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دعوات مقدسية للخروج 
بمظاهرة صوب حاجز 

شعفاط االحتاللي اليوم
القدس املحتلة/ فلسطني: 

دعا ناشــطون مقدســيون، أمس، األهايل الفلســطينيني إىل التظاهر قرب حاجز 
شــعفاط التابــع لقــوات االحتــال اإلرسائيــي يف رشق القــدس املحتلــة، اليــوم 
الجمعة. وحث النشــطاء املواطنني عىل املشــاركة والخروج يف وقفة ســتنطلق 
بعــد صــاة الجمعــة صــوب الحاجــز العســكري، للتعبــر عــن رفضهــم سياســات 

الحاجــز.   عــر  مرورهــم  أثنــاء  يف  األهــايل  ضــد  التعســفية  االحتــال 
وشــددوا عــىل رضورة االحتجــاج عــىل سياســات االحتــال املســتمرة 

د على ضرورة تلقي  الصحة بغزة ُتشدِّ
اللقاحات للوقاية من المتحورات الجديدة

 4 وفيات و310 إصابات جديدة 
بكورونا في الضفة والقطاع

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس، تســجيل 4 حــاالت وفــاة، و310 إصابــات جديــدة 

بفروس كورونا يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت الصحة يف التقرير الوبايئ بشأن فروس كورونا يف الـ24 ساعة األخرة 

بفــروس  اإلصابــة  نتيجــة  غــزة  قطــاع  وفــاة يف  حــاالت   3 أنهــا ســجلت 
الجديــدة  اإلصابــات  أن  إىل  وأشــارت  طوبــاس.  يف  وحالــة  كورونــا، 

الكشف عن رؤية حماس 
إلنجــاز "المصالحـــة"

غزة/ األناضول:
كشــف مصــدر مقــرّب مــن حركة املقاومة اإلســامية حــاس أن الحركة 
بعثــت مؤخــرا رســالة إىل جهــاز املخابــرات العامــة املــري تتضمــن 

رؤيتها إلنجاز املصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخي.
ونــرت وكالــة "األناضــول"، نقــًا عن مصدر مقــرّب من الحركة 
أمــس، النــص الكامــل للرســالة. وتضمنــت الرســالة عــددا مــن 

ألول مرة.. االحتالل 
يخصص 500 ألف شيقل 
للمستوطنين في الخليل

النارصة/ فلسطني: 
كشــفت مصــادر إعاميــة عريــة أن وزيــرة داخليــة االحتــال، أيليــت 
لصالــح  مخصصــة  تنمويــة  ميزانيــة  مــرة  ألول  "ســتخصص  شــاكيد، 

املستوطنني، الذين يعيشون يف قلب مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية املحتلة، مببلغ 500 ألف شيقل".

مستوطنون يقتحمون باحة المسجد األقصى بحراسة جنود االحتالل أمس   ) فلسطين ( 

هنية خالل كلمته في افتتاح مؤتمر "رّواد القدس" بإسطنبول أمس

القرارات األممية بشأن القدس.. 
حبر على ورق وبحاجة 
إلرادة جادة لتطبيقها

القدس املحتلة/ صفا:
عــرات  املختلفــة  بأجهزتهــا  املتحــدة  األمــم  إصــدار  مــن  الرغــم  عــىل 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  يف  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  بشــأن  القــرارات 
القــرارات  هــذه  فــإن  طابعهــا،  وتغيــر  تهويديهــا  إىل  الراميــة  وإجراءاتهــا 

بقيت حًرا عىل ورق، بسبب عدم انصياع )إرسائيل( لها، وعدم 
التزام تنفيذها عىل أرض الواقع.

إسطنبول/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  قــال 
اإلســامية حــاس إســاعيل هنيــة: "إن هنــاك ثاثــة 
متغرات ملصلحة القضية الفلسطينية عىل مستوى 
املنطقــة واألمــة"، داعًيــا إىل ثــاث أولويــات مــن أجــل 

فلسطني، منها إسقاط التطبيع مع االحتال.
جــاء ذلــك خــال كلمــة ألقاهــا، أمــس، خــال افتتــاح 
الــذي  عــر،  الثــاين  املقــدس"  بيــت  "رواد  مؤمتــر 
3 أيــام يف مدينــة إســطنبول، تحــت شــعار:  يســتمر 

"رواد القدس يحملون سيفها".
وأضــاف هنيــة: "مــن أرض تركيــا العزيــزة، التــي كانــت 
عريقــة  دولــة  األمــة  وجــدان  يف  محفــورة  زالــت  ومــا 
وشــعًبا مســلًا عريًقــا؛ نشــعر بالفخــر واالعتــزاز ونحن 

نشــارك يف هــذا املؤمتــر مــن هــذا املوقــع 
املتقدم لألمة".

انطالق فعاليات مؤتمر "رواد بيت المقدس" بإسطنبول بمشاركة دولية واسعة 

هنية: )3( متغيرات لمصلحة 
القضية الفلسطينية و)3( أولويات 

للمرحلة منها إسقاط التطبيع

في وقفة برام اهلل
أهالي شهداء يطالبون 

بالضغط على االحتالل السترداد 
جثامين أبنائهم المحتجزة

رام الله/ فلسطني: 
طالب أهايل شــهداء، بضغط شــعبي ورســمي عىل ســلطات االحتال 

إلجبارها عىل إعادة جثامني أبنائهم املوجودة يف الثاجات 
و"مقابــر األرقــام". جــاء ذلــك يف أثنــاء تنظيــم أهــايل شــهداء 

غياب المخصصات "االجتماعية" يفاقم أوضاعهم اإلنسانية
األم نعيمة .. ثالثة عقود 

من المعاناة مع ثالثة 
أبناء من ذوي اإلعاقة 

غزة/ صفاء عاشور:
تكابــد األم "نعيمــة" مــرارة الحيــاة يف رعايــة ثاثــة أبنــاء مــن ذوي اإلعاقــة، 

البكــر  االبــن  إنجابهــا  منــذ  لوحدهــا  رعايتهــم  مســؤولية  تحملــت 
أنجبــت  بعدمــا  "نعيمــة"  30 عامــا(. واســتمرت معانــاة  )محمــد 

عائلة مستوطن 
تشكر أجهزة 

السلطة بعد تخليص 
ابنها من أيدي 

ثوار رام اهلل

لجنة بالبرلمان األوروبي: 
تصنيف حماس "منظمة إرهابية" 

يتعارض مع ُأسس الديمقراطية
سرتاسبورغ/ فلسطني:

ت نائبــة رئيــس لجنــة العاقــات مــع فلســطني يف الرملــان األورويب  عــدَّ
اإلســامية  املقاومــة  عــدَّ حركــة  بريطانيــا  قــرار  أوكــن  مارجريــت 
حــاس "منظمــة إرهابيــة" يتعارض مع أســس وقيــم الدميقراطية 

أكثر من 100 نائب وشخصية برازيلية 
ينددون بقرار بريطانيا حظر حماس

برازيليا/ فلسطني:
برازيليــة،  وشــخصيات  وحــركات  ولجــان  ومؤسســات  نــواب  أعــرب 
عــن رفضهــم لقــرار بريطانيــا حظــر الجنــاح الســيايس لحركــة املقاومــة 
اإلســامية حــاس وتصنيفهــا منظمــة "إرهابيــة". جــاء ذلــك يف بيــان 

حمــل عنــوان "املقاومــة ليســت إرهاًبــا" وّقعــه أكرث من 100 
نائب وشخصية بارزة يف املجتمع الرازيي.

رام الله/ فلسطني: 
حــذرت مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة"، 
أمــس، مــن مغبــة اســتمرار االعتقــاالت السياســية 
غر القانونية التي تنفذها أجهزة السلطة األمنية 

يف محافظات الضفة الغربية. وأكدت املجموعة 
يف بيان صحفي، تصاعد وترة حمات االعتقال 

منــذ بدايــة شــهر أكتوبــر/ تريــن األول 
املنرم، التي طالت مواطنني ونشــطاء 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أثار تســليم األجهزة األمنية التابعة للســلطة 
مستوطَنني إرسائيليَّني دخا إىل مدينة رام 
اللــه يف الضفــة الغربيــة املحتلــة إىل جيش 

االحتال غضًبا واسًعا عىل مواقع التواصل 
االجتاعــي. ووصــف نشــطاء تــرف أجهــزة 
الســلطة وحايتها للمستوطَنني بـ"الخيانة" 
يف  الفلســطيني،  الشــعب  لتضحيــات 

الســلطة حايــة  تســتطيع  ال  الــذي  الوقــت 
بطــش  مــن  الفلســطينيني  املواطنــني 

املستوطنني وإرهابهم اليومي.
الشــبان  مــن  عــدد  وأحــرق 

تعزية ومواساة
تتقدم الدائرة اإلعامية لحركة املقاومة اإلسامية حاس بأحر 
التعــازي واملواســاة مــن األســتاذ طاهــر النونــو "أبــو املعتصــم" 
املستشــار اإلعامــي لرئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حاس 

والعائلة الكرمية لوفاة خاله املغفور له بإذن الله تعاىل
الحاج عبد الباري شعبان النونو "أبو محمد"

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 
جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
تتقدم الدائرة اإلعامية لحركة املقاومة اإلسامية حاس بأحر 
التعــازي واملواســاة مــن األســتاذ إيــاد البــزم  "أبــو العبــد" مديــر 
والعائلــة  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  لــوزارة  اإلعامــي  املكتــب 

الكرمية لوفاة )حاه( والد زوجته املغفور له بإذن الله تعاىل
الحاج محمد أحمد املدهون "أبو رأفت"

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 
جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون
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غزة/ جال غيث:
رؤيــة  فلســطينية  وقــوى  فصائــل  نــت  مثَّ
إلنجــاز  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 
عــادة  االنقســام،  وإنهــاء  الوطنيــة  املصالحــة 

إلنهــاء  أرضيــة خصبــة  تكــون  تصلــح ألن  أنهــا 
االنقسام.

وأكــدت الفصائــل يف أحاديــث منفصلــة مــع 
الورقــة  يف  جــاء  مــا  أن  "فلســطني"  صحيفــة 

املصالحــة  لتحقيــق  رؤاهــا  مــع  ينســجم 
الفلســطيني،  البيــت  وترتيــب  الوطنيــة، 

التريعيــة،  االنتخابــات  وإجــراء 
والرئاســية،  الوطنــي،  واملجلــس 

أكدت أن ما جاء فيها ينسجم مع رؤاها 

فصائل: رؤية حماس بشأن المصالحة 
ل أرضية خصبة إلنهاء االنقسام ُتشكِّ

قاسم: نجاح "القسام" في تضليل 
االحتالل يؤكد قدرة المقاومة 

على كسب "معركة العقول"
غزة/ فلسطني:

اإلعــام  اعــرتاف  إن  قاســم،  حــازم  باســم حركــة حــاس،  املتحــدث  قــال 
اإلرسائيــي بعــد بحــث اســتقصايئ بنجــاح جهاز االســتخبارات العســكرية 
جيــش  واســتخبارات  الشــاباك  جهــازي  تضليــل  يف  القســام،  لكتائــب 

االحتــال يف عمليــة معقــدة أطلق عليها القســام اســم "رساب"، 
1515يؤكد من جديد قدرة املقاومة عىل تحقيق اإلنجازات يف رصاع 

محافظات/ عبد الله الرتكاين-صفا:
منــازل  ثاثــة  أمــس  االحتــال  آليــات  هدمــت 
وحظائــر أغنــام يف مســافر يطــا جنــويب الخليــل 
مســتوطن  دهــس  حــني  يف  الغربيــة،  بالضفــة 
العنــاب  جــورة  مــن  بالقــرب  شــابني مقدســيني 
غــرب ســور البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة، 

والذ بالفرار.
وأفاد منسق لجنة حاية وصمود جبال جنوب 
لوكالــة  العمــور  فــؤاد  يطــا  ومســافر  الخليــل 
"صفــا"، بــأن آليــات االحتــال اقتحمــت منطقة 
منزلــني  وهدمــت  املســافر،  رشقــي  املركــز 
النجــار،  محمــد  للمواطــن  أغنــام  وحظــريت 
ومسكًنا وحظرًة آخرين للمواطنة صفا النجار، 
بزعــم عــدم الرتخيــص. ويف بيــت لحــم هدمت 
منطقــة  يف  اســتناديًا  جــدارًا  االحتــال  آليــات 

الجويــزة بقرية الولجة، للمواطن أحمد 
األعرج بزعم عدم الرتخيص.

مسيرة استفزازية للمستوطنين في أزقة القدس القديمةمسيرة استفزازية للمستوطنين في أزقة القدس القديمة

االحتالل يهدم ثالثة منازل في الخليل االحتالل يهدم ثالثة منازل في الخليل 
ْين ويلوذ بالفرار ْين ويلوذ بالفرارومستوطن يدهس مقدسيَّ ومستوطن يدهس مقدسيَّ

1515

حمايــــة السلطــــــة مستوطَنيـــــــن 
ا اقتحمـــــا رام اهلل تثير غضًبا شعبيًّ

"محامون من أجل العدالة" تحذر من مغبة 
استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة
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ويحــث هــذا القــرار الــذي قدمــت مرشوعــه مــر أيًضــا، 
عىل وقف التحريض خاصة يف املواقع ذات الحساســية 
التاريخــي  الوضــع  عــىل  الحفــاظ  رضورة  مــع  الدينيــة 

والقانوين القائم يف مدينة القدس.
قرارات غير ملزمة

الباحث واملختص يف شــؤون القدس محمد هلســة يرى 
أن )إرسائيــل( ال تقيــم وزًنــا ألي قــرارات دوليــة ســواء كانت 
الــدويل،  األمــن  مجلــس  أو  املتحــدة  األمــم  عــن  صــادرة 
وغريهــا مــن الهيئــات الدوليــة، لكونهــا تتعامــل عــىل أنهــا 

فوق القانون.
أن  املحليــة،  "صفــا"  لوكالــة  حديثــه  يف  هلســة  ويوضــح 
مــا يشــجع )إرسائيــل( عــىل ذلــك، الغطــاء الــذي ُتوفــره لهــا 
الدول االستعامرية الكربى املتحالفة معها، وعىل رأسها 
باســتمرار  تعهــدت  والتــي  األمريكيــة،  الواليــات املتحــدة 
رعايتهــا ودعمهــا للغطرســة واملامرســات االحتالليــة يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها مدينة القدس.

ويعــد تصويــت الجمعيــة العامة لألمم املتحدة عىل قرار 
بشــأن القدس يبقى مجرد حرب عىل ورق، ما دام أن هذه 
القرارات مل ُتنفذ عىل أرض الواقع، ومل تلتزمها سلطات 

االحتالل.
لــكل  الظهــر  إدارة  يف  تســتمر  )إرسائيــل(  "أن  ويضيــف 
عــىل جرامئهــا  ُيحاســبها  ال  أحــًدا  الدوليــة، ألن  القــرارات 
ومامرســاتها بحــق الشــعب الفلســطيني، كــام يحــدث يف 

دول العامل".
تــأيت  والدوليــة  األمميــة  القــرارات  بعــض  فــإن  وبحســبه، 
خجولــة وال تحمــل صفــة اإللــزام، كــام أنهــا تحظــى برعايــة 
دول كــربى متلــك حــق النقــض "الفيتــو"، وُتوفــر الحاميــة 

لالحتالل من صدور أي قرار يدينها أو ينتقد إجراءاتها.
-وفًقــا  األرض  عــىل  والدوليــة  األمميــة  القــرارات  وتطبيــق 
للباحــث هلســة- يحتــاج إىل إرادة حقيقيــة مــن املجتمــع 
وتفــرض  لالحتــالل،  ملزمــة  تكــون  نافــذة  وقــوة  الــدويل، 
تجــاه  مواقفهــا  وُتغــري  العــرب،  وتحديــًدا  مصالحهــا، 

)إرسائيــل(. ويشــدد هلســة عــىل رضورة أن تكــون مصالــح 
الفلســطينيني والعــرب مًعــا حــارضة يف الهيئــات الدوليــة، 

ا يف التعاطي مع )إرسائيل(. مبا يحقق تغيرًيا جوهريًّ
آليات حقيقية

إن  زبارقــة:  خالــد  القــدس  شــؤون  يف  املختــص  ويقــول 
ال  أصبحــت  الدوليــة  والرشعيــة  املتحــدة  األمــم  قــرارات 
ُتســاوي الحــرب الــذي ُكتبــت بــه، ومنــذ صدورهــا يف عــام 
1947 وحتــى يومنــا هــذا، مل يتغــري أي يشء عــىل أرض 

الواقع لصالح الفلسطينيني.
ويضيــف زبارقــة يف حديثــه لوكالــة "صفــا"، أن )إرسائيــل( 
إجــراءات  اتخــاذ  وعــدم  الــدويل  الصمــت  اســتغلت 
فعليــة إلجبارهــا عــىل تنفيــذ القــرارات الدوليــة واإلذعــان 
والتهويــد  االســتيطان  مــن  مزيــد  ملامرســة  كغطــاء  لهــا، 
والســيطرة وفــرض وقائــع جديــدة عــىل األرض يف مدينــة 

القدس.
ويشــري إىل أنه دون تفعيل البند الســابع من ميثاق األمم 

لتنفيــذ هــذه  القــوة  باســتعامل  يقــي  الــذي  املتحــدة، 
القــرارات، ودون وجــود آليــة مجديــة وملزمــة، فــإن هــذه 
القرارات ال قيمة لها سوى عىل املستوى الدويل العام، 

لكن عىل أرض الواقع فهي غري مجدية.
وينــص الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة عــىل: 
مامرسة الضغوط عىل بلد إلجباره عىل التزام األهداف 
إجــراءات  ــق  ُتطبَّ أن  قبــل  األمــن،  مجلــس  حددهــا  التــي 
قرسيــة، وعــىل اتخــاذ "إجــراءات قرسيــة" إن كان الســالم 
مهــدًدا، تــراوح بــني العقوبــات االقتصاديــة واللجــوء إىل 

القوة.
ويطالــب زبارقــة األرسة الدوليــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة 
إلجبار )إرسائيل( عىل التزام ما صدر عن األمم املتحدة 

ومجلس األمن من قرارات بشأن القدس.
ويؤكد أن هناك الكثري من األدوات التي تستطيع األرسة 
الدوليــة القيــام بهــا إلجبار االحتالل عــىل تنفيذ قراراتها، 
لكن هناك غياب ألي إرادة حقيقية لوضع هذه القرارات 

قيــد التنفيــذ. ولذلــك أصبــح التعويــل يف الحفــاظ عــىل 
مدينة القدس وحاميتها من اإلجراءات االحتاللية يرتكز 
عــىل املقدســيني والفلســطينيني الذيــن ُيــؤدون واجبهم 
الكامل يف الدفاع عن املدينة ومقدساتها، وفق زبارقة.
ويعــد عــدم تنفيــذ القــرارات يشــكل "نقطــة ســوداء يف 
جبــني األرسة الدوليــة، وتشــجيًعا عــىل الفــوىض وعــدم 

التزام الرشعية الدولية".
ويقــول املختــص يف شــؤون القــدس: إن "أقــل القليــل 
إعــالن  هــو  املتحــدة  األمــم  تفعلــه  أن  ميكــن  الــذي 
تنفيــذ  عــىل  تجربهــا  حتــى  لـ)إرسائيــل(  مقاطعتهــا 

قراراتها".
مــن  بكثــري  تتعلــق  املســألة  أن  واضــح  "لكــن  ويضيــف: 
االعتبــارات، منهــا املصالــح التي تحكم الدول واألنظمة، 
العاملــي  الصهيــوين  للمــرشوع  الســيايس  والنفــوذ 
واألمريــي يف املجتمــع الــدويل، والــذي يلقــي بظاللــه 

عىل أي قرار يتعلق بـ)إرسائيل(".

النارصة/ فلسطني:
بأنهــا  وصفــت  بجــروح  آخــر  وأصيــب  شــاب  ُقتــل 
وقعــت  نــار  إطــالق  جرميــة  يف  أمــس،  خطــرية، 
يف مدينــة أم الفحــم، يف األرايض املحتلــة عــام 

.1948

وذكــر موقــع "عــرب 48" أن القتيــل ُيدعــى محمــد 
حمــزة إغباريــة )33 عاًمــا(، وهــو الضحيــة التاســعة 
مطلــع  منــذ  الفحــم  أم  مدينــة  يف  القتــل  لجرائــم 
العــام الجــاري دون أن تفــك رشطــة االحتــالل رمــوز 

الجرائم.
شــخص  أطلــق  املتوفــرة،  املعلومــات  وحســب 
شــارع  يف  خصوصيــة  ســيارة  عــىل  النــار  مجهــول 
"القــدس" مــا تســبب، عــىل مــا يبــدو، يف حــادث 
ثــم  باطــون  بخــالط  الســيارة  واصطدمــت  طــرق 
بجــدار، وُقتــل شــاب وأصيــب آخــر بجــروح وصفت 
العالجــات  طبــي  طاقــم  وقــدم  خطــرية،  بأنهــا 
األوليــة وأجــرى عمليــات إنعــاش للمصــاب، ونقلــه 
بســيارة العــالج املكثــف، عــىل وجــه الرسعــة، إىل 
مستشــفى "هعيمــك" مبدينــة العفولة الســتكامل 

العالج.
وتجمهــر العــرشات مــن أهــايل املدينــة يف موقــع 
واحتجاجهــم  اســتنكارهم  عــن  وأعربــوا  الجرميــة، 
باتــت  والتــي  والجرميــة،  العنــف  جرائــم  لتكــرار 
تهــدد األمــن املجتمعــي يف ظــل تقاعــس الرشطــة 
العنــف  مكافحــة  عــن  القانــون  تطبيــق  وســلطات 

والجرمية وتوفري األمن واألمان للمواطنني.
أعربــت بلديــة أم الفحــم عــن اســتنكارها وشــجبها 
لجرميــة القتــل التــي راح ضحيتهــا الشــاب إغبارية، 
هــذا  شــبان  لتســعة  املدينــة  "فقــدان  أن  مؤكــدة 
عــدد  هــو  مختلفــة  قتــل  حــوادث  يف  فقــط  العــام 
ا، وعلينــا العمــل جميًعــا، بلديــة،  كبــري، وكبــري جــدًّ
رشطــة، لجــان إصــالح وأهــل الخــري جميًعــا، لوقــف 
الــورد،  عمــر  يف  لشــباب  الدامــي  النزيــف  هــذا 
األصــل أن يكونــوا هــم عــامد املســتقبل ألم الفحــم 

وأوتاد العمران له وتطوره".
واســتنكرت اللجنــة الشــعبية يف أم الفحــم جرميــة 
"هــذا  أن  مؤكــدة  أمــس،  ارتكبــت،  التــي  القتــل 
الحــادث يؤكــد مــرة أخــرى مبــا ال يدع مجااًل للشــك 
أن املتهم الوحيد يف هذه الفوىض وهذا اإلجرام 
هــي الرشطــة التــي تقــف تتفــرج دون تحــرك وترك 

السالح يرتع بني أيدي املجرمني".
ارتفعــت  أمــس،  الفحــم،  أم  يف  الشــاب  ومبقتــل 
العــريب  املجتمــع  يف  الجرميــة  ضحايــا  حصيلــة 
منــذ مطلــع عــام 2021 إىل 101 قتيــل بينهــم 15 
امرأة، علاًم أن الحصيلة ال تشمل جرائم القتل يف 

منطقتي القدس وهضبة الجوالن املحتلتني.
ويشهد املجتمع العريب ارتفاًعا مقلًقا يف أعامل 
العنــف والجرميــة، يف الوقــت الــذي تتقاعــس فيــه 
رشطــة االحتــالل عــن القيــام بدورهــا يف لجــم هــذه 

الظاهرة التي باتت تهدد املجتمع بأكمله.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
دعا ناشــطون مقدســيون، أمس، األهايل الفلســطينيني 
إىل التظاهر قرب حاجز شعفاط التابع لقوات االحتالل 

اإلرسائييل يف رشق القدس املحتلة، اليوم الجمعة.
والخــروج  املشــاركة  عــىل  املواطنــني  النشــطاء  وحــث 
يف وقفــة ســتنطلق بعــد صــالة الجمعــة صــوب الحاجــز 
االحتــالل  سياســات  رفضهــم  عــن  للتعبــري  العســكري، 

التعسفية ضد األهايل يف أثناء مرورهم عرب الحاجز.
سياســات  عــىل  االحتجــاج  رضورة  عــىل  وشــددوا   
االحتالل املستمرة بحق األهايل ورفض عرقلة حريتهم 
الفلســطينية املختلفــة  التنقــل مــن وإىل املناطــق  يف 

عرب الحاجز.
حركــة  يعــوق  كبــرًيا  معــرًبا  شــعفاط  حاجــز  ويعــد 

الفلسطينيني من وإىل القدس.
ويفصل املعرب نحو 55 ألف مواطن يف مخيم شعفاط 
عــن امتــداده الجنــويب الطبيعــي يف القــدس التــي تعــد 

مركز حياتهم االقتصادي والتعليمي.
كــام تتســبب إجراءات االحتــالل التضييقية يف حدوث 
خلــل يف يوميــات طالب املــدارس والجامعات والتجار 
غــري  حياتهــم  يحــول  مــا  وهــو  والعــامل،  واملوظفــني 

الطبيعية إىل جحيم.
عــرب  املــرور  حركــة  تعطيــل  االحتــالل  قــوات  وتتعمــد 
الحاجــز لدرجــة أن طابــور املركبــات يطول أحياًنا مســافة 
البطيئــة،  التفتيــش  عمليــات  بســبب  كيلومريــن؛ 
وهــو يقطــع جســد القــدس ويحــول بــني عــرشات آالف 

املقدسيني ومدينتهم.
ويشــهد الحاجز باســتمرار مواجهات عنيفة يرشــق فيها 
شــبان فلســطينيون قــوات االحتــالل وآلياتهــا العســكرية 

بالحجارة والزجاجات الحارقة.
حاجــز   700 مــن  أكــر  وجــود  إىل  تقديــرات  وتشــري 
الفلســطينيني  تنقــل  يف  تتحكــم  لالحتــالل  عســكري 

داخل الضفة الغربية والقدس املحتلتني.

ألول مرة.. االحتالل 
يخصص 500 ألف شيقل 
للمستوطنين في الخليل

النارصة/ فلسطني: 
كشفت مصادر إعالمية عربية أن وزيرة داخلية االحتالل، أيليت شاكيد، 
املســتوطنني،  لصالــح  مخصصــة  تنمويــة  ميزانيــة  مــرة  ألول  "ســتخصص 
الذيــن يعيشــون يف قلــب مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلة، 

مببلغ 500 ألف شيقل".
انهــا  أمــس:  مــن  أول  مســاء  الســابعة،  العربيــة  للقنــاة  "شــاكيد"،  وقالــت 
عملــت خــالل توليهــا وزارة القضــاء يف الحكومــة الســابقة عىل إنشــاء لجنة 
ميزانيــة  لوضــع  للداخليــة  كوزيــرة  ســعادتها  وأبــدت  الخليــل،  يف  بلديــة 

لتطوير املجتمع اليهودي يف الخليل"، عىل حد زعمها.
منــح   ،2017 عــام  يف  قــررت  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
املستوطنني يف الخليل، صالحية تشكيل مجلس محيل ميثلهم، ويوفر 
لهــم الخدمــات البلديــة، وهــو مــا عــده الفلســطينيون تعدًيــا عــىل القانــون 

الدويل واالتفاقيات املوقعة بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل.
وقســم "برتوكــول" الخليــل )اتفــاق الخليــل(، املوقــع بــني الســلطة يف رام 
 h1 منطقتــني؛  إىل  املدينــة   ،1997 عــام  اإلرسائيــيل  واالحتــالل  اللــه 
وتشــكل 80 باملائة من املســاحة الكلية، وتخضع للســيطرة الفلســطينية، 

وh2 وتشكل 20 باملائة، وبقيت تحت السيطرة األمنية اإلرسائيلية.
ويعيــش نحــو 400 مســتوطن يف بــؤر اســتيطانية بالجــزء الخاضــع لســيطرة 

االحتالل من مدينة الخليل، وسط ربع مليون فلسطيني.

رام الله/ فلسطني:
رفــض تيســري خالــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  التحريــر، 
الدميقراطية ما تروج له اوساط يف حكومة االحتالل 
قلنديــا  مطــار  الســتخدام  تدعــو  مقرحــات  مــن 
بــني  املشــركة  للمنفعــة  املحتلــة  القــدس  شــامل 
برويــج  ذلــك  واصفــا  واإلرسائيليــني،  الفلســطينيني 

أوهام.  
وقال خالد يف تريح صحفي، إن أرض مطار قلنديا 
خاضعــة  وغــري   1967 عــام  محتلــة  فلســطينية  هــي 
تقاســم  أوهــام  أو  السياســية  واملنــاورات  للمســاومة 
املنافــع ألن مــا يجــري عــىل أرض الواقــع وبتخطيــط 
مسبق هو االعداد لبناء مستوطنة تستوعب عرشات 
آالف املســتوطنني املتطرفــني، والفلســطينيون هنــا 
ليســوا بحاجــة ملطــار مشــرك عــىل أراض فلســطينية 
احتلتهــا )إرسائيــل( عــام 1967 فضــال عــن أن املطــار 
للعمــل  عودتــه  ويجــب  قامئــا  زال  مــا  ولكنــه  معطــل 
مطــار  أو  مشــرك  مطــار  وليــس  فلســطيني  كمطــار 

للمنفعة املشركة مع االحتالل.
وأكــد أن فريــج عيســاوي الوزيــر يف حكومــة االحتــالل 
يــروج ألوهــام  أنــه  يعــرف جيــدا  االقــراح  قــدم  الــذي 
ويلعــب يف الوقــت نفســه عــىل هــذا الصعيــد دورا 
تضليليا بالحديث عن منافع مشركة ودورا تضليليا 

عندما يصف يف وســائل اإلعالم اإلرسائيلية النشــاط 
بأنــه  االحتــالل  حكومــة  بــه  تقــوم  الــذي  االســتيطاين 

نشاط عىل الورق. 
وأوضــح أن االحتــالل ليــس بصــدد الراجع عن خطتها 
خاصــة  قلنديــا،  مطــار  أرض  عــىل  مســتوطنه  بإقامــة 
وأن مــا تســمى بـ"اللجنــة اللوائيــة" يف وزارة الداخليــة 
يــوم  أعاملهــا  جــدول  عــىل  وضعــت  قــد  االرسائيليــة 
املــكان  يف  مســتوطنه  إقامــة  بحــث  القــادم  االثنــني 
وإيــداع املخطــط الخــاص بذلــك لالعراضــات وهــو 

أمر يتجاوز ما يروج الوزير عيساوي من أوهام.

