل أن هنــاك خلًطــا واضًحــا يف األوراق، 
ومحاولة لشيطنة املخيم، والحديث عن أن األمر 
مجرد بحث عن مطلوبني جنائيني، مشرًيا إىل أن 
الســلطة مل تتوقــف أصــًا عــن ماحقــة املقاومــني 
ومصــادرة ســاحهم، ورئيســها عبــاس أوضــح منــذ 
زمــن أن ســلطته ماضيــة يف تجفيــف منابــع املــال 

والساح للمقاومة.
وقال عدنان: "نستغرب غضب السلطة من ظهور 
جنــازة  يف  وراياتهــا  بســاحها  املقاومــة  أجنحــة 
املرحــوم وصفــي قبهــا، وكأن األمــر محــرم عليهــا، 
يف حــني نــرى مســلحي الحــزب الحاكــم يخرجــون 
محرريــن  أرسى  واســتقباالت  اســتعراضات  يف 

الخــرضاء  الرايــة  أمــا  الهــواء،  يف  النــار  ويطلقــون 
فأصبحت ممنوعة يف استقباالت أرسى حامس، 

وتصادر، كام حدث مراًرا أخرًيا".
وبني أن الســلطة باتت عى إدراك لتصاعد املد 
الجامهــريي لحركتــي حــامس والجهاد اإلســامي، 
"جلبــوع"  ســجن  مــن  الحريــة"  "نفــق  بعــد  خاصــة 
جنــازة  يف  الحاشــدة  واملشــاركة  اإلرسائيــيل، 
القيــادي الوطنــي وصفــي قبهــا، مضيًفا: "وهو أمر 
أصبــح يقلقهــا، فهــي بالتزامــن مــع التأليــب عــى 
تنفــذ اعتقــاالت سياســية واســعة لنشــطاء  جنــني 
من الحركتني، حتى وصل بها األمر إىل منعي من 

دخول جامعة النجاح".
فشل المشروع التفاوضي

وأوضــح املحلــل الســيايس مصطفــى الصواف أن 

التحــدي الــذي ميثلــه مخيــم جنــني عــى الســلطة 
أنــه يفشــل إىل حــد مــا مرشوعهــا التفــاويض مــع 

االحتال، والتعاون معه يف كل املجاالت.
الســلطة  "إن  لـ"فلســطني":  الصــواف  وقــال 
تهديــًدا  لاحتــال  مقاومــة  أي  يــرون  وقادتهــا 
يحاولــون  لذلــك  أصــًا"،  الســاقط  لـ"مرشوعهــم 
اآلن تهدئــة جنــني بالقبــض عــى رجــال املقاومــة 
فيها أو االشــتباك معهم أو تحجيمهم، وهذا هو 
عــدم  الســلطة،  هــذه  إلنشــاء  األســايس  الهــدف 
ليعيــش  لاحتــال،  مقاومــة  ألي  املجــال  إتاحــة 

يف أمن وأمان".
وأشــار إىل أن القبضــة األمنيــة الشــديدة للســلطة 
جعلــت املقاومــة ال تتعمــد الظهــور إىل العلــن، 
عــى  تغولــه  يف  االحتــال  اســتمرار  مــع  لكــن 
أرضــه  عــى  واالســتياء  الفلســطيني  الشــعب 

عادت املقاومة للظهور إىل العلن تدريًجا.
وأعرب الصواف عن يقينه بأن أي محاولة مشركة 
من االحتال والســلطة للقضاء عى املقاومة لن 
تنجــح، منبًهــا يف الوقــت ذاتــه إىل أن االحتــال ال 
ينتظــر أصــًا تعــاون الســلطة يف أي حادثــة أمنية، 
فلو رأى أي إمكانية للقضاء عى املقاومة يف أي 

مكان لفعل ذلك من تلقاء نفسه.
املقاومــة  عــى  القضــاء  محــاوالت  كل  أن  وأكــد 
ستفشــل، مع إدراك الشــعب يف الضفة الغربية 
أن السلطة تبيعه الوهم، وأنه ال خيار أمامه سوى 
املقاومة، الفًتا إىل أنه بدأ يعود لخيار املقاومة، 
كبــرًيا يف  تطــوًرا  املقبلــة ستشــهد  املرحلــة  وأن 
مقاومة االحتال، ما ســريهقه وأعوانه من ســلطة 

وأجهزة أمنها.

الرباط/ فلسطني:
لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  رئيــس  أكــد 
التطبيــع  أن  الريســوين،  أحمــد  املســلمني 
إال  للمغــرب  يضيــف  "لــن  )إرسائيــل(  مــع 

االخراق والتوريط وصناعة العماء".
جــاء ذلــك يف مقــال نــرشه العــامل املغــريب 
عرب موقعه اإللكروين، أمس، تحت عنوان 

"املغرب الرسمي يف مفرق طريقني".
وقال الريسوين: "عاقة املغرب مع العدو 
الصهيــوين مل تعــد كــام قيــل لنــا قبــل ســنة، 
مقابــل  االغتصــاب،  بدولــة  اعــراف  مجــرد 

اعراف الرئاســة األمريكية بســيادة املغرب 
اســتئناف  مجــرد  تعــد  ومل  صحرائــه،  عــى 

للعاقات الدبلوماسية".
يف  متاًمــا  تنغمــس  اآلن  هــي  "بــل  وتابــع: 
الصهيــوين،  العــدو  مــع  الحــرام  العشــق 
وتفتــح لــه كل األبــواب: اتفاقيــات شــاملة، 
زيارات متاحقة، غزوات صهيونية ال تبقي 

وال تذر"، عى حد وصفه.
الحــاالت  هــذه  مثــل  يف  "دامًئــا  وأضــاف: 
فــإن القــوي يفــرس الضعيــف، ويجعلــه يف 
قبضته ويف خدمته، مقابل كسب موهوم 

الحالــة  هــذه  مثــل  ويف  مســموم،  وفتــات 
خفــي  مــا  أن  الحًقــا  النــاس  يكتشــف  أيًضــا 

أعظُم وأسوأ مام يظهر اآلن".
فــإن  العســكرية،  الناحيــة  "مــن  أنــه  وعــد 
املغرب مسيطر سيطرة تامة عى صحرائه 
منذ 46 عاًما، ويزداد رسوخه وتحكمه يف 
إال  أشــهر  أو بضعــة  الوضــع، وال متــر ســنة 
واالنفصاليــون يلوحــون ويهــددون بالعــودة 
شــيًئا  يســتطيعون  ال  ثــم  الحــرب،  إىل 

فيلوذون بالصمت".
"املخابــرات  فــإن  الريســوين،  وبحســب 

وهــي  وضاربــة  رائــدة  أصبحــت  املغربيــة 
والخدمــات  املســاعدات  تقــدم  التــي 

االستباقية لألوروبيني وغريهم".
علــق العــامل الريســوين: "أمــا التســلح فــكل 
منتجاتهــا  ولغرينــا  لنــا  تعــرض  العــامل  دول 
يعــاين  ال  فاملغــرب  نهــار،  ليــل  املتطــورة 
حظر التسلح عليه، وال نقًصا يف أصدقائه 
العــدو  لنــا  ســيضيف  فــامذا  وحلفائــه، 
وغريهــا،  املجــاالت  هــذه  يف  الصهيــوين 
الذمــم  ورشاء  والتوريــط  االخــراق  ســوى 

وصناعة العماء؟".

يف  االحتــال،  جيــش  وزارة  وأعلنــت 
مذكــرة  توقيــع  أمــس،  مــن  أول  بيــان، 
تفاهــم "دفاعيــة تاريخيــة" بــني )إرسائيــل( 
واملغــرب، خــال زيــارة وزيــر الجيــش بينــي 
غانتــس، إىل الربــاط، بــني 23 و25 نوفمرب 
تفاصيــل  إىل  تشــري  أن  دون  الجــاري، 

املذكرة.
عــن  كشــفت  عربيــة  إعــام  وســائل  لكــنَّ 
تقــوم  متــت،  ســاح  صفقــة  تفاصيــل 
صناعــات  ببيــع  أبيــب(  )تــل  مبوجبهــا 

عسكرية متطورة للرباط.

عامن/ فلسطني:
مســريات  يف  األردنيــني  آالف  شــارك 
رفًضــا  حاشــدة،  جامهرييــة  ووقفــات 
لتطبيع بادهم وعقد االتفاقيات مع دولة 

االحتال اإلرسائييل.
بعــد صــاة  وانطلقــت املســرية املركزيــة 
إعــان  بإنهــاء  مطالبــات  وســط  الجمعــة، 
وحكومــة  األردنيــة  الحكومــة  بــني  النوايــا 
اتفاقيــة  وإلغــاء  اإلرسائيــيل،  االحتــال 
كــام  الجانبــني،  بــني  املوقعــة  التســوية 
طالبوا بإغاق سفارة االحتال يف عامن.

العلمــني  املســرية  يف  املشــاركون  ورفــع 
جنــب،  إىل  جنًبــا  والفلســطيني  األردين 
امليــاه  "اتفاقيــة  عليهــا:  كتــب  والفتــات 
رهن لإلرادة الوطنية"، كام طالبوا باإلفراج 
عــن الشــبان الذيــن شــاركوا يف الفعاليــات 

الرافضة لاتفاقية يف األيام املاضية.
التــي  املســرية  يف  املشــاركون  وشــدد 
دعــت إليهــا الحركــة اإلســامية وفعاليــات 
حزبية وشعبية وسط حضور أمني كثيف، 
عــى رضورة رفــض كل مشــاريع التطبيــع 
برهــن  لــه  الســامح  وعــدم  االحتــال،  مــع 

إرادة األردن السياسية واالقتصادية.
ووجهــوا الدعــوة ألعضــاء مجلــس النــواب 
الوطنيــة  مســؤولياتهم  أمــام  بالوقــوف 
والقوميــة، ورفــض االتفــاق، "لكونــه يدعــم 

مشاريع االحتال االستيطانية".
وشــهدت محافظــات الكــرك ومعــن وإربــد 
مــن  عــدًدا  والعقبــة،  والطفيلــة  والزرقــاء 
الوقفــات االحتجاجيــة بعد صاة الجمعة، 
لتأكيد رفض "اتفاقية املياه والكهرباء مع 
كل  برفــض  مطالبــني  اإلرسائيــيل،  الكيــان 

أشكال التطبيع مع االحتال".
وحذر متحدثون يف الفعاليات من خطورة 

مثل هذه االتفاقات عى مستقبل األردن 
ووجوده؛ "ملا فيها من رهن كامل لإلرادة 

والقرار األردين بيد املحتل".
عــن  الفــوري  بالراجــع  الحكومــة  وطالبــوا 
أخــرى  بدائــل  عــن  والبحــث  االتفــاق، 
لتوفــري مليــاه، ســواء عــرب مــرشوع التحليــة 
أو الناقــل الوطنــي املحــيل، والعمــل عــى 

بناء املزيد من السدود.
االتفاقية األخطر

العمــل  جبهــة  لحــزب  العــام  األمــني  وقــال 
االتفــاق  إن  العضايلــة:  مــراد  اإلســامي، 

األردين،  الشــعب  عــى  عدواًنــا  ميثــل 
الشــعب  صمــود  دعــم  بـــ"رضورة  مطالًبــا 
يف  الوســائل  مبختلــف  الفلســطيني 
الخطــري  الصهيــوين  للمــرشوع  التصــدي 

الذي يستهدف األمة".
الرافــض  األردين  الشــعب  موقــف  وعــدَّ 
لكل أشكال التطبيع مع االحتال مبا فيها 
اتفاقيــة الغــاز وامليــاه، ميثل موقًفا رصيًنا 
بيــع  وثابًتــا لديــه، ألن األردنيــني يرفضــون 

مقدراتهم وبيع وطنهم لاحتال.
وتجنيــد  الجهــود  توحيــد  عــى  وحــث 

اإلمكانــات، إلعــان التعبئــة ضــد التطبيع، 
والتصدي ملحاوالت اخراق املجتمعات 
ا التطبيــع "أكــر جرًمــا وأشــد  العربيــة، عــادًّ

حرمة من ذي قبل".
وتســاءل العضايلــة عــن "الوصايــة األردنية 
كل  تنتهــك  التــي  املحتلــة  القــدس  يف 
القــدس  يف  املســتوطنني  قبــل  مــن  يــوم 

املحتلة".
إدانة ورفض

وعــدَّ نائــب األمــني العــام لحــزب الرشاكــة 
واإلنقــاذ ســامل الفاحــات، "اتفــاق الطاقــة 

مقابــل امليــاه، مــن أخطر الوثائــق املوقعة 
عى اإلطاق".

وبــنيَّ الفاحــات أن "األردن أكمل الثالوث 
تعــد  التــي  والغــاز(،  واملــاء  )الكهربــاء 
مقــدرات الدولــة الحيويــة، ومــن ثــم تســلم 
رقبة األردنيني لرحمة العدو الصهيوين".

األردن  يقبــل  كيــف  أدري  "ال  وتســاءل: 
أن يرهــن نفســه لعــدو متقلــب مل يثبــت 
بالوفــاء  تاريخــه  يف  األيــام  مــن  يــوم  يف 

بالوعود".
وأكد أن "االتفاقية مدانة ومرفوضة، وأنها 
اتفاقيــة سياســية طويلــة املــدى ســيكون 
لها األثر الســلبي عى األردن يف القريب 

العاجل".
والحزبيــة  الشــعبية  الفعاليــات  وصعــدت 
مــن  اليومــني املاضيــني،  يف األردن، يف 
إعــان  اتفاقيــة  لتوقيــع  الرافــض  موقفهــا 
االحتــال  وحكومــة  األردن  بــني  النوايــا 
والكهربــاء،  امليــاه  لتبــادل  اإلرسائيــيل 

بتمويل إمارايت.
اعتقــال  األردنيــة  الســلطات  وتواصــل 
يف  شــاركوا  الذيــن  الشــبان،  عــرشات 
النوايــا،  إعــان  التفــاق  رافضــة  فعاليــات 
الذي وقعته الحكومة األردنية مع نظريتها 

اإلرسائيلية، االثنني املايض.
هامــش  عــى  واالحتــال  األردن  ــع  ووقَّ
نوايــا  إعــان  ديب،  يف  إكســبو  معــرض 
الطاقــة  مــن  الكهربــاء  إنتــاج  يف  للتعــاون 

الشمسية وتحلية املياه.
األردن  يعمــل  أن  عــى  االتفاقيــة  وتنــص 
عى توليد الكهرباء من الطاقة الشمســية 
ســيعمل  حــني  عــى  االحتــال،  لصالــح 
االحتال عى تحلية املياه لصالح األردن 

الذي يعاين الجفاف.

آالف األردنيني يتظاهرون رفًضا للتطبيع واالتفاقيات مع )إرسائيل(

جانب من املسرية         )األناضول(

مسلحون يشاركون يف جنازة وصفي قبها بجنني                )أرشيف(
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ توريدات
بلديـة رفح

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع : توريد محروقات لزوم اليات ومولدات 

خدمات البلدية يف بلدية رفح
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطوير وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

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

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

محروقــات  توريــد  مــروع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات 
لــزوم اليــات ومولــدات خدمــات البلديــة يف بلديــة رفــح، وتنــوي اســتعامل 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 
)MDPIIIW6- 1421117- 01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

رفح –دائرة املشاريع- قسم الدراسات وتصميم املشاريع، م. محمد رسحان، 
جوال: 0599502911، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/27 وحتى تاريخ 12/06/ 2021.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2021/12/06 الساعة الثانية عر ظهرًا.

5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية رفح، الدائرة املالية، الطابق الثاين.
بلدية رفح

بتمويل من:

إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم 

)12077( وشوارع اخرى

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

قــررت  قــد  أنهــا  للعمــوم  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
بجلســتها رقــم 2021/22 املنعقــدة بتاريــخ 2021/8/4 التصديــق النهايئ عى املخطط 
التفصييل ملسار شبكة الشوارع املحصورة بن الشارع رقم )12( غربا والشارع رقم )10( 
رشقا والشارع رقم )12061( شامال والشارع رقم )12049( جنوبا وهي الشوارع التالية:

شارع رقم )12661( بعرض )6( مرت دون ارتداد
والشارع رقم )12444( بعرض )6( مرت بدون ارتداد
 والشارع رقم )12077( بعرض )8( مرت بدون ارتداد 
والشارع رقم )12075( بعرض )8( مرت بدون ارتداد 
والشارع رقم )12071( بعرض )6( مرت بدون ارتداد 
والشارع رقم )12070( بعرض )8( مرت بدون ارتداد 
والشارع رقم )12048( بعرض )8( مرت بدون ارتداد 
والشارع رقم )12044( بعرض )6( مرت بدون ارتداد 
والشارع رقم )12018( بعرض )8( مرت بدون ارتداد 

والشــارع رقــم )12006( بعــرض )8( مــرت بــدون ارتــداد واملــار بالقســائم )55-53-52-49-
62-63-64( من القطعة )44( والقسائم رقم )4-5-6-7-8-9-10( من القطعة رقم )48(.

 الســابق ايداعــه لاعــرتاض مبوجــب االعــان الصادر عن اللجنــة املركزية والذي 
نر يف جريديت فلسطن واالستقال بتاريخ 2021/4/1م. كام قررت اللجنة 
املركزيــة وضــع هــذا املــروع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــًا مــن 
تاريخ نر هذا االعان يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتن يوميتن محليتن 

ايهام اقرب وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

اعالن جريدة مناقصة ضيافة
 مبنى البلدية   ومبنى املصلحة     

تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن طــرح  مناقصــة ضيافــة مبنــى البلديــة   ومبنــى 
املصلحة وفقا للروط واملواصفات املحددة يف وثائق العطاء.     

عى من يرغب يف املشاركة مراجعة قسم املشرتيات يف بلدية خانيونس 
خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى وثائــق العطــاء عــى 
أن يرفــق صاحــب العطــاء  تأمــن دخــول عطــاء  كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 

مصدق بواقع )500 دوالر ( مسرتدة سارية املفعول لغاية انتهاء العقد .
علاًم ان الزيارة امليدانية للموقع يوم السبت : 2020/12/4 الساعة )11 ظهرا(

املوافــق   االثنــن  يــوم  املظاريــف  وفتــح  العطــاء  لتقديــم  موعــد  اخــر 
2020/12/6   الساعة  12 ظهرا.

بلدية خان يونس

مغادرة 2612 مسـافًرا 
ووصول 1881 عائًدا 

عبر معبر رفح
غزة/ الداخلية:

غادر قطاع غزة يف األسبوع املايض، 2612 مسافًرا عرب معرب 
رفــح الــربي، بحســب الهيئــة العامــة للمعابــر والحــدود يف وزارة 

الداخلية.
عــرب  العمــل  أن  أمــس،  العامــة، يف إحصائهــا،  الهيئــة  وأفــادت 
املعــرب شــهد األســبوع املــايض وصــول 1881 عائًدا، يف حن 

أرجعت السلطات املرصية 307 مسافرين.

وأقدمت آليات االحتال العسكرية، يف 
اليومــن املاضيــن، عــى تجريــف أرض 
قريــة  يف  نوفــل  أكــرم  للمواطــن  زراعيــة 
النبي إلياس، وأتلفت مزروعاتها ودمرت 
شمســية  طاقــة  مــن  املزرعــة  محتويــات 

وشبكات ري وغرف تخزين.
هجوم مباغت

وقال نوفل إنه بعد أن التهم جدار الفصل 
العنرصي أرض والده يف شامل قلقيلية، 
لجــأ لــراء دومنــْن مــن األرض يف "النبــي 
عائلتــه  وحولتهــا  املدينــة،  رشق  إليــاس" 
اإلرسائيليــة  الصعوبــات  مــن  الرغــم  عــى 

إىل "جنة صغرية".
وأشــار نوفــل لصحيفــة "فلســطن" إىل أن 
والــده مينــح أرضــه لــكل مــن يريــد التنزه أو 
قضاء وقت لطيف ممن التهم االستيطان 
أراضيهــم،  العنــرصي  الفصــل  وجــدار 
عــرات  لكــون  االحتــال  أغــاظ  مــا  وهــو 

املزارعن ساروا عى ذات الدرب.

لكــن جرافــات االحتــال، باغتــت العائلــة 
دون سابق إنذار بتجريف أرضهم، ليتصل 
الجــريان بالعائلــة التــي وصــل منهــا "أكرم" 
قــوات االحتــال  فــورًا للمنطقــة، وطالــب 
بإبراز أمر رســمي بالهدم والتجريف فكان 

جوابهم: "أوامر عليا".
الزراعيــة  أرضــه  تجريــف  أن  نوفــل  وأكــد 
االســتيطانية  األطــامع  ســياق  يف  يــأيت 
أن  إىل  الفًتــا  إليــاس"،  "النبــي  قريــة  يف 
االحتــال يحــاول وأد أي محاوالت لتعمري 

األرض وزراعتها.
بــات  االحتــال،  لسياســات  وكنتيجــة 
املواطــن محمــود باكري عاطــًا عن العمل 
"باقــر"  آليتــه  االحتــال  مصــادرة  بعــد 
فيــه  يســاعد  الــذي  املــايض،  يوليــو  يف 
ألراضيهــم  أســوار  بنــاء  عــى  املزارعــن 
زراعتهــا  يف  يرعــوا  يك  بالحجــارة 

واستصاحها.
وقــال باكــري إنه منذ يوليو واالحتال مينع 

أهايل القرية من امتاك أي آلية زراعية؛ 
بهدف الحيلولة دون زراعتهم أراضيهم.

قبــل  يشــرتط  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
عــى  الحصــول  زراعــي  بــأي عمــل  القيــام 
تنســيق بواســطة "االرتباط الفلســطيني"، 
معترًبا ذلك خطوة هدفها التضييق عى 
الســواء،  عــى  واملزارعــن  املواطنــن 
طــرق  لبنــاء  أراضيهــم  ملصــادرة  متهيــًدا 

التفافية للمستوطنن.
أبحــاث  مركــز  يف  للباحــث  ووفًقــا 
قلقيليــة  فــإن  موقــدي،  رائــد  األرايض 
تعتــرب مــن أكــر محافظــات الضفــة معانــاة 
الفًتــا  اإلرسائيــيل،  االســتيطان  نتيجــة 
مــن  أكــر  أراضيهــا  عــى  يوجــد  أنــه  إىل 
مســاحات  عــى  تســيطر  مســتوطنة   15

شاسعة من أراضيها.
وقال إن معظم هذه املستوطنات قامئة 
عــى حــوض املــاء الغــريب للمحافظــة، ما 
يعني أن املياه شحيحة بالنسبة ألرايض 

كــام  زراعتهــا،  ينبغــي  التــي  املواطنــن 
املســتوطنات  لتلــك  الطــرق  شــبكة  أن 
مــن  ألكــر  باملحافظــة  القــرى  قســمت 
التواصــل  ومنعــت  أقســام  خمســة 

الجغرايف فيام بينها.
واستدل عى ذلك مبا يحدث يف "النبي 
إليــاس" التــي يوجد فيها 23 إخطار عدم 
مــن  القريبــة  املواطنــن  أرايض  بنــاء يف 
الــذي  االلتفــايف  االســتيطاين  الطريــق 
يلتهم مساحات واسعة منها، مشريًا يف 
الوقــت ذاتــه إىل أن هــذا الطريــق قســم 
القريــة إىل قســمن ومنــع تنقــل املشــاة 

الفلسطينين عى جانبي الطريق.
قــدوم"  "كفــر  قريــة  معانــاة  إىل  وتطــرق 
التي تعاين إغاق مدخلها الجنويب منذ 
عــام 2000م وتعــاين ســيطرة مســتوطنة 
الخــاص  االلتفــايف  والشــارع  "قدوميــم" 
عــن  كامــًا  عزلهــا  مــا  أراضيهــا  عــى  بهــا 

محيطها الفلسطيني.

يف  الزراعــي  القطــاع  أن  موقــدي  وأكــد 
وهنــاك  مدمــر"  "شــبه  أصبــح  املحافظــة 
يف  األرايض  مــن  شاســعة  مســاحات 
بالكامــل  معزولــة  لهــا  التابعــة  القــرى 
لهــا  الوصــول  يســتطيعون  ال  واملزارعــون 
تحويلهــا  عــن  عــدا  االســتيطان  بســبب 

لـ"مناطق عسكرية إرسائيلية مغلقة".
منشــيه"  "ألفــي  مســتوطنة  أن  إىل  ونبــه 
يقــوم  إليــاس"  "النبــي  لقريــة  املجــاورة 
منهــا  العادمــة  امليــاه  بضــخ  االحتــال 
الجوافــة  حقــول  إىل  كبــرية  بكميــات 
ينعكــس  مــا  لهــا،  املجــاورة  الفلســطينية 
والــروة  الزراعــي  القطــاع  عــى  ســلًبا 

الحيوانية باملنطقة.
وحذر الباحث يف شؤون االستيطان من 
خطــورة مخططــات االحتــال الراميــة إىل 
توســعة مســتوطنات "قدوميم" و"شــايف 
مــن  املزيــد  التهــام  يعنــي  مــا  شــمرون" 

أرايض قلقيلية.

إزاء الفضائح الدولية.. 
)إسرائيل( تقرر استبعاد دول 

من شراء برامج التجسس
النارصة/ فلسطن:

قالت صحيفة "كالكاليست" اإلرسائيلية: إن )تل أبيب( قلصت 
قامئة الدول التي تبيع لها برامج التجسس واألمن اإللكرتوين يف 
إثــر العاصفــة التــي أثارتهــا األنبــاء املتتاليــة عــن اســتخدام برنامــج 
"بيغاســوس" اإلرسائيــيل للتجســس عــى مســؤولن وسياســين 

وصحفين وناشطن يف دول عديدة.
وأضافــت الصحيفــة اإلرسائيليــة -التــي مل تكشــف عــن مصادرهــا- 
هــذه  لــراء  املؤهلــة  الــدول  "قامئــة  قلصــت  أبيــب(  )تــل  أن 

التقنيات إىل 37 دولة فقط بداًل من 102".
وذكــرت أن مــن بــن الــدول التــي اســتبعدتها دولــة االحتــال مــن 

القامئة: املكسيك واملغرب والسعودية واإلمارات.
ت وزارة جيش االحتال عى تقرير الصحيفة ببيان قالت فيه  وردَّ
إنها تتخذ "الخطوات املناسبة" عندما ُتنتهك رشوط االستخدام 
املنصــوص عليهــا يف تراخيــص التصديــر التــي متنحهــا، لكنهــا مل 

تذهب إىل حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.
برامــج  تصديــر  لوقــف  عامليــة  لضغــوط  )إرسائيــل(  وتتعــرض 
التجســس منــذ يوليو/متــوز املــايض، بعدمــا كشــفت مجموعــة 
مــن املؤسســات الصحفيــة العاملية أن برنامج "بيغاســوس" الذي 
هواتــف  الخــرتاق  اســتخدم  اإلرسائيليــة   )NSO( رشكــة  تنتجــه 
دول  يف  حقوقيــن  وناشــطن  حكوميــن  ومســؤولن  صحفيــن 
رشكــة  بــإدراج  الشــهر  هــذا  األمريكيــة  الســلطات  وقامــت  عــدة. 
)NSO( يف قامئــة تجاريــة ســوداء، لبيعهــا برامــج التجســس إىل 

حكومــات "أســاءت اســتخدامها". وواجهــت رشكــة )NSO( أيًضــا 
دعــاوى قضائيــة وانتقــادات مــن رشكات التكنولوجيــا الكــربى التي 
تتهمهــا بتعريــض عمائهــا لخطــر االخــرتاق، وكانــت "آبــل" أحــدث 

رشكة تقايض رشكة )NSO( بدعوى رفعتها قبل أيام.

"الخارجية": نتحقق من وجود 
فلسطينيين على متن مركب 

غارق شمال فرنسا
رام الله/ فلسطن:

أفادت وزارة الخارجية واملغرتبن يف رام الله بأن سفارة السلطة 
لــدى فرنســا تتابــع "كارثــة غرق مركب" قبالة شــواطئ مدينة كالية 

شامل فرنسا، للتحقق من وجود فلسطينين عى منت القارب.
وأوضحت الخارجية، يف بيان، أمس، أنه يف ظل ورود معلومات 
فقــدت  الــذي  الفلســطينين  املواطنــن  أحــد  بوجــود  للســفارة 
عائلتــه االتصــال بــه، فإنــه نجح يف الوصــول إىل بريطانيا وهو عى 
قيــد الحيــاة وموجــود يف أحــد مراكــز االحتجــاز فيهــا، وذلــك وفًقــا 

لاتصاالت املبارشة بن السفارة وعائلته.
وأشارت إىل أن السفارة تواصل اتصاالتها مع السلطات الفرنسية 
املختصــة ملتابعــة هــذه القضيــة وللتحقق من وجــود أي مواطنن 

فلسطينين، سواء عى منت القارب أو يف مراكز االحتجاز.
مــن جهــة ثانيــة قالــت البحريــة التونســية إنها أنقــذت 487 مهاجرا 
أمــس مــن قــارب مكتــظ قبالة ســواحل قرقنة واجهتــه صعوبات يف 

البحر املتوسط أثناء محاولتهم الوصول إىل أوروبا.
وكان القــارب يقــل مهاجريــن مــن عــدة بلــدان مــن بينهــا فلســطن 
ومرص وسوريا والسودان وباكستان وإثيوبيا وبنجاديش وتشاد. 