عائلة مستوطن تشكر أجهزة 
السلطة بعد تخليص ابنها 

من أيدي ثوار رام الله
النارصة/ فلسطني:

قدمت عائلة مستوطن إرسائييل شكرها لألجهزة األمنية التابعة للسلطة، 
بعدمــا أنقــذت نجلهــا مــع مســتوطن آخــر مــن قبضــة ثــوار رام اللــه، عقــب 

تسلل مركبتهام إىل املدينة، مساء أول من أمس.
"شــيلو"، شــاميل  مــن مســتوطني  "اســر رشعبــي"  املســتوِطنة  وعــرّبت   
أقــول  أن  "أريــد  قائلــة:  الســلطة،  اللــه، عــن شــكرها وامتنانهــا ألجهــزة  رام 
شــكًرا للرشطــة الفلســطينية".  وأضافــت "رشعبــي": "كان يجــب أن يصــال 
)املستوطنان( إىل قرب خشمونائيم وتطبيق WAZE ضللهام، وضع ابني 
ميخائيل جيد وال يوجد لدي شك بأن ما حصل عبارة عن معجزة مبناسبة 
عيــد األنــوار".  ومســاء أول مــن أمــس، أصيــب مســتوطنان بجــراح بعدمــا 
متكــن عــرشات الشــبان، مــن تحطيــم وإحــراق مركبــة كانــا بداخلهــا لحظــة 
اللــه.  وأفــادت مصــادر عربيــة، أن املســتوطننْي  تســللها إىل مدينــة رام 
أصيبا بجراح قبيل مسارعة أجهزة السلطة األمنية إىل إنقاذهام والتحفظ 

عليهام ثم تسليمهام إىل قوات االحتالل الحقا.
بالشــؤون  املتخصــص  اإلرسائيــيل  الصحفــي  بريغــر"،  "غــال  ووصــف 

الفلسطينية يف قناة "كان" العربية الحادثة يف رام الله بـ"الخطرية".
 وأضــاف "برغــر" أن الحادثــة تؤكــد أهميــة التنســيق األمنــي بــني االحتــالل 
أمــن  بعنــارص  يعــج  املنــارة  دوار  أن  إىل  وأشــار  اللــه.   رام  يف  والســلطة 
الســلطة "وكان ذلــك مــن حســن حــظ املســتوطنني، وإال لــكان مــن املمكن 

أن ينتهي الحدث باإلعدام".

القرارات األممية بشأن القدس.. حبر على ورق وبحاجة إلرادة جادة لتطبيقها
القدس المحتلة/ صفا:

علــى الرغم من إصــدار األمم المتحــدة بأجهزتها المختلفة 
عشــرات القرارات بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة 
القــدس المحتلــة وإجراءاتها الرامية إلــى تهويديها وتغيير 
طابعهــا، فــإن هذه القــرارات بقيت حبًرا على ورق، بســبب 

عدم انصياع )إسرائيل( لها، وعدم التزام تنفيذها على أرض 
الواقع.

وكان آخــر هــذه القــرارات، تصويت الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة أمس، على قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، 

أحدهما يتعلق بمدينة القدس.

ويؤكد القرار الذي صوت لصالحه 129 عضًوا، وعارضه 11، 
وامتنع عن التصويت 31 عضًوا، أن أي إجراءات ُتتخذ لتغيير 
طابــع المدينــة "الغية وباطلة ويجب وقفهــا"، وأن أي حل 
دائم للمدينة المقدســة يجب أن يراعي "حقوق الطرفين" 

وحرية العبادة لألديان السماوية الثالثة.

101 قتيل حصيلة الجريمة بين 
فلسطينيي الداخل منذ مطلع 2021

جانب من مكان الجرمية يف مدينة أم الفحم أمس       )فلسطني(

دعوات مقدسية للخروج بمظاهرة 
صوب حاجز شعفاط االحتاللي اليوم

ر من خطورة ترويج األوهام  خالد يحذِّ
بتحويل مطار القدس إلى منفعة مشتركة

 تيسري خالد
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رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
للســلطة  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  تســليم  أثــار 
رام  مدينــة  إىل  دخــا  ــن  إرسائيليَّ مســتوطَنن 
جيــش  إىل  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  اللــه 
التواصــل  مواقــع  عــى  واســًعا  غضًبــا  االحتــال 

االجتامعي.
ووصف نشطاء ترصف أجهزة السلطة وحاميتها 
للمســتوطَنن بـ«الخيانــة« لتضحيــات الشــعب 
تســتطيع  ال  الــذي  الوقــت  يف  الفلســطيني، 
مــن  الفلســطينين  املواطنــن  حاميــة  الســلطة 

بطش املستوطنن وإرهابهم اليومي.
الفلســطينين ســيارة  وأحــرق عــدد مــن الشــبان 
املنــارة  دوار  إىل  دخولهــا  فــور  املســتوطَنن، 
وســط رام اللــه، بعــد أن متكنــت أجهــزة الســلطة 

من إنقاذ املستوطَنن.
تســلم  إنــه  لــه،  بيــان  االحتــال يف  وقــال جيــش 
األمنيــة  األجهــزة  مــن  اثنــن  مســتوطنن 
 ،"DCO"الفلســطينية عــر الحاجــز املعــروف بـــ

وتبينت إصابتهام بجراح.
يف  عايــش  داليــا  الحقوقيــة  الناشــطة  وكتبــت 
منشــور عــى "فيــس بــوك": األمن "الفلســطيني 
يــي حمــى املســتوطنن، هــو نفســه يــي قتــل 
نــزار بنــات، وتحــرش يف بنــات شــعبه، واعتــدى 
الثــاين  الوجــه  واعتقلهــم..  شــبابهم،  عــى 

والواضح لاستعامر".
كــام غــرد الناشــط أســعد عــر حســابه يف موقــع 
االحتيــاط  جنديــي  دخــول  بــن  "مــا  "تويــر": 
الصهيــوين مدينــة رام اللــه بالخطــأ عــام 2000، 

اللــه  رام  مدينــة  املســتوطنن  دخــول  بــن  ومــا 
بالخطــأ اليــوم، مل تختلــف األيــدي التي حمتهم، 
ومل يختلــف النَفــس الشــعبي، لكــن بــدأ شــعُبنا 

يرى حقيقة َمن حامهم أكرث".
وغــردت فاطمــة الوحــش عــر حســابها يف موقــع 
"تويــر" عقــب الحــدث: "قــام أبطــال فلســطن 
رام  مدينــة  دخلــوا  مســتوطنن  ســيارة  بحــرق 
املســتوطنن  بإنقــاذ  الســلطة  قامــت  ثــم  اللــه 
وســلمتهم للجانــب الصهيــوين وتاحــق شــباب 

رام الله.. أي انتكاسة نعيش؟!".
وكتــب صاحــب حســاب أبــو بال بعــد الحادث: 

"رغم تسلط سلطة التنسيق األمني عى الضفة 
يخــرج مــن بــن هــذا التســلط أبطــال ومجاهــدون 
ينادون باملقاومة: حط الســيف قبال الســيف.. 
واحنا رجال محمد ضيف" من هتافات الحشود 

بعد إحراق سيارة املستوطنن يف رام الله".
اإلرسائيــي،  الشــأن  يف  املختــص  وأوضــح 
إرسائيليــة  إشــادة  هنــاك  أن  عامــر،  أبــو  عدنــان 
ألنــه  الفلســطيني،  األمــن  بــأداء  ســاعات  منــذ 
أنقــذ اثنــن مــن املســتوطنن القتلــة مــن أيــدي 
رام  مدينــة  إىل  دخــا  أن  بعــد  الفلســطينين، 
اللــه، ووصــا إىل قلــب دوار املنــارة. كــام كتــب 

الناشــط أبو العز ياســن عر حســابه عى موقع 
"فيس بوك": "ما حصل وســط رام الله يكشــف 
ركاكــة منظومــة الســلطة األمنيــة، فاملــكان الــذي 
أنــه  يفــرض  املســتوطنن  ســيارة  فيــه  أحرقــت 

ميء بعنارص األمن".
كــام كتــب صاحــب حســاب عامد عــر "توير": 
"مجرّد إحراق ســيارة املســتوطنن التي دخلت 
اللــه، والحاجــة إىل "التنســيق األمنــي"  إىل رام 
من أجل "إنقاذهم" مؤرش عى أن األرَض تلفُظ 
هؤالء، وأّن نبض الضفة ال يهدأ ولن يهدأ، رغاًم 

عن أنِفَك -البشع- يا محمود عباس".

النارصة/ فلسطن:
العريــة  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة  اعتــزام  عــن  النقــاب 
إنفــاق مليــارات الشــواقل لرشاء أســلحة، اســتعدادا 
لشــن هجــوم عســكري عــى إيــران؛ بهــدف تعطيــل 

برنامجها النووي.
وأوضحت الصحيفة، أمس، أن "تل أبيب" رصدت 
مبلغــا بقيمــة خمســة مليــارات شــيقل )نحــو 1.56 
لــرشاء صواريــخ اعراضيــة لبطاريــات  مليــار دوالر( 
القبــة  باســم  املعروفــة  الجــوي  الدفــاع  منظومــة 
ومتعــددة  دقيقــة  ذخائــر  جانــب  إىل  الحديديــة، 

لساح الجو اإلرسائيي.
وذكــرت أن قيمــة املبلــغ املذكــور تــم الكشــف عنــه 
ضمــن وثيقــة رســمية مصنفــة "رسي للغايــة" تحــت 

عنوان "الدائرة الثالثة".
ذلــك  مــن  أكــرث  تفاصيــل  الصحيفــة  تقــدم  ومل 
بخصوص تلك الوثيقة الرسية. كام مل تذكر الجهة 

التي سوف تشري منها الحكومة تلك األسلحة.
ونبهــت إىل أن الجهــات الســيادية يف "تــل أبيــب" 

متشامئة للغاية إزاء ما ستفرزه املحادثات النووية 
بن الدول العظمى وإيران يف فينا.

وشــككت يف "إمكانيــة مشــاركة الواليــات املتحــدة 
ذاتــه  الوقــت  يف  مرجحــًة  نفســها"،  العمليــة  يف 

بإمكانية أن تقدم الدعم لـ)إرسائيل(.
وأشــارت إىل أن مشــاركة "حــزب اللــه" يف العمليــة 
إيــران، ســيكون مبثابــة  أي هجــوم ضــد  عــى  بالــرد 

خيار صعب يف ظل ما يعيشه لبنان.
وبحســب الصحيفــة، فإن هنــاك معضلة يف النظام 
الســيايس واألمنــي حــول الجبهــة الداخلية وإمكانية 
تعرضهــا إلطــاق نحــو 2500 صــاروخ يف اليــوم، مــا 

قد يتسبب بتدمري 100 هدف عى األقل.
الوقــت  يعــزز يف  االحتــال  أن جيــش  ونبهــت إىل 
التدريبــات املكثفــة  الحــايل مــن اســتعداداته عــر 
أخــذ  االســتخباراتية الحتامليــة  املعلومــات  وجمــع 
قــرار إرسائيــي بشــن هجــوم عــى املفاعــل النوويــة 

اإليرانية.
بينــي غانتــس: إن شــن هجــوم  الجيــش  وقــال وزيــر 
عــى إيــران "يف مرحلــة مــا"، قــد يكــون هــو الخيــار 

الوحيد، لتعطيل برنامجها النووي.
أنــه  الصحيفــة  لــذات  حديثــه  يف  غانتــس  وذكــر 
لكافــة  االســتعداد  )إرسائيــل(  عــى  يتوجــب 

االحتامالت.
وأمــام  أمامنــا  خيــار  هنــاك  يكــون  ال  "قــد  وأضــاف: 

العامل، يف مرحلة ما، إال العمل العسكري".
وتابــع: "إننــي مؤمــن بــأن الواليــات املتحــدة ســوف 

تساندنا يف ذلك".
مــن  جديــدة  جولــة  املــايض،  االثنــن  وانطلقــت، 
مفاوضــات اللجنــة املشــركة لاتفــاق النــووي بــن 

إيران والقوى الدولية، يف فيينا.
إيــران  بــن  املحادثــات  مــن  جــوالت   6 وأجريــت 
أبريــل/  بــن  فيينــا  يف  الكــرى،  الدوليــة  والقــوى 
محاولــة  يف  املاضيــن،  حزيــران  ويونيــو/  نيســان 

إلحياء االتفاق النووي.
رعايــة  تحــت  عقــدت  التــي  املفاوضــات  وتهــدف 
املتحــدة  الواليــات  عــودة  إىل  األورويب،  االتحــاد 
لاتفــاق الــذي انســحبت منــه إدارة الرئيــس الســابق 

دونالد ترامب، يف مايو/ أيار 2018.

النارصة/ فلسطن:
حاخامــات  كبــار  مــن  شــخصية   17 وقعــت 
الصهيونيــة عــى رســالة اســتثنائية دعــوا فيهــا 
الخــروج  مــرة، إىل  الجمهــور اإلرسائيــي، ألول 
الهويــة  بـ"انتهــاك  وصفــوه  مــا  ضــد  والتظاهــر 
تــروج  التــي  واإلصاحــات  للدولــة،  اليهوديــة 
األمــور  بعــض  بينيــت يف  نفتــايل  لهــا حكومــة 

الدينية".
نرشهــا  التــي  رســالتهم  يف  الحاخامــات  وقــال 
أرض  "لقــد عدنــا إىل  العــري:  "والــا"  موقــع 
)إرسائيــل( ألننــا نريد دولة يهودية، وليس دولة 
جميع مواطنيها"، يف إشارة إىل أبناء الشعب 
الفلســطيني املقيمــن يف األرايض املحتلــة 

عــام 1948.وأضافــوا أن حكومــة بينيــت تــروج 
لسلسلة من القوانن التي تهدد جوهر الدولة 
وتغري هويتها، ويجب عى شــعب )إرسائيل( 
أن يثــور ضــد هــذه املحاولــة، وندعــو الجمهــور 
جعــل  محاولــة  عــى  واالحتجــاج  االتحــاد  إىل 

الدولة دولة جميع مواطنيها.
احتجاجيــة  مســرية  يف  املشــاركة  إىل  ودعــوا 
بـ)تــل  "رابــن"  ميــدان  يف  املقبــل،  الثاثــاء 
بينيــت،  حكومــة  مخططــات  ضــد  أبيــب(، 
األحمــر"  "الخــط  حركــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك 
املتوقــع  مــن  أنــه  إىل  الفتــن  االحتجاجيــة، 
مشــاركة آالف املتظاهرين يف االحتجاج عى 
الشــعب  بهويــة  تــر  التــي  الحكومــة  قــرارات 

اليهــودي، وكذلــك باألمن واالســتيطان والدين 
اليهودي، عى حد مزاعمهم.

غــري  )إرسائيــل(  شــعب  معظــم  "إن  وأضافــوا: 
جــزء  إنهــا  وتحركاتهــا،  الحكومــة  بهــذه  مهتــم 
بوســائل  البــاد  عــى  اســتوىل  جــدا  صغــري 
أن  ويجــب  والخــداع،  كالكــذب  الئقــة  غــري 
يتحــد الجمهــور كلــه ضــد الحكومــة" عــى حــد 

تعبريهم.
وذكــر موقــع "والــا" أن هــذه الرســالة صــدرت 
عقــب اجتــامع رسي عقــد يف منــزل الحاخــام 
القــادة  أحــد  ُيعــد  الــذي  دروكــامن،  حاييــم 
البارزين يف الجمهور القومي الديني والحزب 

الديني الصهيوين.

سراسبورغ/ فلسطن:
اعتــرت نائبــة رئيــس لجنــة العاقــات مــع فلســطن 
يف الرملان األورويب مارجريت أوكن قرار بريطانيا 
اعتبــار حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس "منظمة 
الدميقراطيــة  وقيــم  أســس  مــع  يتعــارض  إرهابيــة" 
التي أفرزتها االنتخابات الفلسطينية عام 2006.

جاء ذلك يف رسالة وجهتها أوكن، وهي عضو يف 
الرملان الدانيامريك، لرئيس املجلس الترشيعي 
أوضحــت  بحــر،  أحمــد  د.  باإلنابــة  الفلســطيني 
عــى  املراقبــة  شــارك يف  ممــن  كانــت  أنهــا  فيهــا 

االنتخابــات الفلســطينية عــام 2006، وأنهــا كانــت 
حــرة ونزيهــة، الفتــة إىل أن تصنيــف بريطانيــا حركــة 
الجهــود  مــع  يتعــارض  إرهابيــة"  "منظمــة  حــامس 
فلســطينية  انتخابــات  إلنجــاز  الســاعية  األوروبيــة 

جديدة.
وأكــدت لجنــة فلســطن يف الرملــان األورويب يف 
املجلــس  رئاســة  مطالــب  ســتضع  أنهــا  رســالتها، 
بريطانيــا  قــرار  بإبطــال  يتعلــق  فيــام  الترشيعــي 
بعــن االعتبــار، وســتدافع عنهــا بفعاليــة يف األطــر 

الرملانية األوروبية املختلفة.

برازيليا/ فلسطن:
أعــرب نــواب ومؤسســات ولجــان وحــركات وشــخصيات 
الجنــاح  حظــر  بريطانيــا  لقــرار  رفضهــم  عــن  برازيليــة، 
السيايس لحركة املقاومة اإلسامية حامس وتصنيفها 

منظمة "إرهابية".
ليســت  "املقاومــة  عنــوان  حمــل  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
إرهاًبــا" وّقعــه أكــرث مــن 100 نائــب وشــخصية بــارزة يف 

املجتمع الرازيي.
وجــدد البيــان التأكيــد عــى أن املقاومــة حــق مــرشوع 
مبــا  االحتــال،  تحــت  تعيــش  التــي  الشــعوب  لجميــع 
يحــق  "كــام  املحتلــة،  فلســطن  شــعب  ذلــك  يف 
ينتهكــون  الذيــن  أولئــك  ضــد  النضــال  للفلســطينين 

حقوقهم اإلنسانية، ويرتكبون جرائم حرب ضدهم".
واســتند البيــان إىل نصــوص القانــون اإلنســاين الــدويل 
وميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات األمــم املتحــدة، التــي 
الســيطرة  تحــت  الواقعــة  الشــعوب  حــق  مــن  أن  تقــرر 
االضطهــاد،  مقاومــة  األجنبــي؛  والقمــع  االســتعامرية 
دعمهــم  البيــان،  موّقعــو  وأكــد  نفســها.  عــن  والدفــاع 
وتضامنهم وتأييدهم للشعب الفلسطيني يف كفاحه، 
املســتقلة.  فلســطن  دولــة  وقيــام  الحريــة،  نيــل  حتــى 
وقال رئيس املعهد الرازيي الفلسطيني يف برازيليا، 
أحمد شحادة: إن "الهدف الحقيقي للقرار الريطاين؛ 
بحقهــم  املطالبــة  مــن  الحــق  أصحــاب  ترهيــب  هــو 

والــذي تضمنــه كل  النفــس،  عــن  الدفــاع  القانــوين يف 
القوانن الدولية وجميع قرارات األمم املتحدة".

وأضــاف لوكالــة "قــدس بــرس": "نحــن مــن عــى منصــة 
حقنــا  عــى  مــرات  عــدة  شــددنا  الرازيــي؛  الرملــان 
سنامرســه،  والــذي  النفــس،  عــن  الدفــاع  يف  القانــوين 

وندافع عّمن ميارسه أيضًا".
الرازيــي  املعهــد  رئيــس  نائــب  وصــف  جهتــه؛  مــن 
حديثــه  يف  تينوريــو،  ماركــوس  ســيد  الفلســطيني، 
لـ"قدس برس" قرار بريطانيا بأنه "محاولة لوقف النشاط 
املؤيــد للفلســطينين يف اململكــة املتحــدة، ومعاقبــة 

أولئك الذين يدعمون قضية تحرير فلسطن".
التواقيــع  جمــع  عــن  املســؤول  وهــو  تينوريــو،  وأضــاف 
للبيــان، وأحــد موّقعيــه، أن "تصنيــف حــامس كمنظمــة 
إرهابيــة أمــر مرفــوض متاًمــا"، الفًتــا إىل أن رفــض نــواب 
برازيليــن  ونشــطاء  وأحــزاب  وسياســين  وأكادمييــن 
لهذه الخطوة؛ هو "تعبري عن الدعم الرازيي املتزايد 
عزلــة  لرســيخ  والســعي  الفلســطيني،  التحريــر  لنضــال 
إرسائيــل، ونبــذ سياســاتها يف التطهــري العرقي والفصل 

العنرصي".
باتيــل،  بريتــي  الريطانيــة،  الداخليــة  وزيــرة  وكانــت 
الفائــت،  األول/نوفمــر  ترشيــن   19 يف  رصحــت  قــد 
بأكملهــا،  حــامس  لحظــر حركــة  إجــراءات  اتخــذت  أنهــا 

وتصنيفها "منظمة إرهابية".

اللد/ فلسطن:
كشــفت مصــادر عريــة، أن ســلطات االحتــال 
التابعــة  املركزيــة"  اللــد  "محكمــة  يف  قدمــت 
بحــق مواطنــن  اتهــام  أمــس، الئحــة  لاحتــال، 
فلســطن  وســط  اللــد  مدينــة  مــن  فلســطينين 
املحتلة عام 48، بزعم مسؤوليتهام عن هجوم 
بإطــاق نــار يف أيار/مايــو املــايض، أصيب فيه 

مستوطن يهودي بجروح طفيفة ومتوسطة.
وأوضحــت القنــاة العريــة الســابعة؛ أن الهجــوم 
وقع أثناء االحتجاجات التي نظمها فلسطينيون 

يف مدينــة اللــد، ضــد العــدوان اإلرسائيي عى 
قطــاع غــزة يف مايــو/ أيــار املــايض، واحتجاجــا 
عى عمليات التهجري التي تستهدف مواطنن 
بالقــدس  جــراح  الشــيخ  حــي  يف  فلســطينين 
املســتوطنن  باعتــداءات  وتنديــدًا  املحتلــة، 

عى فلسطينيي الداخل.
جهــاز  أجــراه  تحقيــق  بعــد  أنــه  وأضافــت 
رشطــة  مــع  بالتعــاون  "الشــاباك"  العــام  األمــن 
)إرسائيل(، تم اعتقال شخصن من سكان اللد 
يف أواخــر العرشينــات مــن العمــر، هــام مســامل 

حسون وعيد حسون.
وزعــم الشــاباك أنــه "إضافــة إىل عمليــة إطــاق 
التــي  االحتجاجــات  يف  االثنــان  شــارك  النــار؛ 
وقعت يف مدينة اللد خال شهر أيار/مايو".

االحتــال  ســلطات  أعلنــت  أمــس؛  مــن  وأول 
أنهــا اعتقلــت أكــرث مــن 20 مواطنــا مــن ســكان 
اللــد، بشــبهتي الضلــوع يف عمليــات إطــاق نار 

وقعت يف املدينة، وحيازة األسلحة.
أكــرث  اعتقلــت  قــد  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
مــن ألــف و500 مواطــن فلســطيني مــن مختلف 

الفلســطيني،  الداخــل  يف  والقــرى  املــدن 
عقــب موجــة احتجاجــات واســعة ضــد العــدوان 
واحتجاجــا  غــزة،  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي 
املقدســين  بحــق  االحتــال  مامرســات  عــى 

واملصلن يف املسجد األقىص.
العــرشات مــن هــؤالء املواطنــن قيــد  يــزال  وال 
نظــم  فيــام  االحتــال،  ســجون  يف  االعتقــال 
فلســطينيو الداخل وقفات احتجاجية، معربن 
بإطــاق  ومطالبــن  معهــم،  تضامنهــم  عــن 

رساحهم.

"محامون من أجل العدالة" تحذر 
من مغبة استمرار االعتقاالت 

السياسية في الضفة
رام الله/ فلسطن: 

مغبــة  مــن  أمــس،  العدالــة"،  أجــل  مــن  "محامــون  مجموعــة  حــذرت 
أجهــزة  تنفذهــا  التــي  القانونيــة  غــري  السياســية  االعتقــاالت  اســتمرار 

السلطة األمنية يف محافظات الضفة الغربية.
وأكــدت املجموعــة يف بيــان صحفــي، تصاعــد وترية حمــات االعتقال 
منذ بداية شهر أكتوبر/ ترشين األول املنرصم، التي طالت مواطنن 
ونشــطاء عى خلفيات متعددة بســبب االنتامء الســيايس أو مامرســة 

حرية الرأي والتعبري.
منــذ  عنهــم  مفــرج  أو  موقوفــن  بــن  مــا  املعتقلــن  عــدد  أن  وبينــت 
منتصف مايو/ أيار املايض تجاوز حتى اآلن ما يقارب مئتي معتقل.
وقالــت إن هــذه األرقــام هــي األســوأ منــذ ســنوات يف ســجل حقــوق 

اإلنسان يف مناطق السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية.
وأضافــت أنهــا تعكــس مــدى تــردي أوضــاع حقــوق اإلنســان يف الضفــة 

الغربية.
وأشارت إىل أن أغلب هذه االعتقاالت "جرت دون إبراز مذكرة توقيف 
أو تفتيش صادرة من جهات االختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة".
ونبهــت إىل أنــه "فــور تنفيــذ هــذه االعتقــاالت تبــدأ يف اليــوم التــايل 
إجــراءات رشعنــة هــذه االعتقــاالت من قبل النيابــات املختصة، بهدف 
توفــري مســاحة أوســع تتيــح لجهــات التحقيــق التابعــة لألجهــزة األمنيــة 
االســتحواذ عــى صاحيــات النيابة العامــة، وإطالة مدد التوقيف التي 
باتــت غالًبــا أداة عقــاب يف يــد أجهــزة األمن ضد النشــطاء السياســين 

ونشطاء الرأي".
ورصــدت املجموعــة "ســلوًكا عنيًفــا غــري مــرر مُيــارس يف كثــري مــن 
األحيــان ضــد النشــطاء يف أثنــاء االعتقــال، يرافقــه اســتخدام الشــدة 

وسوء املعاملة".
وأكــد وجــوب اتخــاذ النيابــة موقًفــا صارًمــا تجــاه هذه املســلكيات التي 
حقــوق  لحالــة  الخطــرية  االنتهــاكات  هــذه  يــرر  خطاًبــا  تكــرس  باتــت 
عــن جميــع املعتقلــن وإغــاق  الفــوري  اإلفــراج  اإلنســان، داعيــة إىل 

سجون االعتقال السيايس.
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف رام اللــه حملتهــا األمنيــة بحق نشــطاء 
وطلبة الجامعات، طالت عدًدا من املواطنن أغلبهم أرسى محررون.

كــام صعــدت أجهــزة الســلطة مؤخــًرا يف اعتداءاتهــا عــى املواطنــن 
وخاصة أنصار حركتي حامس والجهاد اإلسامي.

وتضمنــت االعتــداءات منــع رفــع رايات الفصائل يف مواكب اســتقبال 
األرسى املحررين واملناسبات الوطنية وماحقة النشطاء عى خلفية 

انتامئهم السيايس.

ا حماية السلطة مستوطَنين اقتحما رام الله تثير غضًبا شعبيًّ

الئحة اتهام بحق فلسطينيين من اللد بتهمة "مقاومة االحتالل"

أكثر من 100 نائب وشخصية برازيلية 
ينددون بقرار بريطانيا حظر حماس

لجنة بالبرلمان األوروبي: تصنيف حماس "منظمة 
إرهابية" يتعارض مع ُأسس الديمقراطية

حرق سيارة للمستوطنن فور دخولها مدينة رام الله          )األناضول(

غانتس: قد ال يكون هناك خيار سوى العمل العسكري
)إسرائيل( تستعد لشراء أسلحة بـ 5 مليارات شيقل 

وتلوح بالهجوم على إيران

حاخامات يهود يدعون للتظاهر ضد حكومة بينيت

غزة/ فلسطن:
دعــت حركــة حــامس والجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطن إىل تركيــز 
مــن  املتــررة  الشــعبية  الفئــات  الحكوميــة ملســاعدة وخدمــة  الجهــود 
والخريجــن  الشــباب  ملســاعدة  التشــغيل  برامــج  وتكثيــف  الحصــار، 

العاطلن عن العمل.
أمــس،  ثنــايئ  اجتــامٍع  ختــام  يف  للحركتــن  مشــرك  بيــاٌن  طالــب  كــام 
إىل بــذل مزيــٍد مــن الجهــود الحكوميــة ملســاعدة األرس املســتفيدة مــن 

الشئون االجتامعية، والعمل بقوة ملحاربة الغاء واالحتكار.
تخفيــف  إىل  الهادفــة  الحكوميــة  اإلجــراءات  أهميــة  املجتمعــون  وأكــد 

املعاناة يف قطاع غزة.
وبالعمليــات  املتصاعــدة،  الجامهرييــة  بالهبــة  املجتمعــون  وأشــاد 
مــن  مزيــد  إىل  داعــن  املتصاعــدة،  الشــعبية  وباملقاومــة  الفدائيــة، 
االشــتباك مع االحتال يف كل مكان، مع رضورة تعميم تجربة أهل بيتا 

وكفر قدوم، وغريها، لتعم كل الضفة الغربية يف وجه االستيطان.
كام أكد املجتمعون رضورة تنفيذ قرار األمناء العامن القايض بتشكيل 

قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية فورًا دون تأخري.
واعتــره  حــامس  حركــة  بحــق  الريطــاين  القــرار  إدانــة  االجتــامع  وجــدد 
املجتمعون فعًا عدائيًا ضد الشــعب الفلســطيني، وقواه كافة، داعن 

لندن إىل الراجع فورًا عن هذا القرار.
وجــاء يف ختــام االجتــامع التأكيــد أن "الوحــدة الوطنيــة رس قوتنــا، ولقــد 
بات من الروري اإلرساع يف ترتيب البيت الفلسطيني من خال حوار 
وطنــي جــاد وملــزم النتائــج ميّكــن مــن الوصــول لتوافــق عــى رؤيــة وطنيــة 
جامعــة، عــى أســاس برنامــج ســيايس نضــايل مشــرك تجمــع عليــه كل 

القوى والفصائل واملكونات الوطنية".
وطنــي  مجلــس  تشــكيل  نحــو  حقيقيــة  بخطــوات  البــدء  رضورة  وأكــدوا 
فلســطيني ســواء باالنتخابــات أو التوافــق، ملــا لذلــك مــن أهميــة قصــوى 
تشكل أساسًا ُيبنى عليه إلعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني مع ما 
يتطلبه ذلك من مغادرة سياسة االنتظار والتعلق بوهم أوسلو وما جرَّته 

عى شعبنا من ويات.
كــام أدان املجتمعــون اتفاقيــات التطبيع، محذرين األنظمة العربية التي 
تسارع نحو التطبيع من االخراق اإلرسائيي الخطري املرتب عى هذه 
االتفاقيــات، وعليهــا االســتامع لصــوت الجامهــري العربيــة الرافضــة ألي 

تعاون أو أي عاقة مع االحتال.