وقالت البحرية إن من بينهم 13 امرأة و93 طفا.

النارصة/ فلسطن:
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
جديــدة  معلومــات  عــن  النقــاب  العربيــة، 
غــورن  عومــري  مــع  التحقيــق  جلســات  يف 
"الجاسوس اإلرسائييل إليران" يف بيت وزير 

الجيش بيني غانتس.
وقالــت الصحيفــة العربيــة، أمس، إن "غورن" 
الدولــة"  "أرسار  لبيــع  اســتعداد  عــى  كان 

لطهران مقابل 7000 دوالر فقط.
ويف وقــت ســابق نقلــت وســائل إعــام عربية 
أن "غــورن" كان يعمــل، قبــل عامــن، عامــل 
نظافــة يف منــزل غانتــس، حينــام نجح قراصنة 
يف اخــرتاق هاتــف رئيــس حزب "أزرق أبيض" 
الــذي  اإلرسائيــيل  الحــزب  زعامــة  توليــه  فــور 
أن  يعنــي  مــا  مؤخــًرا،  السياســة  عــامل  دخــل 
الجاســوس اإليــراين هــو الــذي منــح القراصنــة 

حق الوصول والتمكن من هاتف غانتس.
وكانــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة قــد نقلــت، 

عــن رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 
إىل  دعوتــه  بــاراك،  بــن  رام  الكنيســت  يف 
أجــل  مــن  املقبلــة،  األيــام  يف  الكنيســت 
مناقشــة اإلخفــاق األمنــي الــذي اكُتِشــف يف 

منزل غانتس.
ذكــرت  قــد  االحتــال  جيــش  إذاعــة  وكانــت 
الداخليــة  االحتــال  مخابــرات  جهــاز  أن 
توفــري  يف  بفشــله  اعــرتف  قــد  "الشــاباك" 
وتحملــه  غانتــس،  للجــرال  الكاملــة  الحاميــة 

املسؤولية.
ونقلــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة عــن مســؤول 
ســابق يف جهــاز "املوســاد" أن هنــاك حالــة 
يتعلــق  فيــام  خاصــة  الذريــع  الفشــل  مــن 
بالســجل الجنايئ للجاســوس املوجود داخل 
منــزل غانتــس، مؤكــًدا أنــه كان مــن الــروري 

استبعاد هذا الرجل.
اإلرسائيليــة  نيــوز"   24 "آي  شــبكة  وبحســب 
فإن غورين البالغ من العمر 37 عاًما، تواصل 

تدعــى  إيــران  عــى  محســوبة  مجموعــة  مــع 
"باك شادو"، نظري مبلغ من املال.

املتهــم  فــإن  اإلرسائيليــة،  للروايــة  ووفًقــا 
التواصــل  يف  "تلغــرام"  تطبيــق  اســتخدم 
الصحافــة  عرفتهــا  التــي  شــادو"  "بــاك  مــع 
ثــم  أنهــا مجموعــة قرصنــة،  عــى  اإلرسائيليــة 
عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة 
يف حاســوب وزيــر الجيــش، مــا ميكنهــم مــن 

اخرتاقه.
االحتــال  ســلطات  اســتطاعت  ذلــك،  ومــع 
اعتقالــه بعــد أيــام من تواصله مع املجموعة، 
معلومــة  أي  إرســال  مــن  يتمكــن  أن  وقبــل 
يف  نجاحــه  "الشــاباك"  وأرجــع  حساســة، 
إىل  املناســب  الوقــت  يف  غــورن  توقيــف 
وبروتوكــوالت  املشــددة  األمنيــة  اإلجــراءات 
ومعــدات أمــن املعلومــات املثبتــة يف منــزل 
غانتــس، التــي مل متكــن "غــورن" مــن االطــاع 

عى املواد الرسية أو إرسالها.

بروكسل/ فلسطن:
أطلــق الطبيــب الفلســطيني عــز الديــن أبــو 
"بنــات  األورويب ملؤسســة  الفــرع  العيــش، 

من أجل حياة".
يف  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
مــن  عــدد  أمــس، بحضــور  بروكســل،  بلديــة 
واألكادمييــن،  والنــواب  الدبلوماســين 
ومستشــار أول يف ســفارة فلســطن حســان 

البلعاوي.
وكان أبــو العيــش أطلــق هــذه املؤسســة يف 
لذكــرى  قبــل عــر ســنوات، تخليــًدا  كنــدا 
بناتــه الثــاث اللــوايت استشــهدن مــن جــراء 
قصــف جيــش االحتــال اإلرسائيــيل منزلهــم 

يف قطاع غزة عام 2009.
فيليــب  بروكســل  بلديــة  رئيــس  وأعــرب 

األورويب  الفــرع  بإطــاق  فخــره  عــن  كلــوز 
لهــذه املؤسســة الواعــدة يف دعــم التعليــم 
الجامعــي للفتيــات يف الــرق األوســط مــن 
مكتبــه، وأن تكــون بلديــة بروكســل مبقرهــا 
لهــذه  مقــرًّا  قاعتــه  وكل  العريــق  التاريخــي 

املؤسسة النبيلة.
وقال أبو العيش إن أصوات بناته الشهيدات 
عاًمــا،   13 بعــد  آذانــه  يف  تــرن  زالــت  مــا 
العدالــة، وهــو مــن خــال  لهــن  بــأن يجلــب 
املحاولــة  ميلــك  للحيــاة"  "بنــات  مؤسســة 
يف التأثــري يف الحــارض واملســتقبل لتأمــن 
مســتقبل زاهر لفتيات فلســطن واملنطقة 

من خال دعم التعليم الجامعي.
تســعى  املؤسســة  أن  العيــش  أبــو  وأوضــح 
من خال رشاكة وتعاون مع عدة جامعات 

دراســية  منــح  لتأمــن  خرييــة  ومؤسســات 
جامعية للفتيات اللوايت ال تسمح ظروفهن 
املادية بالحصول عى التعليم الجامعي.

وســيرتأس والد الشــهيدات االجتامع األول 
ملجلــس إدارة الفــرع األورويب للمؤسســة، 
مــع  االجتامعــات  مــن  سلســلة  وســيعقد 
عدد من األوساط الدبلوماسية والربملانية 

واألكادميية إضافة للمجتمع املدين.
الفلســطيني  الطبيــب  أن  إىل  يشــار 
باللغــة  كتاًبــا  ألــف  غــزة،  مــن  العيــش  أبــو 
فيــه  يقــدم  أكــره"  "لــن  بعنــوان  اإلنجليزيــة 
حياتــه، وتــم ترجمتــه إىل 25 لغــة مبــا فيهــا 
العربية، وتم تحويله إىل مرسحية باللغات 
وأخــرًيا  واإلســبانية  واألملانيــة  العربيــة 

الفرنسية.

منع االستصالح.. وسيلة إسرائيلية للسيطرة على أراضي "النبي إلياس"
قلقيلية-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تقــف ســلطات االحتــال اإلســرائيلي حائــًا أمــام كل مزارع 
فلســطيني يحــاول إحيــاء أرضــه فــي قريــة "النبــي إليــاس" 
كغيرها من قرى محافظة قلقيلية والضفة الغربية المحتلة 

عموًما.

فمنذ ســنوات تحاول ســلطات االحتال بشتى الطرق دفع 
أهالــي القريــة لتــرك أراضيهــم لصالــح االســتيطان والطرق 
االلتفافيــة للمســتوطنين فيهــا، وتعمــد ألجل ذلــك إصدار 
المســتمر  والتجريــف  البنــاء،  بمنــع  اإلخطــارات  عشــرات 

ومصادرة اآلليات الزراعية.

وفد تجمع األطباء 
الفلسطينيين ُينهي رحلته 

الطبية في غزة
غزة/ فلسطن:

أنهــى الوفــد الطبــي القــادم مــن تجمــع األطبــاء الفلســطينين يف 
االستشــارات  تقديــم  بعــد  الطبيــة  رحلتــه  فرنســا،  فــرع  أوروبــا- 
الطبيــة للمــرىض وإجــراء العمليــات النوعيــة يف املستشــفيات 

الحكومية واألهلية يف قطاع غزة.
مســالك  جراحــة  استشــاري  الســلطي  رؤوف  د.  الوفــد  وضــم 
بوليــة ود. إمانويــل درنــة استشــاري جراحــة وطــب العظــام، ود. 
صفوان فارس استشاري جراحة داخلية ومنظار، ود. زهري الهنا 

استشاري الجراحة النسائية.
الوفــد اســتمرت أســبوعن  زيــارة  بيــان، أن  التجمــع يف  وأوضــح 
بــن التجمــع ووزارة الصحــة يف غــزة، موزعــة  ومتــت بالتنســيق 

عى عدد من املستشفيات الحكومية واألهلية.
وقــال إن األطبــاء املشــاركن قامــوا مبعاينــة عــدد كبــري املــرىض 
النوعيــة  الجراحيــة  العمليــات  وإجــراء  االستشــارات  وتقديــم 
مجــال  يف  متخصصــن  قبــل  مــن  بامُلعّقــدة  بعضهــا  وصفــت 
املســالك البوليــة وجراحــة العظــام والجراحــة العامــة والجراحــة 

النسائية
ولفــت التجمــع إىل إن هــذه الزيــارات الطبيــة تــأيت ضمــن خطــة 
مــروع  عمــل  عــى  التجمــع  وســيعمل  مرســومة  عمــل  ورؤيــة 
لتطويــر  الصحــة؛  وزارة  مــع  اســرتاتيجية  خطــة  ضمــن  مســتدام 
حســب  الطبيــة  الوفــود  إلرســال  الصحــي  الجانــب  يف  العمــل 

االحتياج.

"يديعوت": جاسوس "غانتس" استعد لبيع أسرارنا مقابل 7 آالف دوالر

طبيب فلسطيني يطلق الفرع األوروبي لمؤسسته التعليمية "بنات للحياة"
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ماتــوا بســبب الســمنة.. يف املقابــل رفاقــك ماتــوا ألجــل قضيــة ووطــن 
وعقيدة. وأنت حني تصعد لخالقك صدقني أن األُكف الضارعات لله 
ستحملك، وسيكتب عنك التاريخ أنك عشت العمر بني االستهداف 
والحرب وكنت مرشوع شهيد. وهو سيذهب ملركز جنائز وسيدفن من 
دون مراســم، وســيكتب عنه التاريخ أن َشــعره كان غريًبا، وأنه متعصب 
تجــاه بريطانيــا، ومل يكــن يحــب أوروبــا. يف املقابــل يكفيــك رشفــا أن 
التاريــخ ســيكتب عنــك أنــك مل تــرك فرًضــا وال ُســنة، ومل تــرك كتــاب 

الله أبًدا.
طبعــا )غــزة( عظمــى، وهــي من تصنف وليس وزارة الداخلية الربيطانية. 
تخيل لو أن امرأة من بريمنغهام مات ابنها يف قصف جوي.. تخيل كم 
مــن الــورد ســيوضع عــى باب الــدار، وكم طبيب نفيس سرســله الدولة 
يك تتجاوز األزمة، وكم من رســائل سرســل لها عى الفيس بوك، وكم 
من اعتذارات ســتقدم لها، يف املقابل النســاء يف غزة حني يستشــهد 
أبناؤها تخترص املشهد بكلمة واحدة هي: )مشان فلسطني(، ومتيض 
يف العمر. ومن املمكن أن تنجب غريه.. وتوايس نفسها فقط بالقليل 
مــن الدعــاء والكثــري مــن الصــاة، وتؤهــل الشــقيق األصغــر يك يســري يف 
درب الشــهيد.. نحــن يــا )إســاعيل( يــدري بنــا الله فقــط، وال نحتاج إىل 
حكومــات تواســينا، وال نحتــاج إىل ورد يوضــع عــى بوابــات املنــازل، وال 
أطبــاء نفســيني. نحــن اللــه مــن يــدري بنــا فقــط، ومــن معــه اللــه ال يحتــاج 

إىل أحد.
سؤال آخر: هل تنتج بريطانيا مخلات؟ هل تنتج فسيًخا؟ هل تنتج من 
رمــل البحــر ألــف قصيــدة وألــف مقــاوم؟ هــل تنتــج مــن املواســري الصدئة 
ســاًحا؟ هــل يوجــد فيهــا أنفــاق؟ هــل يوجــد بحــر محــارص؟ )غــزة( كل 
عرثات الزمن اجتمعت فيها، لكن مصانعها أهم من مصانع )رنج روفر( 

ونوايــا األفــراد يف كل لحظــة، وهــذا بــدوره يعطــي "العمليــات الفرديــة" ميــزة 
خاصــة يف توجيــه "رضبــات متتاليــة" يف العمــق الصهيــوين حســب رغبــة 
يشء،  يعوقــه  أن  دون  هدفــه  ويحــدد  طريقتــه،  يختــار  مــن  فهــو  املنفــذ، 
وهــذا بــدوره يزيــد مــن مســتوى الخــوف لــدى قيــادات العدو التــي تعتقد أن 
اســتمرار مثــل هــذه العمليــات ميكــن أن ينقــل املشــهد )ملراحــل خطــرة(؛ 
إذا مــا تطــورت طــرق تفكــري هــؤالء املنفذين ووســائلهم املســتخدمة، ســواء 
مــن ناحيــة اختيــار األهــداف أو األســلحة فضــا عن طــرق التمويه؛ مبعنى أن 
العمليــات الفرديــة قــد تطيــح بشــخصيات صهيونيــة كبــرية يف ظــروف غــري 

متوقعة.
 فيمكــن تنفيــذ مهمــة اغتيــال "لقيــادي ســيايس"، أو "أمنــي"، أو "مرجعيــة 
دينيــة" يهوديــة بســهولة حــال توفــرت طــرق متويــه مناســبة مــن قبــل فــدايئ 
أمــن، األمــر  بــزي جنــدي أو ضابــط  بــزي يهــودي أو  فلســطيني إذا مــا تنكــر 
الذي ميكنه من تجاوز االحتياطات األمنية والوصول ألهداف إسراتيجية، 
وحينهــا تكــون الخســارة يف صفــوف االحتــال كبرية ونوعية، وهذا أحد أهم 
)السيناريوهات املرعبة( التي تساور العدو ويخىش من الوصول إليها يف 
أي لحظــة، لذلــك: فــإن العــدو اإلرسائيــي زاد مؤخــرا مــن إجــراءات الفحــص 
والتدقيق خشية من تسلل أي فدايئ فلسطيني متنكًرا بني صفوف الجنود 

واملستوطنني.
وارتباكــه  خوفــه  ظــل  يف  اإلرسائيــي  العــدو  يعيشــها  التــي  الظــروف  هــذه 

بــكل الطــرق أن يحقــق انتصــارات معنويــة بعــد الهزائــم املتاحقــة الــذي ُمنــي 
بها عى أرض امليدان، فيسعى بكل الطرق إىل أن يربط اإلرهاب باملقاومة 

رت صور الجرائم التي ارتكبها إىل العامل وأوروبا خاصة. بعد أن ُصدِّ
اللــويب  لتأثــري  خضعــت  قــد  الربيطانيــة  الداخليــة  وزيــرة  أن  هــو  والثــاين 
زيارتهــا  أثنــاء  يف  جــاء  الترصيــح  أن  بدليــل  أمريــكا  يغــزو  الــذي  الصهيــوين 
لواشــنطن، خاصــة بعــد مطالبــات بريطانيــا باالعتــذار عــن وعــد بلفــور، وهــو 
مــا ظهــر أيًضــا يف نشــاط اللــويب ضــد حركــة املقاطعــة الدوليــة عــى نشــاط 
املنظمــة يف بريطانيــا، ومــارس ضغوًطــا هائلــة عــى حــزب العــال للتخلــص 
مــن زعيمــه جريميــي كوربــني بفعــل مواقفــه املنارصة للشــعب الفلســطيني، 
ومــن املمكــن أيًضــا أن الوزيــرة تســعى لتقّلــد منصــب أعــى يف الحكومــة، 

فتحاول أن تريض اللويب مقابل أن تحصل عى ما تريد.
القــرار جّمــع كل األطــراف  لــه وزيــرة الداخليــة أن هــذا  الــذي مل تنتبــه  لكــن 
الفلســطينية حــول حــاس وخلقــت إجاًعــا عــى رفــض القــرار خاصــة مــن 
سفارة السلطة ووزارة خارجيتها -عى الرغم من أنها ستقترص عى مواقف 
كامية-، إضافة إىل أن األمم املتحدة أعلنت أنها ستستمر يف التعامل مع 

السلطات القامئة يف غزة، يف إشارة إىل حاس.
وكذلــك مــن األمــور التــي مل تنتبــه عليهــا أن قرارهــا مل يعجــب الكثــري مــن 
األطــراف الربيطانيــة فقــد نقــل موقــع ميــدل إيســت آي الربيطــاين عــن بيــر 
ريكيتس الدبلومايس الربيطاين الســابق ورئيس لجنة املخابرات املشــركة 
يف عهــد رئيــس الــوزراء الســابق تــوين بلــري، قولــه إن حظــر الجنــاح الســيايس 
لحركــة املقاومــة اإلســامية )حــاس( لــن يغــري السياســة الخارجيــة للمملكــة 
للــرصاع  ســيايس  حــل  مــن  جــزًءا  تكــون  أن  يجــب  حــاس  وإن  املتحــدة، 

اإلرسائيي الفلسطيني.
كــا أن الوزيــرة مل تحســب حســاًبا بــأن قرارهــا كشــف تأييــد الفلســطينيني 
الواسع داخل فلسطني وخارجها لحاس، وكذلك التأييد عى نطاق الدول 

لقــد تابعــت قــرار وزارة الداخليــة الربيطانيــة بتصنيفكــم حركــة إرهابيــة، 
وحقيقــة فاجــأين ردكــم! أنتــم أصــا تحتاجــون إىل رد واحــد فقــط؛ هــو: 
)طــز(. كان عــى املكتــب اإلعامــي للحركــة إصــدار بيــان يتضمــن كلمــة 

واحدة فقط وهي: )طز(.
أصــا غــزة أهــم مــن مانشســر، لقــد تحملــت مئــات األطنــان مــن النــار 
والبــارود، ومانشســر مل تحتمــل الكورونــا. هــل يجــوز بالعقــل واملنطــق 
ملن يعيش يف الرخاء والســمنة الزائدة والخوف أن يعطي تصنيفا ملن 
يعيــش تحــت الصفيــح ويف املخيــم وال يرتجــي مــن الدنيــا ســوى رىض 

ورحمة الله؟
وأنــت يــا أبــا العبــد أهــم مــن بوريــس جونســون رئيــس وزرائهــم، أتــدري 
صــارت  واآلن  العظمــى..  بريطانيــا  تســمى  كانــت  بريطانيــا  ألن  ملــاذا؟ 
)ملطشــة(، مل تســتمر يف االتحــاد األورويب ومرنحــة بــني املــيض يف 
الســري تحــت العبــاءة األمريكيــة وعبــاءة الجغرافيا والتاريــخ وهي أوروبا. 
يف النهايــة أتعبهــا الــربد، فــا حظيــت بتلــك وال بتلــك. يف املقابل أنتم 
رصتم )غزة العظمى(.. أتدري ملاذا؟ ال عباءة غربية قامت بتغطيتكم، 
ذر  )أيب  مثــل  العمــر  خضتــم  الحايــة.  لكــم  وّفــرت  دوليــة  عبــاءة  وال 
الغفــاري(. ُوِلْدتــم وحدكم، ومشــيتم الحيــاة وحدكم، وقصفتم وحدكم، 
وحاربتــم وحدكــم. وهــا أنتــم اآلن وحدكــم. إذن َمــن يصنــف اآلخــر: )غزة( 

العظمى أم بريطانيا )امللطشة(؟
أنت أيًضا يا أبا العبد أهم من بوريس جونسون. قي كيف؟ هل يتناول 
جونســون مثلــك الشــطة؟ هــل ولــد يف مخيــم؟ هــل يرتــدي دشداشــة 
ويخطــب يــوم الجمعــة يف النــاس؟ هــل يعيش يف زهــد ويلتحف الزهد 
وينــام عــى الزهــد؟ هــل لــه رفــاق يف الحركــة كلهــم ســقطوا باغتيــاالت، 
أغلبهــم  الحــزب  يف  رفاقــه  جونســون  شــهداء؟  عليــني  صعــدوا  وكلهــم 

يواجــه العــدو اإلرسائيــي تحديــات كبــرية تجعلــه عاجــزا عــن توفــري األمــن 
لجنوده ومستوطنيه عى الرغم من كل التدابري واالحتياطات التي يتخذها 
يف كل املناطــق، ومــن أبــرز هــذه التحديــات )العمليــات الفرديــة( لكونــه مل 
يفلح حتى اآلن يف وقفها يف ظل استمرارها يف التنامي بصورة زائدة وغري 
مســبوقة، ففــي كل مــرة يتلقــف رضبــات مختلفــة بوســائل عــدة يســتخدمها 
املنفذون تتنوع ما بني الطعن، وإطاق النار، والدهس، األمر الذي يؤدي 
إلربــاك صفــوف جنــوده ومســتوطنيه ويزيــد مــن حالــة الغضب ضــد حكومة 

االحتال ومنظومتها األمنية؛ بسبب عجزها التام عن وقف الهجات.
هــذه الهجــات شــكلت معضلــة حقيقيــة يصعب القضاء عليهــا العتبارات 
مختلفة: -1 بسبب عدم ارتباطها بخايا تنظيمية كبرية، -2 صعوبة التنبؤ 
بهــا ألنهــا ترتبــط بنوايــا الشــخص ذاته، -3 قدرة الفرد عــى التمويه وإمكانية 
إخفاء أدواته التي ينوي استخدامها، -4 صعوبة الحصول عى أي إنذارات 
ســاخنة مــن األرايض الفلســطينية ألن فريــق التنســيق األمنــي ال يســتطيع 
كشــف نوايــا ودوافــع األشــخاص يف ظــل تركيــزه عــى نشــطاء الفصائــل، -5 
تنفيذ العمليات من قبل أشخاص ال تدور حولهم الشبهة وال يكونون تحت 
املاحظة واملتابعة األمنية إال القليل منهم، -6 بعض العمليات تتم كردة 

فعل فوري ودون تخطيط مثل عمليات الدهس.
وعليه فإن هذه االعتبارات تجعل مهمة األجهزة األمنية لاحتال )عسرية(، 
فــا ميكــن متابعــة كل شــخص عــى حــدة، ومــن الصعــب جــدا رصد ســلوك 

قبل 21 عاًما من اليوم أصدرت بريطانيا قانوًنا ملكافحة اإلرهاب، وأدرجت 
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  العســكري(  )الجنــاح  القســام  كتائــب  آنــذاك 
حــاس عــى قامئــة اإلرهــاب وذلك متاهًيا مع حكومة االحتال اإلرسائيي، 
عى خلفية نشاطها العسكري يف انتفاضة األقىص، غري أن وزيرة الداخلية 
الربيطانيــة الحاليــة بــريت باتيــل جــاءت لتكمــل مــا بدأتــه حكومــة طــوين بلــري 
ذلــك  ليــس  إرهــايب،  تنظيــم  بجناحيهــا  أن حركــة حــاس  فأعلنــت  آنــذاك، 
فحسب، بل إن كل من يدعمها سيعد مجرًما وسيتعرض للعقوبة -السجن 
التأييــد وتربيــر  14 عاًمــا وغرامــة ماليــة، وهــذا الدعــم يشــمل  أقــىص  بحــد 
املواقف وارتداء مابس أو رفع شعارات أو صور أو عقد اجتاعات منارصة 

لها.
قانــون اإلرهــاب الــذي أصــدره االتحــاد األورويب عــام 2001 شــمل حــاس 
السياســية وجناحها العســكري، عى عكس موقف بريطانيا الذي ظل حتى 
قبــل أيــام مفرًِّقــا بــني الجناحــني الســيايس والعســكري، بدليــل أنــه بعــد فــوز 
حــاس باالنتخابــات الترشيعيــة عــام 2006 فتحــت بريطانيــا خطوط اتصال 
غــري مبــارش مــع الحركــة، والتقــى رئيــس الــوزراء آنــذاك مــع قياداتهــا والتقــى 
كذلك مع خالد مشعل يف عام 2015 يف قطر، أعرب خاله عن أسفه من 
استبعاد اململكة املتحدة ودول غربية أخرى حاس من طاولة املفاوضات 
ودعمهــا إلرسائيــل، لكــن األمــور تبّدلــت يف عــام 2021 وُأصــدرت القــرارات 
بتغيــري النظــرة تجــاه حــاس، وأقــر الربملان الذي أغلبيتــه محافظون مؤيدون 

لاحتال اإلرسائيي. 
ولعــل هنــاك دافعــني أساســيني لهــذا القــرار، أولهــا: هــو الزيــادة املّطــردة 
بــه القضيــة الفلســطينية يف الــدول الغربيــة، خاصــة  للدعــم الــذي حظيــت 
والقــدس  غــزة  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  شــنها  التــي  الحــروب  بعــد 
وصمــود الفلســطينيني فيهــا -كان آخرهــا معركــة ســيف القــدس ومــا حققتــه 
ل قلًقــا كبــرًيا لــدى دولــة االحتال الــذي يحاول  مــن إنجــازات- هــذا األمــر شــكَّ

لــإرادة.  فيهــا مصانــع  أتــدري ملــاذا؟ ألن  و)جاغــوار(.  ريــس(  و)ورولــز 
واإلرادة لــدى النــاس هنــاك أقــوى مــن حديــد الرنــج روفــر. عــى األقــل 
هــذه الســيارة بقذيفــة تتحطــم وتصبــح أشــاء. يف املقابــل رمــوا عــى 
إرادة النــاس يف )غــزة( األلــوف مــن أطنــان القذائــف. مل تتحطــم اإلرادة 
أبــدا. مثــة فــارق بــني مصانــع يبنيهــا اللــه إلنتــاج الشــهداء، ومصانــع تبنى 
للرفاهيــة ورصف املــال وامتطــاء الســيارات الفارهــة. عــى األقــل )الرولــز 
رايــس( بعــد ســنني مــن االســتعال تصبــح خــردة.. ولكــن الحــب وحلــم 

التحرير يتجدد كل يوم، ومن املستحيل أن يصبح خردة عندكم.
أغرب يشء يف العمر أن تصنف بريطانيا العاجزة )غزة( العظمى.

أنــا ال أريــد بيانــات. أريــد أن ترســلوا لوزيــر الداخليــة الربيطــاين )مرطبان 
شطة( من صنع يد أم حسن يف مخيم الشاطئ، وإذا استطاع أن يحتمل 
ملعقــة منــه، ســنقبل بقــراره. وأشــك أنــه يســتطيع ذلــك. مــن تعامــل مــع 
القصــف والهــدم عــى أنــه )شــطة( حــادة عــربت الــروح باملقابــل. أعطــت 
للشــهادة طعــا أروع. حتــا مــن العــار عــى التاريخ والبرشيــة. من العار 
عــى الفــداء والتضحيــة، ومــن العــار عــى الشــموخ والكربيــاء، مــن العــار 
عــى العــامل كلــه أن يقبــل بقــرار لوزير معتوه يصنف فيه من وضعوا الله 

بني العيون وفلسطني يف القلب عى أنهم ميارسون اإلرهاب.
عنهــا  تغيــب  ال  التــي  اإلمرباطوريــة  تبقــى  العظمــى  )غــزة(  النهايــة  يف 
البنــادق.. وال تغيــب عــن مســاجدها الصــاة، وال تغيــب عــن أرحامهــا 
الحياة.. وال تغيب عن شوارعها أحام الحرية. وللعلم هي التي ترشق 

عى الشمس وليست الشمس هي من ترشق عليها.
تحيــا غــزة العظمــى، لقــد اســتعمرت قلبــي تلــك املدينــة.. وأنــا لألمانــة 
أؤيــد ذاك االســتعار وأعتــز.. املدينــة التــي تســتعمر قلــوب كل هــؤالء 

البرش، أال تستحق أن تكون عظمى؟

تدفعنــا لتصعيــد العمليــات الفرديــة وتحفيــز الشــباب الســتهدافه يف كل 
مــكان بالوســائل املتاحــة، بــل والعمــل عــى تطويــر هــذه األدوات مبــا يحقق 
أكــرب الخســائر يف صفــوف العــدو لتحقيــق عــدة أهــداف: -1 إجبــاره عــى 
وقــف جرامئــه وعدوانــه بحــق الفلســطينيني، -2 تدفيعــه الثمــن ورفــع كلفــة 
االحتــال، -3 تذكــري العــامل بأننــا نناضل لطرد االحتال وأنه ال ميكن القبول 
واملســتوطنني  للجنــود  مقــربة  فلســطني  أرض  جعــل   4- االحتــال،  بواقــع 
وليســت نزهة، -5 النيل من أمنه وجعله يف حالة اســتنزاف دامئة، -6 دفع 

املستوطنني للرحيل ووقف الهجرات الجديدة. 
هــذه  وتــرية  زيــادة  تســتهدف  وطنيــة(،  )إلســراتيجية  بحاجــة  فإننــا  لذلــك 
حالــة  يف  وتجعلهــم  للشــباب،  الدافعيــة  مســتوى  مــن  وترفــع  العمليــات، 
مــن التزاحــم للنيــل مــن العــدو اإلرسائيــي، وتضمــن تنفيــذ عمليــات نوعيــة، 
وميكــن ذلــك: مــن خــال اإلعــان عــن حالــة مــن التعبئــة العامــة يف وســائل 
اإلعــام الرســمية، ووســائل التواصــل االجتاعــي، مــن خــال االســتمرار يف 
عرض جرائم العدو، ومخاطبة الشباب للثأر والرد عى الجرائم، ونرش مواد 
مختلفــة تقــدم رشوحــات عــن كيفيــة تنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف العــدو، 
وميكــن عــرض وســائل التمويــه، وطــرق اســتخدام الســاح، وكذلــك العــرض 
األطفــال  يســتهدفون  الذيــن  واملســتوطنني  القتلــة  الجنــود  لصــور  الدائــم 
والنســاء؛ يك يســتدل عليهــم املنفــذون ويعدونهــم أهدافا ســاخنة تتطلب 

االستهداف كأولوية يف العمليات.

العربيــة واإلســامية والعــامل، وأن نفــوذ حــاس الســيايس ميتــد إىل مــا هــو 
أبعد من غزة والضفة الغربية، خاصة بعد معركة سيف القدس التي وقفت 

فيها شامخة أمام أكرب قوة يف الرشق األوسط.
الوزيــرة مــن داخــل حزبهــا، فقــد رصح  انفجــرت يف وجــه  التــي  القنبلــة  أمــا 
كريسبني بانت النائب يف مجلس العموم الربيطاين عن حزب املحافظني 
بــأن حــاس تتمتــع "مبوجــب القانــون الــدويل، بحــق قانــوين يف املقاومــة 
وإنــه ال ميكــن إدانــة مقاومة الشــعوب واســتهدافها حني يكــون لديها أهداف 

مرشوعة مبوجب القانون الدويل.
وبناء عى ما سبق فإنه ميكن البناء عى هذه املواقف من أجل إلغاء القرار 
الذي شهد بظلمه الربيطانيون أنفسهم ناهيك ببقية العامل الحر، من خال 

هذه الوسائل: 
أواًل- مخاطبــة اإلعــام الغــريب -بكثافــة- وخاصــة الربيطاين باللغــة اإلنجليزية 
بــأن  لتوضيــح  بريطانيــة،  وأحــزاب  اعتباريــة  شــخصيات  اســتنطاق  ومحاولــة 
حــاس حركــة تحــرر وإظهــار مظلوميتهــا وحقهــا يف الدفــاع عــن نفســها أمــام 
أصحــاب  عــى  والضغــط  العــام  الــرأي  إلثــارة  وذلــك  اإلرسائيــي،  االحتــال 

القرار.
ا من خال املحاكم عرب محامني يوضحون  ثانًيا- ممكن استثار األمر قانونيًّ
إجحاف القرار خاصة أنه مل ُيسجل عى حاس أنها قامت بأي عملية خارج 
البــاد، ومل ترتكــب يف بريطانيــا أي جرميــة أو جنايــة، وكذلــك ال يوجــد لهــا 
أي اجتاعــات، وعليــه فــإن تربيــر الوزيــرة لقرارهــا بحايــة الجاليــة اليهوديــة 

ليس يف محله.
ثالًثا- اســتنهاض الجالية الفلســطينية والعربية يف بريطانيا ومحاولة الخروج 
يف مظاهــرات مناهضــة للقــرار وتنظيــم نــدوات وحــوارات لتوضيــح مظلوميــة 
الحركة باعتبارها جزًءا من الشعب الفلسطيني، وكذلك استغال مناهيض 

القرار الربيطاين.

رسالة إىل األخ العزيز إسماعيل هنية

العمليات الفردية والمخاوف اإلسرتاتيجية للعدو

ما لم تتوقعه وزيرة الداخلية الربيطانية!

عبد الهادي راجي المجايل 

عبد الرحمن يونس

في النهاية )غزة( العظمى تبقى 
اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها البنادق.. 

وال تغيب عن مساجدها الصالة، وال تغيب 
عن أرحامها الحياة.. وال تغيب عن شوارعها 
أحالم الحرية. وللعلم هي التي تشرق على 
الشمس وليست الشمس هي من تشرق 

عليها.

الذي لم تنتبه له وزيرة الداخلية أن هذا القرار 
جّمع كل األطراف الفلسطينية حول حماس 

وخلقت إجماًعا على رفض القرار خاصة من 
سفارة السلطة ووزارة خارجيتها -على الرغم 

من أنها ستقتصر على مواقف كالمية-، 
إضافة إلى أن األمم المتحدة أعلنت أنها 

ستستمر في التعامل مع السلطات القائمة 
في غزة، في إشارة إلى حماس.

أحمد أبو زهري

الظروف التي يعيشها العدو اإلسرائيلي في 
ظل خوفه وارتباكه تدفعنا لتصعيد العمليات 
الفردية وتحفيز الشباب الستهدافه في كل 

مكان بالوسائل المتاحة، بل والعمل على 
تطوير هذه األدوات بما يحقق أكبر الخسائر 

في صفوف العدو.
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غزة/ رامي رمانة:
لزراعــة  غــزة  قطــاع  يف  مزارعــون  يســتعد 
أراضيهم بالقمح والشعري -أشهر املحاصيل 
الحقلية- رغم تهديدات االحتالل للمزارعني 
املحاذيــة  املناطــق  مــن  بالقــرب  القاطنــني 
واملخــاوف  القطــاع،  رشق  الفاصــل  للســياج 

من سقوط كميات قليلة من األمطار.
وتتوقــع وزارة الزراعــة يف القطــاع أن تســجل 
الحقليــة  باملحاصيــل  املزروعــة  املســاحة 
املوســم الحــايل زيــادة تصــل إىل )30( ألــف 
دونم، ومع ذلك تبقى كمية اإلنتاج ال تغطي 

نسبة )%10( من االحتياج الفعيل.
الــدوس،  عــيل  الســتيني  املــزارع  ويقلــب 
الديــك  جحــر  منطقــة  يف  الواقعــة  أرضــه 
جنــوب رشق مدينــة غــزة، اســتعداًدا لوضــع 
بهــا  بــأس  ال  كميــات  فســقوط  القمــح،  بــذور 
مــن األمطــار األســبوع املــايض، شــجعه عــى 

امليض يف زراعة األرض بالقمح.
ويشــارك املــزارع الــدوس أبنــاءه األربعــة يف 
 )20( عــى مســاحة  املمتــدة  األرض  حراثــة 
دومًنا زراعية وتعد محاذية للسياج الفاصل.

ويبــني الــدوس لصحيفــة "فلســطني" أنــه بعد 
ســقوط األمطــار، يبــدأ املزارعــون يف حراثــة 
األرض، ثــم تركهــا يومــني إىل ثالثة قبل وضع 

البــذور، ثــم يتــم بعــد ذلــك رش املغذيــات 
ملساعدة البذور عى النمو.

يف حــني يســتعرض املــزارع عــيل أبــو ســعيد 
القمــح  زراعــة  تواجــه  مشــكالت  عاًمــا(   48(

والشعري يف قطاع غزة.
ويقول أبو ســعيد الذي يســتعد لزراعة )30( 
دومًنــا مــن القمــح والشــعري مبعيــة إخوتــه، إن 
فتأخــر  تواجههــم،  مشــكلة  املناخــي  التغــري 

اإلنتــاج  تكلفــة  مــن  يزيــد  األمطــار  ســقوط 
إذ إنهــم يضطــرون لتأمــني املــاء مــن اآلبــار، 
وهنــا تكلفــة تشــغيل املولــدات الكهربائيــة 
املناطــق  افتقــار  إىل  مشــرًيا  مرتفعــة، 

املحاذية للسياج الفاصل لخطوط كهرباء.
مــع  حديثــه  يف  ســعيد  أبــو  يتوقــف  كــا 
الســام  التأثــري  عنــد  "فلســطني"  صحيفــة 
للــرذاذ املتطايــر مــن طائرات رش املبيدات 
إىل  تــؤدي  املبيــدات  إن  إذ  اإلرسائيليــة، 
إحــداث خلــل يف املزروعــات يف الجانــب 
الفلســطيني وتقزميهــا، مشــرًيا إىل أن رذاذ 
املبيــدات يتطايــر إىل أبعــد مــن كيلــو مــر 

مربع.
ويشــري أبــو ســعيد إىل أصنــاف بــذور القمــح 
مثــل  فلســطني  بهــا  عرفــت  التــي  األصليــة 
عار البيت، الدببة، الكحلة، مؤكًدا أهمية 

إنشاء بنك لالحتفاظ بالبذور األصلية.
من جهتها توضح وزارة الزراعة أن املســاحة 
املخصصــة للمحاصيــل الحقليــة نحــو )30( 
ألــف دونــم، وأن الغالبيــة العظمــي تركــز يف 
املناطق املحاذية للسياج الفاصل، مشرية 
إىل أن إنتاجيــة تلــك املســاحة تعطــي نحــو 
مــن  أكــر  تغطــي  ال  وهــي  طــن،  ألــف   )12(

%10 من االحتياج الفعيل.
الحقليــة  املحاصيــل  دائــرة  مديــر  ويبــني 
املســاحة  أن  كســاب  رامــي  الزراعــة  بــوزارة 
تتــوزع عــى النحــو اآليت: )20( ألــف دونــم 
قمــح، و)8( آالف دونــم شــعري، وألفــا دونــم 

محاصيــل حقليــة مختلفــة مثــل "الربســيم" 
للحيوانــات،  أعــالف  وهــي  و"البيقــا" 
ومســاحات محددة من الحمص، والعدس، 

والرمس.
وحسب كساب تتصدر املحافظة الوسطى 
محافظــة  تليهــا  القمــح  زراعــة  يف  الصــدارة 

خانيونس جنوب القطاع.
ويبــني كســاب أن الزرعــة الحقليــة تبــدأ يف 
األرض،  ــز  ُتجهَّ إذ  نوفمــرب  منتصــف  العــادة 
وبعــد ســقوط األمطــار تحرث األرض وتوضع 
بها البذور، مشــرًيا إىل أن الشــعري يزرع أواًل 

ثم يتبعه القمح بعد نحو أسبوعني.
األرض  مســاحة  أن  إىل  كســاب  ويلفــت 
مــن  تختلــف  الحقليــة  للزراعــة  املخصصــة 
موســم إىل آخــر، إذ كانــت العــام املايض ال 
تتخطــى )16( ألــف دونــم بيــد أن العام الذي 
سبقه كانت املساحة نحو )20( ألف دونم.
االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
واملربــني  املزارعــني  تهــدد  اإلرسائيــيل 
الفاصــل،  الســياج  مــن  بالقــرب  القاطنــني 
خاصــة يف أوقــات العــدوان واالجتياحــات، 
إذ اضطر الكثري من املربني واملزارعني إىل 
تــرك محاصيــل دون حراثــة وتكبــدوا خســائر 

مالية فادحة.

رغم تهديدات االحتالل في المناطق المحاذية للسياج الفاصل

مزارعو غزة يستعدون لزراعة القمح والشعير في 30 ألف دونم

بلدية رفح توقع مذكرة مشروع 
تطوير السوق المركزي بالمدينة

غزة/ فلسطني:
وقعت بلدية رفح جنوب قطاع غزة أمس، مذكرة تطوير الســوق املركزي 
باملدينــة، بتوســعته وإنشــاء معــرش جديــد، بتكلفــة 49 ألــف دوالر مــع 

رشكة القرى الرشقية لإلعار.
ووقعــت املذكــرة بحضــور رئيــس البلديــة د. أحمــد الصــويف، ومســاعد 
املديــر العــام للبلديــة للشــؤون الفنيــة م. ســهيل مــوىس، ومديــر دائــرة 

املشاريع م. محمد رسحان.
بــدوره قــال رئيــس البلديــة: "إن مســرية العطــاء ســتتواصل مــن أجل تطوير 
الســوق املركــزي"، معرًبــا عــن ســعادته بتوقيــع عقــد تطويــر الســوق مبــا 
يتواكــب مــع رؤيتهــا بتنفيــذ األســواق النموذجيــة التــي تخــدم املواطنــني 
وتلبــي احتياجاتهــم، مبيًنــا أن أهــم األهــداف مــن تطويــر الســوق وإنشــاء 
الســوق يف ظــل  الحــادث داخــل  الضغــط  الجديــد هــو تقليــل  املعــرش 
الســوق املركــزي للمدينــة، إىل جانــب توفــري  الســكانية ولكونــه  الكثافــة 

فرص تجارية للمواطنني.
مــن جانبــه، قــال مــوىس: "إن املــرشوع عبــارة عــن إنشــاء معــرش جديــد 
بجــوار ملعــب برقــة، مبســاحة 860 مــًرا مربًعــا، وســيجري تقســيمه إىل 
بســطات، مــع عمــل ممــرات داخليــة"، مشــرًيا إىل أن املــرشوع ســيقلل 
االزدحام وتكدس املواطنني داخل السوق، وسيوفر الحاية للمتسوقني 
من األحوال الجوية يف الصيف والشــتاء، مؤكًدا أن البلدية دامًئا تســعى 

لتقديم األفضل للمواطنني.

إسطنبول.. القمة العالمية 
للحالل تحظى باهتمام دولي زائد

إسطنبول/ األناضول:
قالت منســقة القمة العاملية للمنتجات الحالل، آيلني شــانُغل: إن 
القمة باتت فعالية معروفة وتحظى باهتام املستثمرين من جميع 

أنحاء العامل.
الثامنــة  النســخة  أعــال  للمؤمتــرات  اســطنبول  وتتواصــل يف مركــز 
مــن معــرض "إكســبو" للمنتجــات الحالل، و"القمة العاملية الســابعة 
التــي  اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة  يف  األعضــاء  للــدول  للحــالل"، 

انطلقت أول من أمس.
اإلســالمي  املركــز  بــني  بالتعــاون  واملعــرض،  القمــة  تنظيــم  ويجــري 
للمواصفــات  اإلســالمية  الــدول  ومعهــد   ،"ICDT" التجــارة  لتنميــة 
إعالميــا  رشيــكا  األناضــول  وكالــة  برعايــة   ،"SMIIC" واملقاييــس 
عامليــا. ويف كلمــة لهــا خــالل أعــال القمــة، أوضحــت شــانُغل أن 
املشاركني من 35 دولة يقومون بالرويج للمنتجات يف املعرض.

وأشــارت أن وفــودا مــن ماليزيــا وإندونيســيا وقطــر تعقــد اجتاعاتهــا 
يف املعرض.

وأضافــت: "يتــم الرويــج يف املعــرض ألكر من 20 مرشوًعا يحظى 
باهتام املستثمرين من جميع أنحاء العامل".

وتابع: "تقام مسابقة البطولة الدولية للطهاة مبشاركة طهاة من 10 
دول". ومــن املخطــط أن تتواصــل فعاليــات القمــة واملعــرض الــذي 
يــوم غــد،  الــدول، حتــى  مــن عــرشات  تشــارك فيــه رشكات عديــدة 

وذلك يف مركز إسطنبول للمعارض.
مجــال  يف  عامليــا  نوعــه  مــن  األكــرب  يعــد  الــذي  املعــرض  ويشــهد 
منتجــات الحــالل، لقــاءات بــني مئــات وفــود املبيعــات القادمــة مــن 
خطــوة  يف  وتجاريــة،  تســويقية  واجتاعــات  املختلفــة،  البلــدان 

تستهدف لتعزيز مكانة القطاع الحالل يف العامل.
كــا ستشــارك يف املعــرض، مؤسســة اعتــاد الحــالل التابعة لوزارة 

التجارة الركية، إذ توجد لها منصة خاصة.

أنقرة/ األناضول:
أكد الســفري الســويرسي يف تركيا جان دانيل 
يف  بــالده  رشكات  أبــرز  رغبــة  أمــس  راتــش 
االســتثار بركيــا بعــدة مجــاالت عــى رأســها 

الصحة والبناء.
أن  لألناضــول،  ترصيــح  يف  راتــش  وأوضــح 
االســتثار  يف  بــدأت  الســويرسية  الــرشكات 

تركيــا  مضيًفــا:"   ،1930 العــام  منــذ  بركيــا 
بالنسبة لنا رشيك اقتصادي هام دامًئا".

وأشار إىل أن سويرسا تحتل املرتبة السادسة 
بني الدول املستثمرة يف تركيا.

ميكــن  مهمــة  مجــاالت  هنــاك  أن  وبــنّي 
ومشــاريع  الصحــة  أولهــا  وقــال:"  االســتثار، 
البنــى  عــن  الحديــث  ولــدى  الضخمــة،  البنــاء 

التحتيــة ُتذكــر تركيــا، والــرشكات الســويرسية 
بهــذا  الركيــة  نظرياتهــا  مــع  بالتعــاون  ترغــب 

اإلطار".
ولفت أن تركيا تقع يف نقطة هامة، فضاًل عن 
بنيتها السكانية الشابة، قائاًل:" خالل مهامي 
املســتثمرين  إخبــار  يف  أرغــب  تركيــا،  يف 
السويرسيني املحتملني حول هذه األمور".

وسط مخاوف زائدة من عدم قدرة 
اللقاحات على إضعاف انتشاره
متحور كورونا الجديد 
يعمق خسائر النفط 

فوق 11.3 بالمئة
عواصم/ األناضول:

عمــق املتحــور الجديــد لفــريوس كورونــا، خســائر النفــط الخــام 
يف  باملئــة   11.3 مــن  بأكــر  لتراجــع  العامليــة،  األســواق  يف 
التعامالت املسائية، أمس، وسط مخاوف زائدة من عدم قدرة 

اللقاحات عى إضعاف انتشاره.
وأول مــن أمــس، أعلــن علــاء مــن جنــوب إفريقيــا أنهــم اكتشــفوا 
ســاللة جديــدة مــن الفريوس املســبب ملــرض كورونا يف أعداد 

صغرية، ويعملون عى فهم تداعياتها املحتملة.
إال أن دوال يف أوروبــا مثــل بلجيــكا أعلنــت أمــس، عــن أول إصابــة 
باملتحــور الجديــد، فيــا يتــواىل إعــالن دول حــول العــامل، عــن 

تعليقها الرحالت القادمة من بلدان إفريقية.
وعنــد الســاعة 16:53 )ت.غ(، تراجعــت أســعار العقــود اآلجلــة 
لخــام القيــاس العاملــي مزيــج برنــت تســليم يناير/كانــون ثــاين، 
دوالرا   72.65 إىل  دوالرات   9.54 أو  باملئــة   11.52 بنســبة 

للربميل.
وأســعار خام برنت املســجلة قبيل إغالق جلســة نهاية األســبوع 
تتبــع  أمــس، تعتــرب األدىن منــذ ســبتمرب/أيلول املــايض، وفــق 

األناضول ملسار األسعار التاريخي.
غــرب  األمريــي  للخــام  اآلجلــة  العقــود  أســعار  تراجعــت  كــا 
تكســاس الوســيط تســليم يناير، بنســبة 13.11 باملئة أو 10.3 

دوالرات إىل 68.06 دوالرا للربميل.

وقــال بــدوي: "إن أوضــاع أرس الشــهداء املعيشــية 
أن  املنطــق  مــن  ليــس  إنــه  حيــث  للغايــة،  صعبــة 
والجرحــى  الشــهداء  أرس  رعايــة  مؤسســة  تعتمــد 
الشهداء يف حرب 2008 وحرب 2012 وتستثني 

أرس شهداء عام 2014".
وأوضــح بــدوي أن مجموعــة مــن عائــالت الشــهداء 
تقدمت إىل الهالل األحمر الفلســطيني، من أجل 
الحصول عى " النايلون والشوادر" لتغطية أسطح 
الداخــل،  إىل  األمطــار  ميــاه  تــرسب  بعــد  منازلهــم 
الحــال  عــن  صــورة  أبســط  ذلــك  أن  إىل  مشــريًا 

املأسوي الذي وصل إليه أوضاع أرس الشهداء.
ولفــت إىل أن أرس الشــهداء بصفــة عامــة ُيكرمــون، 
أن  حــني  يف  احتياجاتهــم،  كامــل  لهــم  ويقــدم 

"لإلهانــة  يتعرضــون  فلســطني  يف  الشــهداء  أرس 
الســيايس  االنتــاء  حســب  ويصنفــون  واإلذالل، 

واألهواء الشخصية".
وأشــار بــدوي إىل فقدانــه اثنــني مــن أبنائــه شــهداًء 
يف عــدوان 2008، وأنــه ظــل 5 ســنوات متواصلــة 
مــن مؤسســة  لهــا  رواتــب  عــى  أن يحصــل  دون 
مــن  متكــن  حتــى  والجرحــى  الشــهداء  أرس  رعايــة 

ذلك يف مايو 2014.
الشــهداء  أرس  مخصصــات  أن  بــدوي  وأكــد   
والجرحى حق كفله القانون الفلسطيني، وال يحق 
ألحــد أن ميــن عليهــم، وأن هــذا امللــف يجــب أن 

يغلق وفورًا.
ودعا ألن تكون قضية أهايل الشهداء مطروحة يف 

كل اللقــاءات واملحافــل الرســمية مــن أجــل إنهــاء 
مخصصــات  مســتحقات  ورصف  املعانــاة،  هــذه 
حيــاة  وتوفــري  رجعــي  وبأثــر  كاملــة  الشــهداء  أرس 

كرمية لهم.
مــن جهتــه فــرس االختصايص االقتصــادي خالد أبو 
عامــر ســبب تلكــؤ الســلطة الفلســطينية يف شــمل 
شــهداء حــرب 2014 يف رصف املخصصــات بأنــه 
قــد يــدرج يف إطــار تعرضهــا لضغوطــات إرسائيلية 
وخشــية قرصنــة يف أمــوال املقاصــة، لكنــه يؤكــد 
عــى  الحصــول  والجرحــى يف  الشــهداء  حــق أرس 

مخصصاتهم املالية.
وبــني أبــو عامر لصحيفة "فلســطني" أن املعطيات 
املتوفــرة لديــه تشــري إىل أن الســلطة ترفــض دمــج 

نحــو ألفــي شــهيد مــن شــهداء عــدوان 2014 ونحو 
7 آالف جريــح، كــا ترفــض كذلــك دمــج شــهداء 
وجرحــى عــدوان 2021، رغــم الوعــود التي أطلقها 

مسؤولون يف السلطة لحل هذا امللف.
وأشــار أبــو عامــر إىل أن الســلطة عــى مــا يبــدو قــد 
أغلقــت هــذا امللــف، وإن كان ذلــك فعــال، فإنهــا 
بذلك تعطي ظهرها ألرس الشــهداء والجرحى، وال 
بــد مــن التحــرك عــى كل األصعــدة ملســاعدة أرس 
الشهداء والجرحى وتقديم لهم كل االحتياجات.

وُتعرف رواتب الشــهداء واألرسى بأشــباه الرواتب 
املســتفيد  عــدد  ويقــدر  امليزانيــة،  بنــود  ضمــن 
منهــا )25( ألــف مســتفيد، وتقــدر فاتــورة الرواتــب 

الشهرية بنحو )50( مليون شيقل.

بدوي: أوضاع ُأَسر شهداء 2014 المعيشية صعبة وال بد من صرف حقوقهم المالية
غزة/ رامي رمانة:

ألهالــي  الوطنيــة  للجنــة  العــام  األميــن  جــدد 
الشــهداء والجرحى، ماهر بدوي دعوته للسلطة 
بــأن تســارع فــي اعتمــاد شــهداء  الفلســطينية 
عــدوان 2014 فــي قطاع غــزة، وتصرف لذويهم 

مخصصات شــهرية وتسلم حقوقهم المالية بأثر 
رجعي.

وأشــار بــدوي فــي حديثــه لصحيفة "فلســطين" 
إلــى أن أوضــاع أســر شــهداء 2014 المعيشــية 
مأســاوية، في ظــل محدودية فــرص العمل في 

قطــاع غزة المحاصر. وفــي عدوان االحتالل على 
قطــاع غــزة عــام 2014 ارتقــى نحو ألفي شــهيد 
وجميعهــم لــم يصــرف لــه. وتمتنع الســلطة عن 
صــرف المخصصــات الماليــة بذريعــة عــدم توفــر 

موازنة مالية.

بريوت/ وكاالت:
أمــس،  املركــزي،  لبنــان  مــرصف  عــدَّ 
ســعر رصف العملة املحلية يف الســوق 
وال  واقعــي  "غــري  )الســوداء(  املوازيــة 

يعرب عن القيمة الحقيقية للرية".
بيــان، إن  وقــال املــرصف املركــزي، يف 
األمــرييك  للــدوالر  الواقعيــة  "األســعار 
تلــك  هــي  اللبنانيــة  باللــرية  مقارنــة 
عــى  بنــاًء  املركــزي  مــن  يوميــا  املعلنــة 
التــداول الجــاري يف الســوق واملســّجل 

عى منصة صريفة".
مقابــل  األمريــي  الــدوالر  ســعر  وارتفــع 
اللــرية يف لبنــان، أمــس، مقربــا مــن 25 
الســوق  تعامــالت  يف  لــرية  و500  ألفــا 
غري الرســمية "الســوداء"، مســجال سعرا 

قياسيا جديدا.
وقال مرصف لبنان يف بيانه بان "صريفة 

عــن  تعلــن  التــي  الوحيــدة  هــي املنصــة 
أســعار الــرصف، وعــن حجــم العمليــات 

التي أّدت إىل هذه األسعار".
التــي  التطبيقــات  أن  املركــزي  ورأى 
إىل  تشــري  أن  دون  األســعار  عــن  تعلــن 
هــذه  إىل  أّدت  التــي  العمليــات  حجــم 
األســعار فهي "تطبيقات مشــبوهة وغري 

قانونية".
وأضــاف " تقــود )التطبيقــات( األســواق 
وحجمــه  الســوق  واقــع  عــن  تعــربّ  وال 

الحقيقي"
هــذه  "وراء  أن  املركــزي  واعتــرب 
التطبيقــات مصالــح منها سياســية ومنها 

تجارية".
وقــال البيــان بــأن مــرصف لبنــان ســيطرح 
أنظمــة  تطويــر  إىل  تهــدف  "مبــادرات 
إىل  العــودة  إىل  يــؤدي  مبــا  الدفــع، 

الدفــع االلكــروين، وســيتّم بحــث ذلــك 
البنــك  ملجلــس  القادمــة  الجلســة  يف 

املركزي".
 90 مــن  أكــر  اللبنانيــة  اللــرية  وفقــدت 
باملئــة مــن قيمتها، ودفعت األزمة ثالثة 
أرباع الســكان إىل الفقر؛ وبســبب نقص 
الســلع األساســية مثــل الوقــود واألدويــة 

تحولت الحياة إىل رصاع يومي.
الرصافــني  نقابــة  ثبتــت  املقابــل،  يف 
يف لبنــان، تســعري ســعر رصف الــدوالر 
مقابــل اللــرية اللبنانيــة بهامــش متحــرك 
بــني ســعر 3850 لــرية للــرشاء، و3900 

لرية، للبيع كحد أقىص.
مــرصف  يف  الــدوالر  رصف  ســعر  وظــل 
 1510 عنــد  املركــزي"  "البنــك  لبنــان 
لــرية لــكل دوالر واحد، ويخصص لبعض 

السلع األساسية فقط.

"المركزي" اللبناني: سعر صرف الليرة في السوق الموازية غير واقعي

سفير سويسرا: شركاتنا ترغب باالستثمار في تركيا
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مدريد/ األناضول:
التقى رئيس الربملان الرتيك مصطفى شنطوب، أمس، 
اللــه  عبــد  بــن  القطــري حســن  الشــورى  مجلــس  برئيــس 
هامــش  عــى  مدريــد  اإلســبانية  العاصمــة  ،يف  الغانــم 
اجتامعــات الجمعيــة العامــة الـــ143 لالتحــاد الربملــاين 

الدويل.
وخــالل لقائــه، أعرب شــنطوب عــن ثقته التامة يف تعزيز 
التعــاون بــن الربملــان الرتيك ومجلس الشــورى القطري 

يف الفرتة املقبلة، وفق مراسل األناضول.
وقطــر  تركيــا  شــعبي  بــن  األخويــة  العالقــات  أن  وأكــد 
واإلرادة السياســية املشــرتكة لزعيمــي البلديــن، رفعــت 
جميــع  يف  مرمــوق  مســتوى  إىل  الثنائيــة  العالقــات 

املجاالت.
وقال "نويل أهمية كبرية للحوارات رفيعة املستوى التي 

أعيد تأسيسها مؤخرا بن دول املنطقة )بالخليج(".
قطــر  نظــر  وجهــات  دامئــا  تدعــم  "تركيــا  أن  وأضــاف 

وأهدافها يف القضايا اإلقليمية والدولية".
وأكــد أن تركيــا تــويل أهميــة كبرية ألمن واســتقرار منطقة 
الخليج، مرحبا باملرحلة التي وصلت إليه الدول العربية 
األربع )السعودية واإلمارات ومرص والبحرين( مع قطر.

وشــدد شــنطوب أن تركيــا تؤيــد كافة الجهــود الرامية إىل 
حــل شــامل للرصاعــات عــى أســاس االحــرتام املتبــادل 

لسيادة الدول.
وأشــار إىل إجــراء اتصــاالت رفيعــة املســتوى بــن تركيــا 
األخــرية،  الفــرتة  يف  والبحريــن  واإلمــارات  والســعودية 
معربا عن رغبته يف االرتقاء بهذه االتصاالت مستقبال.