وتكثيف برامج التشغيل لمساعدة 
الشباب والخريجين

حماس والجبهة الديمقراطية 
تدعوان لتركيز الجهود 

لمساعدة المتضررين من الحصار
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وأكمــل: "هنــاك 3 متغــرات يف غايــة األهمية 
واملنطقــة  القضيــة  مســتوى  عــى  بنــا  تحيــط 
واألمــة، وأعتقــد أنهــا حارضة بقوة يف املؤمتر، 
مهمــة  وتطــورات  إيجابيــة  باتجاهــات  نقرؤهــا 

ملصلحة قضيتنا وأمتنا".
وذكــر أن أولهــا كان يف الشــهور الســابقة، وهــي 
معركــة "ســيف القــدس"، التــي شــكلت تحــوًل 
مهمًّ يف مجرى الرصاع مع الحتالل، وخلقت 
تــردد يف كل التجاهــات  مناخــات مــا زالــت 
عندمــا  القــدس  "ســيف  قائــاًل:  واملســارات، 
املــوىل  القــدس  رحــاب  مــن  النــاس  نــادى 
واملقاومــة، فلبــت املقاومــة النــداء وأشــهرت 

السيف".
القــدس  ســيف  "معركــة  هنيــة:  واســتطرد 
أبيــب(،  )تــل  فرضــت نظــام منــع تجــوال عــى 
ووصلــت صواريــخ املقاومــة إىل كل شــر يف 
ُيغمــد إل  لــن  القــدس  أرض فلســطني، ســيف 
القــدس  وتحريــر  فلســطني  أرض  كل  بتحريــر 
واألقــى، فــم قبلهــا ليــس كــم بعدها يف كل 

املسارات".
واملتغــر الثــاين -وفًقــا لحديثه- عى مســتوى 
األمــة هــو النســحاب األمريــي من أفغانســتان 
)اكتمــل نهايــة أغســطس/ آب املــايض( بعــد 
20 عاًمــا مــن الحتــالل، "النحســار األمريــي 
مــا  وهــو  املنطقــة،  مــن  انســحابات  ســيعقبه 
الكيــان  مقدمتهــم  ويف  الحلفــاء،  ســيضعف 

الصهيوين" والكالم لهنية.
وزاد بقولــه: "هــذا املتغر يجب رصده بعيون 

ثاقبــة وبقــراءة إيجابيــة ارتباًطــا مبعركــة ســيف 
رشطــي  أمريــكا  تعــد  مل  ونتائجهــا،  القــدس 
العــامل والقــادرة عى فــرض هيمنتها وجروتها 
عى شعوب األمة الحية اليقظة، شمس األمة 

ل تغرب أبًدا".
أمــا املتغــر الثالــث -حســبم ذكــر رئيس حركة 
حــمس- "فهــو مؤمتر الرواد، وهو متغر مهم، 
هندســة  إىل  تســعى  املعاديــة  القــوى  ألن 
وغــزو  األمــة،  أعــداء  يخــدم  بشــكل  املنطقــة 

الوعي ورضب الفكر والوجدان لهذه األمة".
الســيايس  الخــراق  محــاولت  "مــع  وأكمــل: 
والقتصــادي  والفكــري  والعســكري  واألمنــي 
ومحاولــة تركيع شــعوب األمــة واملنطقة؛ اليوم 
تيــار  مــع  التيــار،  عكــس  ســباحة  هــو  املؤمتــر 
وتيــار  وفلســطني  واألقــى  والقــدس  األصالــة 
املقاومــة واملمنعــة، مبــا يشــمل املؤمتــر مــن 
قامــات يأخذنــا ملكان العزة والرشف والرشاكة 

يف مرشوع تحرير القدس واألقى".
)3( أولويات

وقــال هنيــة: "إن هــذه املتغــرات خــالل أشــهر 
مــن  تأخذنــا  تحويليــة  صفــة  ذات  هــي  قليلــة 
اللــواء  حملــة  فيهــا  نكــون  مرحلــة  إىل  مرحلــة 
وســدنة البيــت، نحــن مــن نتحكــم فيهــا بإيقــاع 
اإلســراتيجية،  مبســاراتها  ونتحكــم  املنطقــة، 
فلســطني قضيــة أمــة وأحــرار العــامل، ومــن هــذا 

املنطلق أستحرض 3 أولويات".
وهــذه األولويــات -حســب حديــث هنيــة- هــي 
أوًل: رفــع شــأن القــدس واألقــى مجــدًدا، إذ 

قال: "فالقدس محور الرصاع ومفجرة الثورات 
والنتفاضــات عــى مــدار مئــة عــام، والقــدس 
يف خطر حقيقي اليوم، وعلينا أن نضع الرؤية 
والخطــة املتكاملــة لتحريــر القــدس واألقــى، 

وليس فقط التصدي ملشاريع الحتالل".
وذكر ثانًيا: دعم املقاومة، مضيًفا: "وأطمئنكم 
ومســتمرة  بخــر  فلســطني  يف  املقاومــة  بــأن 

يف مراكمــة القــوة ويف بنــاء الــرصح وامتــالك 
الوسائل والقدرات، وهي خيارنا اإلسراتيجي 
وكانــت ومــا زالــت وســتبقى انتفاضــة شــعبية 

ومقاومة بكل أشكالها وأنواعها".
الدعــم  إىل  إضافــة  للمقاومــة  "الدعــم  وتابــع: 
الســيايس واملــايل هــو أننــا نضــع عــى الطاولــة 
ترابــط وتشــابك الجبهــات يف مواجهــة العــدو 

هــي  والرشاكــة  واألقــى،  القــدس  لتحريــر 
رشاكــة حقيقيــة، واألمة مل تتخلَّ عن فلســطني 
والقــدس يف كل أزمنــة الــرصاع، واليــوم بحاجــة 
ماســة لبناء الجبهة املوحدة مع مكونات األمة 
وآن  عدونــا،  عــى  واحــدة  وثبــة  ونثــب  لنقــف 

األوان لنحسم الرصاع مع عدونا التاريخي".
"إســقاط  أنهــا  هنيــة  أفــاد  الثالثــة  األولويــة 

التطبيــع"، إذ قــال: "يجــب أن يكــون لنــا خطــة 
صفــة  أخــذ  الــذي  التطبيــع  إلســقاط  متكاملــة 
بعــض  مــع  واألمنيــة  العســكرية  التحالفــات 
باتجــاه  يســر  وبعــٌض  العربيــة،  الحكومــات 

الكيان ويعتقد أن بقاءه بالتحالف معه".
هــذه  ســيزيد  "التطبيــع  أن  عــى  وشــدد 
الحكومــات ضعًفــا ولــن يزيــد العــدو قــوة، ألن 
"التطبيــع  مضيًفــا:  حيــة"،  العربيــة  الشــعوب 
ل  مطلًقــا،  يجــوز  ل  املســارات  بهــذه  اليــوم 
بــل إســقاطه،  ينبغــي فقــط التصــدي للتطبيــع 
ول  األمــة،  جســم  يف  بالتمــدد  لــه  نســمح  وأل 
يجــوز اســتخدامه والتلويــح به ضد هذه الدولة 

أو هذه الدولة".
وختــم هنيــة: "يــا أهلنــا يف املنايف ســتعودون 
إىل أرضكــم وبيوتكــم، ل نامــت أعــني الجبنــاء، 
العــودة  وحــق  والبندقيــة  الســيف  أســقطنا  إن 
عــن  تخلينــا  إن  أمياننــا  وشــلت  )لالجئــني(، 
ورواد  حــمس  عهــد  وهــذا  وأقصانــا،  قدســنا 

هذه األمة".
دول   4 حكومــات  وقعــت  املــايض  والعــام 
والســودان  والبحريــن  اإلمــارات  هــي:  عربيــة، 
العالقــات  لتطبيــع  اتفاقيــات  واملغــرب، 
واألردن  مــرص  إىل  لتنضــم  الحتــالل،  مــع 
املرتبطتــني مــع )تل أبيب( مبعاهديت تســوية 
منذ 1979 و1994 عى الرتيب، وذلك من 

أصل 22 دولة عربية.
يف  العــريب  الرســمي  التطبيــع  تســارع  ــر  وفجَّ

ا. ا وعربيًّ ا فلسطينيًّ 2020 غضًبا شعبيًّ

"آن األوان لحسم الصراع مع عدونا التاريخي"
هنية: )3( متغيرات لمصلحة القضية الفلسطينية و)3( أولويات للمرحلة منها إسقاط التطبيع

إسطنبول/ فلسطين:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 
إســماعيل هنيــة: "إن هنــاك ثالثــة متغيــرات لمصلحــة القضيــة 
الفلســطينية علــى مســتوى المنطقــة واألمة"، داعًيــا إلى ثالث 
أولويات من أجل فلســطين، منها إســقاط التطبيع مع االحتالل. 

جاء ذلك خالل كلمة ألقاها، أمس، خالل افتتاح مؤتمر "رواد بيت 
المقدس" الثاني عشر، الذي يستمر 3 أيام في مدينة إسطنبول، 

تحت شعار: "رواد القدس يحملون سيفها".
وأضاف هنية: "من أرض تركيا العزيزة، التي كانت وما زالت محفورة 
في وجدان األمة دولة عريقة وشعًبا مسلًما عريًقا؛ نشعر بالفخر 

واالعتزاز ونحن نشارك في هذا المؤتمر من هذا الموقع المتقدم 
لألمــة". وتابــع: "ما أجمــل أن يعقد هذا المؤتمر في شــهر ذكرى 
انطالقة حماس )عام 1987(، لتزيد الذكرى نوًرا لألمة على طريق 
التحرير والعودة للقبلة األولى )المسجد األقصى(، وناًرا على هذا 

المحتل المغتصب الذي شرد الشعب ودمر البنيان".

كلمة هنية خالل افتتاح مؤمتر »رواد بيت املقدس« يف إسطنبول أمس           )فلسطني(

إسطنبول/ فلسطني:
املؤمتــر  أعــمل  أمــس  الركيــة  إســطنبول  مدينــة  يف  انطلقــت 
الثــاين عــرش لـــ"رواد بيت املقدس"، تحت شــعار: "رواد القدس 
يحملون سيفها"، مبشاركة نحو 400 شخصية من نحو 40 دولة.

الشــعب  مــع  للتضامــن  الــدويل  اليــوم  أجــواء  مــع  وبالتزامــن 
الفلســطيني )29 ترشيــن اآلخــر / نوفمــر(؛ نظم مؤمتر "الئتالف 

العاملي لنرصة القدس وفلسطني"، ويستمر حتى السبت.
الفلســطينية،  ويناقــش املشــاركون أحــدث مســتجدات القضيــة 
و"دور املؤسســات العاملــة لفلســطني وروادهــا يف دعــم صمــود 
يف  للمقاومــة  التاريخــي  النتصــار  بعــد  الفلســطيني،  الشــعب 
عــى  القامئــني  إلفــادة  وفًقــا  األخــرة"،  القــدس  ســيف  معركــة 

املؤمتر.
لقــاءات  منهــا  عديــدة،  وأنشــطة  فعاليــات  املؤمتــر  ويتضمــن 
ومعــارض وورش عمــل ونــدوات وملتقيــات إقليميــة، إضافــة إىل 

عرض فني لفريق "الوعد" للفن اإلسالمي.
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  األوىل:  الجلســة  وشــارك يف 
حمس إسمعيل هنية، ورئيس حمس يف الخارج خالد مشعل، 
وعضو الرملان الريك حسن توران رئيس لجنة الصداقة الركية 
الفلسطينية، ورئيس الئتالف العاملي لنرصة القدس وفلسطني 

همم سعيد.
وقــال زيــاد بــو مخلــة، رئيــس اللجنــة التحضريــة للمؤمتــر، خــالل 
القــدس، ويف  الــذي رفعتــه  الســيف  الجلســة الفتتاحيــة: "هــذا 
األمــة  ورائــدات  رواد  اليــوم  يرفعــه  غــزة،  يف  املقاومــة  ظهرهــا 

املجتمعون واملدافعون عن قضية فلسطني، األوىل عندهم".
وأضــاف بــو مخلــة: "نعقــد عــى املؤمتــر آمــاًل كثــرة، ليكــون يف 
مخرجاتــه دعــم مســتمر ومتواصــل ومبــارش للصامديــن عــى أرض 

فلسطني كلها".
وقــال ســعيد: "أحيــي املشــاركني مــن قــادة األمــة، وأحيــي تركيــا، 
أيها الجمع يف هذا املؤمتر: ارجعوا إىل بالدكم وقولوا لجمعكم 
ســجونهم  يف  واألرسى  بكــم،  وتســتغيث  تناديكــم  القــدس  إن 

ينتظرونكم".
وأضــاف ســعيد: "الفــروض نوعــان: كفايــة وعــني، فــروض األعيــان 
لهــا  واألمــة  األمــة،  بذمــة  تتعلــق  والكفايــة  األفــراد،  بذمــم  تتعلــق 
ذمــة واحــدة مــن إندونيســيا إىل طنجــة )املغــرب(، مــن املشــارق 
واألمــور  الكبــرة  باملهــمت  تتعلــق  الذمــة  وهــذه  واملغــارب، 
العظيمــة، ومنهــا أمــر بيــت املقــدس واملســجد األقــى وتحريــر 

فلسطني، وهو فرض يتعلق بذمة األمة".

انطالق فعاليات مؤتمر "رواد 
بيت المقدس" بإسطنبول 

بمشاركة دولية واسعة 
غزة/ األناضول:

كشف مصدر مقرّب من حركة املقاومة اإلسالمية حمس 
أن الحركة بعثت مؤخرا رسالة إىل جهاز املخابرات العامة 
الفلســطينية  املصالحــة  إلنجــاز  رؤيتهــا  تتضمــن  املــرصي 

وإنهاء النقسام الداخيل.
مــن  مقــرّب  مصــدر  عــن  نقــاًل  "األناضــول"،  وكالــة  ونــرشت 

الحركة أمس، النص الكامل للرسالة.
رؤيــة  ُتبلــور  التــي  البنــود  مــن  عــددا  الرســالة  وتضمنــت 

"حمس" إلنهاء النقسام وإنجاز املصالحة.
الوطنيــة  القيــادة  تشــكيل  "إعــادة  يف  األول  البنــد  يتمثــل 
الُعليــا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، بحيــث تضــم جميــع 
خــالل  مــن  الوطنيــة  والشــخصيات  والفصائــل  القــوى 

النتخابات".

وإذا تعــّذرت النتخابــات لســبب أو آلخــر -بحســب الرؤيــة- 
يتم التوافق وطنيا عى تشــكيل قيادة وطنية مؤقتة وملدة 
محــددة، يتــم التفاق عليهــا، مرحلة انتقالية لتهيئة األجواء 

لالنتخابات السياسية العامة.
عــى  "التفــاق  فهــو  الرســالة،  وفــق  الثــاين،  البنــد  أمــا 
اإلسراتيجية الوطنية لهذه املرحلة، ما يعني التفاق عى 

الرنامج السيايس الوطني، الذي يتوافق عليه الجميع".
ودعا البند الثالث إىل "التوافق عى آليات العمل الوطني 

وامليداين والسيايس وخالفه".
وضعــت  للمصالحــة  الحركــة  رؤيــة  تنفيــذ  آليــات  وبشــأن 

الحركة يف رسالتها آليتنْي للتنفيذ:
اآلليــة األوىل نّصــت عــى رضورة "البــدء مــن حيــث انتهــت 
يف  املشــوار  واســتكمل  )للمصالحــة(،  األخــرة  الجولــة 

النتخابات امُلّتفق عليها يف مراحلها الثالث؛ الترشيعية، 
القــدس  تتــم يف  الوطنــي، والرئاســية، عــى أن  واملجلــس 

أول".
وأضافــت: "لتكــن معركــة إرادة وطنيــة ومّوحــدة نفرض فيها 
حّقنا، وأن هذه )القدس( عاصمتنا ول نحتاج إلذن من أحد 
لنجــري فيهــا انتخاباتنــا، وبذلــك نبنــي مؤسســاتها الوطنيــة 
جميعــا عــى أســاس اإلرادة الشــعبية الوطنيــة الحرّة، وعى 
قاعدة الرشاكة والوحدة الوطنية دون إقصاء أو استحواذ".

وقــّرر رئيــس الســلطة محمــود عبــاس نهايــة أبريــل/ نيســان 
املــايض، تأجيــل النتخابــات الفلســطينية إىل حــني ضــمن 

سمح الحتالل مبشاركة سكان مدينة القدس املحتلة.
ُتجــرى النتخابــات الفلســطينية عــى  وكان مــن املقــرر أن 
)برملانيــة( يف  الجــاري: ترشيعيــة  العــام  خــالل  مراحــل   3

22 مايــو/ أيــار، ورئاســية يف 31 يوليــو/ متــوز، وانتخابــات 
املجلس الوطني يف 31 أغسطس/ آب.

الثانيــة -بحســب ورقــة حركــة حــمس- عــى  وتنــّص اآلليــة 
"دعــوة قــادة الفصائــل الوطنيــة لعقــد اجتــمع يف القاهــرة، 
كــم نــص عليــه اتفــاق عــام 2011، لالتفــاق عــى خريطــة 
طريــق إلنجــاز الهــدف املنشــود، بصفتهــم اإلطــار القيــادي 
الشــعب  مؤسســات  بنــاء  اســتكمل  لحــني  املؤقــت، 
الفلســطيني الوطنيــة، ويف القلــب منهــا منّظمــة التحريــر، 

ممثال رشعيا وحيدا للشعب الفلسطيني".
ومســؤول  جــاد  مســار  لـــ"كل  جهوزيتهــا  الحركــة  وجــددت 

إلنهاء النقسام وبناء رؤية إسراتيجية وطنية".
وأعربت الحركة عن آمالها يف إنجاز الرئيس محمود عباس 

هذا امللف الذي وصفته بـ"املهم واملصري".

الكشف عـن رؤية حمـاس إلنجـاز "المصـالحـة"

غزة/ جمل غيث:
املقاومــة  حركــة  رؤيــة  فلســطينية  وقــوى  فصائــل  نــت  مثَّ
وإنهــاء  الوطنيــة  املصالحــة  إلنجــاز  حــمس  اإلســالمية 
النقســام، عــادة أنهــا تصلــح ألن تكــون أرضيــة خصبــة إلنهــاء 

النقسام.
صحيفــة  مــع  منفصلــة  أحاديــث  يف  الفصائــل  وأكــدت 
"فلســطني" أن مــا جــاء يف الورقــة ينســجم مــع رؤاهــا لتحقيق 
وإجــراء  الفلســطيني،  البيــت  وترتيــب  الوطنيــة،  املصالحــة 
والرئاســية،  الوطنــي،  واملجلــس  الترشيعيــة،  النتخابــات 

وتشمل القدس. 
وكان مصدر مقرّب من حركة "حمس" قال إن الحركة بعثت 
مؤخــًرا رســالة إىل جهــاز املخابــرات العامــة املرصي تتضمن 
النقســام  وإنهــاء  الفلســطينية  املصالحــة  إلنجــاز  رؤيتهــا 

الداخيل.
وتضمنــت الرســالة التــي أرســلها رئيــس املكتــب الســيايس 
مــن  عــدًدا  لألنبــاء  "األناضــول"  وكالــة  ونرشتهــا  للحركــة 
البنــود، التــي ُتبلــور رؤيــة "حــمس" إلنهــاء النقســام وإنجــاز 
املصالحــة. ويتمثــل البنــد األول يف "إعــادة تشــكيل القيــادة 
الوطنيــة الُعليــا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، بحيــث تضــم 
مــن خــالل  الوطنيــة  القــوى والفصائــل والشــخصيات  جميــع 
آلخــر  أو  لســبب  النتخابــات  تعــّذرت  وإذا  النتخابــات، 
قيــادة  تشــكيل  عــى  وطنًيــا  التوافــق  يتــم  الرؤيــة-  -بحســب 

التفــاق عليهــا، مرحلــة  يتــم  وطنيــة مؤقتــة وملــدة محــددة، 
انتقالية لتهيئة األجواء لالنتخابات السياسية العامة.

عــى  "التفــاق  فهــو  الرســالة  وفــق  الثــاين،  البنــد  أمــا 
الســراتيجية الوطنيــة لهــذه املرحلة، مــا يعني التفاق عى 
الرنامــج الســيايس الوطنــي، الــذي يتوافــق عليــه الجميــع"، 
ودعــا البنــد الثالــث إىل "التوافق عــى آليات العمل الوطني 

وامليداين والسيايس وخالفه".
ورقة جادة

وقــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي خرض حبيب، إن 
رؤيــة حــمس إلنجاز املصالحة الفلســطينية وإنهاء النقســام 

الداخيل، تصلح ألن تكون أرضية للحوار الوطني. 
ووصف حبيب لصحيفة "فلسطني" نقاط الورقة باإليجابية، 
لألمنــاء  اجتــمع  عقــد  إىل  الدعــوة  رضورة  عــى  مشــدًدا 
العامــني للفصائــل مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس أو مرص، 
ويتــم  للنقــاش،  أعــمل  جــدول  حــمس  رؤيــة  تكــون  وألن 
التوصل إىل اسراتيجية وطنية لرتيب البيت الفلسطيني. 
مصالحــة"،  يريــد  "الجميــع  الحركــة:  يف  القيــادي  وأضــاف 
متســائاًل: "لكــن نقطــة الخــالف يف ملــف املصالحــة هــو: أي 
مصالحــة نريــد؟ مردفــا أن رؤيــة حمس تصلــح ألن تكون ورقة 

جادة لتحقيق املصالحة يف حال عقد حوار وطني جامع.
انسجام الرؤية 

بدوره، أكد عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية ومسئول 

مكتبها اإلعالمي يف قطاع غزة أحمد خريس، أن ما جاء يف 
رؤيــة حــمس، ينســجم إىل حــد كبــر مــع مــا قدمتــه الجبهــة 
الشــعبية يف رؤيتهــا للمصالحــة وإنهــاء النقســام وإعــادة بناء 

وترتيب منظمة التحرير.
وشــدد خريــس لصحيفــة "فلســطني"، عــى رضورة اعتــمد 
تشــكيل  لحــني  مؤقتــا  قياديــا  إطــارا  العامــني  األمنــاء  صيغــة 
أمكــن،  حيثــم  والتوافــق  بالنتخــاب  جديــد  وطنــي  مجلــس 
ولــإرساع بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تــرشف عــى اجــراء 
النتخابات بحسب اتفاق الفصائل يف القاهرة عام ٢٠١١.

ودعــا إىل التفــاق عــى اســراتيجية وطنيــة أساســها مقاومــة 
الحتــالل وتشــكيل قيــادة وطنية للمقاومة الشــعبية بحســب 

ما تم التفاق عليه يف اجتمع األمناء العامني.
خريطة طريق

املتحــدث  لســان  عــى  األحــرار  حركــة  مثنــت  جانبهــا  مــن 
باسمها يارس خلف، رؤية حمس إلنهاء النقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية. وقال خلف لصحيفة "فلســطني": "تشــكل 
رؤيــة حــمس خريطــة طريــق إلنهــاء األزمة الداخليــة، وتحظى 
بإجــمع وتقديــر مــن الــكل الوطني وتؤكد حرص حمس عى 
وحدة وقوة ومقدرات ومؤسســات شــعبنا ونظامه الســيايس 
مبــا تطرحــه مــن أفــكار وحلــول لرتيــب البيــت الفلســطيني 
التــي  التحديــات  الزجاجــة ملواجهــة كل  مــن عنــق  والخــروج 

تعصف بشعبنا وقضيته".

وأضــاف أن ترتيــب البيــت الفلســطيني يبــدأ مــن إميان فريق 
السلطة بالرشاكة الوطنية وامتالك اإلرادة لتنفيذ كل ما تم 
التفــاق والتوافــق عليــه مــن اتفاقيــات ويف مقدمتهــا إجــراء 
النتخابات العامة: املجلس الوطني والترشيعي والرئايس، 
وإصــالح منظمــة التحريــر لتضــم الكل الفلســطيني، والتوافق 
عــى رؤيــة اســراتيجية لتحشــيد قــوة شــعبنا لتفعيــل العمــل 

املقاوم بكل أشكاله الشعبية والعسكرية والدبلوماسية.
أرضية خصبة

د.  الوطنيــة  املبــادرة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  جهتــه  مــن 
عبــد اللــه أبــو العطــا، أن رؤيــة حــمس تشــكل أرضيــة خصبــة 
إلنهــاء النقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة ومقدمــة إلجــراء 

النتخابات الترشيعية واملجلس الوطني والرئاسية.
للبــدء  األوان  آن  "فلســطني":  لصحيفــة  العطــا  أبــو  وقــال 
الفعــيل بخطــوات إنهــاء الحقبــة الســوداء مــن تاريــخ شــعبنا 
وطــي صفحــة النقســام املؤملــة، والعــودة إىل تطبيــق ما ورد 
يف اتفاقــات املصالحــة والحــوارات الوطنيــة، وإنهــاء الخطــر 
الــذي أرض بالشــعب الفلســطيني وأثــر يف النســيج الوطنــي 

والجتمعي وأضعف شعبنا.
وأضــاف: ل يشء مينــع إمتــام املصالحــة إل الحتــالل، فهــو 
"تحقيــق  أن  عــى  مشــدًدا  منــه،  واألخــر  األول  املســتفيد 
عــى  التوافــق  ويجــب  ومهمــة  ملحــة  مســألة  املصالحــة 

اسراتيجية وطنية موحدة تصون نضال شعبنا وحقوقه".

أكدت أن ما جاء فيها ينسجم مع رؤاها 
ل أرضية خصبة إلنهاء االنقسام فصائل: رؤية حماس بشأن المصالحة ُتشكِّ
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إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
إىل املدعــى عليــه/ وائــل خالــد محمــود أبــو تايــة مــن نابلــس وســكان مخيــم 
الفارعــة ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك لهــذه املحكمــة 
يــوم اإلثنــن املوافــق 2022/1/10م الســاعة الثامنــة صباحــًا وذلــك للنظــر 
يف القضيــة أســاس 2021/765م وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن التعليــق 
واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة/ تســاهيل ســامي ســعيد عيــوش وإن 
مل تحر يف الوقت املعن أو ترســل وكياًل عنك أو تبد للمحكمة معذرة 
تبليغــك حســب  لــذا صــار  مرشوعــة ســيجري بحقــك املقتــى الرشعــي 

األصول. وحرر بتاريخ 2021/12/2م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد موىس كريزم

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم )2010/265(

يف الطلب رقم )2357/ 2021(
املدعــي: ســعد حمــدي إبراهيــم حــرز اللــه مــن ســكان غــزة – الرمــال شــارع 
اتحــاد الكنائــس مقابــل مدرســة العائلــة املقدســة هويــة )912480258(. 
وكيله املحامي/ عامر عرفات حرز الله عنوان املكتب غزة الرمال – شــارع 
املحكمة الرشعية عامرة الوسام الطابق )1( جوال رقم/ 0592782424.

املدعــى عليهــم: 1.محمــد خليــل محمــد صنــع اللــه بصفتــه احــد ورثــة املرحــوم: 
خليل محمد صنع الله واملقيم يف اململكة العربية السعودية عنوان اخر موطن 
له غزة شــارع النرص عامرة مركز الحلو الدويل 2. فضيلة خليل محمد صنع الله 
بصفتهــا احــد ورثــة املرحــوم خليــل محمــد صنــع اللــه واملقيــم يف دولــة االمــارات 
واخر موطن لها غزة الرمال شارع عبد القادر الحسيني منزل الدكتور جامل حرز 
اللــه. 3.عطــاف ســالمة محمــد حجــاب بصفتها احد ورثة زوجهــا املرحوم: خليل 
محمــد صنــع اللــه واملقيمــة لــدى جمهوريــة مــرص العربيــة وعنــوان اخــر موطــن لها 

يف غزة الرمال شارع عبد القادر الحسيني منزل الدكتور جامل حرز الله.
نوع الدعوى: )تنفيذ عيني( ،قيمة الدعوى: )$279.500( أي مائة وتسعة 

وسبعون الف وخمسامئة دوالر امرييك.
الحضور: مل يحر احد من األطراف وتم إجابة الطلب 

الحكم // باسم الشعب العريب الفلسطيني 
حكمــت املحكمــة بتنفيــذ عقــد االتفــاق عــىل البيع املتضمن املــرز م/3 واملحرر بتاريخ 
ارض  مــن  مربــع(  مــر   559( مســاحته  مــا  بشــطب  وذلــك  عينــي  تنفيــذا   2007/11/8

القسيمة رقم )39( من القطعة رقم )724( من أرايض غزة – الدرج املسامة الحرش عن 
اسم والد مورث املدعى عليه األول: خليل محمد عبد الرحمن صنع الله باسم املدعي: 
سعد حمدي إبراهيم حرز الله واشعار دائرة تسجيل األرايض بغزة )الطابو( بذلك والزام 
املدعى عليه الثاين والرابع والخامس والسادس والسابع بالرسوم واملصاريف القانونية 

و 500 شيكل اتعاب محاماة حكم صدر وافهم علنا بجلسة 2013/7/10 
قايض محكمة البداية / األستاذ: حسن الهيس 
بحقكــم  صــدر  قــد   )2013/7/10( وبتاريــخ  انــه  عليكــم  املدعــى  أيهــا  نبلغكــم 
الحكم املذكور وعليه نبلغكم صورة عنه حسب األصول حتى يتسنى لكم اتخاذ 

املقتى القانوين حسب األصول قبل ان يصار اىل تنفيذه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة البداية بغزة / األستاذ: عامر قنديل

في وقفة برام الله

أهالي شهداء يطالبون 
بالضغط على االحتالل 

السترداد جثامين 
أبنائهم المحتجزة

رام الله/ فلسطن: 
طالب أهايل شــهداء، بضغط شــعبي ورســمي عىل ســلطات 
االحتــالل إلجبارهــا عــىل إعادة جثامن أبنائهم املوجودة يف 

الثالجات و"مقابر األرقام".
جــاء ذلــك يف أثنــاء تنظيــم أهــايل شــهداء بلــدة بــدو وقفة يف 
مدينــة رام اللــه، أمــس، مبشــاركة القيادين يف حركة حامس 

حسن يوسف وفازع صوافطة، ولفيف من املواطنن.
وشددت سهري الرغويث "أم عاصف" والدة الشهيد صالح، 
مــن بلــدة كوبــر شــامل رام اللــه، عــىل أن "الشــهداء شــامة عــز 
عــىل جبــن كل حــر، وقدمــوا أرواحهــم مــن أجــل الوطــن ومــن 

حق أبنائنا أن يدفنوا ويكرموا".
وأوضحــت "أم عاصــف" زوجــة القائــد الوطنــي الراحــل عمــر 
الرغــويث، أنــه مــى 3 ســنوات عــىل ارتقــاء نجلهــا صالــح وال 

يوجد لديها أي معلومات عنه.
واحتجــاز  فقــط  باستشــهاده  أخرنــا  االحتــالل  "أن  وأضافــت 
جثامنه، وما زلنا عىل أمل أن نسرد جسده الطاهر لُيدَفن".