وأكــد اســتعداد تركيــا لتطويــر تعاونهــا وعالقتهــا مع دول 
مجلس التعاون الخليجي.

تونس/ وكاالت:
إىل  أمــس  التونســية،  النهضــة  حركــة  دعــت 
ألوانهــا"  "ســابقة  عامــة  انتخابــات  إجــراء 
وحــوار وطنــي "جدي وهادئ" حول عدد من 
االنتخابــات  قانــون  منهــا  الكــربى،  امللفــات 

واملحكمة الدستورية.
اجتــامع  عقــب  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
الجمهوريــة  "رئيــس  إن  التنفيــذي،  مكتبهــا 
قيــس ســعيد، أظهــر جليــا عجــزه عــن تقديــم 
كل  جمعــه  رغــم  البــالد،  لقضايــا  حلــول 
خطابــات  يف  وإمعانــه  بيديــه،  الســلطات 

التقسيم واالتهام والتهديد".
وأضافــت "النهضــة" )لديهــا 53 مقعــدا مــن 
أصــل 217 يف الربملــان( أن "الرئيــس عاجــز 

عن إدارة شؤون البالد وتراجع عن وعوده".
وأردفــت أن "الجــزء األكــرب مــن النخبــة وقطــاع 
واسع من الشعب يرى يف خياراته الغامضة 
الدولــة  عــى  خطــرا  املرتجلــة  وسياســاته 

واملجتمع".
ودعــت إىل "الذهــاب لحــوار وطنــي هــادئ 
حــول عــدد من امللفات الكــربى، منها قانون 
وإىل  الدســتورية،  واملحكمــة  االنتخابــات 

إجراء انتخابات عامة سابقة ألوانها".
بــدل  الدســتور  احــرتام  بـــ"رضورة  وطالبــت 
الترشيعيــة  الســلطة  واســتعادة  تعليقــه، 
والرقــايب  الترشيعــي  لدورهــا  )الربملــان( 

كامال".
حكومــة  "تركيــز  إىل  الحركــة  دعــت  كــام 
اقتصاديــة  أولويــات  وذات  الرشعيــة  كاملــة 

اجتامعيــة تنهــض باإلصالحــات املســتعجلة 
)اتحــاد  االجتامعيــن  الــرشكاء  مــع  وتتعــاون 

الشغل ومنظمة األعراف(".
األمــن  قــوات  أوقفــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
التونســية، أمــس، مســلًحا حــاول اقتحام مقر 
وزارة الداخلية بعد إصابته بعيار ناري، وفق 

ما نقلته وسائل إعالم محلية.
إن  )خاصــة(،  "موزاييــك"  إذاعــة  وقالــت 
"أعــوان دوريــة )للرشطــة( متمركــزة قــرب مقــر 
وزارة الداخليــة بشــارع الحبيــب بورقيبة )يف 
العاصمــة تونــس( تصــدوا لشــاب كان يحمــل 
ســالحا أبيــض، يرجــح أنــه حــاول اقتحــام مقــر 

الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة".
ونقلــت اإلذاعــة عــن مصــادر مل تســمها، أنــه 
"تم التعامل معه )املسلح( بإطالق رصاصة 
الســيطرة  لتتــم  ســاقيه  أحــد  أصابــت  عليــه 
نقلــه  تولــت  إســعاف  ســيارة  وطلــب  عليــه 
إىل أحد املستشــفيات وســط حراســة أمنية 

مشددة".
كثيفــا  اســتنفارا  هنــاك  إن  شــهود  وقــال 
يف  الداخليــة  وزارة  مقــر  أمــام  للرشطــة 
العاصمة تونس وقالت وسائل إعالم محلية 

إن الرشطة أحبطت "هجوما".
"ال  الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
يف  أنــا  تفاصيــل.  أي  إعطــاء  اآلن  ميكننــي 

ساحة الجرمية اآلن".
وأظهــر فيديــو مل تتثبــت رويــرتز مــن صحتــه 
رجــال رشطــة يطلقــون النــار بشــارع الحبيــب 

بورقيبة بالعاصمة.

الحكومــة  رئيســة  قالــت  ذلــك  غضــون  يف 
التونســية نجــالء بــودن إن زيارتهــا إىل الجزائر 
عــى  البلديــن  بــن  العالقــات  لتعزيــز  تــأيت 
أمل نقلها إىل مســتوى عالقات إســرتاتيجية 
ذ عاطلون عن العمل  متكاملة، عى حن نفَّ
وقفــات  الجامعيــة  الشــهادات  حملــة  مــن 

احتجاجية يف عدد من الواليات.
الجزائريــن  املســؤولن  مــع  بــودن  وبحثــت 
والتحضــري  االقتصــادي  التعــاون  ملفــات 
الجتــامع اللجنــة العليــا املشــرتكة التونســية 
الجزائرية، إضافة إىل قضايا ثنائية مشرتكة.
املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  والتقــى 
تبــون رئيســة الحكومــة التونســية يف القــرص 
الرئــايس، مبناســبة الزيــارة التــي تؤديهــا إىل 

الجزائر.
العمــل  نفــذ عاطلــون عــن  بينــام  يــأيت ذلــك 
مــن حَملــة الشــهادات الجامعيــة يف تونــس 
واليــات  مقــار  أمــام  احتجاجيــة  وقفــات 
وســليانة  باجــة  مــن  كل  )محافظــات( 
وســيدي بوزيــد وقفصــة وسوســة والقرصيــن 

وصفاقس.
قيــس  الرئيــس  برفــض  املحتجــون  ونــدد 
ســعّيد تفعيــل القانــون 38 الخــاص بتوظيف 
العاطلن عن العمل من أصحاب الشهادات 
الجامعيــة، كــام يواصــل عــدد مــن املحتجن 
عــدم  عــى  احتجاجــا  الطعــام  عــن  إرضابهــم 
تفعيــل القانــون الــذي اعتــربه الرئيــس ســعّيد 
غــري قابــل للتنفيــذ، واصفــا مــن صدقــوا عليه 

ببائعي األوهام.

وقال مكتب غروندبرغ، يف بيان، إن »املبعوث 
موســكو،  إىل  زيــارة  اختتــم  اليمــن  إىل  األممــي 
روســيا  خارجيــة  وزيــر  بنائــب  التقــى  حيــث 
فريشــينن ســريغي فازيليافيتــش، ونائــب وزيــر 
لشــؤون  الخــاص  الرئــايس  واملمثــل  الخارجيــة 
الرشق األوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف«.
الــروس  املســؤولن  مــع  غروندبــرغ  وناقــش 
وجامعــة  شــاملة  سياســية  تســوية  إىل  الحاجــة 

للنزاع يف اليمن.
األوىل  الرســمية  زيارتــه  "يف  البيــان:  وأضــاف 
عــى  روســيا  غروندبــرغ  شــكر  املنطقــة،  خــارج 
يف  املتحــدة  األمــم  لجهــود  املتواصــل  دعمهــا 

صنع السالم باليمن".
كــام أعــرب عــن شــكره للجهــود املشــرتكة التــي 
يبذلهــا األعضــاء الدامئــون ملجلــس األمــن حــول 

امللف اليمني.
الطويلــة  روســيا  "عالقــات  إن  غروندبــرغ  وقــال 
األمــد مــع عــدد مــن الجهــات الفاعلــة يف اليمــن 
ودعمهــا لجهــود األمــم املتحــدة مهمــة إليصــال 

البالد إىل تسوية سلمية".
العســكري  التصعيــد  بشــأن  قلقــه  عــن  وأعــرب 
الغــريب، مســلطا  والســاحل  )وســط(  مــأرب  يف 
الضــوء عــى املخاطــر التــي قــد يجلبهــا املزيــد 

من التصعيد.
إمكانيــة  "نواجــه  األممــي  املبعــوث  وأضــاف 
حصــول تصعيــد عســكري، مــا ســيضاعف حتــاًم 

معاناة املدنين".
وتابــع: "مضاعفــة الجهــود الدوليــة أمــر أســايس 
إلقناع جميع األطراف برضورة تســوية الخالفات 

حول طاولة املفاوضات".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة 
املدعومــة  للحكومــة  املواليــة  القــوات  بــن 
بتحالف عسكري عريب تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيــن املدعومــن مــن إيــران، املســيطرين 
عى عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 

سبتمرب/ أيلول 2014.
وتقــول األمــم املتحــدة إنــه بنهايــة عــام 2021، 
ستكون الحرب يف اليمن قد أسفرت عن مقتل 

377 ألف شخص بشكل مبارش وغري مبارش.
يف غضون ذلك دعت املنظمة الدولية للهجرة 
جميــع األطــراف يف اليمــن إىل وقف فوري "لكل 
النــزاع  إن  قائلــة:  العدائيــة"،  األعــامل  أشــكال 
املســلح هناك يتســبب يف ســقوط ضحايا من 
املدنيــن، بينهــم نازحــون لجــؤوا إىل املحافظــة 

هربا من املعارك.
لدعــم  عاجــل  بتمويــل  املنظمــة  وطالبــت 

الرسيــع  التدهــور  بســبب  املترضريــن 
ألوضاعهم.

بدورهــا، اتهمــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتش 
جامعــة الحــويث باســتهداف املناطــق املأهولــة 
القتــال  إن  وقالــت  مــأرب وتهجــري ســكانها،  يف 
الشــديد بن قوات الحكومة والحوثين يســاهم 

يف زيادة تردي أوضاع املدنين.
تقــوده  الــذي  التحالــف  أعلــن  ناحيتــه،  مــن 
الســعودية فجر أمس تنفيذ رضبات جوية عى 
أهــداف عســكرية يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء 
 7 نحــو  منــذ  الحوثيــن  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 

سنوات.
الســعودية  األنبــاء  وكالــة  بيــان نرشتــه  وجــاء يف 
دار  معســكر  اســتهدف  التحالــف  أن  )واس( 

الرئاسة.
كام أعلن التحالف مقتل 60 عنرصا من جامعة 
عمليــات   8 تنفيــذه  بعــد  مــأرب،  يف  الحــويث 
خــالل  مــأرب  يف  الجامعــة  ضــد  اســتهداف 

الساعات الـ24 املاضية.
ويف تطــور جديــد، هــدد التحالــف بأنــه ســيضع 
إيرانيــا  املدعومــة  الحوثيــة  الجامعــة  قيــادات 
ســيتم  التــي  العســكرية  األهــداف  بنــك  ضمــن 

استهدافها.

اليمن.. غروندبرغ يدعو إلى مضاعفة 
الجهود الدولية لحل الخالفات

إصابة مسلح لدى محاولته اقتحام وزارة الداخلية

تونس.. "النهضة" تدعو النتخابات 
عامة "ســابقة ألوانهــا"

اليمن/ وكاالت:
اليمــن هانــس  إلــى  األممــي  المبعــوث  دعــا 
الجهــود  مضاعفــة  إلــى  أمــس،  غروندبــرغ، 
الدوليــة لتســوية الخالفات بين أطــراف النزاع 
عبــر المفاوضــات، فــي حيــن دعــت المنظمــة 

الدولية للهجرة جميع األطراف في اليمن إلى 
"وقف فوري لكل أشــكال األعمال العدائية"، 
وأعلن التحالف الذي تقوده الســعودية ضرب 
مواقــع عســكرية لجماعــة الحوثي فــي مأرب 

وصنعاء.

بغداد/ األناضول:
دعــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، 
التحقيقــات  نتائــج  عــن  الكشــف  إىل  أمــس، 
بشــأن محاولــة اغتيــال رئيس الــوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي، قبل ثالثة أسابيع.
وقــال الصــدر: "مــا ال ينبغــي التغــايض عنــه 
هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء عى 
منــزل رئيــس الــوزراء، هــو تعد واضــح وصارخ 
فتنــة  إثــارة  وفيــه  والهيبــة،  الســيادة  عــى 

وزعزعة ألمن العراق".
وأضاف: "صار لزاما الكشف عن التحقيقات 
القبــض  وإلقــاء  امللــف،  هــذا  يف  الخاصــة 

العمــل  بهــذا  قامــوا  الذيــن  اإلرهابيــن  عــى 
املشن، وإنزال العقوبة املناسبة بهم".

الكشــف  عــدم  "مــع  قائــال:  الصــدر  وتوعــد 
عــن نتائــج التحقيقــات، فقــد نضطــر لكشــفها 

مستقباًل". دون توضيح أو تفاصيل أكرث.
الجــاري،  الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/   7 ويف 
تعــرض الكاظمــي ملحاولــة اغتيــال مــن خالل 
ثــالث طائــرات مســرية "مفخخــة" تــم إســقاط 
مقــر  عــى  الثالثــة  وســقطت  منهــا،  اثنتــن 
بإصابــة  تســبب  مــا  بغــداد،  وســط  إقامتــه 
عــدد مــن حراســه، وفــق بيــان ســابق للجيــش 

العراقي.

العراق.. الصدر يدعو للكشف عن 
التحقيقات في محاولة اغتيال الكاظمي

رئيس البرلمان التركي يلتقي برئيس 
مجلس الشورى القطري في مدريد

بريوت/ وكاالت: 
قدمــت ثــالث قاضيــات رفيعــات املســتوى أمس 
الســيايس  التدخــل  عــى  احتجاجــا  اســتقاالتهن 
يف القضــاء وتــدين األجــور وســط األزمــة املاليــة 

يف لبنان.
وتسلط االستقاالت الضوء عى التشابك عميق 
الجــذور بــن السياســة والقضــاء يف وقــت توقــف 
فيــه التحقيــق يف انفجــار مرفــأ بريوت تحت وطأة 
حملة سياسية تستهدف املحقق العديل طارق 

بيطار الذي يتوىل ملف التحقيق.
وغالبــا مــا يتــم تعيــن القضــاة وترقيتهــم يف لبنان 
بنــاء عــى والءاتهم السياســية ولهــذا فإن القضايا 
التــي تكشــف تــورط كبــار املســؤولن ال تصل يف 

الغالب إىل أي نتيجة.
إحــدى  وهــي  الحســيني  روال  القاضيــة  وقالــت 
وتتــوىل  اســتقاالتهن،  قدمــن  الــاليئ  القاضيــات 
رئاســة محكمــة االســتئناف لرويــرتز "هــذه رصخــة 
املعيشــية،  الظــروف  خطــأ..  هــو  مــا  كل  عــن 
التدخــل الســيايس، يف النهايــة يف بلــد )هنــاك 

بلد( عم ينهار".
قاضيــة  وهــي  حنــا  جانيــت  القاضيــة  ورفضــت 
يف محكمــة اســتئناف بــريوت التعليــق، بينــام مل 
القاضيــة كارال قســيس يف  الوصــول اىل  يتســن 

هــري  العــدل  وزيــر  يــرد  ومل  التمييــز.  محكمــة 
خوري عى الفور عى طلب للتعليق.

األعــى  القضــاء  مجلــس  باســم  متحــدث  وقــال 
ألن  بعــد  االســتقاالت  يقبــل  مل  املجلــس  إن 

القاضيات عضوات "مميزات يف القضاء".
وأصــدرت الحســيني وحنــا مؤخــرا أحكامــا برفــض 
انفجــار  يف  متهمــن  ســابقن،  وزراء  محــاوالت 
مرفــأ بــريوت يف الرابــع من أغســطس آب 2020، 
يف  يحقــق  الــذي  بيطــار  طــارق  القــايض  لتنحيــة 
دعــاوى  السياســيون  قــدم  ثــم  ومــن  القضيــة. 

تطالب بتنحية القاضيتن عن امللف.
كــام أكــد املتحــدث الرســمي أن قاضيــا رابعــا هــو 
زيــاد مكنــا كان قــد اســتقالته قبــل حــوايل شــهر. 
وكان مكنــا قــد حقــق يف دعــاوى ســوء إدارة ضــد 

حاكم مرصف لبنان رياض سالمة.
املســتقيلن  القضــاة  إن  الحســيني  وقالــت 
ســيطلبون من املجلس اتخاذ إجراءات ملموســة 
لدعم القضاء ثم يقرروا ما إذا كانوا سيتمسكون 

باستقاالتهم أم ال.
يف  قضــاة  هنــاك  إن  "نقــول  الحســيني  وقالــت 
لبنان مســتقلن وال ينتمون ألي ســيايس وهناك 
هجمــة ضخمــة ومعيبــة عليهــم. الزم حــدا يوقــف 

معنا".

روما/ وكاالت:
قــال الرئيــس الفرنــي إميانويــل 
ماكرون: إن املعاهدة الفرنسية 
أمــس،  وقعــت  التــي  اإليطاليــة 
"ستســاعدنا عــى مواجهــة أزمــة 
ليبيــا وتســهم يف تعزيــز الدفــاع 

األورويب املشرتك".

إىل  يتحــدث  ماكــرون  وكان 
الــوزراء اإليطــايل  رئيــس  جانــب 

ماريو دراجي.
إن  دراجــي:  قــال  جهتــه  مــن 
كبــرية  خطــوة  متثــل  املعاهــدة 
البلديــن  بــن  العالقــات  يف 
التعــاون  مــن  فــرتة  وستدشــن 

مــن  مجموعــة  يف  الوثيــق 
املجاالت.

البلديــن  إن  دراجــي،  وقــال 
جديــدة  "أشــكاال  ســيبدآن 
مجــاالت  يف  التعــاون"  مــن 
والبحــث  والتكنولوجيــا  الطاقــة 

واالبتكار.

ماكرون: المعاهدة الجديدة مع إيطاليا 
ستساعدنا على مواجهة أزمة ليبيا

جانب من لقاء رئيس الربملان الرتيك رئيس مجلس الشورى القطري أمس        )األناضول(

استقالة ثالث قاضيات لبنانيات بسبب التدخل 
السياسي في شؤون القضاء وتدني األجور

األمم المتحدة تعرب 
عن انزعاجها إزاء هجوم 

على محكمة ليبية
طرابلس/ وكاالت:

أعربــت بعثــة األمــم املتحدة يف ليبيا أمس عن انزعاجها 
قــال  بعدمــا  محكمــة،  عــى  هجــوم  حــول  التقاريــر  إزاء 
محامــي ســيف اإلســالم القــذايف إن مســلحن منعــوه من 
الطعن يف حكم استبعاد موكله من االنتخابات الرئاسية 

الشهر املقبل.
نجــل  اإلســالم،  ســيف  االنتخابــات  لجنــة  واســتبعدت 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، ضمن 25 مرشحا 

تم استبعادهم األربعاء. املايض
وتشــغل االنتخابــات التــي ُتجــرى يف 24 ديســمرب كانــون 
األول مخــاوف مــن تجــدد الــرصاع، رغم أنها تأيت يف إطار 

عملية سالم تهدف إلنهاء عقد من االضطرابات.
مقطــع  يف  اإلســالم  ســيف  محامــي  الزيــدي  خالــد  قــال 
فيديــو إن مســلحن هاجمــوا املحكمــة يف مدينــة ســبها 
الجنوبيــة، وهــي واحــدة مــن مراكز التســجيل الثالثة التي 
ال يوجــد غريهــا يف ليبيــا، ومنعــوه مــن الدخــول لتقديــم 

الطعن نيابة عن موكله.
وقالــت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا إنهــا تشــعر 
باالنزعاج إزاء الهجوم عى محكمة االستئناف يف سبها، 
العنــف  أشــكال  مــن  شــكل  أي  العبــارات  بأشــد  وتديــن 

املرتبط باالنتخابات، وتؤكد عى رضورة حاميتها.
وأضافــت "تكــرر البعثــة دعوتهــا إلجــراء انتخابــات تتســم 

بالشفافية والنزاهة وتشمل الجميع يف 24 ديسمرب".
ويتنــازع الخصــوم املتنافســون عــى قواعــد االنتخابــات 
وأهليــة املرشــحن، فيــام يشــكل تهديــدا بإخــراج عمليــة 
التصويــت، ومعهــا عمليــة الســالم املدعومــة مــن األمــم 

املتحدة، عن مسارها.
الجيــش  مــع  متحالفــة  مجموعــة  ســبها  عــى  وتســيطر 
الوطنــي الليبــي )قــوات رشق ليبيــا( املتمركــز يف الــرشق 
يف  الرئيســين  املرشــحن  أحــد  حفــرت،  خليفــة  بقيــادة 

االنتخابات.
مســلحة  جامعــة  إن  طرابلــس  يف  العــدل  وزارة  وقالــت 

أرغمت الجميع عى مغادرة مبنى املحكمة.
وقالــت لجنــة االنتخابــات إن ســيف اإلســالم غــري مؤهــل 
محكمــة  وكانــت  بجرميــة.  أديــن  ألنــه  املنافســة  لخــوض 
يف طرابلــس حكمــت عليــه غيابيــا باإلعــدام يف 2015 
بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب يف االنتفاضــة ضد والده يف 

.2011

العــرش املاضيــة يف  الســنوات  اإلســالم  وأمــى ســيف 
أرسوه  الذيــن  املســلحن  برفقــة  الجبليــة،  الزنتــان  بلــدة 

أثناء محاولته الفرار من ليبيا خالل االنتفاضة.
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تقــول زوجتــه: "مــا بنقــدر نطلــع ألنــه راح نرمتــي بالشــارع، 
فش حد بأجر اليل بياخدوا شؤون".

البــوح فمهــا عــن معانــاة زوجهــا املريــض، إذ  تطــأ عتبــة 
يعــاين إعاقــة حركيــة، و"روماتيــزم" يف املفاصل ويحتاج 
إىل مســكنات ومهدئــات ال يســتطيع رشاءهــا، "وعنــده 
مــر ال ميلــك  أربعــة مفاصــل يف  عمليــات طارئــة يف 
إيجــار الطريــق للذهــاب إىل مــر واملبيــت هنــاك، الله 
أعلــم بحالنــا كيــف بنقــي أيامنــا، زوجــي بتحامــل عــى 

نفسه ووجعه".
العمليــة  وأجــرى  ســافر  لــو  "رمبــا  قلــب:  بحرقــة  تتابــع 
سيســاعد نفســه عــى األقــل عــى التحــرك قليــًا، اآلن ال 
يســتطيع التحــرك دون الكــريس املتحــرك، ويف البيــت 
أقوم بإســناده حتى عند ذهابه لدورة املياه لعدم قدرته 

الوقوف عى قدميه بسبب أمل املفاصل".
كان شــيك الشــؤون البالغــة قيمتــه لعائلــة اليازجــي ألــف 
والبقالــة  اإليجــار  منهــا  يدفعــون  "حيــاة"  ميثــل  شــيقل 
ومــا يزيــد يتســوقون بــه، ومــا يحــدث تعــده "قطًعــا لهــذا 

الرشيان عن العائلة".
تضيــف األم لثاثــة أبنــاء: "أنــا وأوالدي اللــه أعلــم كيــف 
عايشني، من هان وهان، شوي بنام من غري أكل أو غدا 
)...( أحياًنا يصل إليهم بعض الزاد من بيت أهل زوجها 
أطفالهــم،  بطــون  يف  الجــوع  صــوت  إســكات  يحاولــون 
ميضون أياًما أحاها ُمر، وأفضلها ال يعدو أكرث من زعرت 

وجبنة "فيتا" وفاصوليا وطامطم".
ترســل أبناءهــا للبقالــة يــأكل الخجــل وجوههــم، وتحــت 
رحمــة عطــف النــاس تســوء أحــوال العائلــة أكــرث فأكــرث، 
الديــن  العائلــة  تدفــع  مل  املــايض  مــارس  شــهر  فمنــذ 

املرتاكم للبقالة.
ضيف دائم

إعاقــة  عاًمــا(   34( حمــد  أبــو  أســامء  تعــاين  حــني  عــى 

حركيــة وانحراًفــا يف العمــود الفقــري أجــرت عملية تقويم 
لــه، إضافــة لضمــور بالعضــات، وال تســتطيع التحــرك أو 
الحيــاة اليوميــة دون مســكنات ومســتلزمات طبيــة يجــب 

عليها االنتظام يف تناولها.
مبرارة تلخص أســامء واقًعا صعًبا لصحيفة "فلســطني"، 
ويف كل جزئيــة مــام تذكــره قصــة معانــاة طويلــة: "الــذي 
لديــه إعاقــة يحتــاج إىل الكثري من املســتلزمات، شــخص 
عــى  ينــام  الفقــري  لعمــوده  تقويــة  أجــرى عمليــة  مثــيل 
فرشة عادية، عى الرغم من أنني أحتاج إىل فرشة طبية 
يك ال أصاب بتقرحات وآالم يف الظهر، البيت مسقوف 
مــن اإلسبســت، تخيــل معاناة مريضــة تضع جهاز باتني 
يف الربد، الشــارع رميل ال أســتطيع الســري به، ويجب أن 
تــأيت الســيارة لبــاب البيــت، ولعــدم توفــر املــال أعيــش 

معزولة ال أستطيع الخروج من املنزل".
باليــد  فليــس  مرغمــة،  أوجاعهــا  عــى  أســامء  تصمــت 
حيلــة أمــام واقــع معيــي مريــر، فوالدها متــوىف وتتوىل 
والدتهــا املســنة التــي ال تعمــل مســؤولية رعايــة األبنــاء، 
مل تجــد اليــوم ســوى الطامطــم لتكــون وجبة الغداء، هذه 
الحبات الحمراء أصبحت ضيًفا دامًئا عى مائدة األرسة 

الفقرية التي تسكن مبدينة غزة.
تنــوب عنهــا والدتهــا يف رشح معانــاة العائلــة، وبعفويــة 
ا بندبر حاجاتنا بالعافية،  تبوح بقهر: "الوضع صعب جدًّ
ال يوجد يشء لدينا، نأكل من عقاب السوق )ما يفيض 
لــدى باعــة الخضــار(، تصــور بيــت بــا دخــل كيــف بكــون؟ 
بــكل  أدور  الســوق  عــى  بــروح  كبــرية  ســت  ــي  زيِّ الــيل 

البسطات عى أرخص حاجة، يف املطر بنغرق".
ضــامن  هــي  "الشــؤون  الغاضبــة:  نربتهــا  صــوت  يعلــو 
تقــوم  فلســطني  يف  إال  الاجئــني  للفقــراء  اجتامعــي 
عندمــا  ويــن؟  نفســنا  وعــزة  كرامتنــا  مبنعــه،  الحكومــة 
أنــواع  أتلــف  تحــر  الســوق  إىل  مســنة  ســت  تذهــب 

ال  وأطفــال،  عائــات  ثــاث  ولــدي  طحــني  كيــس  رشاء 
مؤسســة  ألقســاط  وال  للبقالــة،  الديــن  ســداد  أســتطيع 
مهــدًدا  وبــات  بالقلــب،  املريــض  البنــي  الــزواج  تيســري 
أســتطيع  ال  إننــي  حتــى  املبلــغ،  نســدد  إذا مل  بالســجن 

إعطاءه 50 شيقًا للكشف عن عضلة القلب".
مبررات واهية

بحســب املتحــدث باســم الهيئــة العليــا للمطالبة بحقوق 
فقــراء ومنتفعــي الشــؤون االجتامعيــة صبحــي املغــريب، 
فــإن هنــاك 53 ألــف مســتفيد مــن مخصصــات الشــؤون 
مــن ذوي اإلعاقــة، و28 ألًفــا مــن كبــار الســن واملــرىض، 
خــط  تحــت  وكلهــم  منفصلــة  و725  أرملــة،  آالف  و10 

الفقر.
يقــول املغــريب لصحيفــة "فلســطني": إن هنــاك معانــاة 
االجتامعيــة،  الشــؤون  معانــاة  حــول  تنتــرش  مغلوطــة 
مشــرًيا إىل أن املعانــاة بــدأت منــذ عــام 2017م حينــام 
رصفت وزارة الشؤون االجتامعية برام الله ثاث دفعات 
وامتنعت عن رصف الدفعة الرابعة، ويف أعوام 2018، 
أن  أي  عــام  كل  يف  دفعتــني  رصفــت   2020  ،2019
مــن  ونهبــت  وســلبت  "اقتصــت  دفعــات  ســبع  هنــاك 

مستفيدي الشؤون".
لعــام  األوىل  املاليــة  الدفعــة  رصف  املقــرر  مــن  وكان 
2021 نهاية شــهر مارس املايض لعدد 116 ألف أرسة 
ُتــرف  أن  عــى  الشــؤون،  مخصصــات  مــن  مســتفيدة 
الــوزارة مل  الدفعــة الثانيــة مطلــع يونيــو املــايض، ولكــن 
ترفهــام تحــت مــربرات كثــرية منهــا "عدم توفــر األموال 
لعــدم إيفــاء االتحــاد األورويب بوعــوده"، ذريعــة يعدهــا 
املغــريب غــري منطقيــة يف وقــت تــرف رواتــب موظفي 
وكأنَّ  واملوظفــني،  املســؤولني  وكبــار  كافــة  الــوزارة 
"أرس الشــؤون هــم متســولون"، مؤكــًدا أن املخصصــات 

استحقاق وطني مكفول باملنظامت الدولية. 

الطعــام ألنــه رخيــص، وتشــرتي املابــس مــن البالــة، هــل 
هذه حياة ميكن يجربها أحد املسؤولني؟ ابنتي مريضة 
وســيارة  جيــدة  تغذيــة  إىل  وتحتــاج  العضــات  بضمــور 
الرمــيل  حينــا  طريــق  وعــورة  بســبب  املنــزل  مــن  تنقلهــا 
فتضطر للجلوس يف البيت فرتات طويلة وكأنها سجينة 

لجدران املنزل، فعن أي معاناة أحدثك".
تكالب الهموم

ابتســامة  شــفتيها  عــى  ترقــد  بينــام  شــاحبة  مبامــح 
أبــو  محمــد  أم  الحاجــة  تقــف  الواقــع،  مبــرارة  ممزوجــة 
سلطان يف طابور طويل داخل بنك اإلنتاج مبدينة غزة، 
جاءت لتســلم مســاعدة أبنائها األيتام كغريها من مئات 

األرس التي امتألت صالة البنك بهم.
لكن املســاعدة البالغة 300 شــيقل ســيذهب جزء منها 
لسداد دين نظارة طفلتها الطبية. ال تحمل هذه الحاجة 
سنوات عمرها الستني فقط، بل هموم أوالدها، فلديها 
جتــُه قبــل  ابــن يعــاين مشــكلة طبيــة يف عضلــة القلــب زوَّ
وال  الــزواج،  تيســري  جمعيــات  إحــدى  خــال  مــن  شــهر 
تســتطيع ســداد الدفعات الشــهرية ملبلغ إجاميل قيمته 
الشــؤون  شــيك  رصف  عــدم  ظــل  يف  شــيقل  آالف   8

االجتامعية.
وبالــكاد  مزمنــة،  أمراًضــا  تعــاين  محمــد"  "أم  الحاجــة 
اســتطاعت مقاومــة وخــزات أمل مفاصلهــا وظهرهــا، مل 
ينفــع معهــا إســناد جســدها بوضــع يدها عــى خارصتها، 
لكنهــا مضطــرٌة للوقــوف وال تخفــي صعوبــة مــا تعيشــه: 
أقــف  قــادرة  مــش  أفضــل  الوضــع  انــه  لــو  ابنــي  يــا  "واللــه 

هالوقفة الطويلة". 
تقــول أكــرث عــن معاناتهــا بينام اقــرتب دورها من الوصول 
وهــي  ذراعيهــا  فــاردًة  البنــك،  يف  الحســابات  ملوظــف 
تكشــف الســتار عن املعاناة التي تخبئها جدران منزلها: 
"نحــن نعتمــد عــى الخبــز املنزيل، لكني اآلن ال أســتطيع 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ليس ألم المفاصل وحده هو الذي ينخر محمود اليازجي )42 عاًما(، وهو 
من ذوي اإلعاقة الحركية، نتيجة عدم قدرته على السفر إلجراء عملية 
جراحية عاجلة، إذ تجثم على كاهله ديون سبعة أشهر، وتهديد صاحب 

المنزل بإخالء المنزل، وإغالق البقالة دفتر الدين أمامهم. يسمع أنات 
الوجع والجوع في آن واحٍد، ينام على أمل صرف مخصصات الشــؤون 
االجتماعيــة ليســتيقظ على جــوع أطفالــه الذين ال يعرفــون كثيًرا عن 

سبب عدم الصرف.

محمود تنتظره أربع 
عمليات في المفاصل وال 
يملك مواصالت الطريق 

إلى مصر

المسنة "أم محمد"
تحمل هموم العمر ومعاناة 

أبنائها المرضى

بال مسكنات.. األلم
 ينخر العمود الفقري 

ألسماء أبو حمد

المغربي: المعاناة 
بدأت عام 2017 وهناك 7 
ت وُنِهبت مخصصات اقُتصَّ

مرىض "الشؤون االجتماعية"
ٍِ يسمعون أنات الوجع والجوع  يف آن واحد

ينامون على أمل إعادة صرف "شريان الحياة"!

رام الله/ األناضول:
الفلســطيني  متكــن  بســيطة،  وبــأدوات  بســيط،  مــكان  يف 
"كارينــت"  آلــة  صناعــة  مــن  عاًمــا(،   27( جباريــن  طــارق 

املوسيقية، بعد عامني من العمل والتجربة.
جباريــن الســاكن يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة رام اللــه 
الوحيــد يف  العــريب  الصانــع  يعــد  الغربيــة،  الضفــة  وســط 
مجــال صناعــة اآلالت "الكارينــت"، وواحًدا من أهم فنيي 

صيانة اآلالت املوسيقية النفخية يف العامل.
يقــول لألناضــول، إنــه أراد أن "يضــع اســم فلســطني عــى 
آالت  بإنتــاج  العامليــة  واملوســيقية  الثقافيــة  الخريطــة 

الكارينت".
وينقش عى مصنوعاته عبارة "ُصنع يف فلسطني"، عبارة 
يريــد مــن خالهــا أن يوصــل للعــامل رســالة معنويــة مفادهــا 
أن يبقــى وطنــه املحتــل فلســطني حــارًضا يف وجــدان كل 

إنسان، وأن هذه الصناعة هي فلسطينية بحتة.
البداية

وعــن بدايتــه يف الحرفــة، يقــول "جباريــن"، إنهــا كانــت مــع 
عطــل فنــي أصــاب آلــة األوبــوا الخاصــة بــه )مــن أهــم اآلالت 
الخشــبية النفخيــة(، فحــاول جاهــًدا إصاحها دون جدوى، 
لكــن يف عــام 2010 التقــى بفنــي آالت موســيقية نفخيــة 
أملاين الجنســية مبدينة رام الله، إذ كانت الخطوة األوىل 

للبدء يف صيانة اآلالت.
انتقــل جباريــن إىل العاصمــة األملانيــة برلــني لدراســة فــن 
صيانة تلك اآلالت، غري أن حصوله عى منحة دراسية من 

مؤسسة عبد املحسن القطان )فلسطينية(، وبالرشاكة مع 
القنصلية الفرنسية يف القدس لدراسة اآلالت املوسيقية 

يف باريس، دفعه لتغيري وجهة الدراسة.
النفخيــة،  املوســيقية  اآلالت  صيانــة  فــن  جباريــن  درس 
وصناعتها، وعمل مع أهم الرشكات الفرنسية املتخصصة 

يف صناعة تلك اآلالت، عى حد قوله.
غري أن طموحه إىل تأســيس مشــغل ومصنع خاص يحمل 
عــام  اللــه  رام  إىل  للعــودة  دفعــه  فلســطني،  بلــده  اســم 

.2015

بداية من الصفر
يقــول الصانــع جباريــن إنــه تلقــى دعــام ماليــا مــن عائلتــه، 
لتأســيس مرشوعــه الــذي بــدأ بصيانــة اآلالت املوســيقية، 
غــري أنــه واجــه مصاعــب عديــدة إلنتاج تلــك اآلالت، أبرزها 

توفري املواد الخام.
بعــد عامــني مــن العمــل والتجربــة، نجــح جباريــن يف صنــع 

أول منوذج آللة الكارينت.
يقول إن عازفا فرنسيا أول من عزف عى تلك اآللة وأبدى 
الحقيقيــة  "االنطاقــة  إنهــا  يقــول  ذلــك  وعــن  بهــا،  إعجابــه 

للمرشوع".
وأطلــق عــى مرشوعه الحًقا اســم "جباريــن لصناعة اآلالت 

املوسيقية"، نسبة إىل عائلته.
ويســتخدم جبارين خشــب "األبنوس" لصناعة تلك اآللة، 
ومعدًنــا خليًطــا مــن النحــاس والزنــك، وتطى اآللــة بالفضة 
أو الذهــب بحســب طلــب زبائنــه، مشــرًيا إىل أنهــا باتــت 

ا، ميكن البناء عليها وتطويرها. مصدر دخل حقيقيًّ
سد حاجة السوق

الفلســطيني،  الســوق  بتغطيــة حاجــة  بــدأ  طمــوح جباريــن 
إنــه اســتطاع  وقــد نجــح يف ذلــك بحســب قولــه، إذ يقــول 
آلــة  مــن  الغربيــة  الضفــة  املحــيل يف  الســوق  حاجــة  ســد 
يف  الفلســطيني  للســوق  بالتوجــه  وبــدأ  "الكارنيــت" 

األرايض املحتلة عام 48.
وأضــاف: "بحثــت مطــواًل ألجــد أي صناعــة عربيــة يف هــذا 
املجــال فلــم أجــد، وأعتقــد أين الصانــع العــريب الوحيــد، 

وأطمح إىل أن أسد حاجة السوق العربية".
جباريــن أنتــج عديــد اآلالت التــي ســوقت يف دول عربيــة 
عديــدة أبرزهــا دول الخليــج العــريب، ومنهــا وصلــت لــدول 

أخرى كفرنسا والواليات املتحدة.
وأشــار إىل أن العــازف العراقــي وســام خصــاف، يســتخدم 
آلــة مــن إنتاجــه، إضافــة إىل عــازف دمنــاريك يحظى بشــهرة 

واسعة.
طموح ال حد له

طموح جبارين ال نهاية له، بحسب قوله، فيسعى بالرشاكة 
مع مؤسسة عبد املحسن القطان إلعداد جيل فلسطيني 

لصناعة اآلالت املوسيقية، وصيانتها.
عمــل  فــرص  نخلــق  أن  "نحــاول  القــول:  إىل  ومــى 
ذات  موســيقية  آالت  بصناعــة  والطمــوح  للموســيقيني، 
جودة عالية )...( أطمح لنكرب باملرشوع ليكون اســم صنع 

يف فلسطني يف عديد دول العامل".

ينت" املوسيقية ين" يتجه للعاملية بـ"الكالر "صنع يف فلسطني".. "جبار
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شــعور التخمــة صعب ومؤلــم، ولكنه ليس كما تبــادر إلى ذهن 
الكثيرين، بل تخمته من نوع آخر، إذ إنه متخم بالصور التي تحتوي 
على قصص ذات أبعاد إنســانية ونضالية، وتظهر مدى تشــبث 
الفلســطيني بأرضــه للدفــاع عنهــا وعن مســجد األقصــى، كان 

ذلــك دافًعــا ليطلق معرًضا وكتاًبا مصــوًرا يحمل عنوان »صورة 
وقصتها-القدس«.

المقدسي محفوظ أبو ترك واحد من أقدم المصورين الصحفيين 
في القدس المحتلة، عايش أحداث انتفاضة الحجارة ثم انتفاضة 

األقصــى ومــا تالهــا مــن هبــات. تجربتــه امتــدت لعقــود، تنقل 
خاللها بين غزة ومدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، 
مكرًسا حياته بين الميدان ومعمل تحميض الصور إلرسالها إلى 

الجهات التي يعمل معها، وذلك قبل ظهور الصور الرقمية.

غزة/ هدى الدلو:

"صورة وقصة القدس" كتاب يظهر
البعد اإلنساني والنضالي للفلسطيني

ولفرض عليهم عقوبة باألرس.
وصــورة لشــيخ األمــة رائــد صــاح الــذي يدافــع عــن 
وأخــرى ملجــزرة  عمــره،  وســنوات  بروحــه  األقــى 
األقى واالقتحامات، ولعنرصية ووحشــية جيش 
وقــد  الجنــود  أحــد  تظهــر  اإلرسائيــي؛  االحتــال 

كتب عىل سرتته "ولدت ألقتل".
حروف تدحض رواية العدو

صــورة  كل  "ليــس  لحديثــه:  تــرك  أبــو  ويضيــف 
فحســب بــل كل حــرف دون بــن صفحــات الكتــاب 

لعمليــات التهويــد والتهجــر وهــدم املنــازل وكل 
اإلجــراءات القمعيــة التــي ميارســها االحتــال ضــد 

الشعب.
ويحــاول أبــو تــرك مــن خــال املعــارض والكتاب أن 
يحشــد أكــر قــدر ممكــن مــن املؤيديــن للشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، والذي هو يف أمس 

الحاجة للدعم الدويل من العامل.
الصــور  بــكل  آخــر  كتاًبــا  يصــدر  أن  إىل  ويطمــح 
مــن  رت  ُصــوِّ والتــي  الثالثــة،  عينــه  التقطتهــا  التــي 

الكثــر مــن  يقــول لصحيفــة "فلســطن": "أمتلــك 
الصــور التــي تعــد وال تحــى، تحمــل جميعهــا يف 
طياتهــا رســالة عــن القمــع اإلرسائيــي ومامرســاته 
بحق أبناء شعبي، ودفاع الشعب الفلسطيني عن 

أرضه بشتى أشكال النضال".
املعــرض  هــذا  يطلــق  أنــه  إىل  تــرك  أبــو  ويشــر 
والكتــاب املصــور يف ظــل اســتمرار الهجمــة عــىل 
املسجد األقى، التي كانت يف السابق مناسبة 
إلطــاق الفعاليــات واملعــارض والكتــب، أمــا اليوم 
مــرات  يتكــرر  حتــى  بــل  ــا  يوميًّ حدًثــا  باتــت  فقــد 
عديدة يف اليوم الواحد، يف فعل إجرامي واضح 
االحتــال  بــه  يقــوم  اإلســامية  املقدســات  بحــق 

تحت أعن الجميع وال حراك.
 40 يف  يقــع  وقصــة،  صــورة  عــن  عبــارة  والكتــاب 
صفحة تضم 20 صورة ذات أبعاد إنسانية ونضالية 
وغرهــا. واختــار أبــو تــرك بعــض الصــور والقصــص 
البــارزة والواضحــة التــي توصــل رســالة مختلفــة عــن 

األخرى، فكل صورة حملت موضوًعا معيًنا.
الفلســطينية  املــرأة  قصــة  الصــور حملــت  إحــدى 
أحــد  بأرضهــا واملدافعــة عنهــا وكأنهــا  املتمســكة 
وواقعيــة،  حقيقيــة  قصــة  معهــا  ورسدت  أبنائهــا، 
وبعــض الصــور التــي عرضــت يف الكتــاب حملــت 
براءة بعض الشباب الفلسطينين الذين لوال هذه 
الصــورة ملــا ثبتــت براءتهــم أمــام محكمــة االحتــال 

هــو دحــض للروايــة اإلرسائيليــة الكاذبــة واملزيفــة 
فقــط  تغنــي  ال  فالصــورة  ورصيــح،  واضــح  بشــكل 
عــن 1000 كلمــة، بــل عــن كل الكام، وهي كفيلة 

بكشف زيفهم".
ويبــن أنــه مــن خــال كتابــه املصــور يوصــل رســالة 
ذات حديــن، األوىل يظهــر فيهــا القمــع والعنرصية 
أشــكال األســلحة  التــي تســتخدم كل  اإلرسائيليــة 
ضــد الفلســطينين، والثانيــة تظهــر الوجــه املرشق 
وتصديــه  نضالــه  يف  الفلســطيني  للشــعب 

تكــون  مــا  أجــدر  والتــي  الصحفــي،  بدايــة مشــواره 
شــهادة عــىل العــرص، لكونــه وثــق كل االجتياحــات 
واالقتحامــات  الفلســطينية،  للمــدن  اإلرسائيليــة 
بــد  للمســجد األقــى، فالشــعب الفلســطيني ال 
أن يحصل يوًما عىل حريته مهام طالت الســنون، 
نصنــع  ألن  القــدرة  ومنتلــك  حــي  شــعب  "فنحــن 
ألنفســنا الحيــاة وهــو واضــح مــن خــال الفعاليــات 
التــي يشــارك فيهــا الشــعب رغــم أنــه يــرزح تحــت 

االحتال"، وفق حديثه.

"نبض القيود".. حياة األسرى بين التعذيب ومشاعر الحب والشوق
غزة/ مريم الشوبكي:

كاتبــة شــابة لديهــا موهبــة الكتابــة، فلســطين حاضــرة 
فــي كل رواياتهــا، ال تنفــك عــن اســتخدام األدب كأداة 
لتوصيــل معاناة الفلســطينيين، آخرهــا كان رواية »نبض 

القيود« التي تروي مشــاهد التعذيب والشوق والحب 
لدى األسرى.

فــازت نبض القيــود إليمان أبو نعمة مؤخًرا بالمســابقة 

الثقافية الدولية لمؤسسة هبة بنداري للتنمية، ألفضل 
روايــة للشــباب األدبــاء بالمرتبــة األولــى علــى الوطــن 

العربي، وهي الفائزة الوحيدة من فلسطين.

أبــو نعمــة )35 عاًمــا( تعمــل معلمــة للغــة عربيــة مبدينة غــزة، تهوى كتابة 
بــل  األوىل  تُكــن  مل  روايتهــا  واإلنشــاد.  والرســم،  والروايــات،  القصــص، 
الجوائــز إلصــدارات عديــدة نرشتهــا  مــن  العديــد  الســابق  حصــدت يف 

خارج فلسطن.
تقول أبو نعمة لـ"فلسطن":" يف ظل اعتداءات االحتال املتكررة عىل 
الــذي ينشــب براثنــه يف غــزة والعــدوان املتكــرر  املقدســين والحصــار 
عليهــا واالنتهــاكات لحقــوق األرسى، كان ال بــد يل أن أكتــب روايــة أســطر 
آالم املكلومن يف غزة والقدس متطرقًة لألحداث التاريخية القامئة يف 
كلتــا املدينتــن ملــا لهــام مــن أهميــة عــىل صعيــد القضيــة الفلســطينية، 
ومتحدثــة عــن آالم األرسى فأصــور مشــاهد التعذيــب ومشــاعر الشــوق 

والحب".
العــرب  مــن  غــزة  خــارج  األشــخاص  مــن  العديــد  مــع  "تواصلــت  تتابــع: 
فإنهــم  مــن حبهــم ألهــل فلســطن  الرغــم  عــىل  أنــه  واألجانــب ووجــدت 
يخــص معانــاة األرسى،  التوعيــة مبعاناتهــم، خاصــة مبــا  يحتاجــون إىل 
وأهل القدس يف ظل اعتداء االحتال عىل املقدسات وعىل البيوت".

تضيــف أبــو نعمــة: "كــام يحتاجــون إىل تبصــر أكرث بالبصمــة التي يرتكها 
العدوان عىل غزة يف حياة قاطنيها، وألننا كعرب نفتقد الشباب القارئ 
املثقف الذي يقرأ الكتب العلمية والتاريخية، وإْن قرأ فهو ينكب عىل 
قــراءة الروايــات البوليســية أو الرومانســية، قــررت أن أكتــب روايــة تجســد 

هذه املعاناة مسطرة بقلمي بعض األحداث املهمة"، وفق اعتقادها.
علينــا  "واجــب  العــريب  للشــباب  فلســطن  قضيــة  إيصــال  أن  وتكمــل 
كُكتاب، لذا قمت بتأليف الرواية بأسلوب أديب شيق ولغة متينة أستند 
بالقصــص  وأســتأنس  التاريخيــة  واألحــداث  الحقائــق  مــن  العديــد  إىل 
الحقيقيــة التــي ســمعتها مــن ألســنة أهلهــا وأســقطتها عــىل شــخصيات 

الرواية".

وأســتنبُع الهنــاء مــن رؤياهــا ، فمــن نظــرة واحــدة لهــا تســكن الــروح ويهفــو 
الفؤاد وكأنها ممر الروح للسامء".

ويف وصفهــا ملشــاعر شــوق شــهد خطيبــة األســر أســيد وهــام بطــا 
الروايــة كتبــت: "متــر األيــام، وال ميــر هــو بظــي، ويبقــى هنــاك خلــف 
قهــوة  وال  الخبــز  رغيــف  يشــاطرين  أجــده  ال  هنــا  وأنــا  البعــد،  ســياج 
الصباح، فأطرز األحام النامئة، وهي ترســو يف الظال البعيدة؛ كل 
يشء ميــي ببــطء شــديد، فالوقــت أمــام مشــاعر الشــوق يحتــر، 
حتى رصُت قنبلة قابلة للبكاء، ال أمتلك ســاًحا فتاًكا ألحمي نفيس 
مــن أســنة الشــوق إال تلــك الدمــوع املرتجفــة التــي تكــر يف محاجــري 
الهشــة، فأحتمــي منهــا خلــف ســتار الصــر، ولكنــه الشــوق للحبيــب 

من أجواء الرواية
وتصــف يف نــص مقتبــس مــن روايتهــا أجــواء املدينــة العتيقــة والحيــاة 
اليوميــة للمقدســين: "ثــم انطلقــُت نحــو وجهتــي أمــرُّ بشــوارع القــدس 
فأشــتم عبــق التاريــخ مــن أزقتهــا وهــو يختلــط برائحــة البهــارات والفافــل 
املقــي، وأرى الكعــك املقــديس وهــو يخبــز بأفــران الطــن حتــى تنتفــخ 
أوداجــه فيخــرج منهــا منمًشــا بالسمســم األحمر، عىل حــن تعلو أصوات 
الباعــة مانحــة الحيــاة للمدينــة البائســة رغــم جاملهــا، ثــم رست يف طريــق 
طويلــة معتدلــة حتــى بــدأُت أملــح القبــة الذهبيــة وهــي تــرشق مــن بعيــد، 
وكأنهــا احتــوت كل نعيــم الدنيــا فاســتنزفت ببهائهــا كل معــاين الجــامل، 
عندهــا عّجلــُت خطــوايت يك أرمتــي يف أحضانهــا، وأرتــوي مــن مائهــا، 

الذي كلام باغتني، ال أستطيع منه فراًرا.. فليعذرين".
التصاق بالقضية

وتلفــت إىل أنــه قبــل أن يــرشع الكاتــب يف الروايــة يجــب أن يكــون ملــامًّ 
مــا كانــت تلجــأ للبحــث  نــذر روايتــه مــن أجلهــا، فكثــًرا  التــي  بالقضيــة 
وكيفيــة حياتهــم  ومعانــاة األرسى،  التاريخيــة،  األحــداث  تداعيــات  عــن 
اليوميــة، ومعانــاة املقدســين مــن هــدم االحتال لبيوتهــم. كام تطرقت 
لوضــع التعليــم بالقــدس، ومحاولة االحتــال مترير مناهجه املزورة عىل 

املقدسين.
املنشــورة  إصداراتهــا  أن  تذكــر  األخــرى،  إصداراتهــا  وعــن 
و"لعنــة  ملونــة"،  "طباشــر  هــي  ــا  حاليًّ باألســواق  واملوجــودة 
املــايض"، أمــا التــي يف طريقهــا للنــرش "غــزة والعــرشون بطــًا"، 

ورواية "نبض القيود".
وعــن الــذي ميــز روايــة "نبــض القيــود" عــن غرهــا لتفــوز باملرتبــة 
فــكل  الروايــة،  التشــويق يف  أبــو نعمــة: "عنــرص  األوىل تجيــب 
فصــل مــن فصولهــا يشــوق الكاتــب لقــراءة الفصــل الــذي بعــده، 
ا تطــرب القلــب، وهــذه طبيعــة  كــام أن لغــة الروايــة شــاعرية جــدًّ
كتابايت، فقد وجدت أن الشباب بطبيعتهم مييلون لهذا النوع 

من الكتابة، فهم يحبون اللغة الرقيقة املنسابة".
وعن مشــاركتها الافتة يف املســابقات األدبية خارج فلســطن، 
تبــن أنهــا تشــارك فيهــا لــرتيض طموحهــا، فالفــوز باملســابقات 

يعني أنها متيزت عن اآلخرين.
بشــكل  فلســطن  يف  ثقافيــة  مســابقات  توفــر  لعــدم  وتأســف 
واضح، "ولو وجدت فهي ال تنال الدعم الجيد من املؤسسات، 
وال يكــون لإلعــام دور فعــال وحقيقــي يف نــرش إبداعــات األدبــاء 

الشباب وتسليط الضوء عليهم".

والوجه البشع لالحتالل اإلسرائيلي
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الدعليس يسلم األندية مساعدة مالية بقيمة ُربع مليون دوالر

ع بطولة غرب آسيا بالعراق فدائي الشباب ُيودِّ

أكد اعتزازه بالمنظومة الرياضية وبالمنتخبات الوطنية
خالل حفل المجلس األعلى للرياضة 

بعد الخسارة أمام الكويت

غزة/ عالء شاميل:
العمــل  متابعــة  لجنــة  رئيــس  الدعليــس  عصــام  أشــاد 
الحكومــي باملنظومــة الرياضيــة وإنجازاتهــا يف تنظيــم 
البطــوالت والحفــاظ عــى اســتقرار النشــاط الريــايض 
الــذي يســاهم يف الوصــول ألعــى مســتوى من التطور 

يف كل املحافل. 
املنحــة  توزيــع  حفــل  خــالل  الدعليــس  حديــث  جــاء 
ورعايــة  الجنوبيــة،  املحافظــات  أنديــة  عــى  املاليــة 
الجامعيــة  الرياضيــة  لالتحــادات  الــكأس  بطــوالت 

واتحاد اإلعالم الريايض بقيمة )250.000( دوالر.
وأقيــم الحفــل برعايــة رئاســة متابعــة العمــل الحكومــي 
واملجلــس األعــى للشــباب والرياضــة، مســاء أمــس، 
يف اســتاد فلســطني الريــايض، بحضــور عبــد الســالم 

مشــاركة املنتخــب الوطنــي يف كأس العــرب بعــد أيام 
يف قطر، مشيدًا بأداء منتخب الشباب املشارك يف 

بطولة غرب آسيا.
وأشــاد الدعليــس بــدور عبــد الســالم هنيــة املتواصــل 
يف دعــم الرياضــة الفلســطينية وتعزيــز قيمــة الرياضــة 
املاليــة  املســتويات  كل  وعــى  املحافــل  كل  يف 

والتطويرية.
جديــد  ريــايض  موســم  عــى  "مقبلــون  قائــال:  وتابــع 
وال زالــت أزمــة كورونــا قامئــة ومتقلبــة"، متمنيــًا عــى 
جميــع الرياضيــني التعــاون املســتمر مــع كل الجهــات 
تعطيــل  يتــم  ال  حتــى  االختصــاص،  ذات  الحكوميــة 

املوسم الريايض أو إغالق املالعب. 
وأشاد الدعليس بانتامء مجالس إدارات األندية التي 

هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس األعــى للرياضــة، 
القــدم،  نائــب رئيــس اتحــاد كــرة  أبــو ســليم  وإبراهيــم 

ورؤساء وأعضاء االتحادات الرياضية واألندية.
عضــو  قشــطة  لعصــام  خــاص  تكريــم  الحفــل  وتخلــل 
املكتــب التنفيــذي للجنــة األوملبيــة الــذي عمــل عــى 
مدار 12 عامًا املاضية، وتكريم الريايض الكبري زياد 
الطيــف ونبيــل العبادلــة بعــد انتهــاء مــدة عملهــام يف 

املجلس األعى.
وأبدى الدعليس فخرة بإنجازات الرياضة الفلسطينية 
الريــايض  املوســم  انطــالق  لتدشــني  بينهــم  ووجــوده 
الجديــد، مــن ملعــب فلســطني الــذي تعمــد االحتــالل 

تدمريه عام 2012. 
وقــال الدعليــس إننا نتطلــع لتحقيق نتائج جيدة خالل 

تعمل يف ظروف صعبة جدًا وتتحدى األزمات لتدفع 
عجلة الرياضة لألمام نحو التطور.

وأبــدى هنيــة ســعادته لعمــل األرسة الرياضيــة كعائلــة 
واحــدة متيــزت بحبهــا لوطنهــا وتنكــرت لذاتها من أجل 

خدمة الرياضة الفلسطينية. 
وأشــاد هنيــة بــدور الحكومــة يف غــزة يف دعم الرياضة 
يف غــزة مبــا تســتطيع ويف كل األوقــات التــي نطلــب 

منها ذلك.
األعــى  واملجلــس  الحكوميــة  اللجنــة  إن  هنيــة  وقــال 
سيقدم منحة مالية بسيطة تساهم يف هذه حل جزء 
مــن األزمــات املاليــة الكبرية التي تعصــف باألندية من 

فرتة من الزمن. 
وتابــع هنيــة أن هــذه املنحــة تــأيت مــن أجــل الحفــاظ 

عــى األنديــة عــى قــوام الرياضة وأنديتنــا يكونو دامئا 
جنبا لحنب مع فلسطني الكبرية. 

ونــوه هنيــة إىل أن الفــدايئ ســيمثل الوطــن يف كأس 
العــرب الــذي يقــام يف الدوحــة بعــد أيــام، مبديــًا فخــر 

فلسطني بقطر كمنظم لكأس العامل 2022. 
مــن  مضاعــف  جهــد  لوجــود  يتطلــع  إنــه  هنيــة  وقــال 
الحكومــة يف دعــم الحركــة الرياضيــة بشــكل متواصل، 
متمنيًا أن تكون املنحة املالية مضاعفة يف السنوات 

القادمة. 
ويف ختــام الحفــل جــرى توزيــع مبلــغ )8000( دوالر 
ألنديــة  دوالر  و)6000(  املمتــازة،  الدرجــة  ألنديــة 
الدرجــة  ألنديــة  دوالر  و)3000(  األوىل،  الدرجــة 

الثانية، و)1000( دوالر ألندية الدرجة الثالثة.