بدورهــا أكــدت فاطمــة منصور عمة الشــهيد محمود حميدان 
مــن قريــة بــدو، أن الوقفــة جــاءت للمطالبــة باســرداد جثامــن 
الشــهداء وللضغــط عــىل اإلعــالم والحقوقيــن والســلطة مــن 
إعــادة جثامــن  الجهــود إلجبــار االحتــالل عــىل  أجــل تضافــر 

الشهداء.
ولفتــت منصــور إىل أنهــا شــاركت ضمــن وقفــات احتجاجيــة 
أكــر مــن مــرة وطالبــت برفقــة أهــايل الشــهداء بأعــىل صــوت 
بــرورة العمــل عــىل اســرجاع جثامــن الشــهداء، إال أنــه "ال 
ه يكون أبلغ  حيــاة ملــن تنــادي، لــذا قررت الوقوف بصمــت علَّ

من كل الكالم".
كان القيــادي يف حركــة حــامس الشــيخ حســن يوســف أكــد 
يف وقــت ســابق، أن املقاومــة تعمــل عــىل تحريــر جثامــن 

الشهداء الفلسطينين املحتجزة لدى سلطات االحتالل.
وشــدد يوســف عــىل وجــوب أن "تعــود جثامن الشــهداء إىل 
أهلها يك تعزز وتكرم اإلكرام الذي ينبغي أن يكون عليه من 

شعبنا وذويهم وقوانا وأمتنا وأحرار العامل".
وأضــاف: "نحــن عــىل العهــد، وعــودة جثامــن الشــهداء يف 
رقــاب الشــعب كلــه ويف املقدمــة نحــن يف حركــة حــامس، 

وبإذن الله سيكون ذلك اليوم قريًبا".
ووفــق معطيــات فلســطينية، تحتجــز ســلطات االحتــالل يف 
ثالجاتهــا ومقابــر األرقــام نحــو 88 جثــامن شــهيد منــذ انــدالع 

انتفاضة القدس عام 2015.
 )253( حــوايل  جثامــن  احتجــاز  إىل  املعطيــات  وتشــري 
شــهيًدا يف "مقابــر األرقــام"، أقدمهــم أنيــس دولــة أحد القادة 
العســكرين يف القــوات املســلحة الثوريــة، واملحتجــز منــذ 

عام 1980.
وترفض سلطات االحتالل االعراف مبصري )68( مفقوًدا، أو 

الكشف عن أماكن وجودهم.

رام الله/ األناضول:
األول  ديســمر/كانون  مــن  األول  يف 
طقاطقــة  أمــل  الشــابة  كانــت   ،2014

عــىل موعــد مــع "مفرق املــوت"، كام 
مدينتــي  بــن  الفلســطينيون  يســميه 
الضفــة  جنــويب  لحــم  وبيــت  الخليــل 

الغربية املحتلة.
هنــاك، ويف مفــرق "عتصيــون"، أكر 
الناحيــة  مــن  تشــديدا  الضفــة  مناطــق 
استشــهاد  شــهد  والــذي  العســكرية، 
الفلســطينين،  مــن  الكثــري  وإصابــة 
أطلق جنود االحتالل العنان لبنادقهم، 
فأصابــوا "طقاطقــة" بســت رصاصــات 

استهدفت أنحاء جسدها.
تزعــم قــوات االحتــالل أن "أمــل" وهــي 
الــرشق مــن  بيــت فّجــار إىل  بلــدة  مــن 
طعــن  حاولــت  اســتهدافها،  موقــع 
جنــدي بســكن؛ فيــام تقــول هــي إنهــا 
صاحبــة قضيــة يف ظــل احتــالل يضهد 

الفلسطينين ويسعى لطردهم.
نزيف في الشارع

َنزفــت "أمــل" يف الشــارع نحــو ســاعة، 
قبل أن تنقلها سيارة إسعاف إرسائيلية 
ومكثــت  بالقــدس،  مستشــفى  إىل 
هناك نحو شهر بن العالج والتحقيق.

مــن  ســنوات  ســبع  نحــو  الســجن  رسق 
عمــر طقاطقــة البالغــة اليــوم 27 عامــا، 
لكنــه مل ينــل شــيئا مــن عزميتهــا وحبهــا 

لوطنها، كام تقول.
تضيــف "أمــل" أنها َفرَِحة لتحررها، لكن 
فرحتهــا ناقصــة لبقــاء 31 أســرية خلفهــا 

يف سجن "الدامون" اإلرسائييل.
وأطلــق الثالثــاء، رساح أمــل عــىل حاجز 
الغربيــة،  الضفــة  شــاميل  "الجلمــة" 
بالزغاريــد  قريتهــا  ســكان  واســتقبلها 
وإطــالق العنــان ألبــواق الســيارات، بعد 
مــن مســاء  متأخــرة  وصولهــا يف ســاعة 

نفس اليوم.

بين الحياة والموت
األوىل  اللحظــات  "أمــل"  تســتذكر 
قبــل  مــن  عليهــا  واالعتــداء  إلصابتهــا 
املستوطنن والجيش لحظة إصابتها.

"حــرس  فرقــة  مــن  جنــودا  إن  تقــول 
زخــات  أطلقــوا  اإلرسائيليــة  الحــدود" 

من الرصاص عليها.
وتضيــف: "قــام حــرس الحــدود بإطالق 
الحــي  الرصــاص  مــن  هائــل  عــدد 
وقنابــل  متفجــر(  )رصــاص  والدمــدم 
صــوت وغــاز، أدى إىل إصابتــي بســت 
مــن  متفرقــة  أنحــاء  يف  رصاصــات 

جسدي".
بشــظية  تــزال "طقاطقــة" تحتفــظ  ومــا 
قنبلــة صــوت، داخــل قدمهــا اليــرى، 
"وســام  وتعترهــا  نزعهــا،  وترفــض 

رشف" يف جسدها.
أن  عنهــا  املفــرج  األســرية  وتضيــف 
مستوطنن إرسائيلين وَصلوها وهي 
عليهــا  وانهالــوا  الجنــود،  قبــل  جريحــة 
قبــل  مــن  الــرب  واســتمر  بالــرب، 

الجنود بعد إبعاد املستوطنن عنها.
وتقول إن تلك كانت أصعب لحظات 
اعتقالهــا، بينــام هــي ال تســتطيع فعــل 

يشء أو الدفاع عن نفسها.
)مســتوطنون(  عــيّل  "انهالــوا  وتتابــع: 
جنــود   )...( همجــي  بشــكل  بالــرب 
االحتــالل الذيــن أبعــدوا املســتوطنن 
أنحــاء  يف  بوحشــية  يربــوين  كانــوا 
جســدي.. كنــت أحــس بذلــك، لكن ال 

أستطيع فعل يشء".
رسالة المخابرات وصلت

مكثت "أمل" نحو شــهر تتلقى العالج 
اإلرسائيــيل  "هداســا"  مستشــفى  يف 
بالقــدس، لكــن الهــدف مل يكــن حياتها 

أو صحتها.
االحتــالل  "مخابــرات  أن  وكشــفت 
واضــح  بشــكل  رســالة  يل  أوصلــت 
ووقــح، بأنهــا أرادت إبقــايئ عــىل قيــد 
منــي  تنتــزع  يك  وعالجتنــي،  الحيــاة 
معلومات، وليس من أجل بقايئ عىل 

قيد الحياة".

عــىل  الضغــط  أدوات  تقتــرص  مل 
الجيــش وجهاز املخابرات، بل تضيف 
أن أطبــاء املستشــفى عاملوهــا طــوال 
إىل  وعنــرصي  همجــي  "بشــكل  شــهر 
حد كبري، وكانوا يتلذذون باآلالم التي 
كنــت أشــعر بهــا، رغم محاولتــي إخفاء 

شعوري بتلك اآلالم".
مــن  جانبــا  املحــررة  األســرية  تــروي 
فصــول التحقيــق معهــا: "بــدأ التحقيــق 
املستشــفى  يف  العــالج  خــالل  معــي 

عندما أفقُت من حالة اإلغامء".
وترد: "بشكل يومي كانت عصابات 
املخابــرات والرشطــة تحقــق معــي، ثــم 
التحقيــق  وأنــا جريحــة ملركــز  حّولــوين 
يف ســجن املســكوبية )بالقــدس( مدة 

يومن يف ظروف سيئة جدا".
"العائلة الثانية"

رغــم جراحهــا، وآالمها وجدت األســرية 
اســتقبال  يف  البلســم  الجريحــة 
زميالتهــا منــذ دخولهــا الســجن وحتــى 
ســند  "فاألســريات  عافيتهــا  اســردت 

لبعضــن البعــض )...( كــّن عائلــة ثانيــة 
وخري سند يل".

يف  مؤخــرا  مشــاركتها  إىل  وأشــارت 
إرضاب نفذتــه األســريات تضامنــا مــع 
إلجــراءات  ورفضــا  مربــن،  أرسى 
وللمطالبــة  بحقهــن  الســجون  إدارة 

بتحسن ظروف السجن.
تتعــرض  األســريات  غــرف  إن  وتقــول 
لتفتيــش مرهــق بــن 4 و5 مــرات يوميا 

يف محاولة للضغط علينا.
يتعرضــن  األســريات  أن  إىل  ونوهــت 
لتعذيب جســدي ونفيس، مبن فيهن 
إىل  إضافــة  الجريحــات،  األســريات 
انتهــاك الخصوصية بركيب كامريات 
وتعّمــد  الســاعة  مــدار  عــىل  مراقبــة 
جعل أماكن االستحامم خارج الغرف.

وتعتِر "أمل" أن أقىس ما يف السجن 
هــو الحرمــان مــن الحريــة، وأقــى مــا 
تريــده األســريات هــو الحــد األدىن مــن 

احتياجاتهن املعيشية.
"الســجن  فيهــا:  الســجن  تركــه  وعــام 
مدرسة، تعلمت الكثري يف املعتقل، 
كل موقــف فيــه عــرة، هنــاك مــن دخل 
خــرج  مــن  وهنــاك  هــو،  كــام  وخــرج 
طقاطقــة  وتشــري  كان".  مــام  بأفضــل 
إىل تعــرُض األرسى عمومــا، مبــن فيهم 
األسريات إىل "هجمة رشسة وسحب 
الكثــري مــن الحقــوق" بعــد نجــاح ســتة 
ســبتمر/أيول  يف  الفــرار  مــن  أرسى 
املــايض، قبــل إعــادة اعتقالهــم بنفــس 
الشــهر. وتنقــل "أمــل" عــن األســريات 
مفادهــا:  للخــارج  رســالة  املتبقيــات 
"رصُّ الصفــوف الوطنية ومســاندتهن، 

وتحرير كل فلسطيني".
أي  تضمــن  أن  يف  أملهــا  عــن  وتعــرب 
جميــع  قادمــة  أرسى،  تبــادل  صفقــة 

األسريات، "بال استثناء".
وسبق لحركة حامس أن أعلنت أرسها 
4 جنــود إرسائيليــن داخــل قطــاع غزة، 

دون الكشف عن مصريهم.

ر تسليم جثمان  االحتالل ُيقرِّ
الشهيد الطفل محمد مطر اليوم

رام الله/ فلسطن:
قررت سلطات االحتالل اإلرسائييل تسليم جثامن الشهيد الطفل محمد 

مطر، اليوم الجمعة.
وذكــرت الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة يف حكومــة رام اللــه، أن جثــامن 
الشــهيد محمــد مطــر )16 عامــا( مــن قريــة ديــر أبــو مشــعل قضــاء رام اللــه 
م اليــوم عنــد الســاعة 3:30 عــرًصا، لطواقــم االرتبــاط املــدين قرب  سُيســلَّ
بإصابتــه  متأثــرًا  واســـتشهد محمــد،  اللــه.  رام  غــرب  نعلــن شــامل  بلــدة 
برصــاص قــوات االحتــالل بتاريــخ 20/8/2020 بالقــرب مــن مدخــل قريــة 
ديــر أبــو مشــعل. وجــاء استشــهاد مطــر بعــد إصابتــه بجــروح خطــرة خــالل 
مواجهــات عــىل مدخــل قريــة ديــر أبــو مشــعل، واعتقالــه بعــد إصابته دون 

السامح لطواقم اإلسعاف بتقديم خدمات اإلسعاف األويل له.

ْين االحتالل يفرج عن أسيَرْين مقدسيَّ
القدس املحتلة/ فلسطن:

أفرجــت ســلطات االحتــالل مســاء أمــس عــن األســريين املقدســين زيــاد أبــو 
هــدوان )26 عامــا( مــن ســكان حــي بــاب املغاربــة، وعامر الرجبــي )28 عاما( 
مــن البلــدة القدميــة. وأفــادت مصــادر محليــة بأن ســلطات االحتــالل أفرجت 
ســنوات،   6 البالغــة  محكوميتيهــام  قضــاء  بعــد  والرجبــي  هــدوان  أبــو  عــن 
النقــب لعــدة ســاعات، وأخلــت  فــور اإلفــراج عنهــام مــن ســجن  وحجزتهــام 
ســبيلهام بــرشط الحبــس املنــزيل 5 أيــام، ومنعهــام دخــول الضفــة الغربيــة 
ملــدة 10 أيــام. واعتقلــت قــوات االحتــالل أبــو هــدوان والرجبــي يف الثالــث 
من كانون األول/ ديسمر عام 2015، وتعرضا للعزل والحرمان من الزيارة.

بيت لحم-غزة/ جامل غيث:
معلــم  حاممــرة،  أنيــس  بخلــد  يــُدر  مل 
الربيــة اإلســالمية يف مدرســة الصديــق 
مدينــة  غــرب  حوســان  ببلــدة  األساســية 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  لحــم  بيــت 
أداء  كيفيــة  طلبتــه  تعليــم  أن  املحتلــة، 
وفضلهــا  وأحكامهــا  االستســقاء  صــالة 
يف حديقة املدرســة ســيزجه يف ســجن 
بــرام  للســلطة  التابــع  املخابــرات  جهــاز 

الله.
وفوجئ املعلم حاممرة )45 عاًما( الذي 
أمــى 15 عاًمــا يف مهنــة التعليــم، يــوم 
االثنــن املــايض، باختطافــه مــن عنــارص 
جهاز املخابرات، دون إبداء أي سبب.

مــن  حالــة  االختطــاف  حادثــة  وأثــارت 
عائلــة  صفــوف  يف  والتســاؤل  الغضــب 
املعلــم حاممــرة، التــي أكــدت لصحيفــة 
أي  يرتكــب  مل  ابنهــا  أن  "فلســطن" 
وأنــه  أحــًدا،  ينتقــد  ومل  تذكــر  مخالفــة 
االستســقاء  صــالة  ألدائــه  فقــط  اعتقــل 
املدرســة،  حديقــة  يف  طلبتــه  برفقــة 
ــا ألحــد دروس  التــي جــاءت تطبيًقــا عمليًّ

الربية اإلسالمية.
تقارير كيدية

ويقول حســام حاممرة شــقيق املعتقل: 
عرفنا بصعوبة بالغة أن جهاز املخابرات 
هــو مــن يقــف خلــف اختطــاف "أنيــس"، 
تقاريــر  عــىل  بنــاء  كان  االعتقــال  وأن 
ال  كاذبــة  آب"  "واتــس  ورســالة  كيديــة، 
أســاس لهــا مــن الصحــة، تناقلهــا البعــض 

تزعم أن شقيقي داس علَم فلسطن.
ويضيــف حاممــرة لـ"فلســطن" أن جهــاز 
العلــم  ازدراء  تهمــة  وجــه  املخابــرات 

لشــقيقه، الــذي يعيــل أرسة مــن 7 أفراد، 
ومدد أول من أمس اعتقاله 6 أيام، نافًيا 

التهمة التي وجهت إليه.
وبــن أن وزارة الربيــة والتعليــم شــكلت 
لجنــة تحقيــق يف اليــوم التــايل العتقــال 
تفاصيــل  عــىل  للوقــوف  "أنيــس" 
املدرســة  طلبــة  أن  مؤكــًدا  الحــادث، 
وخاصة طالب الفصل الذي كان يدرس 
فيه شــقيقه نفوا وجود علم يف الفصل، 
التــي  التهمــة  مــن  بــريء  معلمهــم  وأن 

وجهت إليه.
ويؤكــد أن شــقيقه اعتقــل بتقريــر كيــدي 
كاذب ال أســاس لــه مــن الصحــة، ومل يتم 
التحقيــق  لجنــة  تفاصيــل  عــىل  االطــالع 
التي تدحض التهم املوجهة إليه، داعًيا 
فــوًرا،  جهــاز املخابــرات إلطــالق رساحــه 
خاصة أنه عمل يف مهنة التعليم أعواًما 
طــوااًل ومل يرتكــب أي مخالفــة تذكــر يف 

مسريته.
ويكمل حاممرة، أنه قبل أيام من اعتقال 
"أنيــس" تســلم كتاًبــا لنقلــه مــن مدرســة 
الصديــق األساســية إىل مدرســة صــالح 
الديــن األيــويب )ج(، كإجــراء عقــايب، مــع 
نفيــه كلَّ التهــم التــي وجهــت لــه بحادثــة 

ازدراء العلم.
وانتقــد طريقــة اعتقال شــقيقه وإحضاره 
للمحكمــة أول مــن أمــس، قائــاًل: "أُحــِر 
إىل قاعة املحكمة يف بيت لحم بطريقة 
ويحنــون  اليديــن،  مقيــد  مهينــة  همجيــة 
رأسه إىل األرض، كام منعوا املوجودين 
مــع  للتصويــر،  هواتفهــم  اســتخدام  مــن 
وكأن  املراجعــن،  مــن  املحكمــة  إخــالء 
شقيقي ارتكب كبرية تخل بأمن البلد".

تغييب الصوت
وأكــد رئيــس مجموعة "محامون من أجل 
العدالة" املحامي مهند كراجة، تصاعد 
الضفــة  يف  الســيايس  االعتقــال  حــدة 
إعــدام  جرميــة  بعــد  خاصــة  الغربيــة، 
أجهــزة أمــن الســلطة الناشــط واملعــارض 
السيايس نزار بنات، وانطالق الفعاليات 
التضامنيــة مــع ســكان حــي الشــيخ جــراح 
مايــو/  يف  املحتلــة،  القــدس  مبدينــة 
أيــار املــايض بالتزامــن مــع انــدالع معركــة 

"سيف القدس".
لـ"فلســطن"  حديــث  يف  كراجــة  وبــن 
رصــد  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  أن 
200 حالــة اعتقــال ســيايس يف الضفــة 

إىل  الفًتــا  املــايض،  مايــو  منــذ  الغربيــة 
أن أجهــزة أمــن الســلطة تنقــل املعتقلن 
أريحــا،  يف  األمنيــة  اللجنــة  مقــرات  إىل 
وأن العديــد منهــم أكــدوا تعرضهم لســوء 

املعاملة والتعذيب.
السياســية  االعتقــاالت  أن  إىل  وأشــار 
تهدف بالدرجة األوىل العتقال النشطاء 
حقــوق  عــن  واملدافعــن  السياســين 
تواصــل  الســلطة  أن  مبيًنــا  اإلنســان، 
حركتــي  ألنصــار  االســتدعاءات  حملــة 
حــامس والجهــاد اإلســالمي بعــد تشــييع 
جثــامن القيــادي الوطنــي وصفــي قبهــا، 
واملشاركة يف استقبال أرسى محررين.

االنتهــاكات  وتــرية  مؤخــًرا  وازدادت 
تشــنها  التــي  السياســية  واالعتقــاالت 
املواطنــن  بحــق  الســلطة،  أمــن  أجهــزة 
الــرأي،  وحريــة  سياســية  خلفيــة  عــىل 
وطلبــة  معلمــن  االعتقــاالت  وطالــت 

جامعين وأرسى محررين.

ا عن االستسقاء.. لتعليم طالبه درًسا عمليًّ
المعلم "حمامرة" في قبضة السلطة

جرى التحقيق داخل المستشفى واألطباء تعاملوا بوحشية

المحررة طقاطقة: أصبُت بـ 6 رصاصات واالحتالل عالجني النتزاع المعلومات

املحررة طقاطقة عقب اإلفراج عنها         )األناضول(
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/724(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: أكرم 
محمــود طالــب حــرز مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 907818728 بصفتــه وكيــا 
عــن: نظــره طالــب عبــد اللــه حــرز هوية رقــم/ 946368925 وســعده طالب 

عبد الله حرز هوية رقم/ 971365739.
مبوجب وكالة رقم: 9633 / 2018 صادرة عن عدل غزة.

افــراز يف  بيــع /مبادلــة /رهــن /   / انتقــال  إجــراء معاملــة  الوكالــة:   موضــوع 
القطعة 672 القسيمة 2 املدينة غزة الدرج

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما من تاريــخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/12/2م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/712(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
1.رحاب أسعد إسامعيل الدغمه من سكان خانيونس هوية رقم 407009034.

2.محمد فايد عبد الرحمن الدغمه من سكان خانيونس هوية رقم 802479386.

بصفته وكيا عن: أسعد إسامعيل عبد الرحمن الدغمه + منى السيد عبد 
الرحمن الدغمه.

مبوجب وكالة رقم: 12769 / 2021 صادرة عن دولة فلســطني القنصلية 
العامــة جــدة- اململكــة العربيــة الســعودية + 14214 / 2021 ســفارة دولــة 

فلسطني اململكة األردنية الهاشمية - عامن
موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن / افــراز يف: 

القطعة 235 القسيمة 7 املدينة عبسان
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومًا من تاريخ هــذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  29 /11/ 2021م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

املوضوع / مذكرة إعالن خصوم صادرة عن 
محكمة الشيخ رضوان

إىل املدعــى عليــه/ عميــد فضــل عبــد الرحمــن األشــقر مــن بربــرة وســكان 
النــر ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة- يقتــي حضورك إىل هــذه املحكمة 
وذلــك  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  2022/1/2م  يف  الواقــع  األحــد  يــوم 
مهــر  تابــع  دعــوى  2021/1439م وموضوعهــا  أســاس  القضيــة  بخصــوص 
معجل وكذلك بخصوص القضية أساس 2021/1437 وموضوعها دعوى 
مهر مؤجل واملرفوعة عليك من قبل املدعية/ هديل عليان عبد الرحمن 
األشــقر وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــًا عنــك ســيجري 
بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــًا لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول 

وحرر يف 27/ربيع آخر/1443هـ وفق 2021/12/2م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
محمد كامل أبو راس

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
إعالن صادر عن بلدية بني سهيالمحكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

تعلن لجنة التنظيم املحلية ببلدية بني سهيا للجمهور الكريم أنها قررت 
بجلســتها رقــم 2021/50 املنعقــدة بتاريــخ 2021/11/22 ايــداع طلــب 
رخصــة حرفــة )مولــدات كهربائيــة تجاريــة( للمواطــن / عصــام أحمــد العبــد 
زنــون هويــة رقــم 800775660 والتــي تقــع عــىل أرض القســيمة )73( مــن 

القطعة )219( السطر القبيل شارع الرحمة - بجوار مقربة بني سهیا.
الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــاك األخــرى  وعليــه يحــق لجميــع ذوي 
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــاك أو بــأي صفــة أخــرى أن 
يتقدمــوا باعرتاضاتهــم عــىل املــرشوع وذلك خال مدة 15 يومًا من تاريخ 

نرش هذا اإلعان.
العامــة  العاقــات  دائــرة   - ســهيا  بنــي  بلديــة  لــدى  االعرتاضــات  تقــدم 
وخدمــات الجمهــور وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمية مــن س 7:30 

حتى الساعة 1:00م 
)ماحظة/ لن يتم االلتفات ألي إعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(

اإلحصاء الفلسطيني: 2 % 
نسبة ذوي اإلعاقة من مجمل 

السكان في غزة والضفة
رام الله/ فلسطني:

أفاد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بلغــت 2 % مــن مجمــل الســكان، بواقــع 

نحو 2 % يف الضفة و3 % بالقطاع.
ذوي  لألفــراد  العاملــي  اليــوم  مبناســبة  للجهــاز،  تقريــر  يف  ذلــك  جــاء 
اإلعاقة، الذي اعتمدته األمم املتحدة يف 3 ديسمرب/ كانون األول منذ 
عام 1992، لدعمهم، وزيادة الفهم يف قضايا اإلعاقة ودعم التصاميم 

الصديقة للجميع من أجل ضامن حقوقهم.
وأشــار الجهــاز إىل أن نســبة األفــراد الذيــن لديهــم صعوبــة واحــدة عــىل 
األقــل بلغــت عــام 2017 نحــو 6 %، مــع تبايــن بســيط بــني قطــاع غــزة )7 
%( والضفــة الغربيــة )5 %(، مضيفــا أن بيانــات التعــداد الســكاين للعام 
ذاتــه أظهــرت أنــه كلــام تقدم الشــخص يف الســن زادت احتاملية إصابته 
بالعجز، إذ بلغت نسبة اإلعاقة بني األفراد دون سن الخامسة أقل من 1 
%. وارتفعت نسبة اإلعاقة إىل نحو 2 % بني األفراد يف سن األربعني، 
ومن ثم أصبحت الزيادة أكرث وضوًحا بعد ســن األربعني إذ يعاين أكرث 
مــن %5 مــن الســكان الذيــن تبلــغ أعامرهــم 64-60 عاًمــا مــن اإلعاقــة، 
وتــزداد النســبة إىل نحــو 15 % بــني األفــراد يف العمــر 70 عامــا، وتصــل 

ألكرث من %35 بني األفراد الذين يبلغون من العمر 85 عاًما فأكرث.

غياب المخصصات "االجتماعية" 
يفاقم أوضاعهم اإلنسانية

األم نعيمة .. ثالثة عقود 
من المعاناة مع ثالثة 
أبناء من ذوي اإلعاقة 

غزة/ صفاء عاشور:
تكابد األم "نعيمة" مرارة الحياة يف رعاية ثاثة أبناء من ذوي 
إنجابهــا  منــذ  لوحدهــا  رعايتهــم  تحملــت مســؤولية  اإلعاقــة، 

االبن البكر )محمد 30 عاما(.
واستمرت معاناة "نعيمة" بعدما أنجبت طفًا وطفلة آخرين 
لديهــام نفــس اإلعاقــة )إعاقــة حركيــة وعقليــة ســببها إصابتهــا 

بجرثومة أثناء الحمل(. باإلضافة إلصابة ابن آخر بالرسطان.
الحركيــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن  الثاثــة  أبناءهــا  مــع  األم  وتعيــش 
والعقليــة مــع خمــس أبنــاء أخريــن معافــني يف مخيــم جباليــا، 
دمــر االحتــال جــزًءا منــه خــال عدوانــه عــىل قطاع غــزة صيف 

2014، ومل يعاد ترميمه حتى اليوم.

التــي كانــت تحــاول توفرهــا  رغــم احتياجــات األبنــاء الثاثــة 
عــرب مخصصــات الشــؤون االجتامعيــة إال أن الــوزارة بــرام اللــه 
مل تــرف هــذا املخصــص لــألم منــذ بدايــة العــام الحــايل ومل 

تحصل إال عىل مبلغ 750 شيقًا.
وتستمر معاناة "نعيمة" مع أبنائها الثاثة فغرفتهم تحتاج إىل 
رشاء ســجادة ومدفــأة تقيهــم بــرد الشــتاء، كــام أن احتياجاتهم 
الصحيــة مــن الحفاضــات واألدويــة ال تتوفــر إال بصعوبــة ومــن 

خال بعض الجمعيات.
وبحســب مديــر برنامــج التأهيــل املجتمعــي بجمعيــة اإلغاثــة 
القضايــا  مــن  اإلعاقــة  قضيــة  فــإن  عابــد،  مصطفــى  الطبيــة 
اإلنسانية الهامة التي تشغل حيزا كبرا من اهتامم املجتمع 

الفلسطيني.
عــدد  بــأن  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  عابــد  وأفــاد 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بلــغ 
عام 2017 أزيد من 255 ألف شخص من ذوي اإلعاقة منهم 

نحو 139 ألف ذكور و115 ألف من اإلناث. 
وأشار إىل أن 128 ألف من األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون 
%6,8 من إجاميل سكان القطاع، فضًا عن أعداد املصابني 

والجرحى واالعتداءات اإلرسائيلية املتكررة.
وذكــر أنــه تــم تنفيــذ أكــرث مــن مســح ميــداين يف القطــاع خــال 
الســنوات الســابقة مبنهجيــات متنوعــة، إال أن القطــاع ال يــزال 
حــاالت  لتســجيل  ميــداين  مســح  عمليــة  إىل  ماســة  بحاجــة 

اإلعاقة الجديدة خاصة بعد الحروب اإلرسائيلية.
وقــال: "مــن خــال عملنــا عــىل مــدار ســنوات تبــني أن هنــاك 
أشــخاًصا غر مســجلني يف مؤسســات التأهيل، وعىل الرغم 
أن  إال  اإلعاقــة  مــن األشــخاص ذوي  كبــرة  أعــداد  مــن وجــود 
مقدمــي الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف غــزة مل يلبــوا 
ســوى %10 من الخدمات األساســية لهم يف ظل املتغرات 

السياسية والحصار".
وأضاف أنه "يف ظل الغياب الواضح الحرتام حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقــة وحاجتهــم إىل حيــاة كرميــة، يبقــى الســؤال: أيــن 
حقــوق الفقــراء من مخصصــات التنمية االجتامعية؟"، مؤكًدا 
أن مخصصــات الفقــراء مــن بينهــم "ذوو اإلعاقــة" ليســت مّنــة 

وال مكرمة، بل هي حق.
االتفاقيــة  بتفعيــل  الفلســطينية  املؤسســات  عابــد  وطالــب 
الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطني واإلرساع يف 
إصــدار القانــون الجديــد ليتوافــق مع االتفاقيــة الدولية، داعًيا 
الســلطة إىل تطبيــق مــا تضمنتــه أجنــدة السياســات الوطنيــة 
يف  الوطنــي  التخطيــط  مظلــة  تعتــرب  والتــي   ،2017-2022
فلســطني، وُمنبثقــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، 
وهــي األولويــة الوطنيــة الســابعة والتــي تنــّص عــىل "العدالــة 

االجتامعية وسيادة القانون".