غزة/عالء شاميل: 
املكتــب  رئيــس  هنيــة  إســامعيل  قــال 
العــب  موقــف  إن  حــامس  لحركــة  الســيايس 
الجــودو الجزائــري فتحــي نورين هو محل فحر 

للشعب الفلسطيني واألمة العربية  
وهاتــف هنيــة، الجزائــري نوريــن عــى هامــش 
يف  الحركــة  مكتــب  أقامــه  تكرميــي  حفــل 
للقضيــة  الداعمــة  ملواقفــه  تقديــرًا  الخــارج 

الفلسطينية  
فتحــي  الجزائــري  الجــودو  العــب  وامتنــع 
يف  إرسائيــي  العــب  منازلــة  عــن  نوريــن 
بحرمانــه  وعوقــب   ،2020 طوكيــو  أوملبيــاد 
مــن املنافســة ملــدة عــرة أعــوام مــن اللجنــة 

االوملبية الدولية  
ومثــن رئيــس الحركــة املوقــف األصيــل الــذي 
اتخــذه الالعــب نوريــن الــذي عــر عــن موقــف 

الشــعب الجزائــري األصيــل، معتــًرا أن هــذه 
املســتويات  كل  عــى  جــدًا  مقــدرة  الخطــوة 

ويف كل األزمان. 
وأضــاف هنيــة قائــاًل :"يف ظــل ريــاح التطبيــع 
مــن  والبطــويل  الرجــويل  املوقــف  هــذا  يــأيت 
الالعــب الجزائــري نوريــن، ليعــّر عــن األصالــة 
واالنتــامء لألمــة، ويعــر عــن الجزائــر الحبيبــة 

التي تقف دوًما مع الشعب الفلسطيني.
وتابــع هنيــة :"إن أبنــاء فلســطني وأبنــاء األرسة 
بهــذا  فخــورون  العــامل  وأحــرار  الرياضيــة 

املوقف".
تقديــره  عــن  نوريــن  الالعــب  عــّر  جانبــه  مــن 
لهــذا االتصــال، وقــال إن هــذا املوقف واجب 
منه تجاه فلســطني التي تعتر قضية العرب، 
وأن هــذا التــرف هــو نتــاج مــا تربينــا عليــه، 

وجزء من عقيدتنا وتراث آبائنا وأجدادنا.

غزة/وائل الحلبي:
عــت فلســطني النســخة الثالثــة لبطولــة غــرب آســيا لكرة  ودَّ
املجموعــة  منافســات  انتهــاء  عــى  جولــة  قبــل  القــدم، 
يعــد  مل  حيــث  مؤقتــًا،  الكويــت  تتصدرهــا  التــي  األوىل 
إىل  املتأهــل  املتصــدر  رصيــد  لتخطــي  مجــال  هنــاك 

النهايئ ملواجهة متصدر املجموعة الثانية.
بعــد  للبطولــة،  الفلســطيني  املنتخــب  مغــادرة  وجــاءت 
املجموعــة  لحســاب  الثالثــة  الجولــة  يف  الثانيــة  خســارته 
األوىل لبطولــة غــرب آســيا امُلقامــة يف العــراق، بهزميتــه 

يف املركز الرابع يف حني رفع املنتخب الكويتي رصيده 
إىل )7( نقاط يف الصدارة مؤقتًا من أربع مباريات، بينام 
يحتــل املنتخــب العراقــي الوصافــة برصيــد )6( نقــاط مــن 
ثــالث مباريــات، ويــأيت املنتخــب البحرينــي ثالثــًا برصيــد 
)4( نقــاط، فيــام يحتــل املنتخــب اليمنــي املركــز األخــري 

بدون نقاط. 
يف  األخــرية  مباراتــه  الفلســطيني  املنتخــب  ويخــوض 
املجموعــة غــدًا أمــام نظــريه العراقــي عــى اســتاد البــرة 

يف متام الساعة السابعة مساًء.

اللقــاء  الكويتــي، يف  أمــام نظــريه  بهــدف مقابــل هدفــني 
الــذي جمعهــام اليــوم الجمعة عى اســتاد البرة الدويل 

أمس.
افتتح املنتخب الكويتي التسجيل عن طريق العبه سيد 
يوســف عنــد الدقيقــة )30(، وأحــرز خالد النريص هدف 
أن  قبــل   ،)52( الدقيقــة  عنــد  الشــاب  للفــدايئ  التعــادل 
يتمكــن املنتخــب الكويتــي مــن خطــف هــدف الفــوز عنــد 

الدقيقة )77( بواسطة صالح البناي. 
وبهــذه الخســارة، تجمــد رصيــد فلســطني عنــد )3( نقــاط 

شباب رفح والصداقة
في صراع قوي على اللقب 
األول ألندية النخبة

غزة/عالء شاميل:
اليــوم عــى ملعــب فلســطني شــباب رفــح مــع  يلتقــي عــر 
الصداقــة يف املبــاراة النهائيــة لبطولــة النخبــة لألنديــة أبطــال 
"يــارس  الراحــل  الرئيــس  اســم  تحمــل  التــي  والــكأس  الــدوري 
عرفــات" والتــي ينظمهــا املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة 

بإرشاف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 
ووصل شباب رفح للنهايئ يعدما تخطى جاره الخدمات يف 
الــدور األول ذهابــا )0-2( وإيابــًا )0-1(، فيــام خطــف بطاقــة 
التأهل للنهايئ بعد تجاوز شباب خانيونس بالفوز ذهابًا )-2

0( والخسارة إيابًا )2-1(. 

يف  نظيــف  بهــدف  الشــاطئ  أمــام  خــر  فقــد  الصداقــة  أمــا 
بــركالت  اإليــاب  مبــاراة  يف  فــاز  الــذي  األول  الــدور  ذهــاب 
نصــف  ذهــاب  يف   )1×2( األهــي  مــن  خــري  فيــام  الرتجيــح، 
النهــايئ لكنــه اســتطاع خطــف التأهــل للنهــايئ بعــد الفــوز يف 

اإلياب )3-0(.
وســيحرص شــباب رفــح ملواصلــة نتائجــه القويــة يف البطولــة 
ســيطرته  لفــرض  محاولــة  يف  األوىل  النســخة  لقــب  وخطــف 
عــى كل األلقــاب الرســمية والوديــة قبــل أيــام عــى انطــالق 

املوسم الجديد. 
رغــم  النخبــة  بطولــة  لقــب  فســيحاول مالمســة  الصداقــة  أمــا 

التــي  املباريــات  الفريــق يف  ونتائــج ومســتوى  أداء  تذبــذب 
لعبها يف البطولة، لكنه سيحاول تقديم كل امكاناته للتتويج 

بالبطولة.
الــذي  الســدودي  محمــد  ملدافعــه  رفــح  شــباب  وســيفتقد 
أصيب بكر يف قدمه، فيام سيغيب عن الصداقة محمود 

العامودي لعقوبة الطرد، وصائب أبو حشيش لإلصابة. 
وكان املجلس األعى للشباب والرياضة قد أعلن عن تنظيم 
البطولــة بشــكل ســنوي بحيــث يشــارك يف األعــوام القادمــة 
أول 8 أنديــة تحتــل املراكــز األوىل يف جــدول ترتيب الدوري 

املمتاز.

اليوم في نهائي بطولة 
الشهيد ياسر عرفات

إسماعيل هنية يهاتف الجزائري
"نورين" ويؤكد اعتزاز فلسطين بمواقفه

بسبب معاقبته لرفضه مواجهة
خصم صهيوني في أولمبياد طوكيو
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برلني/)أ ف ب(:
ســيحقق النجم الرنويجي إرلينغ هاالند عودة مفاجئة قبل أوانها اىل املنافســات مع 
فريقــه بوروســيا دورمتونــد يف الــدوري االملــاين، بعــد غيــاب خمســة أســابيع بســبب 

االصابة، وفق ما أعلن مدربه ماركو روزه.
وغــاب ابــن الـــ21 عاًمــا الــذي ســجل 18 هدًفــا يف 13 مبــاراة هــذا املوســم مــع ناديــه 
ومنتخــب بــاده عــن مباريــات هامــة، شــهدت خــروج دورمتونــد مــن دور املجموعــات 
لــدوري أبطــال أوروبــا وفشــل الرنويــج يف التأهــل اىل نهائيات كأس العامل 2022 يف 

قطر.
إاّل أّن املهاجــم الفتــاك قــد يتواجــد عــى مقاعــد البــدالء للمواجهــة ضــد املضيــف 

فولفسبورغ يف البوندسليغا ضمن منافسات املرحلة 13.
قــال روزه "ســيكون معنــا يف الرحلــة، يشــعر بحــال جيــدة ولكــن عودتــه ســتقترص عــى 
مشــاركة قصرية إن حصلت للحفاظ عى جاهزيته قبل أن يتم االعتامد عليه بشــكل 

كامل يف املباريات".
وّدع الفريــق "االصفــر واالســود" املســابقة القاريــة االم بخســارته ضــد ســبورتنيغ 1-3 

يف الربتغال، كانت الثالثة توالًيا قارًيا.

 يستعجل العودة
بعد غياب 5 أسابيع

هاالند

برلني/ وكاالت:
قــال أوليفــر كان الرئيــس التنفيــذي لنــادي بايــرن ميونــخ األملاين لكرة القــدم، إنه يتوقع 
فوز املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسيك نجم بايرن بجائزة الكرة الذهبية كأفضل 

العب يف العامل خال هذا العام.
وقال نجم حراسة املرمى السابق أوليفر كان "52 عاما" خال االجتامع العام السنوي 
لبايــرن ميونــخ، بشــأن ليفاندوفســيك "33 عامــا" :"سأشــعر بخيبــة أمــل شــديدة إن مل 

يفز بالجائزة. ال أحد يستحقها أكرث منه".
وأثنى أوليفر كان بشكل كبري عى ليفاندوفسيك خال كلمته يف االجتامع.

وكان ليفاندوفســيك قــد نجــح يف املوســم املــايض يف تحطيــم رقــم األســطورة جــريد 
مولــر مــن حيــث عــدد األهــداف لاعــب يف البوندســليغا خــال موســم واحــد، حيــث 

سجل النجم البولندي 41 هدفا يف الدوري خال املوسم.
وقــال أوليفــر كان :"بتســجيل 41 هدفــا، حقــق يف املوســم املــايض رقام قياســيا رمبا 

لن يجرى تحطيمه، إال لو نجح هو نفسه يف تحطيمه. هو أفضل العب يف العامل".

القاهرة/)أ ف ب(:
قــال جيــاين إنفانتينــو رئيــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا(، إن املعارضــني 
لتغيــري مواعيــد إقامــة نهائيــات كأس العــامل للعبــة الشــعبية يخشــون مــن التغيــري 

ويرغبون يف الحفاظ عى امتيازاتهم ومناصبهم.
ويف إشــارة غــري رصيحــة إىل مســؤويل اللعبــة يف أوروبا وأمــريكا الجنوبية عارضوا 
خطــة إقامــة النهائيــات العامليــة كل عامــني بــدال مــن أربعــة أعــوام قــال إنفانتينو إن 
هؤالء ال يريدون أي تغيري ألنهم يرتبعون عى قمة اللعبة ويرغبون يف االستمرار.

وجــاءت ترصيحــات إنفانتينــو خــال الجمعيــة العموميــة لاتحــاد اإلفريقــي لكــرة 
القدم املنعقدة يف القاهرة والتي يتوقع خالها إعان االتحاد القاري عن تأييد 

املقرتحات الجديدة بإقامة النهائيات كل عامني.
وقال مسؤول الفيفا األول أيضا إن كبار مسؤويل اللعبة ال يريدون أي تغيريات:" 
خوفا من تعرض مناصبهم ألي مخاطر. ونحن نقدر ونحرتم ذلك. لكن يف الوقت 

نفسه ال ميكننا إغاق الباب والبد من اإلبقاء عليه مفتوحا".
وســيزيد عــدد املنتخبــات املشــاركة يف كأس العــامل إىل 48 فريقــا )بــدال من 32 
حاليــا( بدايــة مــن نهائيــات 2026 التي ستســتضيفها كندا واملكســيك والواليات 

املتحدة.

أوليفر كان: ال أحد يستحق الكرة 
الذهبية أكثر من ليفاندوفسكي

إنفانتينو: معارضو مقترح كأس 
العالم خائفون على مناصبهم

زوريخ/ )أ ف ب(:
تأكد غياب منتخب كبري عن مونديال قطر 2022 بعدما أسفرت قرعة امللحق 
األورويب املؤهل اىل النهائيات عن وضع إيطاليا والربتغال، بطلتي النســختني 
األخريتــني مــن كأس أوروبــا، عــى املســار ذاتــه مــا يعنــي أن تأهلهــام معــًا أصبــح 

خارج الحسابات.
إيطاليــا  عــن وضــع منتخبــا  زيوريــخ،  أمــس يف  التــي ســحبت  القرعــة  وأســفرت 
والربتغــال يف املســار الثالــث ضــد مقدونيــا الشــاملية وتركيــا تواليــًا، مــا يعنــي 
أنهام، يف حال تجاوزا األخريتني، سيلتقيان يف نهايئ هذا املسار لتحديد أي 

منهام سيبلغ النهائيات.
وُيقام امللحق األورويب الذي ُقِسَم عى ثاثة مسارات، يف 24 مارس بالنسبة 

ملباريات نصف النهايئ ويف 29 منه بالنسبة للمباريات النهائية الثاث.
ووضع املنتخبان اإليطايل والربتغايل نفســيهام يف هذا املوقف بعد فشــلهام 
يف حجز بطاقة التأهل املبارش يف دور املجموعات بحلولهام يف املركز الثاين 

خلف سويرسا ورصبيا تواليًا.
وحجــزت عــرة منتخبــات بطاقاتهــا املبــارشة عــن القــارة العجــوز وتبقــى ثــاث 
بطاقــات ستحســم عــن طريــق امللحــق مبشــاركة 12 منتخبــًا، بينهــا اثنــان قادمان 
نيــل أحــد  مــن دوري األمــم األوروبيــة هــام تشــيكيا والنمســا اللتــني فشــلتا يف 

املركزيــن األولــني يف مجموعتيهــام خــال التصفيــات، لكنهام ضمنتا املشــاركة 
مــن دوري  الثــاين  نتيجــة تصدرهــام ملجموعتيهــام يف املســتوى  يف امللحــق 

األمم األوروبية.
وخافــًا للنظــام القديــم، لــن يقام امللحــق مبواجهات مبارشة من مبارايت ذهاب 
وإيــاب، بــل ُقِســمت املنتخبــات الـــ12 عــى ثاثــة مســارات حــددت مبوجــب 
القرعــة، وســيتنافس يف كل منهــا أربعــة منتخبــات بنظــام نصــف نهــايئ ومبــاراة 
منتخبــات  )ثاثــة مســارات=ثاثة  املونديــال  اىل  فيهــا  الفائــز  ويتأهــل  نهائيــة، 

متأهلة عن كل مسار(.
جانــب  اىل  األوىل  املســتوى  ضمــن  القرعــة  يف  والربتغــال  إيطاليــا  وصنفــت 
ومقدونيــا  وبولنــدا  تركيــا  صنفــت  فيــام  وويلــز،  وروســيا  واســكتلندا  الســويد 

الشاملية وأوكرانيا والنمسا وتشيكيا يف املستوى الثاين.

ويلتقي يف نصف نهايئ املســار األول اســكتلندا مع أوكرانيا وويلز مع النمســا، 
فيــام يلتقــي يف املســار الثــاين روســيا مــع بولنــدا والســويد مــع تشــيكيا، ويف 

الثالث إيطاليا مع مقدونيا الشاملية والربتغال مع تركيا.
وتقــام مباريــات نصــف النهــايئ عــى أرص منتخبــات املســتوى األول، مــا يعطــي 
األفضليــة بطبيعــة الحــال إليطاليــا والربتغــال، وبالتــايل هنــاك إمكانيــة كبــرية أن 
يتواجــه املنتخبــان يف نهــايئ هــذا املســار لتحديد أي منهام ســيبلغ النهائيات، 
مــا يعنــي أن إيطاليــا مهــددة بالغيــاب عن النهائيات للمرة الثانية تواليًا والربتغال 

للمرة األوىل منذ 1998.
وغــاب املنتخــب اإليطــايل عــن املونديــال األخــري الــذي أقيــم عــام 2018 يف 
روسيا بعد خسارته امللحق القاري أمام السويد، ما أبعده عن العرس العاملي 

للمرة األوىل منذ 60 عامًا، وتحديدًا منذ 1958.

مدريد/)أ ف ب(:
يحــل برشــلونة بقيــادة مدربــه الجديــد واســطورته 
تشــايف ضيفــا عــى فياريــال عــى ملعــب االخــري 
"سرياميكا" يف لقاء قمة ضمن املرحلة الخامسة 

عرة من بطولة الدوري اإلسباين.
االن  حتــى  مباراتــني  الكاتالــوين  الفريــق  وخــاض 
الهولنــدي  مــن  بــدال  حــل  الــذي  تشــايف  بقيــادة 
االخــرية،  الدوليــة  النافــذة  بعــد  كومــان  رونالــد 
فحقق فوزا صعبا عى اسبانيول بهدف من ركلة 
جــزاء، قبــل ان يســقط يف فــخ التعــادل الســلبي 
ليعقــد  الربتغــايل  بنفيــكا  مــع  ايضــا  ارضــه  عــى 

الذي عى رأسه النادي املليك ريال مدريد.
املباريــات  أســبوع  يتواصــل  اآلخــر  الجانــب  يف 
الصعبة لنادي فياريال مبواجهة أخرى من العيار 
الثقيــل ولكــن يف الــدوري اإلســباين هــذه املــرة، 
حيث يســتضيف العماق الكتالوين عى ملعبه 
“ال ســرياميكا”، ويســعى نــادي فياريــال لتحقيــق 
نــادي برشــلونة مــن خــال اســتغال  الفــوز عــى 
النــادي  والجمهــور، حيــث يحتــل  عامــي األرض 
الرتتيــب الثــاين عــر برصيــد 16 نقطة، بفارق 4 
نقــاط عــن الكتــان و 5 نقــاط عــن منطقــة الهبــوط 

بالدوري.

املســابقة  يف  النهــايئ  مثــن  اىل  تأهلــه  مســألة 
االوروبية االهم.

يســعى املدرب اإلســباين تشــايف هرينانديز يف 
لتحقيــق  اإلســباين  بالــدوري  لــه  الثانيــة  املبــاراة 
التعــادل  وتعويــض  فياريــال،  نــادي  عــى  الفــوز 
الســابقة  مباراتــه  يف  لــه  تعــرض  الــذي  الســلبي 
أمــام نــادي بنفيــكا، ضمــن إطــار منافســات دوري 
حيــث  أوروبــا،  أبطــال  دوري  مــن  املجموعــات 
الســابع  املركــز  يف  الكتالــوين  العمــاق  يتواجــد 
 20 برصيــد  اإلســباين  الــدوري  ترتيــب  بجــدول 
نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن عرض الصدارة 

املباراتــني  يف  فريقــه  اداء  عــى  تشــايف  وعلــق 
بقولــه "رأيــت اشــياء جيــدة جــدا، ايجابيــة جــدا. 
لدي شــعور بأننا نســتطيع التغلب عى اي فريق 

يف حال لعبنا بهذه الطريقة".
ويستطيع تشايف االعتامد عى الجناح الفرنيس 
الرسيــع عثــامن دميبيــي الــذي تعاىف مــن اصابة 

ابعدته اسابيع عدة عن املاعب.
يكــون  الن  ورشــحه  بدميبيــي  تشــايف  واشــاد 
هــذا  يف  وقــال  املســتقبل  يف  عامليــا"  "نجــام 
الصــدد "لقــد فاجــأين. انــه يحقــق الفــارق عندمــا 

يكون عى ارضية امللعب".

باريس/)أ ف ب(:
ســان  باريــس  لنــادي  الريــايض  املديــر  ليونــاردو،  الربازيــي  أكــد 
ماوريســيو  االرجنتينــي  املــدرب  أن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  جرمــان، 
"مل  وأنــه  للفريــق،  مدربــًا  الباريســية  العاصمــة  يف  بــاٍق  بوكيتينــو 
تناولــت  التــي  الشــائعات  مــن  الرغــم  عــى  الرحيــل"  أبــدًا  يطلــب 

مسألة مغادرته إىل مانشسرت يونايتد.
كام نفى ليوناردو التقارير التي أشــارت إىل أن ســان جرمان اتصل 
مبــدرب ريــال مدريــد االســباين الســابق زيــن الديــن زيــدان، مؤكدًا 

انه مل "يتواصل" مع املدرب الفرنيس.
فريــق  إىل  "بــويك"  رحيــل  شــائعات  عــى  الريــايض  املديــر  رّد 
"الشــياطني الحمــر" قائــًا "أعتقــد أنــه مــن املهــم توضيــح املوقــف 
بالنظر إىل كمية املعلومات الخاطئة التي يتم تداولها. ماوريسيو 
بوكيتينــو متعاقــد مــع النــادي حتــى عــام 2023. ال نريــد أن يرحــل 

بوكيتينو".

مونســو الباريــيس امللــيك والــذي حــره "عــى األقــل" ليونــاردو 
وجان-كلود بان مدير عام النادي.

قــال ليونــاردو "مــن الســخافة تخّيــل حصــول لقــاء مــع زيــن الديــن 
زيدان يف فندق كبري يف باريس أمام أعني الجميع".

انتــرت شــائعات تواصــل النــادي الباريــيس مــع زيــدان كالنــار يف 
إىل  بوكيتينــو  عــودة  أخبــار  وقابلتهــا  األخــرية،  األيــام  يف  الهشــيم 
إنجلــرتا عــرب بوابــة يونايتــد بعدمــا ســبق لــه أن ارشف عــى توتنهــام 

هوتسربز لسنوات طويلة.

وتابع "مل يطلب أبدًا الرحيل ومل يتصل بنا أي ناٍد بشأنه" و"لدينا 
الكثري من االحرتام لزين الدين زيدان، وملا فعله كاعب ومدرب، 
لكن ميكنني أن أقول لكم بوضوح شديد إنه ال يوجد اتصال )بيننا( 
وإنه مل يحدث لقاء معه" نفًيا للمعلومات الصحافية بهذا الشأن.
وكانت صحيفة لو باريزيان اليومية نرت خربًا يشري إىل حصول 
باريــس ســان جرمــان وزيــدان، مؤكــدة أن  إدارة  بــني  "لقــاء رسي" 

املفاوضات بدأت "منذ عدة أسابيع" بينهام.
وذكــرت الصحيفــة لقــاء مــع "زيــزو" مطلــع نوفمــرب الحــايل يف قــرص 

برشلونة يتطلع 
لمواصلة الصحوة 
أمام فياريال في 
الدوري اإلسباني

باريس سان جيرمان 
يؤكد عدم وجود 

أي اتصال مع زيدان 
لخالفة بوكيتينو

كأس العالم 2022
من دون إيطاليا أو البرتغال

بعد وقوعهما على نفس المسار
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- أكبر شريان في جسم 

اإلنسان – نصف تسعة 
2- ثمن – من مشتقات 

الحليب + مختلفان 
3- ت + شقيقة – عكس 

مستهتر معكوسة 
4- نصف عبير + مدينة أثرية 

في البقاع البناني + حرف 
5- يرسل – دودة نأخذ منها 

الحرير بدون ال معكوسة 
6-  فقر - أمة 

7- أرشد – ضمير متصل 
للمتكلمين + دع معكوسة 

8- يرمي – مائة عام 
9-شقيق والدي – صافي 

العمودي:
1- تهيؤ 

2- سائل في الفم – من 
العمالت الصغيرة 

3- مجموعة جزر متقاربة 
– خاصتي 

4- ارهاق + ثالثة أرباع 
قناة معكوسة 

5- لالستفهام – عاقل 
مبعثرة + عملة آسيوية 

6- إله – أشاع ونشر 
-7 نحطم – من الشرق 

8- مخيم فلسطيني في 
لبنان 

9-يوضع على الحصان – 
ميزان كبير 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

السورة التي تبدأ وتنتهي بالتسبيح
 تتكون من 5 أحرف 

الذاريات – الصافات – االنشقاق – التكوير – يس 
– القلم – الحجرات – الفرقان – محمد – النازعات 
– األنفال – التوبة- عبس – الزمر – طه – ص – 

يوسف – ق – هود 

حل الكلمة الضائعة

الحشر

 

احتفالية افتتاح "طريق الكباش" الذي يعد ممرا تاريخيا يربط معبد األقرص 
بمعبد الكرنك عىل امتداد نحو 2700 مرت.

األناضول
"ناسا" تطلق مركبة لتدمير

 كويكب يهدد األرض
كاليفورنيا/ وكاالت:

أطلقــت وكالــة الفضــاء األمريكيــة "ناســا"، مــن كاليفورنيــا، مركبــة )DART( صــوب الفضــاء، يف 
مهمة تسعى فيها لتحييد خطر كويكب يتجه نحو األرض.

وتخوض "ناسا" مهمة تجريبية ودفاعية، تهدف إىل حامية األرض من قمر صغري وكويكبه.
وانطلقت "دارت" عىل منت صاروخ من طراز "فالكون 9"، مملوك لرشكة "سبيس إكس".

وحسب ما ذكر موقع "ساينس ألريت"، فإن املركبة الفضائية ستتجه نحو زوج من الكويكبات، 
أحدهام قمر صغري يســمى "دميورفوس"، واآلخر كويكب يســمى "ديدميوس". وفقا لســكاي 
نيــوز. وأوضــح املصــدر أن القمــر الصغــري يبلــغ حجمــه تقريبــا حجــم ملعــب كــرة القــدم، ومــن 

املتوقع أن تبلغه "دارت" يف سبتمرب 2022.
وقال إد رينولدز، مدير مرشوع )DART( يف مخترب الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، 

يف مؤمتر صحفي يوم االثنني: "سنرضبها بشدة، لكننا سنرضبها مبركبة صغرية جدا".
مــن جهتــه، ذكــر لينــديل جونســون، ضابــط الدفــاع الكوكبــي: "هــذا اختبــار. ال نريــد أن نكــون يف 

موقف يتجه فيه كويكب نحو األرض ثم يتعني علينا اختبار هذا النوع من القدرة".
ويف حال نجحت املهمة، ستثبت "دارت" أنه بإمكان التكنولوجيا أن تغري مسارات الكويكبات 

الخطرة.

احتفالية طريق الكباش الفرعوني 
تستعيد مشاهد عمرها 3500 عام

القاهرة/ وكاالت:
تعيــش مدينــة األقــر التاريخيــة بصعيــد مــر أجــواء احتفاليــة تســتعيد فيهــا املدينة مشــاهد 

وصورا جرت وسط طريق الكباش الفرعوين قبل قرابة 3500 عام.
وتشــهد املدينــة يف الســابعة مــن مســاء اليــوم الخميــس، احتفاليــة كربى، إيذانــا بافتتاح طريق 
املواكب الُكربى، املعروف باســم طريق الكباش، ألول مرة أمام الســياح. وتتضمن االحتفالية 
تســيري موكــب فرعــوين ضخــم، وســط طريــق الكبــاش، يتــم مــن خاللــه اســتعادة طقــوس وصــور 
احتفــاالت قدمــاء املريــني بأعيــاد األوبــت يف طيبــة القدميــة - األقــر حاليــا - والتــي كانــت 

تجري وسط طريق الكباش الفرعوين، وبنهر النيل منذ عام 1400 قبل امليالد.
ويقول الدكتور محمد عبد البديع، رئيس اإلدارة املركزية آلثار مر العليا، إن الدالئل األثرية 
تشــري إىل أن أقــدم آثــار ُعــر عليهــا بطريــق املواكــب، أو طريــق أبــو الهــول، الــذي يعــرف اليــوم 
باسم "طريق الكباش الفرعوين، هي ست مقاصري كانت قد أقامتها امللكة حتشبسوت عىل 

جانبي الطريق رمبا عام 1400 قبل امليالد.
وأضــاف: "وهــو األمــر الــذي يدلنــا عــىل أن احتفــاالت األوبــت، التــي يجــري اســتعادة مظاهرهــا 

اليوم يف احتفالية افتتاح طريق الكباش، رمبا يعود عمرها ألكر من 3500 عام تقريبا".
ولفــت عبــد البديــع، يف تريحــات صحفيــة، إىل أن موكــب عيــد األوبــت الــذي ينطلــق وســط 
طريــق الكبــاش، إيذانــا بافتتــاح الطريــق التاريخــي أمــام زواره مــن ســياح العــامل، ســجل قدمــاء 
املريني تفاصيله عىل جدران صالة أعمدة امللك "أمنحتب الثالث" - أربعة عرش عموًدا - 
داخل معبد األقر. وتوضح الرسوم والنقوش التي تسجل تفاصيل ذلك االحتفال كل مواكبه 
بــرا ونهــرا، مبــا يف ذلــك مجموعــات املراكــب املقدســة، والراقصــني، وغري ذلك مــن التفاصيل 
الدقيقــة التــي توثــق مــا كان يجــري يف مدينــة األقــر، ونهــر النيــل، ووســط طريــق الكبــاش مــن 

احتفاالت ومواكب أقامها قدماء املريني يف عيد األوبت.