رام الله-غزة/ فلسطني:
االجتامعيــة،  التنميــة  وزارة  أطلقــت 
لألشــخاص  العاملــي  اليــوم  فعاليــات 
ذوي اإلعاقــة، والــذي يصــادف الثالث 

من ديسمرب من كل عام.  
وإدراج  تأهيــل  دائــرة  وأوضــح  مديــر 
الــوزارة  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
فلفــل، خــال مؤمتــر صحفــي  غســان 
مبدينــة  اإلعــام  وزارة  مبقــر  عقــده 
غــزة، أمــس، أن الــوزارة تســعى لدمــج 
كل  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
جانــب مــن جوانــب الحيــاة السياســية 
والثقافيــة  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة 

داخل املجتمع.
وشــدد فلفــل عىل حــرص الوزارة عىل 
تفعيــل هــؤالء األشــخاص ومشــاركتهم 
لتحقيــق  املجــاالت؛  مختلــف  يف 
دعــم  عــرب  لهــم  الســامية  األهــداف 
حقوقهم يف جميع األدوار املجتمعية 
يف  الوعــي  درجــة  ورفــع  والتنمويــة، 

املجتمع باحتياجاتهم الخاصة.
حمــل  العــام  هــذا  شــعار  أن  وذكــر 
األشــخاص  ومشــاركة  )قيــادة  عنــوان 
ذوي اإلعاقة نحو عامل شــامل للجميع 
بعــد  ومســتدام  إليــه  الوصــول  ميكــن 
كوفيد 19( يجّســد زيادة فهم اإلعاقة 

باعتبارها جزًءا من حال اإلنسان.
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  أن  وبــنّي 
مــن  اإلعاقــة  منظــور  إلدراج  تســعى 
وتحقيــق  العمــل،  ركائــز  خــال جميــع 
للجميــع  املســتدامة  التنميــة  ســبل 
ذوي  األشــخاص  متكــني  يضمــن  مبــا 
اإلعاقــة يف مجتمعاتهــم، وهــي غايــة 
إرشاكهــم  بــدون  تحقيقهــا  ميكــن  ال 
وتعاونهــم الذي يعــرب عن احتياجاتهم 
املجتمعيــة  الحالــة  ظــل  يف  امللحــة 

غــزة  قطــاُع  يعيشــها  التــي  واإلنســانية 
املحارص إرسائيليا.

العــدوان  أن  إىل  فلفــل  وأشــار 
أدى  غــزة  عــىل  األخــر  اإلرسائيــيل 
6 مــن أصحــاب اإلعاقــات  الستشــهاد 
املختلفــة خمســة من الذكــور وواحدة 
من اإلناث، كام أن االحتال عمد إىل 

استهداف منازلهم.
ولفــت إىل أن العــدوان األخر تســبب 
مــن  10منــازل  لـــ  مختلفــة  بــأرضار 
يشــكل  مــا  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
جرميــة حــرب ومجــزرة بحــق اإلنســانية 
اإلنســان  حقــوق  اتفاقيــات  حســب 

والقانون الدويل اإلنساين.
أقــرت  التــي  املتحــدة  األمــم  ودعــا 
ذوي  لألشــخاص  الدوليــة  االتفاقيــة 

مراقبــة  يف  بدورهــا  للقيــام  اإلعاقــة 
لاتفاقيــة،  اليوميــة  االنتهــاكات 
والعمــل عــىل إنهاء االحتال والحصار 

عن قطاع غزة.  
وإدراج  تأهيــل  دائــرة  وطالــب  مديــر 
وزارة  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
املجتمــع  االجتامعيــة،  التنميــة 
ذوي  األشــخاص  مبشــاركة  املحــيل 
بهــم  املتعلقــة  األنشــطة  يف  اإلعاقــة 
ودعمهــِم  معنوياتهــم  وإثــراء  لرفــع 
حــق  لضــامن  واجتامعيــا؛  نفســيا 
مشــاركتهم الكاملــة يف مجتمعاتهــم، 
مؤكــدا عــىل دور وســائل اإلعــام يف 
والتعامــل  العــام  الوعــي  ثقافــة  نــرش 

اإليجايب مع فئة ذوي اإلعاقة.
القطــاع  سيشــارك  فلفــل  وبحســب 

فعاليــات  يف  واألهــيل  الحكومــي 
مبينــا  اإلعاقــة،  لــذوي  العاملــي  اليــوم 
أن الــوزارة قامــت بالتنســيق مــع قطــاع 
حفــل  إلقامــة  األهليــة،  املنظــامت 
مركزي بهذه املناســبة سيشــارك فيها 
يف  العاملــة  الجمعيــات  مــن  العديــد 
مجــال اإلعاقــة والتأهيــل باإلضافــة إىل 

املؤسسات املجتمعية والتعليمية.
املركــز  طالــب  الســياق،  ويف 
اإلنســان،  لحقــوق  الفلســطيني 
املنظامت الدولية واإلنسانية برورة 
باحــرتام  االحتــال  حكومــة  إلــزام 
عــن  الفــوري  والتوقــف  االتفاقيــات 
األشــخاص  بحــق  كافــة  االنتهــاكات 
مبــا  الفلســطينيني،  اإلعاقــة  ذوي 
التــي  واإلصابــة  القتــل  عمليــات  فيهــا 

االعتــداءات  ووقــف  لهــا،  يتعرضــون 
التي تستهدف مؤسسات رعايتهم.

االستحقاقات املتوجبة
بيــان،  يف  الحقوقــي،  املركــز  وشــدد 
الســلطة  التــزام  رضورة  عــىل  أمــس، 
عــىل  املتوجبــة  باالســتحقاقات 
ذوي  األشــخاص  التفاقيــة  انضاممهــا 
اإلعاقــة، وذلــك من حيث العمل عىل 
فجــوات  وإزالــة  الترشيعــات،  مواءمــة 
املختلفــة،  الفئــات  بــني  التمييــز 
واإلجــراءات  السياســات  وتصحيــح 

القامئة.
قانــون  تطبيــق  إىل  الســلطة  ودعــا 
حقــوق ذي اإلعاقــة واالنتظــام الــدوري 
املختلفــة  الخدمــات  تقديــم  يف 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك مــن 
أجــل توفــر حيــاة كرميــة لهــم وألفــراد 

أرسهم.
وطالبت املنظامت الدولية اإلنسانية 
الفنيــة  املســاعدات  تقديــم  إىل 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  واملاليــة 
واملؤسسات مقدمة خدمات الرعاية 
وذلــك يف  لهــم،  والتأهيــل املختلفــة 
ظــل األوضــاع االقتصادية املرتدية يف 

قطاع غزة.
الفلســطيني  املركــز  طالــب  كــام 
املزيــد  ببــذل  العاقــة  ذات  األطــراف 
مــن الجهــود الحثيثة التي تكفل تعزيز 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق 
واملدنيــة  والسياســية  والثقافيــة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ويوافق اليوم الجمعة، )اليوم العاملي 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة 3 ديســمرب(، 
منــذ أن تبنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم 
مبوجــب   ،1992 عــام  املتحــدة 

قراراها )47/3(.

النارصة-غزة/ فلسطني:
مشــرتك  حقوقــي  تقريــر  خلــص 
اإلرسائيــيل  املركــز  أعــده 
اإلنســان  حقــوق  عــن  للمعلومــات 
)بتســيلم(  املحتلــة  األرايض  يف 
لحقــوق  الفلســطيني  واملركــز 
اإلنسان، إىل أن )إرسائيل( عملت 
عــىل طمــس حقائــق التحقيــق يف 
انطلقــت  التــي  العــودة  تظاهــرات 
تأكيــدًا  غــزة  قطــاع  حــدود  عــىل 
عــىل حــق العودة، ورفضــًا للحصار 
الــذي تفرضــه دولــة االحتــال عــىل 

القطاع.
االحتــال  دولــة  إن  التقريــر  وقــال 
غــر  العــودة  مظاهــرات  ت  عــدَّ
تبــدأ،  أن  قبــل  حتــى  رشعّيــة 
الطــرق،  بشــّتى  منعهــا  وحاولــت 
ونــرش جيشــها عــرشات القّناصــني 
عــىل امتــداد الرشيــط الحــدودّي، 
وســمحت بإطــاق النــران الفّتاكــة 
الرشيــط  مــن  يقــرتب  مــن  عــىل 

ومــن يحــاول املــّس بــه، مــا نتج عنه 
قتــل 223 فلســطينّيا مــن ضمنهــم 
46 تحــت ســّن الـــ18، وجــرح نحــو 
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مــن  أكــرث  مــّي  "بعــد  وأضــاف: 
املظاهــرة  عــىل  شــهرًا  أربعــني 
التــي  التحقيقــات  فــإّن  األوىل، 
بُخصــوص  الجيــش  أجراهــا 
أبــدًا  تهــدف  مل  املظاهــرات 
الــرّدع  أو  الّضحايــا  إنصــاف  إىل 
األفعــال  هــذه  مثــل  تكــرار  ملنــع 

مستقبًا". 
وأكــد التقريــر أن هــذه التحقيقــات 
التــي  التحقيقــات  مــن  كغرهــا 
القانــون  إنفــاذ  جهــاز  ُيجريهــا 
يف  اإلرسائيــيل  العســكرّي 
إرسائيليــني  جنــود  اعتــداءات 
ضــد فلســطينيني، وهــي جــزء مــن 
وهدفهــا  الحقائــق،  طمــس  جهــاز 
إســكات  يــزال  وال  كان  األســايّس 
فتتمّكــن  الخــارج،  يف  النقــد 

تطبيــق  مواصلــة  مــن  )إرسائيــل( 
الّسياسة نفسها دون عائق.

وشــدد التقريــر الحقوقــي عــىل أن 
تعليــامت  وضــع  عــن  املســؤولّية 
النــار وعــن إصــدار األوامــر  إطــاق 
جنــود  إىل  للقانــون  املخالفــة 
الفّتاكــة  النتائــج  وعــن  االحتــال 
ُصّنــاع  يتحّملهــا  لتطبيقهــا 

الّسياسة. 
وتابــع: "غــر أّنــه مل يتــّم التحقيــق 
عــن  األساســّيني  املســؤولني  مــع 
األحــداث. التحقيقــات مل تفحــص 
وال  النــار  إطــاق  تعليــامت  بتاتــًا 
سياســة تطبيقهــا خــال األحــداث 
ذلــك  عــن  عوضــًا  تناولــت  وإّنــا 
اعُتــربت  وقليلــة  عينّيــة  أحداثــًا 

“استثنائّية”.
أن  إىل  النظــر  التقريــر  ولفــت 
)إرسائيــل(  يف  رســمّية  جهــات 
إرساع  أســباب  أحــد  أّن  تعــرتف 
الّدولــة إىل اإلعــان عن إجراء هذه 
التــي  اإلجــراءات  هــو  التحقيقــات 
الجنايــات  محكمــة  فيهــا  بــارشت 

الدولّية يف الهاي ضّد )إرسائيل(، 
التي ال تزال جارية".

"غــر  ذلــك:  يف  التقريــر  وقــال 
املحكمــة  تدّخــل  منــع  ألجــل  أّنــه 
أّنهــا  الّدولــة  تعلــن  أن  يكفــي  ال 
األمــر  يتطّلــب  إذ  تحقيقــًا،  تجــري 
وفّعالــة  جــاّدة  تحقيقــات  إجــراء 
مســؤولّية  إطارهــا  يف  ُتفحــص 
وتــؤّدي  الّسياســة  وضعــوا  الذيــن 
اّتخــاذ  إىل  الحاجــة  اقتضــت  إذا 

إجراءات ضّدهم".
التــي  "التحقيقــات  وأضــاف: 
أحــداث املظاهــرات ال  جــرت يف 
تلّبــي هــذه املطالــب ألّن الجيــش 
أّنــه  الــذي يديرهــا، أي  وحــده هــو 
يحّقــق بنفســه يف أدائــه هــو، وألّنــه 
ذوي  فقــط  إطارهــا  يف  يفحــص 
الرّتــب املتدّنيــة، وألّن املحّققــني 
تقتــر  مقتضبــة  ملهّمــة  انُتدبــوا 
حدثــت  إذا  مــا  فحــص  عــىل 
تجاُهــل  مــع  للتعليــامت،  مخالفــة 
للقانــون  املخالفــة  للتعليــامت 

ولسياسة إطاق النار نفسها".

تقرير حقوقي: )إسرائيل( طمست الحقائق 
في مظاهرات العودة

مركز حقوقي ُيطالب السلطة بتفعيل قوانينهم وإلزام االحتالل بوقف انتهاكاته 

"التنمية االجتماعية" تطلق فعاليات اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

جانب من املؤمتر الصحفي يف غزة أمس          )تصوير/ محمود أبو حصرة(



7آراء الجمعة 28 ربيع الثاني 1443هـ 3 ديسمبر/ كانون األول 
Friday 3 December 2021

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

التحــّدي األول: هــو وقــوف الجزائــر العنيــد ضــد انضــام  )إرسائيــل( 
اإلرسائيــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان  االفريقيــة،  الوحــدة  منظمــة  إىل 
يائــر لبيــد قــد هاجــم الجزائــر بســبب مســاعيها إلبعــاد )إرسائيــل( عــن 
 13 إقنــاع  اآلن،  حتــى  الجزائــر،  اســتطاعت  وقــد  االفريقــي.  االتحــاد 
دولــة افريقيــة بالوقــوف ضــد منــح )إرسائيــل( صفــة متثيليــة رســمية يف 
منظمــة الوحــدة االفريقيــة، وهــذه الــدول هــي: جنــوب افريقيــا وتونــس 
ونيجريــا  وغابــون  والكامــرون  والنيجــر  وتنزانيــا  والســنغال  وإريرتيــا 
وزمبابــوي وليربيــا ومــايل وسيشــل. والواضــح أن غالبيــة الــدول العربيــة 
االفريقيــة ليســت ضمــن القامئــة، حيــث تغيــب عنهــا مــر والســودان 
وليبيا واملغرب وموريتانيا، إضافة إىل جيبويت والصومال. وإذا أخذنا 
بعــن االعتبــار األهميــة املتزايــدة، التــي توليهــا )إرسائيــل( للعالقــات 
االفريقيــة،  الــدول  مــع  واالقتصاديــة  والعســكرية  واألمنيــة  السياســية 

ميكن تقدير حجم وشّدة العداء اإلرسائيي للسياسة الجزائرية.
التحــدي الثــاين، هــو االّدعــاء بــأن للجزائــر ارتباطــا قويا واســرتاتيجيا مع 
إيــران، لــذا ترفــض الدخــول يف تحالفات إقليمية ضدها. هنا يجب أّن 
نفّرق بن حقيقة ما تعرفه )إرسائيل( عن هذه العالقة، وما تّدعيه من 
مبالغــات، تهــدف إىل اســتغالل التوّتــر بــن الجزائــر واملغــرب، لتأليب 
األخرة ضد إيران وتثبيتها كعضو فّعال يف التحالف املعادي إليران. 
)إرسائيل( تقوم بالتجّســس عىل الجزائر بشــكل مبارش وعرب املشــاركة 
يف تفعيل منظومات التنّصت والرصد، إرسائيلية الصنع، وهي تعرف 
متاما طبيعة العالقة اإليرانية ـ الجزائرية، وبأّنها ال تختلف جوهريا عن 

عالقات الجزائر مع تركيا وجنوب افريقيا ومر، عىل سبيل املثال.
التحــدي الثالــث، هــو الدعــم الكامــل للقضيــة الفلســطينية، ورفض أي 
حديــث عــن تطبيــع قبــل حــل القضية الفلســطينية حال عــادال. فموقف 
التاريخــي املعــادي للعــدوان  العــريب  الجزائــر هــو مــن بقايــا املوقــف 
اإلرسائيــي، وهــي الدولــة العربيــة املســتقرّة الوحيــدة، التــي ال متــارس 
التطبيــع العلنــي وال التطبيــع الــّري، وال تقــف بالــدور لالنضــام إىل 
بالشــأن  العربيــة، يف عالقــة  السياســية  الخريطــة  الركــب اإلرسائيــي. 
الفلســطيني، تتشــّكل مــن دول فاشــلة ومنهــارة ال سياســة لهــا، ودول 
تطبيــع علنــي، ودول تطبيــع رّسي، إضافــة إىل دول وعــدت إرسائيــل 
بإنشــاء عالقــة معهــا، كــا يرّدد مســؤولون إرسائيليون ليــل نهار “هناك 

دول أخرى عىل الطريق”.
لــو ضمنــت )إرسائيــل( أن تبقــى الجزائــر لوحدهــا يف املوقــف العــريب 
التقليــدي، ملــا هّمهــا األمــر كثــرا، لكّنهــا استشــعرت خطــرا مســتقبليا 
بأن تقوم الجزائر عربيا مبا تقوم به افريقيًا، وتقوم بالتصّدي للتغلغل 
اإلرسائيــي يف الوطــن العــريب. ومــع كل هــذا فــإّن )إرسائيــل( ليســت 
الجزائــر، وال تعتــرب مواجهتهــا ضمــن  مــع  بالدخــول يف صــدام  معنيــة 
أولوياتهــا، لكّنهــا مســتعّدة للقيــام بالكثــر ضّدهــا يف ســبيل تثبيــت 
تعميــق تحالفهــا مــع املغــرب، وتثبيــت أقدامهــا يف املغــرب العــريب 

االحتجــاج ضــد تلــك االتفاقــات باملنــع والقمع، ليظهر للعــامل أّن االتفاق 
ال يواجه أّي اعرتاض شعبي داخل املجتمع املغريب. لكن بعد سنة من 
االتفــاق، مــا الــذي حــدث؟ حــدث أمران. األول، اســتمرار حركــة املقاومة 
الشــعبية املغربيــة للتطبيــع، ممثلــة يف حــركات ووقفــات االحتجاج التي 
تشــهدها عــدة مــدن وقــرى مغربيــة عنــد كّل مناســبٍة تســتدعي التذكــر 
باملوقف الشــعبي املغريب من نرة القضية الفلســطينية. ويف الوقت 
نفســه، تضاعــف نشــاط املجتمــع املــدين املناهــض للتطبيــع مــن خــالل 
البيانــات والفعاليــات التــي ينظمهــا للتحذيــر مــن خطــورة التطبيــع عــىل 
أبدعهــا  رمزيــة  مبــادرات  ظهــرت  كذلــك،  املغــريب.  املجتمــع  متاســك 
ناشــطون عــىل مواقــع التواصــل، للتعبــر عــن رفــض املجتمــع املغــريب 
الدولــة  ممثــل  زارهــا  التــي  األماكــن  تطهــر  مبــادرة  قبيــل  مــن  التطبيــع، 
العربية يف املغرب من "دنس" وجوده فيها. وكّل هذه األحداث النابعة 
مــن عمــق املجتمــع املغــريب، وبطريقٍة تلقائيٍة، ويف تحدٍّ لقرارات املنع 
الرســمية، غــر املعلنــة، لــكّل مناهضــة أو معارضــة للتطبيــع أو االحتجــاج 
عليــه أو التنديــد بــه، تجّســد حقيقــة الرفــض الشــعبي املغــريب للتطبيــع، 
وهــو  الشــعبية،  رشائحــه  وبــن  املجتمــع  داخــل  متجــّذر  موقــٌف  وهــذا 
موجــود ومســتمر منــذ عــدة عقــود، وســيبقى قوًيــا ومســتمًرا، عــىل الرغم 
مــن كّل محــاوالت املنــع والقمــع الرســمي، ألّنــه مبنــيٌّ عــىل قيــٍم هــي مــن 
صميــم إميــان املغاربــة بعدالــة القضيــة الفلســطينية، وبرفضهــم الفطــري 
للظلــم الــذي تجّســد السياســات الصهيونيــة االحتاللية والعنرية أبشــع 

صوره يف عاملنا الحارض.
الحدث الثاين الذي كشف عنه هذا التطبيع هو الوجه البشع للمطّبعن 
املغاربــة داخــل األوســاط الرســمية، وبعــض األوســاط املحســوبة عــىل 
اتفــاق  عــىل  رســمًيا  املغــرب  وّقــع  إن  فــا  واألعــال،  والثقافــة  اإلعــالم 
رئيــس  مقّدمتهــم  ويف  املغاربــة،  الدبلوماســيون  نــي  حتــى  التطبيــع 
الدبلوماسية املغربية، نارص بوريطة، تربيراته باألمس بأّن األمر ال يرقى 
أمــام  تاريخيــة، حتــى أصبحنــا  لعالقــات  اســتئناف  وإمنــا  "تطبيــع"،  إىل 
ترســانٍة جديــدٍة مــن املصطلحــات التــي تتحــّدث رصاحــة عــن "العالقات 
اإلســرتاتيجية" و"الرشاكــة اإلســرتاتيجية" و"التفاهــم الكامــل". وأخــًرا، 
الكيــان  زيــارة وزيــر دفــاع  التاريخيــة" لوصــف  "الزيــارة  وليــس آخــًرا، عــن 
الصهيــوين، بنــي غانتــس، إىل املغــرب، واعتبــار "االتفــاق األمنــي" الــذي 

احتفــل اإلعــالم اإلرسائيــي مبا ســاها الزيــارة التاريخية ذات املدلول 
اإلســرتاتيجي، التــي قــام بهــا وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــي الجرنال 
تفاهــٍم  اتفــاق  وّقــع خاللهــا  التــي  للمغــرب،  غانتــس،  بينــي  املتقاعــد 
عســكري وأمنــي ومخابــرايت، مل يســبق للدولــة العربيــة أن وّقعــت مثله 
بــأن  خــرا  )إرسائيــل(  واســتبرشت  العــريب.  التطبيــع  دول  مــن  أي  مــع 
وضعــت “قدمــا ثابتــة” يف منطقــة شــال أفريقيــا، متّكنهــا، كا تّدعي 

من محارصة التوّسع يف الوجود اإليراين يف القارة السوداء.
سياسة ذكية وأهداف خبيثة

الجزائــر  بــن  التوّتــر  تصاعــد  اســتغالل  إىل  )إرسائيــل(  ســارعت  لقــد 
العــريب. وتباهــى  أنفهــا يف املغــرب  لتقــوم بتعميــق حــرش  واملغــرب 
هــو  أّنــه  )يبــدو  لبيــد  يائــر  اإلرسائيــي  الخارجيــة  وزيــر  مــن  مقّربــون 
يف  ســاهمت  املغــرب،  زيارتــه  خــالل  تريحاتــه  بــأن  املقربــون( 
التصعيــد وقطــع العالقــات بــن البلديــن العربيــن. وجــاء يف توضيــح 
رصيح للموقف اإلرسائيي: “)إرسائيل( واملغرب رشيكان مهّان يف 
املحــور الرباغــايت اإليجــايب، مقابــل املحور املعاكس الذي تشــارك 

فيها الجزائر وإيران”.
ترجمة هذا الكالم يف  )إرسائيل( هو أن من “حّقها” الدفاع عن نفسها 
يف مواجهــة إيــران وحلفــاء إيران. وكعادتهــا أطلقت املواعظ للجزائر: 
“مــن األفضــل للجزائــر أن تكــرّس جهودهــا لحــل املشــاكل الكثــرة التــي 

تواجهها، ويف مقدمتها مشاكلها االقتصادية الصعبة”.
لو كانت العالقة بن املغرب والجزائر عىل ما يرام، لكان من الصعب 
جــّدا عــىل )إرسائيــل( أن تحّقــق مــا حققتــه مــن اخرتاقــات يف املغــرب 
العريب، عىل األقل ليس باملستوى الذي شهدناه مؤخرا، ولكنها رأت 
قطــع العالقــات هــو فرصــة ســانحة، واســتغّلتها بــذكاء لتحقيــق مآربهــا 
تــرى فيهــا  التــي  الخبيثــة، ويف مقدمتهــا تفكيــك املنظومــة العربيــة، 
خطرا عىل املدى البعيد، وكذلك فرض معادلة ســالم مقابل الســالم 
عــىل العــرب، وتهميــش القضيــة الفلســطينية أكــر فأكــر، إضافــة إىل 
بســط هيمنة اســرتاتيجية تتجاوز الرشق األوســط نحو القارة اإلفريقية 

بأرسها.
لماذا استهداف الجزائر؟

الجزائر اليوم هي من الدول العربية القليلة، التي وضعت نفســها يف 
موقــع خــارج نطــاق النفــوذ اإلرسائيــي )كانــت هنــاك اتصــاالت بدايــة 
القــرن، لكّنهــا رسعــان مــا توّقفــت(. وهــذا املوقــع يف حــد ذاتــه مصــدر 
قلــق للدولــة العربيــة، التــي حّققــت نجاحــا عربيــا فــاق كل توّقعاتهــا، 
فهــي مل تســتطع فقــط تحييــد الــدول العربيــة عــن الــراع، بــل أقامــت 

تحالفات معها جعلت هذه الدول أقرب إليها منها إىل فلسطن.
ليــس فقــط أن الجزائــر ترفــض االنضــواء تحــت مظّلــة التطبيــع العلنــي، 
وال متارس التطبيع املخفي، بل هي تواجه )إرسائيل( بثالثة تحّديات 

كربى:

عندمــا وّقــع املغــرب نهايــة العــام املــايض )2020( اتفــاق التطبيــع مــع 
إرسائيل، تحت إرشاف إدارة الرئيس األمريك الســابق، دونالد ترامب، 
حاولــت الســلطات املغربيــة أن تســوق ذلــك االتفــاق عــىل أنــه مختلــف 
الكيــان  مــع  التــي وقعتهــا دول عربيــة مطّبعــة  االتفاقــات  عــن كّل  متاًمــا 
الصهيــوين. وصــدرت تريحــات رســمية عــن مســؤولن مغاربــة تؤكد أّن 
األمــر ال يتعلــق بـ"التطبيــع" كــا هــو معــروف يف الــرشق العــريب، وإمنــا 
باســتئناٍف لنــوٍع مــن العالقــة اإلنســانية مــا بــن املغــرب وإرسائيــل التــي 
يعيش فيها نحو مليون يهودي من أصول مغربية، أغلبهم اختاروا طوًعا 
يف ستينيات القرن املايض هجرة "أرض األجداد" واالستقرار يف "أرض 
امليعــاد" عــىل حســاب ســكان األرض الفلســطينين الذيــن إمــا قتلــوا أو 
هّجروا أو ظلوا يعيشون مواطنن من درجة ثانية يف دولٍة عنريٍة ينّص 
دســتورها عــىل أّنهــا "دولــة يهوديــة". كــا صــدرت تريحــاٌت تنفــي أن 
يكون االتفاق املغريب اإلرسائيي جزًءا من "اتفاقات أبراهام" املندرجة 
تحــت مــا كانــت تســّمى "صفقــة القــرن" التــي كان عّرابوهــا يقولــون إّنهــا 
تبــادل لـــ "الســالم مقابــل الســالم" وانخرطــت فيهــا دوٌل عربيــٌة ال حــدود 
لهــا مــع إرسائيــل، ومل يســبق لهــا أن خاضــت حروًبــا ضــد إرسائيــل، مثــل 
اإلمــارات والبحريــن والســودان. التربيــر الثالــث الــذي حاولت الســلطات 
املغربيــة أن تســوق بــه اتفاقهــا مــع الدولــة العربيــة أّن يف االتفــاق خدمــة 
للمصلحــة الوطنيــة املغربيــة، يف إشــارة إىل مقايضــة ربــط عالقــات مــع 
إرسائيــل مقابــل اعــرتاف اإلدارة األمركيــة الســابقة بســيادة املغرب عىل 
الصحــراء املتنــازع عليهــا مــع جبهــة بوليســاريو، املدعومــة مــن الجزائــر، 
وصــدرت آنــذاك تطمينــاٌت بــأّن االتفــاق ال يســتهدف الجزائــر. وأخــًرا، 
ولرفع الحرج الذي سّببه ذلك االتفاق، بالنسبة لرأس الدولة يف املغرب 
الــذي يــرأس لجنــة القــدس، وللحكومــة التي كان يقودها حزب إســالمي، 
القضيــة  الرســمي يضــع  أّن املغــرب  والبيانــات  التريحــات  تضاعفــت 
رســمًيا،  الدعــوة  ووجهــت  القوميــة.  أولوياتــه  مقدمــة  يف  الفلســطينية 
وبرعاية من العاهل املغريب، لقيادة حركة حاس الفلسطينية، للتأكيد 

عىل استمرار الخط املغريب الداعم للقضية الفلسطينية.
كّل هذه التريحات والتربيرات كانت جزًءا من حملة إعالمية رســمية 
ضخمــة، قادتهــا الســلطات املغربيــة الرســمية لرتويــج اتفاقهــا مــع الكيان 
الصهيــوين. ويف املقابــل، وداخــل املغــرب متــت مواجهــة كّل حــركات 

عموما.
هجمة إسرائيلية في إفريقيا

قــد يبــدو التطبيــع املغــريب مــع )إرسائيــل( انســالخا عــن األمــة العربية، 
فاملغرب ينضم إىل الركب العريب الجديد السائر نحو تل أبيب، وهو 
بهذا يركب املوجة القامئة فعال، وما يسمعه من دول عربية أخرى هو 
دعــم وليــس تنديــدا. مــن هنــا الجــرأة عىل رفع مســتوى العالقة العلنية 
مــع )إرسائيــل(، التــي تســتغل ذلــك لتحقيــق مــآرب يف املغــرب نفســه 
وعــىل املســتوى العــريب واإلفريقــي. تســعى )إرسائيــل( يف الســنوات 
األخرة إىل توسيع عالقاتها ووجودها يف الدول االفريقية، وقام رئيس 
الوزراء اإلرسائيي السابق بنيامن نتنياهو، بسلسلة من الزيارات يف 
افريقيــا، أســفرت عــن قفــزة يف العالقــات اإلرسائيليــة االفريقية، وأّدت 
إىل زيــادة كبــرة يف الصــادرات العســكرية ووصلــت إىل القــرار بضــم 
)إرسائيل( كعضو مراقب يف منظمة الوحدة االفريقية مع مسعى إىل 

رفع مستوى التمثيل.
ويعتقــد مهندســو اســرتاتيجية )إرسائيــل ( اإلفريقيــة، أّن املغــرب هــو 
مــكان ثابــت تقــف فيــه إرسائيــل لتحــرّك “العــامل االفريقــي”، كــا تريــد 
وبقدر ما تستطيع مّا تريد. يف مقال نرش مؤّخرا، قّدر الخبر األمني 
الــراع  حلبــة  ســتكون  افريقيــا  أن  ســرتينوفيتش،  داين  اإلرسائيــي 
يبــدو مل  مــا  الــذي يف  وبنــى تقديــره،  وإيــران.  بــن إرسائيــل  املقبلــة 
يخرتعه بل سمعه من مسؤولن، عىل ما وصفه بالتغير يف السياسة 
الخارجيــة اإليرانيــة بعــد انتخــاب رئيــي باتجــاه االســتثار يف التمــدد 
يف الرشق األوســط وافريقيا. ودعا إىل التصّدي ملا ســاه أذرع إيران 
وحــزب اللــه يف إفريقيــا، واعتربهــا مصــدرا للقلــق األمنــي مــن جهــة، 
اللــه  حــزب  مقدمتهــا  يف  إلرسائيــل  معاديــة  منظــات  لتمويــل  وقنــاة 

اللبناين من جهة أخرى.
أنــه  يعتقــد  مــا  لتحقيــق  )إرسائيــل(  يســتغل  أنــه  املغــرب  يعتقــد 
مــع  والعالقــة  الجزائــر  مــع  واملواجهــة  الغربيــة  الصحــراء  يف  مصالحــه 
الواليــات املتحــدة وتطويــر قدراتــه العســكرية واملخابراتيــة. ولكــن لــو 
وضعنــا كل هــذا، عــىل عاّلتــه، يف امليــزان فهــو أقــل بكثــر مــا تجنيــه 
إرسائيــل اســرتاتيجيا، يف الحصــول عــىل أهــم إنجــاز وهــو إنهــاء الــراع 
العــريب اإلرسائيــي، واإلبقــاء عــىل اإلطــار الضّيــق للــراع مــع الشــعب 
الفلســطيني. إضافــة إىل الغنائــم االســرتاتيجية املتمّثلــة يف تفكيــك 
املنظومة العربية وإخضاع املغرب ملنطق الراع مع إيران واستغالل 

أرضه منطلقا للنبش يف الدول االفريقية املختلفة.
يقول املغرب بأّنه يسعى للمصالحة مع الجزائر، ومن املؤّكد أّنه يريد 
ذلك برشوطه، فعليه أن يعي أن الحلف العسكري مع إرسائيل هو سر 
باالتجــاه املعاكــس. )إرسائيــل( تحرش أنفها يف الخالفات والراعات 
العربيــة لبنــاء التطبيــع، ومــن مصلحتهــا تأجيــج هــذه الراعــات. ومــن 

يريد حاّل لألزمة بن املغرب والجزائر عليه أن يبتعد عن )إرسائيل(.

كبــر  انتصــار  مبثابــة  الزيــارة،  هــذه  مبناســبة  إرسائيــل،  مــع  توقيعــه  تــم 
سيعطي للمغرب تفّوًقا اسرتاتيجًيا يف محيطه اإلقليمي. ومبوازاة هذه 
الهرولة الرسمية نحو التطبيع، كان الوجه البشع للتطبيع ما كشفت عنه 
نخٌب محسوبٌة عىل مجاالت الثقافة واإلعالم والفن، وأغلب وجوه هذا 
التطبيع من الفاشلن يف مجاالتهم أو أصحاب حاالت نفسية تستدعي 
علــم النفــس لفهــم )وتفســر( حــاالت االبتهــاج املــريض التــي تعــربِّ عنهــا 
مالمحهم يف صورهم التذكارية مع ممثل الكيان الصهيوين يف الرباط، 
أو يف أثناء زياراتهم لدولة االحتالل العنرية، أو بتدويناتهم املستفزَّة 
للفــت االنتبــاه إىل مــا يرتكبونــه مــن جرائــم ال ميلكــون األهليــة العقليــة 

الستيعاب مدى فظاعتها وقذارتها.
التطبيــع  يــرّبر  أن  يحــاول  الــذي  الرســمي  باملوقــف  األمــر  تعلــق  وســواء 
باملصلحــة العليــا للمغــرب، أو باملواقــف التافهــة والبهلوانيــة للمطّبعــن 
الجــدد، التــي تحــاول طأمنــة النفــوس وتجميــل التطبيــع، فــإّن خطورة هذا 
الرطــان لــن تظهــر اليــوم، وإمّنــا بعــد فــوات األوان. ولنــا يف الــدول التــي 
سبقت املغرب إىل التطبيع أكرب دليل حّي عىل أّن الكيان الصهيوين ال 
تهّمه ســوى مصلحته هو بالدرجة األوىل، وأينا وضع قدمه إاّل وســبقته 
أطاعــه االنتهازيــة واألنانيــة، وخططــه الجهنمية لبــّث التفرقة وزرع الفنت 
وشــّق الصفــوف وإشــعال الحــروب وبــّث الخــراب والدمــار، ونرش الفســاد 
وتدمــر القيــم التــي تشــّد لحمــة املجتمعــات وتقــّوي شــوكة الشــعوب. 
مــا يوصــف اليــوم بعالقــات اســرتاتيجية وزيــارات تاريخيــة واتفاقــات غــر 
مســبوقة قــد يصبــح غــًدا أخطبوًطــا ميــّزق املنطقــة، ويســتغل مقــّدرات 
شــعوبها ويتحّكــم يف سياســاتها، مســتغاًل حالــة االنهيــار التــي تعيشــها 
والخالفــات التــي متــّزق دولهــا، فالعقيــدة الصهيونيــة تقــوم عــىل تفــّوق 
الفكــر الصهيــوين، وتخــدم هيمنتــه عــىل شــعوب العــامل وســيطرته عــىل 
مقّدراتــه لخدمــة فكرهــا الدينــي العنــري. مســتقبل منطقتنــا املغاربيــة 
الشــعبي للتطبيــع  الرفــض  اليــوم عــىل املحــّك، واآلمــال معقــودة عــىل 
بــكّل أشــكاله، متاًمــا كــا حــدث ويحــدث يوميــا يف مــر واألردن، حيث 
أنــواع  لــكّل  عقــود  عــدة  منــذ  واألردين،  املــري  الشــعبان،  يتصــّدى 
املخططــات الصهيونيــة، ألّنهــا يعرفــان أّن مــن ســيدفع الثمــن مســتقباًل 
محاربــة  يف  التاريخيــة  مســؤولياتها  تتحّمــل  ال  عندمــا  الشــعوب،  هــي 

رسطان التطبيع.

)إرسائيل( تحرش أنفها يف أزمة 
المغرب العريب وهذا خرب سيئ

لك هؤالء المطبِّعني بيننا!

جمال زحالقة
صحيفة القدس العريب

عيل أنوزال
العريب الجديد

كان الوجه البشع للتطبيع ما 
كشفت عنه نخٌب محسوبٌة على 
مجاالت الثقافة واإلعالم والفن، 
وأغلب وجوه هذا التطبيع من 
الفاشلين في مجاالتهم أو أصحاب 
حاالت نفسية تستدعي علم 
النفس لفهم )وتفسير( حاالت 
ر عنها  االبتهاج المرضي التي تعبِّ
مالمحهم في صورهم التذكارية 
مع ممثل الكيان الصهيوني في 
الرباط، أو في أثناء زياراتهم لدولة 
االحتالل العنصرية، أو بتدويناتهم 
ة للفت االنتباه إلى ما  المستفزَّ
يرتكبونه من جرائم ال يملكون 
األهلية العقلية الستيعاب مدى 
فظاعتها وقذارتها.

لو ضمنت )إسرائيل( أن تبقى 
الجزائر لوحدها في الموقف العربي 

التقليدي، لما هّمها األمر كثيرا، 
لكّنها استشعرت خطرا مستقبليا 

بأن تقوم الجزائر عربيا بما تقوم به 
افريقيًا، وتقوم بالتصّدي للتغلغل 

اإلسرائيلي في الوطن العربي. 
ومع كل هذا فإّن )إسرائيل( ليست 

معنية بالدخول في صدام مع 
الجزائر، وال تعتبر مواجهتها ضمن 
أولوياتها، لكّنها مستعّدة للقيام 

بالكثير ضّدها في سبيل تثبيت 
تعميق تحالفها مع المغرب، 
وتثبيت أقدامها في المغرب 

العربي عموما.
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غزة/ رامي رمانة:
املانحــن  مــن  طلبهــا  غــزة  قطــاع  بلديــات  جــددت 
وشــبكات  الطــرق  أرضار  إصــاح  عــى  مبســاعدتها 
العــدوان اإلرسائيــي  التــي خلفهــا  امليــاه والــرف 
يف مايــو/ أيــار عــى القطــاع، وذلك قبل بلوغ فصل 

الشتاء ذروته.
وأشارت البلديات إىل أن التدخات التي اتخذتها 
لجــان الطــوارئ منــذ العــدوان األخــر، نجحــت إىل 
حد ما يف السيطرة عى تبعات املنخفض الجوي، 

لكنها عربت عن تخوفها من فقدان السيطرة.
وحســب اللجنــة الحكوميــة العليــا إلعــار غــزة، فقد 
بلــغ إجــايل خســائر قطــاع الطــرق يف عــدوان مايــو 
املنرم نحو )62.4( مليون دوالر، وخسائر املياه 
والــرف الصحــي )17.6( مليــون دوالر، وخســائر 
 )13.1( املحــي  والحكــم  البلديــة  مرافــق  قطــاع 

مليون دوالر.
وأوضــح املتحــدث باســم لجنــة الطــوارئ يف بلديــة 
غــزة، حســني مهنــا، أن بلديتــه اتخــذت جملــة مــن 
اإلجــراءات االحرتازيــة وأعــال الصيانــة، قبــل بدايــة 

املنخفض.
البلديــة  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  مهنــا  وقــال 
مــن  بسلســلة  الجويــة  املنخفضــات  اســتبقت 
الخطوات واإلجراءات التي كانت نابعة من حرصها 
عــى ســامة املواطنن واملمتلــكات، منها تنظيف 
مصــارف ميــاه األمطــار كاملــًة، وتجهيــز وتهيئــة بــرك 
بــرك  وتخصيــص  ســابًقا،  املوجــودة  األمطــار  ميــاه 
يف  الصيانــة  أعــال  متابعــة  وأيًضــا  احتياطيــة، 

الشوارع واملناطق املترضرة.
وأضاف أن البلدية وضعت خطة طوارئ قبل بداية 
نشــاطها  ملتابعــة  فرقهــا  وقســمت  الشــتاء،  موســم 

عى أرض امليدان، وزودتها بأجهزة ومعدات.
وأشــار إىل أن البلدية نفذت 8 مشــاريع للمســاهمة 
يف معالجة وتقليل غرق املناطق املنخفضة، ومنع 
ارتفــاع منســوب امليــاه فيهــا، وإجــراء أعــال صيانــة 
والــرف  امليــاه  مرافــق  عمــل  متطلبــات  وتجهيــز 

الصحي واملركبات واآلليات الثقيلة.
من جانبه قال م. مهند معمر، رئيس لجنة الطوارئ 
يف بلديــة رفــح جنــوب القطــاع: إن البلديــة تحــاول 
جاهــدة أن تقــوم باألعــال املخولــة بهــا عــى الرغــم 
من شح اإلمكانات وضعف التحصيات املالية من 

املشرتكن.
وأضح معمر لصحيفة "فلسطن"، أن بلديته بدأت 

يف عمل إجراءات للتخفيف من حدة األزمات التي 
قد تنتج من هطول كميات كبرة من األمطار.

وذكــر أن بلديــة رفــح بحاجــة إىل إنشــاء الخــط الناقــل 
الواصل بن بركة مياه األمطار يف حي الجنينية إىل 
الصيانــة يف شــارع  أعــال  املحــررات، إضافــة إىل 
صــاح الديــن الناتجــة عن إغاق الشــوارع كامًا يف 

أثناء هطول األمطار.
انهيــارات  حــدوث  مــن  خشــيته  عــن  معمــر  وعــرب   
وانجــراف يف الرتبــة يف شــارع الرشــيد يف منطقــة 
يف  البحــر  ميــاه  تقــدم  بســبب  الســويدية  القريــة 
ا إىل تنســيق بن البلدية  أثناء املنخفضات، مشــرً
واألشــغال العامــة وUNDP إلقامــة كتــل خرســانية 
لوضــع  مــرت   800 بطــول  البحــر  شــاطئ  طــول  عــى 
حد للمشــكلة، مشــًرا إىل أنه ُنِش العطاء وبانتظار 

التنفيذ.
كــا ذكــر معمــر أن البلديــة تواجــه نقًصــا يف الوقــود 

عــدم  إىل  إضافــة  املنخفضــات،  ملواجهــة  الــازم 
كفاءة اآلليات بسبب األعطال.

ودعــا املواطنــن للحفــاظ عى نظافــة مصارف مياه 
األمطــار وعــدم رمــي القامــة يف الشــوارع حتــى ال 
وإىل  النســدادها،  وتــؤدي  املصــارف  إىل  تنجــرف 
تصــدر  التــي  واإلرشــادات  النــشات  اتبــاع  أهميــة 
عــن البلديــة قبيــل ويف أثنــاء املنخفضــات الجويــة 

وتساقط األمطار.
مــن  التحصيــل  انخفــاض  أن  إىل  معمــر  أبــو  وأشــار 
املشــرتكن يؤثر يف جوهر الخدمات التي تقدمها 

البلدية وعى دفع أجور ورواتب العاملن.
مــن جانبــه أوضــح مديــر املشــاريع يف وزارة الحكــم 
املحي، م. زهدي الغريز، أن االحتال اإلرسائيي 
البنيــة  يســتهدف  أن  األخــر  عدوانــه  يف  تعمــد 
البلديــات  أن  إىل  مشــًرا  القطــاع،  يف  التحتيــة 
حاولــت جاهــدة إصــاح مــا ميكــن إصاحــه يف ظــل 

 تدمير البنية التحتية للشوارع في الحرب األخيرة على غزة

ضعف اإلمكانات اللوجســتية واملادية الناجمة عن 
حصــار إرسائيــي مســتمر ألكــر مــن خمســة عــشة 

عاًما.
اإلجــراءات  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  وأضــاف   
الرسيعــة التــي نفذتها بلديات القطاع مؤخًرا عقب 
تأثــر  مــن  الحــد  يف  فعــال  دور  لهــا  كان  العــدوان 

املنخفض الجوي.
وأشــار إىل أن وزارة الحكــم املحــي كانــت تتوقع أن 
تغمر الشوارع والطرقات التي تعرضت الستهداف 
االحتــال مبيــاه األمطــار، وأن تطفــو امليــاه العادمــة 
ا، لكــن  إىل الســطح، لكــن التأثــر كان محــدوًدا جــدًّ
هذا ال مينع من تفاقم األزمة عند دخول القطاع يف 

ذروة فصل الشتاء.
ودعــا الغريــز املانحــن إىل التــزام الوعــود إلصــاح 
األرضار الناجمة عن الحروب املتتالية والتي آخرها 

عدوان مايو األخر.

المالية ترفع
 نسبة رصف رواتب 

الموظفني لـ60 % وبحد 
أدىن 1800 شيقل

غزة/ فلسطن:
أعلنت وزارة املالية زيادة دفعة الراتب بدًءا من راتب شــهر نوفمرب 
2021، لتصبــح بنســبة 60 %، ورفــع قيمــة الحــد األدىن مــن 1500 

شيقل إىل 1800 شيقل.
ســُيرف  نوفمــرب  راتــب  بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
االثنن القادم عرب بنيك الوطني واإلنتاج وفروع الربيد حسب اآللية 

املعتادة.
خدمــة  تقديــم  يف  املهــم  املوظفــن  دور  تقديــر  عــى  وشــددت 
حكوميــة تليــق بشــعبنا وتضحياتــه، عــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 
الحكوميــة  الجهــود  باســتمرار  متعهــدًة  الحصــار،  بهــا  تســبب  التــي 
لتحسن واقع رصف دفعة الراتب، كلا سمحت اإلمكانات املالية.

تخصم من الراتب
المسحال: التوافق مع 

عدة بنوك لرصف سلفة 
لموظفي "أونروا" 

غزة/ فلسطن:
قــال أمــر املســحال، رئيــس اتحــاد موظفــي "أونــروا" بقطــاع غــزة، إنــه 
تواصــل مــع عــدة بنوك لرف ســلفة مــن الراتب للموظفن مقدارها 

300 دوالر عى أن تخصم من الراتب عند نزوله.
وأضــاف املســحال يف تريــح صحفــي، أمــس: "تواصلت مع البنك 
لــرف  وفلســطن،  العــريب،  واإلســامي  الفلســطيني،  اإلســامي 
دفعــة، ومشــكورين أبــدوا اســتعدادهم للتعــاون حتــى نــزول الراتــب 

األسبوع القادم".
أنــه حســب رســالة مفــوض األونــروا، فــإن الحــد األقــى  وأشــار إىل 
لنــزول الراتــب هــو الخميــس القــادم، وبنــاًء عــى حاجــات املواطنــن 
تواصلــت مــع البنــوك التــي ســتقدم الســلفة دون أي عمــوالت، وبنك 

فلسطن حسب النظام املعمول به.

"األوقاف" توقع 
مذكرة الستثمار 

أموال التربع من مالزييا
غزة/ فلسطن:

وقعــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، أمــس، مذكــرة تفاهــم مــع 
مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا مــن أجــل اســتثار أمــوال التربعــات يف 

مشاريع تفيد املحتاجن واملؤسسات اإلسامية.
وأكــد وكيــل الــوزارة، د. عبــد الهــادي األغــا، أن املذكــرة تعــد تدشــيًنا 
ملســار مــن مســارات العمــل الخــري واإلغــايث والدعــوي مــن خــال 

الشاكة من أحباء ماليزيا.
وبــن األغــا يف تريــح لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة، أمــس، أن املذكــرة 
مــن خــال متويــل املشــاريع  تنميــة مســتدامة  إحــداث  عــى  تنــص 

الوقفية التي تشف عليها املؤسسة املاليزية.
تحفيــظ  وحلقــات  املســاجد  املشــاريع  تلــك  مــن  "ســينتفع  وقــال: 
مــن  العديــد  صيانــة  إىل  إضافــة  القطــاع،  يف  واملحتاجــون  القــرآن 

املساجد التي ترضرت من جراء العدوان اإلرسائيي األخر".
بدوره، أوضح مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد قمر الزمان، أنه 
ســيتم البــدء يف مشــاريع بقيمــة 500 ألــف دوالر مــن قيمــة التربعــات 

التي يقدمها الشعب املاليزي للشعب الفلسطيني.
وأضــاف قمــر الزمــان يف تريــح صحفــي أن املتربعــن يف ماليزيــا 
ا عندمــا نخربهــم أن أموالهــم جــرى اســتثارها  يكونــون ســعداء جــدًّ
يف رشاء جــزء مــن أرض فلســطن مــن أجــل وقفهــا لخدمة املحتاجن 

وإنجاز أمور مهمة لخدمة املساجد.

قبل ذروة الشتاء

بلديات القطاع تطالب المانحني 
بمساعدتها عىل إصالح األرضار

االتحاد األورويب وفنلندا 
يدعمان التعليم والمياه 

يف الضفة والقطاع
رام الله/ األناضول:

وقعــت حكومــة رام اللــه، أمــس، ثــاث اتفاقيــات مــع االتحــاد األورويب 
وفنلنــدا يدعــان مبوجبهــا قطاعــي التعليــم وامليــاه بقيمــة 18 مليــون 

يورو.
 وتشــمل االتفاقيــة األوىل توصيــل امليــاه ملنطقــة املنطــار يف قطاع غزة 

بقيمة 9 ماين يورو، مقدمة من االتحاد األورويب.
يف حــن تضــم االتفاقيــة الثانيــة دعــم التعليــم وتطويــره بقيمــة 6 مايــن 
يورو، أما الثالثة فتتمثل يف تعزيز صمود سكان املناطق املصنفة )ج( 
والقــدس وقطــاع غــزة بقيمــة 3 مايــن يورو، وهــا مقدمتان من فنلندا. 
وتشــكل املنطقــة )ج( 60 يف املئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وتقــع 

تحت سيطرة االحتال اإلرسائيي.
البنك الدويل يوافق 

عىل رفع تجميد أموال 
مساعدات ألفغانستان

واشنطن/ وكاالت:
ذكــرت وكالــة أنبــاء "رويــرتز"، أمــس، أن البنك الــدويل وافق عى رفع 

تجميد أموال مساعدات إىل أفغانستان.
الــدويل  البنــك  مجلــس  إن  قولهــا  مطلعــن،  مصدريــن  عــن  ونقــل 
وافــق عــى تحويــل 280 مليــون دوالر مــن صنــدوق ائتــاين خــاص 

بأفغانستان مجمدة أمواله إىل وكالتي إغاثة. 
وقــاال إن ذلــك يــأيت ملســاعدة البــاد عــى التغلــب عى آثــار تداعي 
اقتصادهــا يف أعقــاب ســيطرة حركــة طالبــان عــى الحكــم وانســحاب 

الواليات املتحدة.
وأضافا أن الدول املانحة لصندوق إعادة إعار أفغانستان االئتاين 
الذي يديره البنك الدويل وعددها 31 ال بد أن توافق عى التحويل 
قبــل أن يتســنى وصــول األمــوال إىل برنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمة 

األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(.
وتابعا بأنه من املتوقع أن يلتقي املانحون اليوم الجمعة.

نبهت إلى أن االتحاد األوروبي ملتزم دعَم موازنتها
"الشعبية": عىل السلطة اإليفـاء 

بالزتاماتها لمخصصات الشؤون االجتماعية
رام الله/ فلسطن:

شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن عى 
بالتزاماتهــا  اللــه  رضورة إيفــاء الســلطة يف رام 
ملخصصــات الشــؤون االجتاعيــة، منبهــة إىل 

أن االتحاد األورويب ملتزم دعَم موازنتها.
ضمــن  أنــه  أمــس  بيــان  يف  الجبهــة  وأوضحــت 
الجهود التي تبذلها إلنهاء معاناة أبناء الشعب 
املعيشــية  الظــروف  ظــل  يف  الفلســطيني 
واإلنســانية الصعبة التي يعانيها، التقت عدًدا 
مــن الوفــود األوروبية، ودعت املجتمع الدويل 
وخاصــة االتحــاد األورويب لتحمــل مســؤولياتهم 

أبنــاء  تجــاه  واإلنســانية  والقانونيــة  السياســية 
اإلرسائيــي  العــدوان  حلقــات  ووقــف  شــعبنا، 

بأبعاده الشاملة.
بالتزاماتــه  باإليفــاء  األورويب  االتحــاد  وطالبــت 
املالية تجاه فقراء شعبنا وخاصة املستفيدين 
منبهــة  االجتاعيــة،  الشــؤون  مخصصــات  مــن 
االتحــاد  التــزام  أكــدت  كافــة  األطــراف  أن  إىل 
للتنميــة  املخصصــة  املوازنــة  دعــمَ  األورويب 
عمليــة  يف  تأخــر  جــرى  أنــه  إال  االجتاعيــة، 
العــام  يف  املوازنــة  رصف  عــى  التصديــق 
الجاري، من قبل برنامج اإلغاثة التابع لاتحاد، 

ضعــف  رصف  باســتئناف  وعــد  األخــر  أن  إال 
املوازنة املقدمة للربنامج يف العام املقبل.

يعفــي  ال  ذلــك  أن  عــى  الجبهــة  وشــددت 
تجــاه  مســؤولياتها  مــن  وحكومتهــا  الســلطة 
تتحمــل  إنهــا  إذ  وتهميًشــا،  فقــًرا  الفئــات  أكــر 
لــرف  املعتمــدة  املوازنــة  مــن   %  40 نســبة 
مخصصــات الشــؤون، متســائلة: "مل ال يجــري 
توزيــع هــذه النســبة كمســاعدة ماليــة عاجلة أو 
مبلــغ مســتقطع إىل الفقــراء، لحــن حــل األزمــة 
املنحــة  ُتــرف  عندمــا  املبلــغ  بقيــة  ورصف 

كاملًة يف العام الجديد؟".

عدن/ األناضول:
عــدن،  يف  والصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  ناشــدت 
عاصمــة اليمــن املؤقتــة، أمــس، الرئيــس عبــد ربــه 
لوقــف  عاجلــة  إجــراءات  اتخــاذ  هــادي،  منصــور 
حــدوث  مــن  محــذرًة  املحليــة،  العملــة  انهيــار 

مجاعة.
باعبيــد،  وبكــر  أبــو  ذلــك، يف رســالة وجههــا  جــاء 
إىل  والصناعيــة،  التجاريــة  الغرفــة  رئيــس  نائــب 

الرئيس اليمني.
وبحسب الرسالة، فإن "االرتفاع املتسارع ألسعار 
لقيمــة  الكبــر  واالنهيــار  الصعبــة  العملــة  رصف 
العملــة الوطنيــة، يؤديــان إىل اضطــراب خطــر يف 

التجارة والصناعة، ويعيقان استمراريتها".
وحــذرت مــن أن" انهيــار العملــة ســيؤدي يف نهايــة 
الــذي  الســلعي  املعــروض  شــح  إىل  املطــاف 

سيدفع البلد لحافة املجاعة".
التجاريــة  الغرفــة  مبقــدور  يعــد  "مل  وتابعــت: 
التجــار  مــن  منتســبيها  مطالبــة  والصناعيــة 
والصناعين تحمل مزيدا من الخسائر واالستمرار 

يف عدم مراعاة تكلفة رشاء العملة الصعبة".
مصــادر  أفــادت  الــذي  الوقــت  يف  ذلــك،  يــأيت 
مرفيــة لوكالــة "األناضــول"، بــأن "الــدوالر تجــاوز 
يف  مينــي،  ريــال   1700 الخميــس  مســاء  ســعره 
املحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة، للمرة 

األوىل يف تاريخ الباد".
واإلثنــن، أعلــن برنامــج األغذيــة العاملــي، "ارتفــاع 
 90 مــن  أكــر  اليمــن  الغذائيــة يف  املــواد  أســعار 
جــراء   "2021 الجــاري  العــام  مطلــع  منــذ  باملئــة 
انهيــار العملــة. وألكــر مــن مــرة، طالبــت الحكومــة 
اليمنية مؤخرا، املجتمع الدويل واألمم املتحدة، 
إلنقــاذ  مــايل  دعــم  توفــر  عــى  العاجــل  بالعمــل 
الريال من التدهور املســتمر، وتفادي املزيد من 
االنهيار االقتصادي، دون حصول نتائج ملموسة.

وقبــل اشــتعال الحــرب يف اليمــن عام 2015، كان 
متوســط ســعر الــدوالر يف الســوق املحليــة 215 

رياال.

حذرت من حدوث مجاعة
الغرفة التجارية باليمن تناشد اتخاَذ إجراءات لوقف انهيار العملة
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عواصم/ وكاالت:
انضــام  إن  الروســية  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
األطلــي  شــال  حلــف  إىل  أوكرانيــا 
"ناتــو")Nato(  خــط أحمــر بالنســبة لروســيا، 
ســيادة  دعمهــا  الغربيــة  القــوى  أكــدت  فيــا 
مواجهــة  يف  أراضيهــا  وســامة  أوكرانيــا 

الحشود العسكرية الروسية.
كييــف  بــن  حربــا  أوكرانيــا  رشق  ويشــهد 
عــام  اندلعــت  لروســيا  موالــن  وانفصاليــن 
2014 بعــد ضــم موســكو شــبه جزيــرة القــرم، 
وأودى النزاع بحياة أكرث من 13 ألف شخص.

وقال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف 
إن توجــه حلــف الناتــو لضــم جورجيــا وأوكرانيا 
يف  موقوتــة  قنبلــة  مبثابــة  ســيكون  للحلــف 

قلب القارة األوروبية.
-خــال  أمــس  لــه  كلمــة  يف  الفــروف  وأكــد 
األورويب  والتعــاون  األمــن  منظمــة  اجتــاع 
الــدول  تحــول  أن  ســتوكهومل-  يف  املنعقــد 
املجــاورة لنــا إىل نقطــة انطــاق للمواجهــة مع 
روسيا، ونرش قوات الناتو عىل مقربة شديدة 
اإلســراتيجية  األهميــة  ذات  املناطــق  مــن 

ألمننا أمر غري مقبول بشكل قاطع.
وأضاف أن األمن يف أوروبا ال ميكن أن يكون 
ال  أو  يكــون  أن  إمــا  األمــن  هــذا  وأن  مجتــزأ، 

يكون، حسب تعبريه.
الــرويس  الرئيــس  أن  عــىل  الفــروف  وشــدد 
الغــرب  مــع  حــوارا  اقــرح  بوتــن  فادميــري 
بعيــدة  قانونيــة  ضانــات  إىل  للتوصــل 
األمــد بعــدم توســع حلــف الناتــو رشقــا، وإىل 

توافقات تلبي مصالح جميع األطراف.
أن  أكــد  الــرويس  "الرئيــس  أن  وأضــاف 
موســكو ال تريــد نزاعــا مــع أوكرانيــا"، وقال إننا 
مســتعدون التخاذ خطوات ســعيا لحل األزمة 

األوكرانية.
باألســلحة،  أوكرانيــا  مبــد  الغــرب  اتهــم  لكنــه 
العســكري  الحــل  إمكانيــة  وهــم  ســاه  ومبــا 

للنزاع يف دونباس.
قــد  بوتــن  فادميــري  الــرويس  الرئيــس  وكان 
مــن  األطلــي  حلــف  اقــراب  عــىل  ردا  قــال 
حــدود روســيا إن موســكو ســتتخذ اإلجــراءات 

العسكرية املامئة.
ودعــا بوتــن -خــال حفــل يف الكرملــن- إىل 
الدخــول يف مفاوضــات جوهريــة مــع الــدول 
اتفاقيــات  إىل  التوصــل  بهــدف  الغربيــة 
عــدم  لضــان  قانونيــة،  وضانــات  ملموســة 
توســع الناتــو رشقــا وعــدم نــرش أنظمة أســلحة 
األرايض  مــن  شــديدة  مقربــة  عــىل  "تهددنــا 

الروسية".

أمنية" عىل الحدود.
دعمــه  أكــد  األطلــي  شــال  حلــف  وكان 
حدودهــا  حايــة  يف  ألوكرانيــا  الثابــت 

الرشقية.
وأصبحت أوكرانيا -وهي جمهورية سوفياتية 
سابقة تطمح لانضام إىل االتحاد األورويب 
وحلف شال األطلي- بؤرة التوتر الرئيسية 
تدهــورت  اللذيــن  والغــرب  روســيا  بــن 
العاقــات بينهــا إىل أســوأ مســتوى لهــا منــذ 

3 عقود منذ انتهاء الحرب الباردة.
وتقــول كييــف إن روســيا نــرشت أكــرث مــن 90 
ألــف جنــدي بالقــرب مــن الحــدود األوكرانيــة، 
باملقابــل  وتتهــم  موســكو  تنفيــه  مــا  وهــو 
إقليــم  يف  قواتهــا  حشــد  مبواصلــة  كييــف 
دونبــاس )رشقــي أوكرانيا( الذي يســيطر عليه 
تدعمهــم  الذيــن  االنفصاليــون  املســلحون 

موسكو.
الغــرب  حديــث  الروســية  القيــادة  ووصفــت 
أوكرانيــا  عــىل  هجــوم  لشــن  اســتعداده  عــن 
بأنــه تحريــي، لكنهــا دافعــت عــن حقهــا يف 
الــذي  بالشــكل  أراضيهــا  عــىل  القــوات  نــرش 
تــراه مناســبا، وقــد بــدأ الجيــش الــرويس أمس 
األربعــاء منــاورات عســكرية قــرب الحــدود مــع 

أوكرانيا.