لندن/ وكاالت:
خلــص خــرباء يعملــون عــىل دراســة فعاليــة 
لقــاح فايــزر/ بيونتــك ضــد فــريوس كورونــا 
تــزداد  بالفــريوس  اإلصابــة  خطــورة  أن  إىل 
بعــد مــرور وقــت من الحصــول عىل الجرعة 

الثانية من اللقاح.
وذكــرت وكالــة "يب ايــه ميديــا" الربيطانيــة 
أن الفريــق، الــذي نــرش الدراســة يف دوريــة 
إن  قــال  الربيطانيــة،  جورنــال"  "ميديــكال 
جرعــات  إلعطــاء  الحاجــة  تدعــم  الدراســة 
تعزيزيــة ملنــع إصابة األشــخاص بالفريوس 

مع تراجع املناعة.
"ليومــت"  معهــد  مــن  فريــق  وخلــص 
االحتــالل  دولــة  يف  الصحيــة  للخدمــات 

يف  تدريجيــة  زيــادة  لحــدوث  اإلرسائيــي 
بعــد  كورونــا  بفــريوس  باإلصابــة  الخطــورة 
90 يومــا مــن تلقــى الجرعة الثانية من لقاح 

فايزر.
مــن  كانــت  االحتــالل  دولــة  أن  إىل  ويشــار 
الــدول األوائــل التــي نفــذت حملــة تطعيــم 
واسعة ضد فريوس كورونا يف كانون أول/

ديســمرب 2020، ولكنها تواجه ارتفاعا يف 
حــاالت اإلصابــة بالفــريوس، وتــدرس تراجع 

املناعة ضد الفريوس.
الطبيــة  الســجالت  الخــرباء  ودرس 
اإللكرتونيــة لـــ 80 ألفــا و57 بالــغ )مبتوســط 
الختبــار  خضعــوا  الذيــن  عامــا(   44 عمــر 
تفاعــل "البوليمــرياز" املتسلســل "يب يس 

ار" يف الفــرتة مــن أيار/مايــو حتــى أيلــول/
سبتمرب املاضيني، بعد ثالثة أسابيع عىل 
األقل من حصولهم عىل الجرعة الثانية من 

اللقاح.
عــىل  دليــل  ظهــور  عــدم  الفحــص  وأظهــر 
أي  كورونــا يف  بفــريوس  الســابقة  اإلصابــة 

من العينات. 
خضعــت  التــي  املجموعــة  بــني  مــن  وكان 
مصابــني   )9.6%(  7973 للفحــص، 

بفريوس كورونا.
وبعد ذلك تم مطابقة النتائج مع أشــخاص 
ثبتــت ســلبية  والعرقيــة،  العمــر  نفــس  مــن 
نفــس  يف  كورونــا  بفــريوس  إصابتهــم 

األسبوع.
النتائــج  نســبة  أن  إىل  الدراســة  وخلصــت 
بعــد  الوقــت  مــرور  مــع  تــزداد  اإليجابيــة 

الحصول عىل الجرعة الثانية من اللقاح.

دراسة: خطورة اإلصابة بكورونا دراسة: خطورة اإلصابة بكورونا 
تزداد بين الملقحين بـ"فايزر"تزداد بين الملقحين بـ"فايزر"
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3 وفيات  ... 

االتحاد األورويب: هدم  ... 

عساف: انتهاج االعتقاالت  ... 

"بيتـــا" تتصـــدر املواجهــــات  ... 

"العموم الربيطاين" يؤيد  ... 

حالة من مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــن منــذ تفــي الوبــاء يف 
مــارس/ آذار 2020 بلــغ 186849 إصابــة، منهــا 1339 حالــة نشــطة، 
و183870 حالــة تعــاٍف، و1640 حالــة وفــاة. وأضافــت أن 50 مصابا 
يخضعــون للرعايــة الطبيــة يف املستشــفيات، منهــم 36 حالــة خطــرة 

وحرجة.
مــي  اللــه  رام  بحكومــة  الصحــة  وزيــرة  ســجلت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
97 مصابــا،  الكيلــة وفاتــن و133 إصابــة بفــروس كورونــا، وتعــايف 

مشرة إىل إجراء 3040 فحصا.
تــم تســجيل  أنــه  الوبائيــة  اليومــي للحالــة  التقريــر  الكيلــة يف  وذكــرت 
حالتــي الوفــاة يف جنــن، والخليــل، واإلصابــات يف بيــت لحــم )28(، 
جنــن )23(، ضواحــي القــدس )4(، طوبــاس )5(، الخليــل )34(، رام 

الله والبرة )23(، طولكرم )5(، نابلس )10(، أريحا واألغوار )1(.
وتابعت أن نسبة التعايف من فروس كورونا يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة بلغت 98.4 %، ونســبة اإلصابات النشــطة 0.6 %، والوفيات 1 
% من مجمل اإلصابات، الفتة إىل وجود 35 مصابا يف غرف العناية 
املكثفة، يف حن يعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات 
64 مصابا، منهم 6 مصابن موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

22 فلســطينيا مــن بينهــم 15 طفــًا منازلهــم، بعدمــا هــدم االحتــال 

يف يوم واحد مســاكن وحظائر للاشــية ومباين قيد اإلنشــاء وطريقا، 
واســتوىل عــى خيــام وممتلــكات خاصــة يف مناطــق القــدس والخليل 
ورام اللــه ونابلــس، مشــرا إىل ازديــاد جرائــم هــدم املنازل واملنشــآت 
مــن  األوىل  التســعة  األشــهر  يف   %  21 بنســبة  عليهــا  االســتياء  أو 
العــام الجــاري مقارنــة مــع الفــرتة ذاتهــا من العام املــايض، ما أدى إىل 
زيــادة بنســبة 28 % يف عــدد الفلســطينين الذيــن هجــروا قرسًيــا عن 
أماكــن ســكنهم. وهــدم االحتــال الثاثــاء املــايض 3 بنايــات ســكنية 
القــدس،  باهــر جنــوب رشق  ببلــدة صــور  الحمــص"  يف منطقــة "واد 
اثنتــان منهــا تقعــان داخــل جــدار الفصــل العنــري، كل بنايــة مكونــة 
مــن طابقــن، تضــان 11 شــقة، منهــا 4 مأهولــة بالســكان تــؤوي 20 
شــخًصا، يف حــن تقــع األخــرى خــارج الجــدار، مكونــة مــن 4 طوابــق، 

وتحتوي 8 شقق، بذريعة وجودها قرب الجدار.
ويف محافظــة الخليــل، هدمــت قوات االحتال منزال يف خربة ماعن 
بهــدم منزلــن آخريــن يف  200 مــرت مربــع، وأخطــرت  تبلــغ مســاحته 
خربتــي الفخيــت واملركــز، ودمــرت 12 قــربا يف خربــة الديــرات رشق 
يطــا. ويف محافظــة نابلــس، جرفــت قــوات االحتــال ودمــرت الطريــق 
املعبــد الواصــل إىل خلــة الداليــة التابعــة ألرايض عصــرة الشــالية 
شــال نابلــس. ويف محافظــة رام اللــه والبــرة، جرفــت قوات االحتال 
الزيتــون  أشــجار  عــرات  واقتلعــت  األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 

ودمرت مئات األمتار من الساسل الحجرية يف قرية املغر.
يف ســياق متصــل، قــال رئيــس الربملــان الــرتيك مصطفــى شــنطوب: 
إن املحافظــة عــى الوضــع القانــوين ملدينــة القــدس ليــس مســؤولية 

املسلمن فحسب، إمنا البرية أجمع.
جاء ذلك يف كلمة له أمس خال مشاركته يف افتتاح اجتاع االتحاد 
الربملــاين ملنظمــة التعــاون اإلســامي بالعاصمــة اإلســبانية مدريــد، 
أعــرب فيهــا عــن أســفه مــن جــراء انتشــار األزمــات والنزاعــات والفســاد 

يف العامل اإلسامي.
وأكــد رضورة تنــاول األزمــات التــي تشــهدها املنطقــة، التــي ال ميكــن 
القضيــة  رأســها  وعــى  املشــرتكة،  الخطــوات  خــال  مــن  إال  حلهــا 
الدوليــة، مشــددا عــى أهميــة  الفلســطينية والقــدس، يف املحافــل 
اســتمرار دعــم االتحــاد الربملــاين ملنظمــة التعــاون اإلســامي القضيــة 
الفلســطينية، وخاصة للدفاع عن القدس واملســجد األقىص، وإقامة 

دولة فلسطينية.

األخــرة عــى اعتقــال األســرين املحرريــن إســام بشــكار وأحمــد مرشــود 
مــن منزلهــا يف مدينــة نابلــس، والنشــطاء فــادي وشــاحي، وعمــرو جــرار، 

وأحمد مروان، وثائر شواهنة من جنن، ومصعب الرجبي من الخليل.
والنشــطاء  املعارضــن  اعتقــال  الســلطة  أمــن  أجهــزة  مواصلــة  ويعكــس 
السياســين يف مــدن الضفــة الغربيــة اســتمرار حالــة االســتبداد وتكميــم 
األفــواه وانتهــاك حقــوق اإلنســان وحريــة الــرأي والتعبــر، رغــم الدعــوات 
املحليــة والدوليــة إلطــاق الحريــات ووقــف االعتــداءات عليهــا، وفــق مــا 

يرى مراقبون.
عســاف  عمــر  الفلســطيني  الدميقراطــي  الوطنــي  التجمــع  عضــو  واعتــرب 
اســتمرار االعتقــاالت السياســية يف الضفــة الغربيــة "وصمــة ســوداء يف 
جبن الســلطة والرئاســة"، لكونها تطال مناضلن وأرسى محررين بشــكل 

خاص، كا يف االعتقاالت األخرة.
وأضاف عساف يف حديث لصحيفة "فلسطن" أن االعتقاالت السياسية 
تؤكــد عمــق املــأزق الــذي تعيشــه الســلطة، إذ إنها تقدم مــن خالها الوفاء 
لهــا  التنســيق األمنــي، ومقابــل ذلــك ال يقــدم  لاحتــال اإلرسائيــي عــرب 

سوى مزيد من االستياء عى كل ما هو فلسطيني.
املوقــف  وحــدة  السياســية،  االعتقــاالت  نهــج  لوقــف  املطلــوب  أن  وأكــد 
الوطني والشعبي ضد هذه السياسة، وتنظيم فعاليات يومية جاهرية، 
وتدخــل منظــات حقــوق اإلنســان املحليــة للضغــط عــى الســلطة لوقــف 

االعتقاالت، معتربا أن حل املسألة يتعلق مبدى الضغط عى السلطة.
وحــول املحاكــات التــي تجــرى للنشــطاء ونخــب الشــعب الفلســطيني، 
أكــد عســاف عــدم وجــود أي ســند قانــوين لها، وأنها مجــرد تلفيق تهم منها 
أي  يتســاءل  "الجميــع  وقــدح مقامــات، مردفــا:  النعــرات  وإثــارة  التجمهــر 
مقامات املقصودة؟ خاصة أن القانون الساري يستند لقانون بائد ينطبق 
فقــط عــى الحكــم امللــي، وغــر ذلــك هــم موظفــون عموميــون مبن فيهم 

رئيس السلطة ورئيس الوزراء، وال ينطبق عليهم بند قدح مقامات".
واعتــرب الناشــط الســيايس جهــاد عبــدو مواصلــة الســلطة نهــج االعتقــاالت 
الغربيــة  الضفــة  يف  واملقاومــن  والحراكيــن  النشــطاء  ضــد  السياســية 
"انعكاسا لحالة خوف قادتها من حرية الرأي، لكونها غر واثقة يف أدائها 

السيايس".
ولفــت عبــدو يف حديــث لـ"فلســطن" إىل أن قــرار االعتقــاالت السياســة 
ليــس مــن الســلطة وقيادتهــا، بــل توصيــة مــن جهــات غــر فلســطينية، وفًقــا 

لسياسة التنسيق والتعاون األمني مع االحتال، للحفاظ عى أمنه.
وأضاف أن السلطة وقيادتها أصبحت تدرك متاًما أن وجودها عى سدة 
الحكم مرهون بقدر حالة التنسيق األمني مع االحتال وتطوير أدائهم يف 
هــذا امللــف، مشــرا إىل أن االعتقاالت السياســية تأخــذ اتجاهن، األول: 
ضــد نشــطاء وحراكيــن غــر منتمــن ألي خــط ســيايس معــن، والثــاين: 

ملقاومن ومناضلن، ويأيت اعتقالهم بقرار من جهات إرسائيلية.
وبن أن رفع الصوت يف الشارع هو السبيل الوحيد للضغط عى السلطة 
لوقــف تلــك االعتقــاالت، مشــرا إىل تنظيم النشــطاء االثنــن املقبل وقفة 

أمام مقر املفوض السامي للمطالبة بوقف االعتقاالت السياسية.
يشــار إىل أن مؤسســات حقوقيــة محليــة ودوليــة وجهــت انتقــادات حــادة 
واملعارضــن  النشــطاء  مئــات  األمنيــة  أجهزتهــا  اعتقــال  بعــد  للســلطة 
الناشــط  السياســين يف اآلونــة املاضيــة، وخاصــة بعــد جرميــة اغتيالهــا 

واملعارض السيايس نزار بنات.

غزة/ صفاء عاشور:
إرشــاد  بــرورة  مشــاركون  أوىص 
نحــو  العامــة  الثانويــة  طلبــة 
ســوق  يف  املطلوبــة  التخصصــات 
وتقديــم  والــدويل،  املحــي  العمــل 
الدعــم املــايل ملؤسســات التعليــم 
تطويــر  يف  ملســاعدتها  العــايل 

برامجها ومناهجها ومخرجاتها.
عقدتــه،  مؤمتــر  خــال  وشــددوا 
جمعية الثقافة والفكر الحر، مبدينة 
"أيــام وأحــام"  غــزة، تحــت عنــوان: 
يف  الطلبــة  إرشــاد  رضورة  عــى 

املرحلــة الثانويــة حــول فــرص العمل 
املتاحــة يف ســوق العمــل املحليــة 
والتي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم 
التخصصــات  نحــو  وتوجيههــم 
لســوق  ماءمــة  األكــر  الجامعيــة 
العمل. وأوىص املشــاركون برورة 
تطوير معاير القبول يف الجامعات 
ومراجعــة  املتوســطة،  والكليــات 
املقررات الدراسية لجميع املراحل 
التــي  املهــارات  وتوفــر  التعليميــة 
داعــن  العمــل،  ســوق  يتطلبهــا 
إىل  العــايل  التعليــم  مؤسســات 

يف  الطلبــة  مــن  االســتيعاب  تقليــل 
منهــا  تشــبعت  التــي  التخصصــات 

سوق العمل الفلسطينية.
فرصة للشباب

مريــم  الجمعيــة  مديــرة  وقالــت 
إىل  يهــدف  املؤمتــر  إن  زقــوت:" 
إتاحــة الفــرص أمــام الشــباب الصغار 
يف الســن التفكــر خــارج الصندوق، 
تخصــص  عــن  للبحــث  وتوجيههــم 
األكادمييــة  التخصصــات  عــن  بعيــد 
التــي أصبــح خريجوهــا يعانــون بطالة 

كبرة".

عــن  البحــث  يف  التدريــب  عــى 
طلبــة  يســتهدفها  تخصصــات   4
وعملــوا  كبــر،  بشــكل  الجامعــات 
الخاصــة  املعلومــات  جمــع  عــى 
بهــا ليعرفــوا إن كانــت ميولهــم تتجــه 

نحوها أم ال.
السوق المحلي

ملــك  الطالبــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
البيوك: "إن الحاجة إىل تخصصات 
جديــدة تواكــب التطور التكنولوجي 
أمــر  أصبــح  العــامل  يف  الحاصــل 
الســنوات  خــال  ــا  وهامًّ ــا  رضوريًّ
وأضافــت  املاضيــة".  القليلــة 
البيــوك يف كلمتهــا: "هنــاك بعــض 
تســبق  أن  يجــب  التــي  الخطــوات 
الجامعيــة  التخصصــات  اختيــار 
التعليــم  عــى  املقبلــن  للطلبــة 
الجامعــة، والتــي مــن أهمها أن يكون 
الطالــب عى دراية تامة بالتخصص 
يتناســب  كان  وإن  الــذي سيدرســه 
مــع ميولــه العلميــة وشــفه واهتامــه 

لهذا التخصص".
العوامــل  مــن  العديــد  أن  وبينــت 
طــرح  قــرار  اتخــاذ  عــى  تؤثــر  التــي 
مثــل:  مســتقبلية  تخصصــات 
حاجــة ســوق العمــل الحاليــة، البلــد 
مشــرًة  الشــخص،  فيــه  يقيــم  الــذي 
التخصصــات  بعــض  ظهــور  أن  إىل 
الطلــب  يــزداد  التــي  التكنولوجيــة 

عليها.
إن  النجــار:  ســارة  الطالبــة  وقالــت 
فلســطن بحاجــة إىل عــدد أكــرب مــن 
األطبــاء ألنهــا ال تزال عى عتبة الحد 
 1000 لــكل  طبيــب   1.1( األدىن 
نســمة(، وأنــه يلــزم رفــع النســبة إىل 
)2.5 طبيب لكل 1000 نسمة كحد 

وأضافــت يف حديث لـ"فلســطن:" 
العــايل  التعليــم  يوفــر  أن  يجــب 
يحتــاج  ملــا  للمســتقبل  التخطيــط 
إليــه الشــباب وســوق العمــل"، الفتــًة 
اســتهدف  املؤمتــر  هــذا  أن  إىل 
 14-16 مــن  أعــار  مــن  الشــباب 
الطريــق  أول  عــى  ليضعهــم  ســنة، 
ومســاعدتهم يف جمــع املعلومــات 
أن  ميكــن  التــي  التخصصــات  عــن 

تتوافق مع قدراتهم وطموحهم".
مجموعــة  أن  إىل  زقــوت  وأشــارت 
كبــرة مــن الفتيــات والفتيان حصلوا 

اســتعراض  يف  وأوضحــت  أدىن(. 
ورقــة بحثيــة حــول مخرجــات التعليــم 
إن  الطــب:"  تخصــص  يف  العــايل 
الدراســة أظهــرت رضورة زيــادة عــدد 
األورام  يف  املتخصصــن  األطبــاء 
البوليــة  واملســالك  الــكى  وأمــراض 
الــدم  وأمــراض  القلــب  وأمــراض 
األطفــال  وأمــراض  العامــة  والجراحــة 
القلــب  وقســطرة  العيــون  وأمــراض 
واألعصــاب".  العظــام  وجراحــة 
الهندســة،  تخصــص  صعيــد  وعــى 
أن  زعــرب  آرس  الطالــب  أوضــح 
يف  االقتصاديــة  األحــوال  جمــود 
القطــاع ووقــف عجلة البنــاء واإلعار 
دعــوة  إىل  املهندســن  نقابــة  دفــع 
لعــدم  العامــة  الثانويــة  خريجــي 
الكتفــاء  وذلــك  التخصــص،  دراســة 
السوق بخريجي الهندسة العاطلن 

عن العمل.
املحامــاة،  بتخصــص  يتعلــق  وفيــا 
أن  رشاب  جــواد  الطالــب  بــن 
الضــوء  أشــعلت  املحامــن  نقابــة 
الكبــرة  األعــداد  بســبب  األحمــر 
للخريجــن مــن تخصــص املحامــاة، 
العديــد  اتخــاذ  يســتدعي  مــا  وهــو 
مــن اإلجــراءات التــي تحــد مــن هــذه 
تأهيلهــم  يف  واملســاهمة  األعــداد 
وتدريبهم بالشكل الذي يحتاج إليه 

سوق العمل.
وأوضحــت الطالبــة ســحر شــلولة أن 
تخصــص الصحافــة واإلعــام ال يــزال 
يتصــدر أعــى معــدالت البطالــة يف 
يف  الجامعــات  خريجــي  أوســاط 
معــدل  أن  إىل  مشــرة  فلســطن، 
البطالة يف التخصص وصل إىل 46 
% يف صفوف خريجي الجامعات.

خالل مؤتمر "أيام وأحالم" الشبايب

دعوات إلرشاد طلبة الثانوية نحو التخصصات المطلوبة يف سوق العمل

املعــدين  الرصــاص  أطلقــت  االحتــال  قــوات   
املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز والصــوت صــوب 
19 منهــم  املواطنــن بكثافــة، مــا أدى إىل إصابــة 
بالرصــاص املطاطــي بينهــم صحفيــان، والعــرات 

باالختناق، وإصابة 2 برضوض يف إثر وقوعها.
بــن  عنيفــة  مواجهــات  تــدور  أشــهر،  عــدة  ومنــذ 
املواطنــن وقــوات االحتال، دفاعا عن قمة "جبل 
أفيتــار"  "جفعــات  بــؤرة  يتهددهــا  التــي  صبيــح" 
االســتيطانية. ويف رشق نابلــس، أصيــب عــرات 
املواطنــن باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع يف 

إثر قمع قوات االحتال مسرة قرية بيت دجن.
الناريــة وقنابــل  قــوات االحتــال األعــرة  وأطلقــت 
تجــاه  بكثافــة  للدمــوع  املســيل  والغــاز  الصــوت 
املشــاركن يف املســرة، مــا أدى اىل إصابــة نحــو 

17 منهم باالختناق.

وتقمــع قــوات االحتــال دامئــا مســرة بيــت دجــن 
الشــعبية  اللجنــة  إليهــا  تدعــو  التــي  األســبوعية 
للدفــاع عــن األرايض املهــددة باالســتياء وفصائل 
العمــل الوطنــي، ملناهضة االســتيطان والدفاع عن 

األرايض املهددة باالستياء عليها.
ويف شال بيت لحم، أصيب عرات املواطنن 
باالختنــاق خــال مواجهــات مع قوات االحتال يف 
مخيم عايدة. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات 
بــن شــبان وقــوات االحتــال يف محيــط  اندلعــت 
القــوات  خالهــا  أطلقــت  ربــاح،  بــن  بــال  مســجد 
قنابل الصوت والغاز، ما أدى إىل إصابة العرات 
باالختنــاق، عولجــت ميدانيــا. ويف رشق قلقيليــة، 
أصيــب 6 مواطنــن بالرصــاص املعــدين املغلــف 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  والعــرات  باملطــاط، 
للدمــوع، يف إثــر قمــع قــوات االحتــال مســرة كفــر 

قدوم األسبوعية املناهضة لاستيطان.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتال أطلقت 
الرصاص املعدين املغلف باملطاط وقنابل الغاز 
والصــوت بكثافــة صــوب املشــاركن يف املســرة، 
مــا أدى إىل إصابــة 6 مواطنــن بالرصاص املعدين 

املغلف باملطاط، والعرات باالختناق.
فجــر  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
أمس األسرين املحررين حاتم فقها ونجله قسام، 
يف  محتوياتــه،  وتخريــب  منزلهــا  مداهمــة  بعــد 
بلــدة كفــر اللبــد رشق طولكــرم، يف حــن اعتقلــت 
بيــت  الدهيشــة جنــوب  مــن مخيــم  عرفــة  إبراهيــم 
لحــم، واقتحمــت منــزل املواطن عبــد الله الهرميي 
املواطنــن  ومنــزيل  باملدينــة،  الصــف  شــارع  يف 
عيــى زعــول، وحســن حامــرة، مــن قريــة حوســان 

غربا.

مخاوف إرسائيلية 
ر األوضاع بعد  من تفجُّ

عملية القدس البطولية
القدس املحتلة/ صفا:

أعربت مصادر أمنية إرسائيلية عن مخاوفها من أن تؤدي عملية "باب 
السلســلة" يف مدينــة القــدس املحتلــة إىل انفجــار األوضــاع وإشــعال 

فتيل انتفاضة جديدة.
صاحبــت  التــي  الظــروف  لتلــك  تخوفاتهــا  املصــادر  تلــك  وأســندت 
عــام  الحلبــي  مهنــد  الشــهيد  وعمليــة  نابلــس  قــرب  "إيتــار"  عمليــة 

2015 والتي شكلتا رشارة انتفاضة القدس آنذاك.

ونقلــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، أمــس، عــن مصــادر 
أمنيــة إرسائيليــة خشــيتها مــن أن يشــكل نجــاح العمليــة التــي نفذهــا 
الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم، أول مــن أمــس، عــى مداخــل األقــىص، 
رشارة تفجــر لألوضــاع يف الضفــة والقــدس، بـ"تحريــض شــديد مــن 

حركة حاس".
تتمركــز حــول محاولــة آخريــن  أن املخــاوف حالًيــا  وذكــرت الصحيفــة 
الفلســطينين  مــن  للكثــر  الهاًمــا  تشــكل  قــد  التــي  العمليــة  تقليــد 
"وبالتــايل محاولــة تكرارهــا مــا يعنــي زعزعــة االســتقرار األمنــي بالضفــة 
والقــدس مبــا يخــدم حــاس ويعمــل ضــد مصالح )إرسائيل( والســلطة 

يف الحفاظ عى الهدوء".
ووصف محلل الشؤون الفلسطينية يف الصحيفة "أليؤور ليفي" ما يجري، 
"بالفخ الذي تنصبه حاس، إذ تسعى إلشعال انتفاضة جديدة"، مدلًا 
عى ذلك مبدى الفرح الذي عربت عنه الحركة بعد وقوع العملية. وقال 
إن "هــذا هــو الســلوك بالطبيعــي مــن وجهــة نظــر حــاس التي تســعى إىل 

إشعال انتفاضة جديدة بكل ما أوتيت من قوة".
وتحــدث ليفــي عــن مســاعي الســلطة األخــرة لــوأد أي متلمل لـــحاس 
بالضفــة الغربيــة، "مبكافحــة جميــع مظاهــر االحتفــال التــي يقــوم بهــا 
اإلرسائيليــة  الســجون  مــن  رفاقهــم  عــن  اإلفــراج  بعــد  الحركــة  نشــطاء 

والحملة التي حاولت شنها عى مخيم جنن قبل أيام".

"ميــدل إيســت آي" عــن مصــادر يف حــزب العــال 
املعارض قولها إن إثارة اعرتاضات عى مثل هذه 

املذكرة أمر شديد الحساسية سياسيا.
يف  للحــزب  اليســاري  الجنــاح  مــن  مصــدر  وقــال 
حديــث للموقــع إن معارضــة الحظــر قــد تكــون هــي 
املوقــف الســليم، لكــن القيــام بذلــك علنــا ســيجر 

وصمة عى من يفعل ذلك.
وتــم إقــرار هــذه املذكــرة لتعديــل قانــون اإلرهــاب 
لعــام 2000، بحيــث ميتــد الحظــر املفروض حاليا 
عــى كتائــب عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري 

لحاس ليشمل الحركة بجناحيها.
أثــرت  العمــوم  مجلــس  يف  املناقشــات  وخــال 
مخــاوف بشــأن آثــار الحظــر املحتملــة عــى جهــود 
بــن القــوى املختلفــة يف منطقــة  تســهيل الحــوار 
الحكومــة  دور  بشــأن  وكذلــك  األوســط،  الــرق 
الربيطانيــة يف دعــم األعــال اإلنســانية يف قطــاع 

غزة تحت حكم حركة حاس.
الحاكــم  املحافظــن  حــزب  عــن  النائــب  وقــال 
كريســن بانت: إن الشــعب الفلسطيني له الحق 
اإلرسائيليــة  العســكرية  واألهــداف  املقاومــة،  يف 
الــدويل، مضيًفــا أن حظــر  القانــون  مروعــة وفــق 

غزة/ صفا:
قوبــل إعــان وزيــرة الداخليــة الربيطانيــة "بريتــي 
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  تصنيــف  باتيــل" 
برفــض  اإلرهابيــة"  "املنظــات  ضمــن  حــاس 
واســع من محللن وكّتاب صحفين وسياســين 

ونشطاء عى منصات التواصل االجتاعي. 
"#املقاومة_مش_ارهــاب"  وســم  وتصــّدر 
التواصــل  منصــات  عــى  تــداواًل  األكــر  قامئــة 
اعتبــار حركــة  بريطانيــا  لقــرار  رفًضــا  االجتاعــي 
حــاس منظمــة "إرهابيــة"، حيــث نــر النشــطاء 
أكــر مــن 20 ألــف تغريــدة حتــى اآلن، يف حــن 
ال يزال التفاعل والنر متواصًا.  واعترب هؤالء 
يف تغريداتهم، القرار الربيطاين خضوًعا سافًرا 
مقاومــة  أّن  مؤّكديــن  اإلرسائيليــة،  لإلمــاءات 

االحتال حق مكفول يف القانون الدويل. 
نفاق وخضوع لالحتالل

القــرار  منشــوراتهم  يف  املغــرّدون  ووصــف 
والضغــوط  لإلمــاءات  والخضــوع"  بـ"النفــاق 
التــي مارســتها حكومــة االحتــال عــى الحكومــة 

الربيطانية. 
واعتــرب املحامــي والباحــث يف القانــون الــدويل 
للتحّيــز  اســتمرار  القــرار  أّن  املســلوخي  معتــز 
التاريخــي للحركــة الصهيونيــة منــذ تريح بلفور 
املشــؤوم، قائــًا: "تصنيــف الحكومــة الربيطانية 
حركــة حــاس منظمــًة إرهابيــة اســتمرار للتحيــز 
التاريخــي للحركــة الصهيونيــة منــذ تريح بلفور 

حاس سيكون له تأثر مثبط لهذا الحق.
وكانت الوزيرة باتيل قد أعلنت قبل أيام تقدميها 
مــن  الثــاين  الفصــل  لتعديــل  الربملــان  يف  مذكــرة 
قانــون اإلرهــاب لعــام 2000 لحظــر حركــة حــاس 
الســيايس،  جناحهــا  ذلــك  يف  مبــا  بالكامــل، 

وتصنيفها إرهابية.
االحتــال  أصدقــاء  أبــرز  مــن  وهــي  باتيــل،  وقالــت 
جاعــات  إن  املحافظــن:  حــزب  يف  اإلرسائيــي 
للســامية،  تهــدد حرياتنــا مبعاداتهــا  مثــل حــاس 

عى حد قولها.
ولقــي القــرار الربيطــاين إدانــات واســعة مــن القــوى 
حــاس  حركــة  وقالــت  الفلســطينية،  والفصائــل 
لــه، مؤكــدة أن  إنهــا ستســتنفر جهودهــا للتصــدي 
قيــادة املقاومــة هــي مــن تحدد أســاليب املواجهة 
املستشــار  النونــو  طاهــر  وأوضــح  االحتــال.  مــع 
اإلعامي لرئيس املكتب السيايس لحركة حاس 
إســاعيل هنية أن األخر أعطى توجيهاته بالعمل 
عى حشد أكرب عدد ممكن من املواقف الداعمة 
املســتوى  عــى  خاصــة  الفلســطينية،  للقضيــة 
القــرار  ملواجهــة  والــدويل  واإلســامي  العــريب 
الربيطاين. وقال النونو يف لقاء عى قناة األقىص 

الشــعب  ونضــال  ملقاومــة  وتحريــم  املشــؤوم 
الفلسطيني ضد االحتال الصهيوين". 