يأيت ذلك يف وقت تستعد روسيا لتدريبات 
عســكرية مبشــاركة أكــرث مــن 10 آالف جنــدي 
العســكرية  املنطقــة  قيــادة  أعلنتــه  مــا  وفــق 
التدريبــات  وســُتجرى  الجنوبيــة،  الروســية 
محاذيــة  مقاطعــات  بينهــا  ميدانــا،   30 يف 

ألوكرانيا، وشبه جزيرة القرم وغريها.
دعم غريب

الغربيــة دعمهــا  القــوى  أكــدت  املقابــل،  يف 
ســيادة أوكرانيــا وســامة أراضيهــا يف مواجهة 
الحشــود العسكرية الروسية، محذرة موسكو 

من العواقب.
وقــال وزيــر الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
اعتداءاتهــا  عــىل  روســيا  أرصت  مــا  "إذا 

فستكون هناك عواقب".
أن  الروســية  الخارجيــة  ذكــرت  باملقابــل، 
أوكرانيــا  "إقحــام  أن  لبلينكــن  أكــد  الفــروف 
عواقبــه  األمريكيــة  الجيوسياســية  اللعبــة  يف 

وخيمة".
الــرويس  نظــريه  مــع  صحفــي  مؤمتــر  ويف 
ســريغي الفــروف، أكــد بلينكــن التــزام الغــرب 
"ندعــم  وقــال  وســامتها،  أوكرانيــا  بســيادة 

الخيارات الدبلوماسية لحل األزمة".
وذكــرت وكالــة الصحافــة الفرنســية أن الفــروف 
لحظة مغادرة فادميري بوتن برفقة نظريه األمرييك جو بايدن قاعة االجتاع بجنيفقــال لبلينكــن إن روســيا تحتــاج إىل "ضانات 

تونس/ وكاالت:
التــام  رفضهــا  تونســية  أحــزاب   3 أعلنــت 
إقحــام الجيــش يف الرصاعات السياســية، 
التونــي  العــام  االتحــاد  حــذر  حــن  يف 
يــؤدي  بشــكل  الوضــع  تــردي  مــن  للشــغل 
لخروجه عن السيطرة، وذلك بعد يوم من 
دعوتــه إىل وضــع ســقف زمنــي لإلجــراءات 
قيــس  الرئيــس  أعلنهــا  التــي  االســتثنائية 

سعيد قبل أكرث من 4 أشهر.
أمــس،  أصدرتــه،  مشــرك  بيــان  ففــي 
التيــار  وهــي  األحــزاب،  هــذه  أعربــت 
الدميقراطــي والحــزب الجمهوري والتكتل 
من أجل العمل والحريات، عن استنكارها 
ألقاهــا  التــي  الكلمــة  ملضمــون  الشــديد 
سعيد عند إرشافه عىل اجتاع املجلس 

األعىل للجيوش الثاثاء.
ورفضت األحزاب الثاثة ما وصفته بالزج 
باألجهــزة الحساســة للدولــة يف الخافــات 
عقيدتهــا  عــن  بهــا  والزيــغ  السياســية 

الجمهورية، حسب تعبري البيان.
كا استنكرت إرصار الرئيس قيس سعيد 
عىل اعتاد خطاب يقوم عىل ما وصفته 
االتهامــات  وكيــل  التونســين  بتقســيم 

ملعارضيه.
وكانــت نفــس األحــزاب أصدرت يف اآلونة 

األخرية بيانات تنتقد الوضع الراهن.

طرابلس/ وكاالت:
أفــادت وســائل إعــام ليبيــة أّن محكمــة 
قضــت،  البــاد  جنــوب  يف  اســتئناف 
أمس، بإعادة سيف اإلسام القذايف، 
االنتخابــات  مرّشــحي  قامئــة  إىل 
أســابيع  ثاثــة  بعــد  املقــررة  الرئاســية 
بعدما قبلت طعًنا قّدمه بقرار إقصائه 

من هذه القامئة.
عــن  محليــة  إعــام  وســائل  ونقلــت 
محكمــة  إّن  قولهــا  متعــددة  مصــادر 
اســتئناف ســبها قضــت بقبــول الطعــن 
الــذي قّدمــه ســيف اإلســام القــذايف 
وإعادته إىل السباق االنتخايب، وذلك 
العليــا  املفوضيــة  اســتبعدته  بعدمــا 
املّرشــحن  قامئــة  مــن  لانتخابــات 
لانتخابــات الرئاســية ملخالفته رشوط 

ســعيد  قيــس  الرئيــس  أكــد  املقابــل،  يف 
خــال اجتــاع ملجلس الــوزراء، أمس، أنه 
"ال رجوع إىل الوراء"، و"ال مجال للتفريط 
ويف  الشــعب  ســيادة  ويف  الدولــة  يف 
بــكل وضــوح"،  التــي عــر عنهــا  اختياراتــه 

وفق تعبريه.
األيــام  يف  اإلعــان  ســيتم  أنــه  وأضــاف 
ينتظرهــا  التــي  "املواعيــد  عــن  القادمــة 

الشعب".
ودعــا ســعيد ممثــي القضــاة إىل "تطهــري 
القضــاء"، مشــريا إىل أن جــزءا كبــريا مــن 
القضــاة رشفــاء ولكن هناك من هم ليســوا 

يف مستوى املسؤولية، حسب قوله.
 25 يف  أعلــن  التونــي  الرئيــس  وكان 
يوليو/متــوز املــايض إجــراءات اســتثنائية 
مبوجــب مــا قــال إنــه تفعيــل للــادة الـــ80 
بالخصــوص  وشــملت  الدســتور،  مــن 
الحكومــة،  وحــّل  الرملــان  أعــال  تعليــق 
ســبتمر/أيلول   22 يف  يصــدر  أن  قبــل 
املرســوم 117 الــذي أتــاح لــه االســتحواذ 
فيــه  رأت  مــا  وهــو  الســلطات،  كل  عــىل 
قــوى سياســية عــدة انقابــا عىل الدســتور 

ورضبا للمسار الدميقراطي.
رأس على عقب

التحــاد  العــام  األمــن  قــال  جهتــه،  مــن 
تونــس(  يف  عاليــة  نقابــة  )أكــر  الشــغل 

الرّشح مبوجب قانون االنتخابات.
وســائل  عــىل  حســابات  وتناقلــت 
مشــاهد  االجتاعــي  التواصــل 
مؤيــدي  مــن  عــدد  نّظمهــا  الحتفــاالت 
مبنــى  أمــام  االســام  ســيف  وأنصــار 
فرحتهــم  عــن  معّريــن  املحكمــة، 

بعودته لقامئة مرّشحي االنتخابات.
وقبــل تقديــم أوراق ترّشــحه يف ســبها 
املــايض،  األول/أكتوبــر  ترشيــن  يف 
اإلســام  ســيف  ومــكان  ظهــور  ظــّل 
القــذايف طيلــة ســنوات غامًضــا، كــا 
حــد  اىل  بالرسيــة  تحركاتــه  أحــاط  أنــه 
مــن  األرجــح  كبــري، وذلــك خوًفــا عــىل 
التعــرّض لــه، ال ســّيا وأّنــه كان من أبرز 
أركان نظــام والــده الــذي انقلــب عليــه 

الليبيون.

نــور الديــن الطبــويب، إن الوضــع يف البــاد 
كانــت  وإنــه  عقــب،  عــىل  رأســا  انقلــب 
هنــاك فرصــة للبنــاء لكن تتــم إضاعتها يف 
كل مــرة، حســب تعبــريه. وشــدد الطبويب 
مشــاركته يف ترصيحــات صحفيــة  خــال 
أمــس، عــىل أن الوضــع يف تونــس يحتــاج 

جــاء  اإلســام  ســيف  واســتبعاد 
وفقــا  الرشــح،  رشوط  "ملخالفتــه 
الــذي   ،)7( بندهــا  يف   )10( للــادة 
يكــون  ال  أن  رضورة  عــىل  ينــّص 

 سيف اإلسام  القذايف

ال  حتــى  والرشــد  التواضــع  مــن  كثــري  إىل 
وصفهــا  مــا  إىل  وتصــل  األمــور  تنفلــت 

مبرحلة الندم.
الحكومــة  بــن  تواصــل  ال  أنــه  وأوضــح 
واالتحــاد بخصــوص إعــداد خطــة اإلنعــاش 
الطبــويب  واعتــر  املنتظــرة.  االقتصــادي 

أحــكام  بحقــه  صــدرت  قــد  املرشــح 
أو جرميــة،  نهائيــة يف جنايــة  قضائيــة 
يف   17 املــادة  مخالفتــه  جانــب  إىل 
بندهــا الخامــس، الــذي يشــرط عــىل 
املرشــح الحصــول عــىل "شــهادة خلــّو 

من السوابق".
ألقــت  مســّلحة  مجموعــة  وكانــت 
القبــض عــىل ســيف اإلســام القــذايف 
مدينــة  إىل  ونقلتــه   2011 نهايــة  يف 
الزنتــان يف غــرب البــاد، قبــل أن يُقّدم 

للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
حكــم   2015 العــام  حقــه  يف  وصــدر 
بعــد  بالرصــاص،  رمًيــا  ب"اإلعــدام"، 
جرائــم  بارتــكاب  الضلــوع  بتهــم  إدانتــه 
حــرب لقمــع االنتفاضــة التــي أطاحــت 

بنظام والده العقيد معمر القذايف.

بــودن  نجــاء  الحاليــة  الحكومــة  رئيســة  أن 
بــن  وســيط  مجــرد  وأنهــا  لهــا،  ســلطة  ال 
الجمهوريــة  ورئاســة  األطــراف  مختلــف 
ألنهــا محكومــة باألمــر الرئــايس رقــم 117 
الــذي جعــل الســلطة التنفيذيــة بيد رئيس 

الجمهورية فقط، حسب تعبريه.

 ،2017 ويف  ينّفــذ.  مل  الحكــم  لكــّن 
التــي  املســلحة  املجموعــة  أعلنــت 
كان محتجًزا لديها إطاق رساحه وفًقا 
لقانــون "العفــو العــام" املثــري للجــدل 

الذي أصدره الرملان الليبي.
لكّن إطاق رساحه مل يخضع إلجراءات 
قضائية حّددها قانون العفو العام، إذ 
املحكمــة  أو  العــدل  وزارة  تصــدر  مل 
أّي  قضائيــة(  ســلطة  )أعــىل  العليــا 
قــرار رســمي ترفــع مبوجبــه عــن ســيف 

اإلسام األحكام الصادرة بحّقه.
الشــخصيات  مــن  كبــري  عــدد  وتقــّدم 
البــارزة يف ليبيــا لانتخابــات الرئاســية 
التــي ســيختار الناخبــون خالهــا للمــرة 
األوىل يف تاريخهم رئيًسا عر االقراع 

املبارش.

مقتل 10 موظفني 
بحقل نفطي يف 

اعتداء رشيق سوريا
دمشق/ وكاالت:

أعلنــت الوكالــة الســورية لألنبــاء "ســانا"، أمــس، مقتــل 
10 موظفــن وإصابــة آخــر يف اعتــداء، بريــف ديــر الــزور 

رشقي سوريا.
وقالت إن "املوظفن قتلوا وأصيب آخر بعد االعتداء 
عــىل حافلــة تقلهــم أثنــاء عودتهــم مــن عملهــم يف حقل 

الخراطة النفطي بريف دير الزور الجنويب الغريب".
ومل توضح الوكالة طبيعة االعتداء والجهة التي نفذته.

اتحاد الشغل: الوضع انقلب رأًسا على عقب
أحزاب تونسية ترفض زج الجيش يف الرصاعات السياسية

حكم قضايئ يعيد سيف اإلسالم
إىل قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة الليبية

الصدر يعلن 
اعزتامه تشكيل

حكومة أغلبية وطنية
بغداد/ األناضول:

أعلــن زعيــم التيــار الصــدري يف العــراق مقتدى الصــدر، أمس، اعتزامه 
تشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة مــن دون تدخــل خارجــي بعــد حصــول 
تحالفه السيايس عىل أعىل مقاعد يف الرملان وفق النتائج النهائية.

وجــاء موقــف الصــدر بعــد انتهاء اجتاع مع "اإلطار التنســيقي" )القوى 
السياســية الرافضــة لنتائــج االنتخابــات( التــي جــرت يف 10 مــن أكتوبر/

ترشين األول املايض وأعلنت نتائجها النهائية الثاثاء.
وقــال الصــدر يف تغريــدة لــه عــىل تويــر، "ال رشقيــة وال غربيــة، حكومــة 

أغلبية وطنية".
يذكر أن موقف الصدر املعلن مغاير ملواقف القوى السياسية الرافضة 

لنتائج االنتخابات واملتمسكة بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
مــن جهتــه ذكــر "اإلطــار التنســيقي" يف بيــان لــه، أن "االجتــاع مــع زعيم 

التيار الصدري أكد عىل خروج القوات األجنبية وفق جدول زمني".
وأضــاف البيــان أن االجتــاع "بحــث وضــع آليــات لحــرص الســاح بيــد 

الدولة، وأكد عىل دعم الحشد الشعبي وتنظيمه".
"قــوى  وتحالــف  القانــون"،  "دولــة  ائتــاف  التنســيقي"  "اإلطــار  ويضــم 
الدولة"، وتحالف "الفتح" )فصائل الحشــد الشــعبي بعضها مقرب من 

إيران(، وحركة "عطاء"، وحزب "الفضيلة".
ووفــق النتائــج النهائيــة التــي أعلنتهــا مفوضيــة االنتخابــات، فــإن "الكتلة 
الصدريــة" التــي يتزعمهــا الصــدر تصدرتهــا بالحصــول عــىل 73 مقعــًدا 
بينا حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبويس عىل 37 مقعًدا، 

و"ائتاف دولة القانون" بزعامة نوري املاليك عىل 33 مقعًدا.
هــادي  بــدر  ملنظمــة  العــام  األمــن  بزعامــة  "الفتــح"  تحالــف  وحصــل 
العامري عىل 17 مقعًدا، بعد أن كان ميتلك 48 مقعًدا يف انتخابات 

عام 2018.
وقــادت الكتــل السياســية املعرضة عىل نتائــج االنتخابات احتجاجات 
قــرب املنطقــة الخــراء يف بغــداد للمطالبــة بإلغائهــا أو إجــراء عمليات 
عــد وفــرز شــاملة ملحطــات االقراع وهو مــا رفضته مفوضية االنتخابات 

العراقية التي أجرت عًدا وفرًزا يدوًيا لعدد محدود من املحطات.

مع تواصل الحشد العسكري

ا أحمـــــر روسيـــا تعــــد انضمــام أوكرانيا للناتو خطًّ
وواشنطــن وموسكو تتبـــادالن التحذيـــر من العواقـــب

جانب من  اجتاع سعيد باملجلس األعىل للجيوش
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غزة/ هدى الدلو:
أبــو عويضــة )38 عاًمــا( عاجــزة  مل تقــف الشــابة ســهام 
أمــام إعاقتهــا الحركيــة التــي رافقتهــا منــذ والدتها بســبب 
خلقي، إذ إنها سارعت إىل االندماج يف البيئة املحيطة 
بهــا أواًل، ثــم انطلقــت نحــو املجتمع الخارجي، لتؤســس 
ــا بهــا يهتــم باألشــغال  يف نهايــة املطــاف مرشوًعــا خاصًّ

اليدوية.
وازدادت حامســة "أبــو عويضــة" بعدمــا القــت تشــجيًعا 
كبــًرا مــن عائلتهــا التــي مل ترتكها وحدها، إمنا ســاندتها 
لهــا  رســموا  الذيــن  فهــم  حياتهــا،  يف  ودعمتهــا  بقــوة 
القواعــد األساســية التــي تســر عليهــا نحــو مســتقبلها، 

حسبام تروي لصحيفة "فلسطني".
مؤسســات  نحــو  التوجــه  هــي  خطواتهــا  أوىل  وكانــت 
املجتمع املدين واملشــاركات يف الفعاليات املتعلقة 
بــذوي اإلعاقــة وقضاياهــم، وصــواًل الفتتاحهــا مرشوعهــا 
اليدويــة  لألشــغال  "ســهام"  أســمته  الــذي  الخــاص 
ا إلعالــة  املصنوعــة مــن الخــرز، إذ أصبــح مصــدًرا أساســيًّ

نفسها.
والهدايــا  اإلكسســوار  صنــع  يف  عويضــة  أبــو  وُتبــدع 
بعــض  إىل  إضافــة  عاليــة،  بحرفيــة  الخــرز  حّبــات  مــن 

امليداليات واملجّسامت القّيمة.
ومل تتوقف عند هذا الحد، بل إنها أصبحت عضًوا يف 
فريــق "عهــد وميثــاق" لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وعضــو 
مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي 

اإلعاقة- فرع الوسطى.
وتقــول: "الشــخص الــذي يولد مــع اإلعاقة يكون متأقلاًم 

معهــا، ولكــن املشــكلة التــي يواجههــا تكمــن يف كيفيــة 
لزاًمــا  كان  ولذلــك  املجتمــع،  الفكــرة إىل  هــذه  إيصــال 
عــّي بــذل جهــد مضاعف ليك أمتكــن من الوصول لهذه 

القناعة بالعمل والنجاح واالندماج".
وتســتذكر أكــر مــا آملهــا يف حياتهــا، وهــو عــدم قدرتهــا 
عــى الذهــاب إىل املدرســة يف الســن املســموح بهــا 
بســبب إعاقتهــا التــي منعتهــا مــن القــدرة عــى الوقــوف 
عــى قدميهــا، والبيئــة غــر مهيــأة لذهابهــا لكونها تعاين 

إعاقة حركية.
اشــتعلت  الوقــت  ذلــك  "يف  عويضــة:  أبــو  وتضيــف 
القطــاع  وأصبــح  أصعــب،  الظــروف  وباتــت  االنتفاضــة 
ا يف اإلمكانات التي يحتاج لها ذوو اإلعاقة،  يعاين شــحًّ
مــن  عودتهــن  بعــد  شــقيقاتها  مالزمــة  إىل  فاضطــرت 
املدرســة لتتعلــم منهــن مــا تلقــوه مــن قــراءة وكتابــة يف 

املنزل".
وعندمــا أصبحــت ســنها ١٢ عاًمــا حصلــت عــى كــريس 
متحــرك، ليذلــل أمامهــا الصعــاب وتتمكــن مــن االلتحــاق 
تالهــا  ومــا  االبتدائيــة  املرحلــة  الجتيــاز  األميــة  مبحــو 
وتــدرس  الجامعيــة  باملقاعــد  لتلتحــق  مراحــل،  مــن 
يف  عمــل  فرصــة  تجــد  أن  أمــل  وكلهــا  الســكرتارية، 

تخصصها بعيًدا عن استنزاف طاقتها يف التطوع.
"يف  املعنيــة:  الجهــات  لــكل  برســالة  حديثهــا  وتختــم 
اليــوم العاملــي لــذوي اإلعاقــة ال بــد مــن إيصــال صوتنــا 
ورســالتنا، ولكــوين واحــدة منهــم ومــن معاناتهــم أطالــب 
الجميع بالعدالة واملساواة بني األشخاص ذوي اإلعاقة 
الحتياجاتهــم  وصولهــم  يضمــن  مبــا  املجتمــع،  وأفــراد 

مــن مواءمــة فيزيائيــة ومعلوماتيــة واتجاهاتــه، وتطبيــق 
القانون الخاص بنا لضامن حياة كرمية لنا".

ويف الثالث من ديسمرب من كل عام تحتفل دول العامل 
بيــوم املعــاق العاملــي، الــذي أقرتــه األمــم املتحــدة منــذ 
وتعزيــز  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  لدعــم  1992م  عــام 
الوعــي املجتمعــي بقضاياهــم وحقوقهــم، والعمــل عى 

دمجهم يف جميع جوانب املجتمع.
معاناة ذوي اإلعاقة

واالجتامعــي  النفــي  االختصــايص  يقــول  ذلــك  إىل 
إســامعيل أبــو ركاب: "إن هنــاك ثــالث فئــات هشــة يف 
املجتمع، وهم: األطفال وكبار السن وذوو االحتياجات 
الخاصــة، فهــم األكــر عرضــة للضغــط النفــي واإليــذاء 

بسبب ضعفهم وقلة حيلتهم".
ويوضح أبو ركاب لصحيفة "فلسطني" أن أبرز املشاكل 
املجتمــع،  مــن  التنمــر  هــي  اإلعاقــة  ذوو  بهــا  ميــر  التــي 
التعامــل  الخدمــات، ويف  تقديــم  وعــدم املســاواة يف 

داخل املجتمع، وقلة املوارد الداعمة لهم.
الــذي  النفــي  الضغــط  حجــم  إىل  "إضافــة  ويتابــع: 
املشــاكل  أهــم  ومــن  عليهــم،  وينعكــس  فيــه  يعيشــون 
بالوحــدة  الشــعور  يواجهوهــا  أن  ميكــن  التــي  النفســية 
النفسية واالكتئاب والقلق عامة، خاصة من املستقبل، 

وتدين مفهوم الذات".
ويشــر إىل وجــود منــاذج مرشقــة اســتطاعت أن تثبــت 
املســتحيل،  عمــل  بإمكانهــا  أنــه  اآلخريــن  قبــل  لذاتهــا 

وأثبتوا بالربهان "أن كل ذي إعاقة جبار".
الخطــأ  األفــكار  إىل  املشــاكل  ســبب  ركاب  أبــو  ويرجــع 

عــى  عالــة  أنهــم  وأبرزهــا  اإلعاقــة،  ذوي  الشــخص  عــن 
املجتمــع، وتــدين الدعــم الحكومــي واملؤســي لهــذه 

الفئة، وعدم وجود فرص إلثبات الذات والقدرات.
مــن  أصيلــة  رشيحــة  اإلعاقــة  ذوي  أن  إىل  ويلفــت 
املجتمــع لهــم حقــوق وعليهــم واجبــات، لذلــك يجــب 
كامــل  توفــر  مــع  بكرامــة  بالعيــش  حقوقهــم  إعطاؤهــم 
يصبحــوا  حتــى  لهــم،  والثانويــة  األساســية  االحتياجــات 

مبدعني ومؤثرين.
ويوجه أبو ركاب نصيحته لألرسة قبل املجتمع: "ازرعوا 
أن  لهــم  وأكــدوا  اإليجابيــة،  واألفــكار  الثقــة  أبنائكــم  يف 
إعاقتهــم ال متنــع اإلبــداع، فــاألرسة هي أســاس أي تغير 
عــى  يجــب  ذلــك  إىل  إضافــة  اإلعاقــة،  ذات ذوي  يف 
األرسة البحــث عــن مصــادر القــوة وعــن مواطن اإليجابية 

وأن تنميها".
أن  عــى  التأكيــد  يجــب  املجتمــع  "بخصــوص  ويتابــع 
والثقافــة،  والقانــون  العــرف  ضمــن  سواســية  الجميــع 
لذلــك يجــب احــرتام هذه الفئة وتوفر املناخ اإليجايب 
لإلبــداع، وأي مجتمــع يحــرتم هــذه الفئة فســيجد التأثر 

اإليجايب الذي ينعكس عى الجميع".
الفلســطيني  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  ســّلط  وقــد 

واقــع  عــى  العــام  هــذا  يف  الضــوء 
يف  األطفــال 

الفئــة العمريــة 17-2 ســنة، الذيــن لديهــم إعاقــات، مــن 
واقــع بيانــات املســح الفلســطيني العنقــودي املتعــدد 

املؤرشات 2019-2020.
وحسب بيانات الجهاز املركزي؛ إن 2.4 % من األطفال 
واحــدة  إعاقــة  لديهــم  العمريــة 4-2 ســنوات  الفئــة  يف 
عى األقل بارتفاع يف قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، 
إذ بلغت نحو 3 % و2 % عى التوايل، يف حني بلغت 
نسبة اإلعاقة نحو 15 % بني األطفال يف الفئة العمرية 
17-5 سنة، بنحو 17 % يف الضفة الغربية مقابل نحو 

قطــاع  13 % يف 
غزة.

أّما املرياُع ــ يا حفيظ الّسالمة ــ فهو الكبُش القائد 
الــذي يقــود القطيــَع دون أن يتخّلف أحٌد عنه عى 

اإلطالق.
واملريــاع هــو خــروف يختــارُه الّراعــي فــوَر والدتــه، 
فيمنــع مــن الرّضاعــة مــن أّمــه، فــال يرضــع وال يتلّبــأ 
الّصمغيــة  املــادة  وهــو  الّلبــأ،  يــذوق  ال  أي  منهــا، 
التــي تخــرُج مــن رضع أّمــه يف األيــام الثالثة األوىل 
بعــد الــوالدة، بــل يرضــع مــن علبــة زجاجّيــة تخــرج 
مــن "الخــُرج" املوضــوع عــى ظهــر حــامر القطيــع، 
أّمــه  هــو  الحــامر  هــذا  أّن  الخــروف  هــذا  فيعتقــد 

فيتبعه يف كّل تحّركاته.
وعندمــا يكــرب هــذا الخــروف ويصبح كبًشــا يخىص 
ويطلــق عليــه اســم "امِلرَيــاع"، وال يقــّص يشٍء مــن 
صوفه ليغدو كثيف الّصوف، وذلك بغية "الهيبة" 
التي ينبغي أن يكتي بها القائد، وإلخفاء الُعَجِر 

والُبَجر التي تتنامى يف أنحاء جسده.
"القرقــاع"،  يســّمى  جــرس  رأســه  يف  يوضــع  ثــّم 
وهــذا الجــرس هــو الــذي ميّثــل لغــة األمــر الجتــامع 
ا  القطيع والسر خلفه، فام إن يسر املرياُع مزهوًّ
بالهيبــة  مزداًنــا  الكثيــف  بصوفــه  منتفًشــا  بنفســه 
املصطنعــة، فيهــّز رأســه لينطلــق صــوت "القرقــاع" 
الذي يفهمه القطيع جّيًدا؛ حّتى تتســارع أشــتاُت 
األغنــام للتجّمــع العاجــل واملســر املنتظــم خلفــه 
دون مخالفــٍة أو تأّخــر، ويتبعونــه مطأطئــي الّرؤوس 
اعــرتاض  أدىن  ودون  أمامهــم،  ينظــروا  أن  دون 
منهم عى مســره، ولو ســاقهم إىل الهاوية أو إىل 

حتوفهم.
المرياع وقطيُعُه بين الهاوية والمسلخ

األســمر  حلمــي  األســتاذ  األرديّن  الكاتــُب  يذكــر 
يف مقالــة لــه عنوانهــا "درٌس يف الثقافــة العامــة" 
االتبــاع  حجــم  عــى  تــدالن  وحادثتــني  موقفــني 

األعمى من القطيع ملرياعه.

الحادثة األولى:
"يقــول أحــد األصدقــاء القدامــى: تحــرين قّصــة 
هنا، وهو أّن مرياًعا سار بالقطيع يف منطقة وعرة 
حتى وصل إىل حاّفة واٍد سحيق؛ فانزلقت قدماه 
فســقط أســفل الــوادي، فــام كان مــن باقــي القطيــع 
ــــ واحــًدا تلــو اآلخــر،  ــــ بحكــم االقتــداء  إال أن لحقــه 

لكون الّنعاج والخراف اعتادت أن تقاد".
وهكــذا لقــي القطيــُع حتفه ســقوًطا يف قاع الوادي 
الذي سار إليه متبًعا خطوات املرياع ناظًرا تحت 
قدميه، دون أن يكّلف نفســه أن يرفع رأَســه وينظَر 
التــي  باملهالــك  الطريــق املحفوفــة  ليبــر  أمامــه 

يسلكها دون أدىن تفكر.
الحادثة الّثانية:

"مشــهد آخــٌر، يرويــه أحــد زّوار املســلخ إذ يقــول: 
ذهبــُت مــع أيب يوًمــا إىل املســلخ ورأيــت موقًفــا 
عجيًبــا، فقــد رأيــُت مجموعــًة مــن الّشــياه عددهــا 
عــرشون شــاًة تســاق إىل الّذبــح دون أن تلتفــت أو 
تفّكــر بالهــرب، والحظــُت أنها تتبع كبًشــا قد جعله 
الراعــي قائــًدا لهــم يتبعونــه، وهــذا القائــد مربــوط 
مــكان  إىل  وصلــت  فلــاّم  الراعــي،  ميســكه  بحبــل 
الشــياه،  تلــك  مــن  تنتــرش  الّدمــاء  بــدأت  ذبحهــا 
وُذبَحــت كلهــا باســتثناء القائــد، وبعــد ذبحهــا أخــذ 
بيــت  ــــ  زريبتــه  بــه إىل  القائــد ورجــع  الراعــي هــذا 

الغنم ــ سامًلا معاىف.
فســألُت أيب عن هذا الذي يتبعه الغنم حتى إىل 
ذبحهــا، فقــال يل: "هــذا يســمى "املريــاع" يتبعــه 
الراعــي  مــكان، ويســتخدمه  القطيــع إىل أي  بقيــة 
لجمع القطيع يف كل مكان، ولو كان إىل الذبح".

إىل  يتبعــه  الــذي  القطيــَع  املريــاع  ســاق  وهكــذا 
الذبــح، وبقــي ســامًلا معــاىف يــؤّدي مهّمــة تطويــع 
القطيع للسر بقدميه إىل املسلخ الذي لن يرجع 

منه أبًدا".

الــذي غــدت قدمــه عليــه، فإّما أّنها انزلقــت أو أّنها 
عى وشك االنزالق.

وأّمــا القســم الّثــاين مــن املؤّثريــن فهــم املؤّثــرون 
ــا لــه قيمــٌة وفائــدٌة،  الــذي يقّدمــون محتــوى حقيقيًّ
وهــؤالء قّلــة نــدرة، ووجودهــم رضوري لبنــاء الوعّي 
وترشــيد الجيــل وتنويــر الــدرب، وعــى الّرغــم مــن 
القيمــة العالّيــة التــي تقّدمهــا هــذه الرشيحــة مــن 
املؤّثريــن مل تســلم مــن التشــّكل بصــورة "املريــاع" 
مــع املتابعــني، الــذي تحّولــوا إىل قطعــان تدخــل 
مســالخ املعــارك االفرتاضّيــة بني هــؤالء املؤّثرين، 
يف  الحــوار  آداب  وُتنحــُر  الفضيلــة  دمــاء  فتســيُل 
مــن  قــادر  بقــدرة  يتحــّول  الــذي  التصــارع  مســلخ 
اختــالف يف وجهــات نظــر ميكن احتامله واحتواؤه 
إىل رصاٍع بني الحّق والباطل وبني الكفر واإلميان.