عــى  أخــرى  تغريــدة  يف  املســلوخي  وشــّدد 
للقانــون  صــارخ"  "انتهــاك  الربيطــاين  القــرار  أّن 
الكاتــب  أّمــا  بطانــه.  عــى  مشــّدًدا  الــدويل، 
النعامــي  صالــح  اإلرسائيــي  بالشــأن  املختــص 
توقيــع  لحقيقــة  بريطانيــا  تجاهــل  إىل  فأشــار 
العــرات مــن الكتــاب والباحثــن اليهــود العــام 
مبحاســبة  تطالــب  عريضــة  عــى  املــايض 
ضــد  حــرب  جرائــم  ارتكابهــا  بســبب  )إرسائيــل( 

الفلسطينين.
بدوره، وصف رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" 
عبــد البــاري عطــوان القــرار الربيطــاين بـ"الكارثية 
الجديــدة"، متســائًا: "هــل تريدوننــا أن نصفــق 
لاحتال اإلرسائيي إذا ارتكب املجازر وندين 
»حــاس« إذا تصــدت لــه؟ أين محارضاتكم عن 

العدالة وحرية التعبر يا أهل بلفور؟".
موقــف  "مــا  فتســاءل:  كــال  بــراء  الناشــط  أّمــا 
الَتــي  الحــرب  جرائــم  مــن  العظمــى  بريطانيــا 

ارَتكَبْتها اآللة الصهيونية ضد شعبنا؟".
واملحللــن  الكّتــاب  تعليقــات  تقــف  ومل 
والنشطاء عند إدانة القرار الربيطاين ضد حركة 
ومروعيــة  رشف  أّكــدوا  بــل  ورفضــه،  حــاس 
املقاومة الفلسطينية ضد االحتال اإلرسائيي 

وفًقا لنصوص القانون الدويل. 
صــاح  الكويتــي  الصحفــي  الكاتــب  وعّلــق 

الفضائيــة مســاء أمــس: إن القــرار الربيطــاين بحــق 
حاس جاء بضغوط من اللويب الصهيوين، ويأيت 
يف محاولــة البتــزاز الحركــة والضغــط عليها، مشــًرا 
إىل أن بريطانيــا تجــدد مــن خــال موقفهــا الخــارج 
دعمهــا  اإلنســان  وحقــوق  الدوليــة  القوانــن  عــن 

ملروع االحتال.
رأســها  وعــى  الفلســطينية  املقاومــة  أن  وأضــاف 
واإلنجــاز  التقــدم  مــن  تســجل حالــة  حركــة حــاس 
الوقــت  الفًتــا يف  الــدويل،  التأييــد  عــى مســتوى 
نفسه إىل أن االحتال يشهد حالة من الرتاجع يف 
التأييــد الــدويل، وأنــه مهــا فعــل ال ميكنــه حجــب 

جرامئه عن العامل أو الغرب.
وال  الربيطــاين  القــرار  هــذا  "ال  أنــه  عــى  وشــدد 
عــرات مــن أمثالــه ميكــن أن تغــر مواقــف حركــة 
ثوابــت  مــن  أي  أو  القــدس  تجــاه  ســواء  حــاس، 
القضيــة الفلســطينية"، معتــربًا أن األوىل بربيطانيــا 
الشــعب  بحــق  جرامئــه  عــى  االحتــال  معاقبــة 
الفلسطيني. وأكد أن الشعب الفلسطيني مصمم 
عى أخذ جميع حقوقه التي سلبها االحتال منه، 
املقاومــة  تجــاوز  ميكــن  ال  أنــه  يــدرك  الغــرب  وأن 

الفلسطينية وحركة حاس وقطاع غزة.

الحــركات  يصنفــون  "الغــرب  قائــًا:  الفضــي 
العربيــة  ودولنــا  إرهابيــة  لـ)إرسائيــل(  املقاومــة 
ثــم يتكلمــون عــن الســيادة.  تتبعهــم يف ذلــك، 

مقاومة )إرسائيل( رشف وليست إرهاب". 
كــا عّلــق حســاب شــهر يحمــل اســم "مــري" 
عــى القــرار الربيطاين قائــًا إّن القرار الربيطاين 
ضد حاس طبيعي ألن الغزاة والطغاة منذ فجر 
التاريــخ اعتــربوا مــن يرفــض وجودهــم إرهابيــن، 
مؤّكًدا أّن فلســطن ســتنتر وسيذهب الطغاة 
إىل الجحيــم.  بــدوره، شــّدد الصحفــي اللبنــاين 
خليــل نــر اللــه عــى حــق حــاس يف مقاومــة 
االحتــال اإلرسائيــي، مضيًفا: "من الطبيعي أن 
تهلل )إرسائيل( لهذا التصنيف، لكن ما هو غر 
طبيعي أن ترى يف أمتنا من ينعتها باإلرهاب".

وكتبــت الناشــطة ريــم سلســلة تغريــدات أّكدت 
فيهــا أّن "املقاومــة وعــى رأســها حــاس ُتقــاوم 
الســِتعادة الحقوق املســلوبة عنوة من االحِتال 

الصهيوين".
كا عّلق الناشــط أحمد الســوافري عى القرار 
الربيطاين قائًا "حاس مل تعتِد عى أي دولة، 
هدفهــا  حــاس  بلــد،  أي  ســيادة  تنتهــك  ومل 
تحرير بلدها فلسطن" وقوبل القرار الربيطاين 
كل  مــن  وإدانــة  برفــض  "حــاس"  حركــة  ضــد 
التــي اعتربتــه اســتهداًفا  الفصائــل الفلســطينية 
مبــارًشا ملقاومــة الشــعب الفلســطيني ونضالــه 

ضد االحتال.

أّكدوا الحق بمقاومة االحتالل

رفض واسع عىل منصات التواصل للقرار الربيطاين ضد حماس
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عــى  بريطانيــا  لعــزم  الفلســطينيني  انتقــادات  نفًعــا  ُتْجــِد  مل 
تصنيــف الجنــاح العســكري لحــاس منظمــًة إرهابيــة محظــورة 
مــن  عــى  شــاعرها  رفــع  أو  تأييدهــا،  ويحظــر  بريطانيــا،  يف 
 ١١/٢٦ الجمعــة  فأمــس  الربيطانيــة،  األرايض  يف  يقيمــون 
صادق الربملان الربيطاين عى مقرتح وزير الخارجية بوريس 

جونس، وبذلك دخل القرار حيز التنفيذ.
كان بلفور وزير خارجية حني انحاز للصهيونية ووعدهم باسم 
حكومتــه وطنــا قوميــا يف فلســطني يف نوفمرب ١٩١٧م، واليوم 
بوريــس جونســن هــو وزيــر خارجيــة بريطانيــا يف  نوفمــرب عــام 
٢٠٢١م يعلــن انحيــازه لـ)إرسائيــل( ويهديهــا تصنيــف حــاس 
وكل  حــاس  يعطــي  الــدويل  القانــون  أن  مــع  إرهابيــة،  حركــة 
مواطن فلسطيني الحق يف مقاومة االحتالل بهدف الحصول 

عى الحرية وتقرير املصري.
ومقتضيــات  الــدويل،  القانــون  قدميــا  تحــرتم  مل  بريطانيــا 
وثيقــة االنتــداب، وذهبــت بعيــدا يف عدوانهــا عــى الحقــوق 
الفلسطينية، مبساعدة الصهيونية عى إقامة دولة )إرسائيل( 
عــى األرايض الفلســطينية، ومــن مل يحــرتم القانــون الــدويل 
الــدول  مــن  كغريهــا  فربيطانيــا  حديثــا،  يحرتمــه  لــن  قدميــا 
بحقــوق  تبــايل  ال  وهــي  غــري،  ال  القــوة  تحــرتم  االســتعارية 
الضعفــاء ومشــاعرهم، لــذا يجــدر بحــاس أن تكــون قويــة، بــل 
وأكــر قــوة بعــد القــرار، فلغــة القــوة أفيــد للشــعوب مــن لغــة 

القانون.
حــاس مل تتلــق مســاعدة سياســية أو دبلوماســية مــن الــدول 
العربيــة ملنــع بريطانيــا مــن هــذا التصنيــف، األمــر الــذي يدعــو 
واٍد  يف  الفلســطيني  نفســه.  عــى  لالعتــاد  الفلســطيني 
)بريطانيــا  أن  حــني  يف  آخــر،  واٍد  يف  جلــه  العــريب  والنظــام 
وإرسائيــل( يف واد واحــد، ويوميــا تتلقــى )إرسائيــل( مســاعدة 
أن  لدرجــة  وبريطانيــا،  أمريــكا  مــن  ودبلوماســية  سياســية 
حوافــز  بتقديــم  بايــدن  أمريــكا  تطالــب  الصهيونيــة  القيــادات 

للدول العربية لتنضم التفاقية )إبراهام(.
قــد يكــون للقــرار الربيطــاين تداعيــات ســلبية عــى املقاومــة 
ومنارصيهــا يف الســاحة الربيطانيــة، ولكــن ينبغــي أال يكــون لــه 
تداعيــات عــى ســاحات املقاومــة يف غــزة والضفــة والقدس، 
والشــتات، ويجــدر بفصائــل املقاومــة قراءة القــرار جيدا وأخذ 
العــرب املفيــدة منــه. املقاومــة انطلقــت بقرار فلســطيني، ولن 
تتوقف عن العمل للحرية والتحرير بقرار بريطاين أو أمرييك، 
رضرا  يلحــق  أن  قبــل  وبســمعتها،  بهــا  يــر  بريطانيــا  وقــرار 
باملقاومــة، فجــل حــركات التحــرر الوطنــي يف العــامل مل تتلــقَّ 
دعًا أو اعرتاًفا من الدول االستعارية، ويف النهاية انترصت 

حركات التحرر وفرضت الرحيل عى االستعار.

لغة القوة أقوى 
من لغة القانون

نيويورك/ وكاالت:
حــّذرت منظمــة األمم املتحدة يف تقرير صدر 
عام 2019 من استغالل موارد األرض واملياه 
يف العــامل "مبعــدالت غــري مســبوقة"، وتأثــري 
الزراعيــة،  املحاصيــل  عــى  املناخــي  التغــري 
مــا يتســبب يف وضــع ضغــوط مضاعفة عى 

البرش إلطعام أنفسهم يف املستقبل.
وأشــار التقريــر إىل صعوبــة التصدي للتهديد، 
حيــث ســيعيش نصــف مليــار شــخص بالفعــل 
باألمــس،  خــراء  كانــت  جــرداء  أماكــن  يف 
الصالحــة  تربتهــا  األرضيــة  الكــرة  وســتفقد 
عــا  أرسع  مــرة   100 إىل  مــرات   10 مبعــدل 

قبل.
وستتعجب إذا علمت أن تغذيتنا هي نفسها 
السبب يف احتالية تجويع األجيال القادمة. 
فوفــق تقريــر نرشتــه صحيفــة "نيويــورك تاميــز" 
يتســبب النظــام الغــذايئ العاملــي يف حــوايل 
الحــراري،  لالحتبــاس  املســببة  الغــازات  ربــع 
مــن تربيــة الحيوانــات وحصــاد جميــع النباتــات 
إىل  وشــحنها  وتعبئتهــا  األغذيــة  وتجهيــز 

األسواق.
نعــرف  أن  الصعــب  مــن  أنــه  مــن  الرغــم  وعــى 
تغــري  عــى  املرتتبــة  اآلثــار  مــا  قاطــع  بشــكل 
األطعمــة  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  املنــاخ، 
يف  أو  أطفالنــا،  يأكلهــا  لــن  اليــوم  لنــا  املهمــة 

أفضل األحوال لن يقدروا عى مثنها.
المخبوزات واللحوم

انخفــض منــو غلــة القمــح والــذرة واملحاصيــل 
األخرى يف العديد من البلدان بسبب الحرارة 

الشديدة والطقس القايس والجفاف.
ووفقــا لبعــض التقديــرات، ميكــن أن تنخفــض 

 %  30 إىل  تصــل  بنســبة  العامليــة  الغــالل 
بحلول عام 2050، وتتأثر

 60 % مــن مناطــق زراعــة القمــح حــول العــامل 

بسبب التلوث وإزالة الغابات.
وتــزّود غــالت األرز والقمــح والــذرة البــرش حاليا 
وجميعهــا  الحراريــة،  ســعراتهم  مــن  بـــ75% 
ســتصعب زراعتهــا يف بلدانهــم األصليــة، وإذا 
وجــدت بيئــة جديــدة فلــن تجــد مــا يكفيهــا مــن 

املاء.
ويذهب قدر كبري من الذرة إلطعام املاشــية، 
لــذا فــإن انخفــاض إنتــاج الــذرة قد يعنــي ارتفاع 

أسعار اللحوم وتقليل حصة الفرد منها.
البن

تســبب الجفاف الشــديد يف الربازيل األعوام 
املاضية يف ارتفاع أسعار النب الجيد، وهناك 
تنبــؤ يؤكــد أن %80 مــن مناطق زراعة النب يف 
صالحــة  تظــل  لــن  والربازيــل  الوســطى  أمــريكا 

بحلول عام 2050.
ويتوقــع املحللــون انتقال إنتاج النب من أمريكا 

المأكوالت البحرية
مؤخــرا  الهــواة  الصياديــن  أصــوات  ارتفعــت 
بســبب قلة األســاك، ورمبا لن تكون أول مرة 
تقــرأ فيهــا عــن تــرر البحــار واملحيطــات، فقد 
حمضيــة  أكــر  املائيــة  املســطحات  أصبحــت 
بنســبة %25، بســبب ارتفــاع مســتويات ثــاين 
أكسيد الكربون إىل جانب ارتفاع درجة حرارة 

املياه.
ســمك  مــن  املتوســط  البحــر  إنتــاج  انخفــض 
الســنوات  يف   %  70 مبقــدار  الرسديــن 
منــو  الصعــب  مــن  وصــار  املاضيــة،  العــرش 
كــا  الهــادي،  املحيــط  يف  املحــار  أصــداف 
هــرب الســلطعون مــن املحيــط األطلنطــي إىل 

الشال بحثا عن مياه أكر برودة.
العنب

تقع غالبية مزارع العنب يف مناطق منخفضة 
زراعــة  فتســتحيل  جنوبــا،  أو  شــاال  الحــرارة 
العنب العايل الجودة يف املناطق االستوائية 

وشبه االستوائية.
ويكمــن تعقيــد زراعــة العنــب يف حاجتــه إىل 

فمــن  أفريقيــا،  يف  أمــا  آســيا،  إىل  الالتينيــة 
املتوقع أن تتقلص املســاحة املناســبة لزراعة 
الــنب مــن %65 إىل %100، مــع ارتفــاع درجــة 

الحرارة وزيادة التبخر.
الشوكوالتة

تأثــريات  املنــاخ  لتغــري  يكــون  أن  املرجــح  مــن 
قاســية عــى إنتــاج الــكاكاو يف غــرب أفريقيــا، 
أقــل  الجــودة  العاليــة  الشــوكوالتة  فســتصبح 
الكثــري  وســتدفع  املســتقبل،  يف  توفــرا 

للحصول عى قطعة منها.
بدأ الســيناريو األســوأ بالتحقق فعال، إذ كانت 
غانــا تنتــج 20 % مــن حبــوب الــكاكاو عامليــا، 
وأكــد تقريــر للمركــز الــدويل للزراعــة واملعهــد 
زراعــة  تــرر  االســتوائية  للزراعــة  الــدويل 

الكاكاو يف غانا منذ عام 2013.
ورغــم قــدرة أشــجار الــكاكاو عــى التعامــل مــع 
هبوط األمطار، فلن تصبح غانا وساحل العاج 
بيئــة مالمئــة بحلــول  الــكاكاو-  -كبــار منتجــات 
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ضوء الشــمس وحساســيته للحرارة، كا ميكن 
أن يؤدي نقص املياه إىل تلف األوراق وتوقف 
منــو العنــب، وهــي عوامــل تقلــل مــن احتالية 

صموده.
ووفقا لدراسة أجريت عام 2020، فإن ارتفاع 
درجــة الحــرارة مبقدار درجتني مئويتني بحلول 
عــام 2100، ســيكون كفيــال بتدمــري 56 % من 
تغــري  بســبب  املناســبة،  العنــب  زراعــة  تربــة 
للحــرارة  الشــديدة  العنــب  املنــاخ وحساســية 

ونقص املياه.
األفوكادو

نظامنــا  عــى  أساســيا  ضيفــا  األفــوكادو  يحــّل 
الغذايئ إذا أردنا البدء يف عيش حياة صحية، 
أو تقليــل وزننــا الزائــد، أو خفــض كوليســرتول 
الــدم بتنــاول فاكهــة كرميية غنيــة بالدهون غري 

املشبعة.
مــن  واحــدة  األفــوكادو  ســيكون  لألســف،  لكــن 
رطــل  زراعــة  تتطلــب  املنقرضــة.  الثــار  أوىل 
املــاء،  مــن  غالونــا   72 األفــوكادو  مــن  واحــد 
وهــو مــا أصبــح بالفعــل عبئــا عــى أكــرب مــزارع 
األفوكادو يف كاليفورنيا بســبب حالة الجفاف 

السائدة.
أطفالــك،  مســتقبل  عــى  قلقــت  تكــون  رمبــا 
لكــن ال يعنــي ذلــك أن تكــون نباتيــا لحايتهــم، 
فيكفــي إحــداث تحــوالت صغــرية يف حياتــك 
الحمــراء،  اللحــوم  مــن  أقــل  كميــات  كتنــاول 
والكثــري مــن لحــوم الدواجــن واألســاك، كــا 
ميكنــك رشاء مــا تحتاجــه وتتناولــه فعليــا مــن 
طعــام، بــدال مــن رشاء الكثــري والتخلــص منــه، 
حيــث ميثــل الطعــام املهــدر وحــده 8 % مــن 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

ممنوع تقليد موضة 
الزعيم.. "قرار مثير" 
في كوريا الشمالية

بيونغ يانغ/ وكاالت:
منعــت كوريــا الشــالية النــاس مــن ارتــداء املعاطــف الجلديــة، 
ذكــرت  مــا  حســب  أون،  جونــغ  كيــم  الزعيــم  عــى  حكــرا  لتبقــى 

صحيفة "دييل ميل" الربيطانية.
وأوضــح املصــدر أن كيــم ارتــدى معطفــا جلديــا وظهــر بــه للعمــوم 
ألول مــرة قبــل نحــو ســنتني، ليصبــح شــائعا بــني النخبــة يف كوريــا 
الشــالية، الذيــن كانــوا حريصــني عــى تقليــد "موضــة الزعيــم" 

وإظهار والئه له.
لكــن يف اآلونــة األخــرية، انتــرشت املعاطــف الجلديــة "املقلــدة" 
بــني عمــوم املواطنــني، مــا جعــل الســلطات الكوريــة الشــالية 
تتدخــل. وقــال مصــدر لراديــو "آســيا الحــرة": "تقــول الرشطــة إن 
ارتــداء املالبــس املقلــدة وغــري األصليــة يعتــرب موضــة غــري جيدة 

ملنافسة السلطة العليا".
ارتــداء  بعــدم  للمواطنــني  تعليــات  أصــدروا  "لقــد  وأضــاف: 
املعاطــف الجلديــة، الحــزب وحــده مــن لــه الســلطة لتحديــد مــن 
ميكنــه ارتدائهــا". وظهــر كيــم جونــغ أون ألول مــرة مرتديــا معطفــا 
جلديا يف ديسمرب 2019. وشوهدت حينها أيضا شقيقة كيم، 

يو جونغ، وبعض النساء البارزات باملعطف الجلدي.

مدريد/ وكاالت:
مــن منــا مل يضــع يف فمــه كل مــا تصــل إليــه يــداه حــني 
كان طفــال صغــريا، ولكــن مــاذا نفعــل عندمــا تالزمنــا 
عــن  ونعجــز  البلــوغ  ســن  حتــى  األشــياء  مضــغ  عــادة 

التوقف عن مارستها؟
نرشتــه  تقريــر  يف  ثامورانــو،  إنريــيك  الكاتــب  يقــول 
مضــغ  إن  اإلســبانية،  "إلكونفيدينســيال"  صحيفــة 
الثلــج الــذي يتســبب عــادة يف تحفيــز األمل املرتبــط 
بحساســية األســنان رمبا يكون ســببا أو نتيجة ألمراض 

مختلفة فموية وعقلية.
وذكر الكاتب أن عادة مضغ الثلج تزيد من حساســية 
األســنان، فهــي تتســبب الثلــج يف حــدوث تشــققات 
متناهية الصغر يف مينا األسنان، وذلك يجعل تناول 
األطعمــة الشــديدة الســخونة أو الــربودة مؤمًلــا، وهــو 
ما أكده الدكتور ماثيو كوك أســتاذ طب األســنان يف 
جامعــة بيتســربغ يف مقــال ُنــرش يف مجلــة "ســاينس 

ألريت".
وإذا أصبحــت هــذه التشــققات أكــرب، فإنهــا ســتؤدي 
إىل تســوس األســنان ألن تــرر مينــا األســنان يســّهل 

اخرتاق البكترييا للطبقة اللينة من السن التي تسمى 
أو  األســنان  تقويــم  جهــاز  ترتــدي  كنــت  وإذا  العــاج. 
لديــك حشــوة أســنان، فــإن مضــغ الثلــج بكــرة ســينتج 
يكــون  قــد  وبذلــك  ألســنانك،  الــرر  مــن  مزيــد  عنــه 
الخضــوع لجراحــة أكــر تقدمــا، مثل جراحــة عالج قناة 

ا. الجذر، أمرا رضوريًّ
وإىل جانب الســلوكات املكتســبة، تعزى عادة مضغ 
الثلــج إىل اضطــراب عقــيل يجعــل هــذه العــادة قهريــة 
أو عصبية. ُتعرف هذه الحالة باسم "باغوفاجيا" وهي 
تصنــف ضمــن اضطــراب البيــكا، وهــو امليــل املســتمر 
إىل تنــاول أو مضــغ األشــياء التــي ال تعــّد طعاًمــا ورمبــا 

الهوس بذلك.
عالقة فقر الدم بمضغ الثلج

باألشــخاص  "الباغوفاجيــا"  الدراســات  بعــض  تربــط 
نقــص  عــن  الناجــم  الــدم  فقــر  مــن  يعانــون  الذيــن 
الحديد، وخلصت دراسة نرشت يف مجلة "ميديكال 
هايبوثيســيس" إىل أن "األشــخاص الذيــن ال يعانــون 
مــن  ا  جــدًّ منخفضــة  معــدالت  لديهــم  الــدم  فقــر  مــن 
الباغوفاجيــا 4 %، يف حــني أن أولئــك الذيــن يعانــون 

فقر الدم لديهم معدالت أعى بشكل ملحوظ 
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وجــادل العلــاء بــأن "مضــغ الثلــج يؤثــر عــى األوعيــة 
الدمــاغ"،  ترويــة  زيــادة  إىل  ذلــك  فيــؤدي  الدمويــة 
وهذا األمر يســاعد عى تخفيف األعراض املصاحبة 

للمرض.
مــن جانبهــم، أكــد مؤلفــو الدراســة أنــه مل يكــن ملضــغ 
تأثــري عــى األشــخاص األصحــاء، يف حــني  الثلــج أي 
فقــر  مــن  تعــاين  التــي  املجموعــة  حالــة  تحســنت 
مضــغ  أن  إىل  املحتملــة  التفســريات  وتشــري  الــدم. 
الثلــج ينّشــط "منعكــس الغمــر" الــذي يضيــق األوعيــة 
يــؤدي  أو  التفضيليــة،  الدماغيــة  والرتويــة  املحيطيــة 
إىل تنشيط الجهاز العصبي الودي فيزيد تدفق الدم 

إىل الدماغ.
ال يعــّد هــذا الســلوك خطــرا ومــن الشــائع جــدا حدوثــه 
العقــيل  الجهــد  بعــض  وببــذل  الطفولــة،  مرحلــة  يف 
الــذي  الرصــاص  لقلــم  القــايس  املــذاق  تذكــر  ميكــن 
بســبب  طفــال  كنــت  عندمــا  فمــك  تضعــه يف  كنــت 
هــذه  مثــل  األطفــال  يضــع  أن  الشــائع  ومــن  امللــل، 

األشياء يف أفواههم، مثل العشب أو الشعر أو حتى 
الورق.

وإذا اســتمرت هــذه العــادة بعــد مرحلــة الطفولــة، فقد 
تكون مرتبطة بالتوحد أو اضطراب الوســواس القهري 
الســبب  يتمثــل  آخــر،  جانــب  مــن  الفصــام.  حتــى  أو 
األكــر منطقيــة لوضــع أشــياء غــري الطعــام يف أفواهنــا 
يف أننــا نعــاين مــن اإلجهــاد، لكــن تكــرار هــذا الســلوك 
طبيــب  استشــارة  يســتدعي  شــهر  عــى  تزيــد  ملــدة 

مختص.
كيف تتوقف عن هذه العادة؟

تســتطيع  وال  "الباغوفاجيــا"  مــن  تعــاين  كنــت  إذا 
مقاومــة الرغبــة يف مضــغ الثلــج، تتمثــل نصيحــة كــوك 
األوىل يف مقاومة الرغبة يف مضغه وتركه يذوب يف 
فمــك، ففضــال عــن توفري االنتعاش التي كنت تبحث 

عنه، لن ير الثلج أسنانك أو لثتك.
البيــكا  باضطــراب  متعلقــة  مشــكلتك  كانــت  إذا  أمــا 
ولديــك نزعــة قهريــة ملضــغ جميــع أنــواع األشــياء غــري 
أن  األفضــل  فمــن  طعاًمــا،  تعــّد  ال  التــي  أو  الصحيــة 

تستشري اختصاصيا.

عادة مضغ الثلج.. لماذا يجب التخلص منها؟

ع الشوكوالتة والقهوة..  ع الشوكوالتة والقهوة.. ودِّ ودِّ
66 أطعمة ستختفي قريًبا بسبب التغير المناخي أطعمة ستختفي قريًبا بسبب التغير المناخي

متحور جديد
 لكورونا يقلق العالم

لندن/ وكاالت:
حــذر علــاء مــن متحــور جديــد مــن فــريوس كورونــا املســبب 
ملــرض "كوفيــد 19-"، بســبب وجــود عــدد هائــل مــن الطفــرات 

فيه، ما يجعله تهديدا كبريا عى الصحة العامة.
العلــاء أطلقــوا  وذكــرت صحيفــة "إندبندنــت" الربيطانيــة، أن 
اســم "بوتســوانا" أو "يب.1. 1529"، رمبــا يــؤدي إىل مزيــد مــن 

تفيش فريوس كورونا.
وجــرى تشــخيص أول إصابــة مبتحــور "بوتســوانا" يف جمهوريــة 
وقــت  يف  العثــور  وجــرى  اإلفريقيــة،  القــارة  جنــويب  بوتســوانا، 
الحق عى 6 حاالت أخرى يف جنوب إفريقيا، الدولة املجاورة.

وبعــد ذلــك، عــر عــى إصابــة ثامنــة يف هونــغ كونــغ، كان عائدا 
من جنوب إفريقيا.

عــى  تطــرأ  التــي  املفاجئــة  الطفــرات  تســمح  عامــة،  وبصــورة 
الفريوسات بالتكيف كا يجعلها أكر رضاوة، وأكر قدرة عى 

مراوغة املناعة الطبيعية واللقاحات.
تــوم  لنــدن،  كوليــدج  امربيــال  يف  الفريوســات  عــامل  واعتــرب 
بيكــوك، أن هــذا املتحــور ميكــن أن يكــون مصــدر قلــق حقيقــي، 
وذلــك ألن الطفــرات الـــ32 التــي رصــدت يف "بروتــني ســبايك" 
املوجود عى ســطح فريوس كورونا، متّكنه من تفادي املناعة 
البرشية بسهولة، وبالتايل انتشار الفريوس برسعة بني البرش.

عمليــة  تنفيــذ  عــن  املســؤول  بأنــه  الربوتــني  هــذا  عــن  ويعــرف 
ارتباط الفريوس بالخاليا البرشية وغزوها.

وقــال بيكــوك إنــه يجــب إخضــاع هذا املتغــري للمراقبــة الوثيقة، 
إذ إن االرتفــاع الكبــري يف الطفــرات يجعلــه معديــا بصــورة تفــوق 

أي متحور آخر.

"بوتسوانا".. 