ا بنــره يف هــذه املعركــة،  يرجــع "املريــاع" مزهــوًّ
دمــاء  وتســيل  تتناطــح  القطعــان  تبقــى  حــني  يف 
أخالِقهــا وتتعمــق الــرشوخ بينها يف معارك وهمّية 

أقنعت أّنها معارك وجودّية ورصاعات صفرّية.
ُثّم ماذا؟!

هنــا تظهــر الحاجــة املاّســة إىل ضــّخ جرعــات عالية 
ومكّثفــة وكبــرة مــن الوعي برورة رفــض الّتصنيم 
ا كانوا، والتفريق بني األتباع عى بصرة  لألفراد أيًّ
التــي  والتّيــارات  لألشــخاص  األعمــى  والتعصــب 

ميّثلها هؤالء املؤّثرون.
كــام أّننــا بحاجــة إىل الّتعامل مع التفاهة املنترشة 
التــي غــدت منهًجــا متصاعًدا متكامــاًل يف العوامل 
االفرتاضّيــة وفــق منهجّيات جديدة فاعلة ومغّرة، 
بعيــدة عــن إشــباع املؤّثريــن الّتافهــني شــتاًم، يف 
حــني هــم قــد أوَدوا بجيــٍل عريــٍض ســنقُف يوًماـ ـ إن 
مل نتــدارك ــــ متحّسيــن عــى إفالتــه مّنــا وضياعــه 
"مريــاع"  كّل  خلــف  تاهــوا  وقــد  أيدينــا،  بــني  مــن 

وأخذ بألبابهم كل "قرقاع".

المرياُع في العوالم االفتراضّية
مــاّم يجــب قولــه هنا: إّن ظاهــرة املؤّثرين موجودة 
مــن بدايــة البرشّيــة، وكانت تأخذ أشــكااًل متعّددة 
االفرتاضّيــة  العــوامل  وجــود  مــع  لكّنهــا  ومختلفــة، 
وهجــرة مئــات املاليــني مــن الشــباب مــن عواملهم 
االفرتاضّيــة  العــوامل  هــذه  يف  واإلقامــة  الواقعّيــة 
فغــدا  مختلًفــا،  منحــًى  املؤّثريــن  ظاهــرة  أخــذت 
يتبعهــم  وبعضهــم  ماليــني،  عــدة  يتبعهــم  بعــٌض 

مئات اآلالف، وآخرون يتبعهم عرشات اآلالف.
العــوامل  يف  املؤّثريــن  ظاهــرة  يف  مــا  وأبــرز 
ثقافــة  صناعــة  يف  أســهمت  أّنهــا  االفرتاضّيــة 
املتابعــني  مــن  الكثــر  ســلوك  وطبعــت  القطيــع، 
بسلوك القطيع، وهذا احتاج إىل خلق الكثر من 
املراييــع، فلــكّل قطيــٍع مرياُعــه، ليغــدو “املريــاع” 
العــوامل  الّشــخصّيات حضــوًرا يف هــذه  أكــر  مــن 

االفرتاضّية.
فالجمهــور املنتمــي إىل قطيــع املصّفقــني يغــدو 
انتفاًشــا، ولكّنــه يف  نجمهــم ومتبوعهــم كاملريــاع 
الّصــوف  انتفــاش خّلبــّي ســببه  مــن األحيــان  كثــر 
املتكاثــف الــذي يخفــي تحَتــه العيــوب الحقيقّيــة، 
ويحقــق الهيبــة املصطنعة الجاذبة، فإبهار الّصورة 
وعلــّو الّصــوت أو تنميــق الــكالم أو غــر ذلــك مــن 
الظهــور  أو  للــكالم  العــام  للمظهــر  املحّســنات 
غــدت أشــد تأثــًرا مــن الفكــرة وعمقهــا واملضمــون 

وأصالته.
المرياع بيَن قطيَعين

قســامن؛  االفــرتايّض  العــامل  هــذا  يف  واملؤّثــرون 
ويفســدون  غــّث  كّل  يقّدمــون  تافهــون  مؤّثــرون 
الــذي  فهــؤالء كاملريــاع  القيــم،  ويهتكــون  األذواق 
قــاع  يف  فيســقط  الهاويــة،  إىل  قطيَعــه  يســوق 
الــوادي وهــو يســر عــى خطــى املريــاع، دون أن 
يتبّرَ املآالت، ودون أن ينظر إىل حافة املنحدر 

"ظالل الوهم".. "ظالل الوهم".. 
مجموعة قصصية جديدة 

للكاتب حسين شاكر
جنني/ فلسطني:

صــدرت أخــًرا عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية مجموعــة قصصيــة للكاتــب 
"ظــالل  بعنــوان:  جنــني،  جنــوب  عرابــة  بلــدة  مــن  شــاكر  حلمــي  حســني 

الوهم".
ا، متيــزت باالختــزال والتكثيــف  وتضمــن الكتــاب 243 قصــة قصــرة جــدًّ
بــني  تفاعليــة  بنيــة  وبكونهــا  السديــة املختلفــة،  والدهشــة، وبصياغتهــا 

الكاتب واملتلقي.
وكتب املقدمة الناقد الكاتب السوري د. محمد ياسني صبيح املحارض 

يف جامعة ترشين.
وقــال الكاتــب حســني شــاكر: "إن الطفــرة التكنولوجيــة التــي ســادت يف 
العــامل، وأدت إىل طريقــة تغيــر يف طريقــة التواصــل االجتامعــي؛ قــد 
ا  عكســت نفســها عــى النشــاطات األدبيــة بانتشــار القصــة القصــرة جــدًّ
ملواءمة طبيعتها القصرة واملكثفة هذا التطور، وقد متكنت من إثبات 

وجودها أحد األجناس يف املشهد الثقايف".
وللمؤلف عدة إصدارات ســابقة، وهي: "فصول" و"قناديل" و"للقضبان 

الصفيــح"،  و"شــذرات  أيًضــا"،  روايــة 
إضافة إىل مشاركته يف إصدار كتاب 
مشــرتك بعنوان: "فلســطني يف قلب 
الكّتــاب  ــا" ملجموعــة مــن  ســتني قاصًّ

واألدباء العرب.

العوالم االفتراضّية وسطوة "المرياع"العوالم االفتراضّية وسطوة "المرياع"

الشابة "أبو عويضة" تتحدى إعاقتها الحركية الشابة "أبو عويضة" تتحدى إعاقتها الحركية 
وُتبـــدع بصناعـــــــة الهدايـــــــا مــــــن الخــــرزوُتبـــدع بصناعـــــــة الهدايـــــــا مــــــن الخــــرز

محمد خير موسى
كاتب وباحث فلسطيني

تطالب بالمساواة مع أفراد المجتمع
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القدس املحتلة- غزة/ هدى الدلو:
يــوم  ظــرف  يف  املركبــات  لقيــادة  عشــقها  يكــن  مل 
وليلة، بل منذ أن دخلت عامها الخامس عرش بدأت 
تعّلم قوانينها حتى باتت تتقنها، رغم التعاليم التي 
الوقــت  ذاك  يف  إقامتهــا  بحكــم  القيــادة  تفرضهــا 

بأمريكا الالتينية.
وقــد تجــّرأت عــى تعلــم قيــادة الحافلــة بعدما عادت 
لتصبــح  أبنائــه،  بــن  هوايتهــا  ومارســت  وطنهــا  إىل 

السائقة الوحيدة يف رشكة حافالت القدس.
إنهــا الســيدة املقدســية ســامية أبو علقــم )50 عاًما( 
القــدس املحتلــة،  الســهل يف مدينــة  مــن شــعفاط 
متتلــك رخصــة القيــادة منــذ 35 عاًمــا، وتــرى القيادة 
شغًفا لها وحلًم منذ الطفولة، وتطمح أن تصل يوًما 

ألن تقود املركبات الثقيلة.
وشــغفي  "حلمــي  "فلســطن":  لصحيفــة  وتقــول 

بقيــادة املركبــات ظهــر معــي منــذ مرحلــة الطفولــة، 
أثنــاء  يف  تحقيقــه  مــن  متكنــت  حتــى  معــي  ليكــر 
وجودي يف أمريكا، ومنذ 30 عاًما عدت إىل وطني 
القــدس يف زيــارة إىل أقــاريب، فقــّدر اللــه أن أتــزوج 

ابن عمي وأستقر يف القدس".
ومنــذ ثــالث ســنوات فقــط تجرأت "أبــو علقم" لتحوز 
رخصــة لقيــادة الحافــالت، لتخــوض التجربــة رغــم مــا 
وجدته من اختالف طبيعة القيادة عى أرض الواقع 
عــن واقعهــا يف أمريــكا، تقول: "هنا غالبية النســاء ال 
يعرفــن مــن القيــادة إال دعســة البنزيــن والريك، هذا 

غري طبيعة الشوارع يف مدينة القدس".
وبتشــجيع من زوجها اتخذت خطوتها للعمل ســائقة 
عى حافلة عمومية عى خطوط النقل املحلية يف 
انتقــاد عنــد  القــدس، وذلــك جعلهــا موضــع  مدينــة 
بعــٍض، فــرد عــى بعــٍض بإجابــات مقنعــة لكونهــا ال 

تخجــل مــن قرارهــا، وآخــرون تصــم أذناهــا عنهــم يف 
معهــا  ركوبهــم  أثنــاء  يف  تســمعهم  إذ  قيادتهــا  أثنــاء 

الحافلة.
وتتابــع أبــو علقــم: "بعــض الســيدات اللــوايت يركــن 
باألمــان  يشــعرن  أنهــن  يخرننــي  الحافلــة  معــي 
لكــوين ســيدة مثلهــن، ويعــرن عــن إعجابهــن  معــي 
القيــادة  أجيــد  وأين  حالــك"،  "قــد  بشــخصيتي: 

ويسألنني عن مكان تعلمها، حتى الشباب".
أفــواه  مــن  التــي تســمعها  الســلبية  التعليقــات  ومــن 
بعــض الرجــال والشــباب: "مــا بخــي زوجتــي تشــتغل 
إحنــا  زملــة  و"يــا  مخــزي"،  و"يشء  شــغل"،  هيــك 
عــن  فضــاًل  هــذا  فينــا"،  بتســوق  والســت  قاعديــن 
نظــرات بعــٍض التــي تشــعرها كأنها قادمــة من كوكب 

آخر.
تضيــف أبــو علقــم: "ال أحــب أن تكــون املــرأة أســرية 

البيــت للطبــخ واألبنــاء، ومــا دامت تســتطيع أن تنظم 
توجــد  أن  بــد  ال  تقصــري  دون  جميًعــا  بينهــم  وقتهــا 
لنفســها شــخصيتها، لتفيــد نفســها ومجتمعهــا، وملــا 
اإلســالمية  الرشيعــة  إطــار  عــن  يخــرج  األمــر مل  كان 

والعادات والتقاليد؛ فليس به يشء من الخطأ".
ويف أثناء تجولها يف شــوارع مدينة القدس تنتعش 
بهوائها ونســمته، وتشــعر بالفخر أنها اســتطاعت أن 
تحقــق هوايتهــا يف ربــوع وطنهــا وبــن أبنــاء شــعبها 
الذين يبادرون إىل مســاعدتها، فطاملا عرف العرب 

بأنهم أصحاب شجاعة و"جدعنة" ونخوة.
إىل  تحتــاج  مركبــة  أي  قيــادة  أن  علقــم  أبــو  وتوضــح 
خــرة وذوق وانتبــاه، وتركيــز شــديد يف أثناء القيادة، 
لكونهــا تحمــل يف رقبتهــا أرواح أنــاس معهــا تفكر يف 
كيفيــة إيصالهــم ســاملن غامنن ألهاليهم، لذلك ال 

مجال للتهور والرسعة.

الخليل-غزة/ مريم الشوبيك:
كتــف  عــى  الحجــم  كبــري  أرنــب  جلــس 
جــزرة  أمســك  الــذي  الشــعراوي  صالــح 
نحــو  وبجانبــه  مــاء،  ســقاه  ثــم  وأطعمــه، 
30 أرنًبــا أخــرى بأحجــام متفاوتــة، يربيها 
تبلــغ  الــذي  لبيتــه  األريض  الطابــق  يف 
مســاحته 70 مًرا مربًعا، ويقع يف قرية 

أمريش بالخليل.
واتجه الشعراوي منذ ثالث سنوات إىل 
الغريبــة  الحجــم  الكبــرية  األرانــب  تربيــة 
عــى البيئــة الفلســطينية، وتعيــش عــادة 
يف البــالد البــاردة، يف البدايــة حجمهــا 
املرتفــع  وســعرها  إليهــا،  جذبــه  الكبــري 
الــذي يصــل لنحــو 5000 شــيقل جعلــه 
دخلــه  مــن  ليحســن  تربيتهــا  يف  يفكــر 

املادي.
تربيــة  يهــوى  عاًمــا(   37( الشــعراوي 
عــن  ويتقــى  يبحــث  وكان  األرانــب، 
اهتــدى  حتــى  ســالالتهم،  تربيــة  كيفيــة 

إىل ساللة األرانب األملانية الضخمة.
"مثنهــا  لـ"فلســطن":  الشــعراوي  يقــول 
ا، وهــذا جعلنــي أقتصــد يف  مرتفــع جــدًّ

مصاريف بيتي حتى أستطيع اشراءها، 
مــن  منهــا  زوج  أول  اشــريت  وبالفعــل 
بالداخــل  اللــد  مدينــة  يف  يل  صديــق 

املحتل، وكلفاين 2000 شيقل".
ــا نحــو  ويضيــف: "أصبحــت أمتلــك حاليًّ
30 أرنًبا يف سن 6 أشهر فم فوق، و30 
أخــرى يف ســن صغــرية )40 يوًمــا(، مــن 
والجرمــن  البلجيــيك،  الفلمــش  فصيلــة 

جاين األملاين، وبيبون".
األرانــب  زوج  أن  الشــعراوي  ويذكــر 
يبيعهــم  يوًمــا   40 ســن  يف  العمالقــة 
بـ2000 شيقل، والتي تبلغ 6 أشهر يباع 

الزوج منها بـ2000 إىل 3000 شيقل.
ويبــن أن األرانــب العمالقــة بعدمــا تبلغ 
واحــًدا  كليوجراًمــا  تزيــد  أشــهر  ثالثــة 
بلوغهــا  عنــد  وزنهــا  يصــل  إذ  ا،  شــهريًّ
العــام نحــو 8 9- كيلوجرامــات، ويعيــش 
ســنوات،  ســت  حتــى  العمــالق  األرنــب 

وطوله يصل إىل 80 سم.
األرانــب  أنثــى  أن  الشــعراوي  ويوضــح 
11 خرنًقــا يف املــرة  10 إىل  تضــع مــن 
الواحدة، وخصوبتها عادة تكون مرتفعة 

العمالقــة  األرانــب  تربيتــه  ويصــف 
باملجازفــة الكبــرية، قائــاًل: "بعٌض نعتني 
كبــرًيا  مبلًغــا  أدفــع  ألننــي  باملجنــون 

الشراء أرنب".

الســنوات  خــالل  الشــعراوي  واســتطاع 
الثــالث الوصــول إىل كل مناطــق الضفــة 
الفلســطيني املحتــل  الغربيــة والداخــل 
حتــى الجــوالن، والجليــل األعــى، حيــث 

القت أرانبه الضخمة رواًجا كبرًيا.
ونبــه إىل أن هنــاك طلبــات كثــرية تأتيــه 
من قطاع غزة لتوريدها، ولكن محاوالت 
رفــض  بســبب  بالفشــل  بــاءت  إدخالهــا 
عــر  إدخالهــا  اإلرسائيــي  االحتــالل 

املعابر.
األرنــب  كــم  ليــس  العمــالق  واألرنــب 
الــري، والبلــدي، فهــو ال يتحمــل الحــر، 
منخفضــة  حــرارة  درجــات  يف  ويعيــش 
درجــة   20 عــى  تزيــد  أال  يجــب  صيًفــا 
درجــات  يتحمــل  الشــتاء  ويف  مئويــة، 

الحرارة املتدنية.
حيــاة  عــى  يحافــظ  لــيك  أنــه  ويبــن 
التفريــخ  اســتمرار  ويضمــن  األرانــب 
صيًفــا  يســتعمله  مكيًفــا،  لهــم  خصــص 

ليحافظ عى درجات حرارة متدنية.
عنايــة  إىل  العمالقــة  األرانــب  وتحتــاج 
فائقــة مــن حيــث األكل، والفيتامينــات، 

يف فصل الشــتاء، وســن ســتة أشــهر هي 
أفضــل ســن للتــزاوج، وبعدمــا تبلغ العام 
وزنهــا  تزايــد  بســبب  التــزاوج  ميكنهــا  ال 

وثقلها.

هــادئ  بأنــه  الضخــم  األرنــب  ويتميــز 
وأليف، يصري يشء من األلفة بينه وبن 
صاحبــه، ومنظــره جميــل، وبعــٌض يقتنيه 

بغرض الزينة واالستمتاع مبنظره.

"األعــالف"  الشــعراوي  يطعمهــا  إذ 
والجــزر،  والبقدونــس،  بهــا،  الخاصــة 
خــل  ويســقيها  املســتنبت،  والشــعري 
التــي  املعويــة  التلبــكات  إلزالــة  التفــاح 
الفيتامينــات  عــى  عــالوة  تصيبهــا، 

واألمالح املعدنية.
دخلــه  تحســن  الشــعراوي  واســتطاع 
يف  بنــاء  عامــل  يعمــل  إذ  املــادي، 
الداخــل املحتــل، ولكنــه ال يبيــع بأســعار 
مرتفعــة كــم غــريه، فهــو يراعــي الظــروف 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة 

الفلسطينيون.
املرتفــع  الدخــل  ذوي  أن  إىل  ويشــري 
األرانــب  اشــراء  عــى  يقبلــون  مــن  هــم 
العمالقــة؛ فهــي مرتفعــة الثمــن، بغــرض 
الجميــل  بشــكلها  والتمتــع  الزينــة 

والغريب يف الوقت ذاته.
مرشوعــه،  توســعة  الشــعراوي  ويأمــل 
عمالقــة  أرانــب  مزرعــة  بإنشــاء  فيحلــم 
عــى مســتوى فلســطن، وتصــدر هــذه 
السالالت املمتازة إىل كل أنحاء الوطن 

والخارج أيًضا.

القدس املحتلة- غزة/ هدى الدلو:
املســتوطنن  عبــث  عــى  ســاعات  بضــع  متــضِ  مل 
أعــادت  حتــى  جــراح،  الشــيخ  بجداريــات  املتطرفــن 
ســكان  مــع  املتضامنــن  ســواعد  ورســمها  تنظيفهــا 

الحي.
ثــالث جداريــات كل واحــدة منهــا تحمــل قضيــة معينــة 
ورســالة هادفــة، ليــس للمســتوطنن وجنــود االحتــالل 
اإلرسائيــي فحســب، إمنــا للعــامل ولــكل من تطــأ قدماه 

هذا الحي.
الناشط املقديس رمزي عبايس البالغ من العمر )34( 
الوضــع  بــأن  "فلســطن"  صحيفــة  إىل  يتحــدث  عاًمــا 
يف حــي الشــيخ جــراح بــات هادًئــا منــذ عــدة أيــام، بعــد 
الســيطرة  املســتوطنون  حــاول  إذ  شــهدها  مواجهــات 

عى منازل الحي وإخراج أهله منهم.
يدفعهــم  الواقــع  أرض  عــى  يشء  يوجــد  "ال  ويقــول: 
ســمعهم  بعــد  لكنهــم  التحــرك،  أو  الحــي  للعبــث يف 
املتحــدة  األمــم  يف  الكــرد  محمــد  الشــاب  خطــاب 
مــن املســتوطنن  دفــع مجموعــة  مــا  الغيــظ،  متلكهــم 

ليعيثوا فساًدا يف تخريب الجداريات".
برسعــة انتقــل الخــر بــن شــباب الحــي واملتضامنــن، 
فأخذ كل واحد منهم عى عاتقه إنهاء دوامه الوظيفي 

وعمله، والوجود يف الحي من أجل تنظيف ما ُخرّب.
ترصفــات  كانــت  شــك  "ال  عبــايس:  ويضيــف 
رسيًعــا  فحاولــوا  خوفهــم،  عــن  تنــم  املســتوطنن 

تغيظهــم  التــي  الجداريــات  رش  الدهــان  ببخاخــات 
غــري  تخريبهــا،  عــى  وعملــوا  تحملهــا  التــي  برســائلها 
الســب والشــتم، وحاولــوا إشــعال ضــوء الشــمعدانات 

مبناسبة عيدهم )هانكوت(".
مل يحتمــل شــباب الحــي املشــهد، فعملــوا رسيًعــا عــى 

رســم الجداريــات الثــالث وأعادوها كــم كانت: األوىل 
التــي تحمــل قضيــة قمــع االحتــالل ألي رمــز مــن الرمــوز 
الفلسطينية، بصعود جندي إرسائيي إلنزال البالونات 
التــي  والثانيــة  الفلســطيني،  العلــم  ألــوان  تحمــل  التــي 
رســم فيهــا جناحــان كبــريان لطائــر لتــدل عــى أن حــي 

إخفــاء أي أثــر لدخــول املســتوطنن إىل الحــي بتنظيــف 
اعتقــدوا  التــي  الجداريــات  رســم  وإعــادة  الجــدران، 
وأن  لهــم،  نــرص  للحريــة  ترمــز  لكونهــا  لهــا  تخريبهــم  أن 
اعتداءاتهم املستمرة ستجر أهايل الحي عى الرحيل.

أعــادوا  وأجانــب  القــدس  أحيــاء  كل  مــن  متضامنــون 

التــي  الــكل الفلســطيني، والثالثــة  الشــيخ جــراح يضــم 
كتب عليها: "ال لنكبة جديدة يف حي الشيخ جراح".
أن  عــى  تــدل  املســتوطنن  أن ترصفــات  إىل  ويشــري 

الجداريات وما تحمله تؤملهم؛ فأرادوا إخفاءها.
لــه يف الرســم شــارك يف  ورغــم أن عبــايس ال موهبــة 
إعــادة رســم الجداريــات، حتى ال يســمح للمســتوطنن 
بفــرض واقــع جديــد بعــد املكتســبات واإلنجــازات التي 
لوهلــة  يفكــروا  أو  الجديــدة،  املواجهــة  يف  تحققــت 
كان  لذلــك  ومســتباح،  مستســاغ  الحــي  يف  األمــر  أن 

التحرك رسيًعا.
أما الناشط املقديس إياد أبو سنينة فكانت له بصمة 
يف رســم الجداريــات يف املــرة األوىل، التــي أصبحــت 
رمًزا من رموز النضال واملقاومة يف حي الشيخ جراح، 
فعمــل خفافيــش الليــل )املســتوطنون( عــى تخريبها، 
لكــن أعيــد رســمها، ومل يكتــِف املســتوطنون بذلــك، 
فحاولــوا فــرض واقــع جديــد بتقســيم الحديقــة املنزليــة 
بهــم  الخــاص  العيــد  شــمعدان  ووضــع  الكــرد،  لعائلــة 

بحمية من جنود االحتالل.
تنــم  املســتوطنن  ترصفــات  أن  ســنينة  أبــو  ويوضــح 
الحــي  أهــايل  جميــع  حــاول  لذلــك  اســتفزازهم،  عــن 
بشــكل فــردي التنظيــف وإزالــة آثارهــم، ليوصلوا رســالة 

قضيــة  بــأن  للعــامل 
كل  وتهــم  عادلــة  الحــي 

الفلسطينين. 

المقدسية "أبو علقم" تحقق حلمها بقيادة حافلة كبيرةالمقدسية "أبو علقم" تحقق حلمها بقيادة حافلة كبيرة

صالح الشعراوي يمتهن تربية األرانب العمالقة في الخليلصالح الشعراوي يمتهن تربية األرانب العمالقة في الخليل

عقب عبث المستوطنين.. أهالي الشيخ جراح يعيدون رسم جدران منازلهمعقب عبث المستوطنين.. أهالي الشيخ جراح يعيدون رسم جدران منازلهم

الوحيدة العاملة في شركة "حافالت القدس"

رفًضا لفرض واقع جديد
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الدوحة/)املوفد اإلعالمي( عالء شاميل: 
ال تــكاد تشــعر مبــا تشــاهده عــى شاشــات 
التلفاز إال إذا شاهدت بعينك واستمعت 
عــى  مبشــاعرك  ذلــك  وملســت  بأذنــك 
أرض الواقــع خــالل مباريــات كأس العــرب 
التــي تقــام يف العاصمــة القطريــة الدوحــة 

حتى الثامن عرش من ديسمرب الجاري. 
وتواجــه املنتخــب الفلســطيني مع شــقيقه 
املغــريب يف افتتــاح مشــاركتهام يف كأس 
العــرب بتواجــد فلســطيني وحضــور مغريب 
قــوي عــى مدرجــات الجامهــر يف اســتاد 

الجنوب يف الوكرة. 
اســتاد  مــكان يف  أي  التواجــد يف  وخــالل 
املشــاهد  أنظــارك  كل  تخطــف  املبــاراة 
بــن  املدرجــات  عــى  تحصــل  التــي 
الجامهــر خاصــة مــن الجامهــر املغربيــة 
التــي اســتغلت مواجهــة الفــدايئ بالهتــاف 
لفلســطن والدعــم لقضيتهــا بصــوت واحد 

"يا الحبيبة يا فلسطن".
املغــريب  الجمهــور  أهازيــج  تتوقــف  ومل 
الــذي هتــف لفلســطن يف كل وقــت مــن 

الدوحة/ عالء شاميل: 
الفلســطيني  الوطنــي  املنتخــب  تلقــى 
خســارة موجعــة مــن املغــرب برباعيــة نظيفــة 
يف افتتــاح مشــاركته الخامســة يف النســخة 
يف  املقامــة  العــرب  كأس  مــن  العــارشة 
الدوحة يف الفرتة من 30 نوفمرب وحتى 18 

من شهر ديسمرب الجاري. 
بعــدة عوامــل ســاهمت يف  الفــدايئ  وتأثــر 
الــذي  الوطنــي  للمنتخــب  الســيئة  البدايــة 
جانــب  إىل  الثالثــة  املجموعــة  يف  يلعــب 

منتخبات املغرب والسعودية واألردن. 
• الغيابات والمحترفين

حرمــت  التــي  العوامــل  أبــرز  مــن  وتعتــرب 
أول  يف  قــوي  أداء  تقديــم  مــن  املنتخــب 
مبــاراة لــه يف البطولــة هــي الغيابــات املؤثــرة 
اإلصابــات  بســبب  املنتخــب  صفــوف  عــن 
وغيــاب بعــض املحرتفن لعــدم متكنهم من 

اللحاق ببعثة الفدايئ يف الدوحة.
الفــدايئ متأثــرًا بشــكل واضــح بغيــاب  وبــدا 
الــذي  حــامدة  رامــي  األســايس  الحــارس 

لفلســطن  يغنــي  كان  أن  حتــى  املبــاراة 
يف لحظــة تســجيل املغــرب لألهــداف يف 

املباراة التي فاز بها برباعية نظيفة. 
حينــام  املغاربــة  املشــجعن  أحــد  وذكــر 
رس  عــن  امللعــب  خــارج  يف  معــه  التقنــا 
العظيــم  والحــب  الكبــر  التشــجيع  هــذا 
عــى املدرجــات فأجــاب قائــال: "الهتافات 
نرددهــا بشــكل متواصــل عــى املدرجــات 
ألن  بأفواهنــا  فقــط  وليســت  قلوبنــا  مــن 
فلســطن دولتنــا نحــن أيضــًا وقضيتهــا هــي 

قضية العرب جميعا". 
قلــب  مــن  الوقائــع  هــذه  تشــاهد  حينــام 
الحدث وتسمع الهتافات عن قرب وتسمع 
وعشــقهم  حبهــم  رس  املشــجعن  مــن 
لفلســطن، ال ميكــن أن متــر دون أن تتأثــر 
مــن  الجارفــة  باملحبــة  فرحــًا  تبــي  ورمبــا 

الشعوب العربية لفلسطن.
دامئــا  املغربيــة  الجامهــر  أن  إىل  يشــار 
وتضامنهــا  دعمهــا  عــن  وتعــرب  تســاند  مــا 
املباريــات  يف  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
اللوحــات  خــالل  مــن  الدوليــة  أو  املحليــة 

تجددت إصابته عى مستوى الظهر، إضافة 
لالفتقاد لخربة املدافع مصعب البطاط ايل 
أجــرب الجهــاز الفنــي عى تغير كل التكتيك 
الــذي خطــط له الجهاز الفني يف التجمعات 

واملعسكرات التدريبية.
• الهفوات الفردية

ورغــم األهميــة الكبرة ملشــاركة الفدايئ يف 
عنــارص  مــن  يتطلــب  مــا  وهــو  العــرب  كأس 
مــن  الرتكيــز ألقــى درجــة ممكنــة  الفــدايئ 
األقــل  عــى  أو  أفضــل  نتائــج  تحقيــق  أجــل 
عــن  بعيــدًا  قــوي  وأداء  مبســتوى  الظهــور 

حسابات التأهل لألدواء اإلقصائية. 
وتأثــر املنتخــب الوطنــي بشــكل كبــر جــدًا 
حــارس  مــن  خاصــة  الفرديــة  الهفــوات  مــن 
املرمى عمرو قدورة الذي مل يتعامل بشكل 
جيــد مــع الهــدف األول وهــو مــا فتــح املبــاراة 
عــى مرصاعيهــا وزادت مطامــع املغــرب يف 
يف  خاصــة  األهــداف  مــن  العديــد  تســجيل 
الهفــوات  فيــه  زادت  الــذي  الثــاين  الشــوط 

الفردية من الدفاع وحارس املرمى. 

و"التيفوهات" واألناشيد والشعارات. 
للمشــهد  اســتكاماًل  املشــهد  هــذا  وجــاء 
العظيــم الــذي حــر يف حفــل افتتاح كأس 
الوطنــي  الســالم  غنــاء  تــم  حينــام  العــرب 
طبيعيــة،  بصــورة  املشــاركة  الــدول  لجميــع 
حتى جاء وقت السالم الوطني الفلسطيني 
"فــدايئ فــدايئ" وحينهــا انتفضــت حناجــر 
اآلالف مــن الجامهــر مصاحبــة مــع صــوت 

املغني يف مشهد اقشعرت له األبدان. 
النشــيد  مقطــع  اإلعــالم  وســائل  وتناقلــت 
الوطني الفلسطيني والتفاعل الجامهري 
الكبــر يف ظــل وجــود كثــر مــن القيــادات 
دولــة  أمــر  يتقدمهــم  والرياضيــة  الرســمية 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، ورئيس 

.FIFA االتحاد الدويل لكرة القدم
املجــاورة  املناطــق  يف  التجــول  وخــالل 
حقيقــة  واضــح  بشــكل  ملســنا  للمالعــب 
مــن  العربيــة  الجامهــر  مــن  الكبــر  الحــب 
وللفــدايئ  لفلســطن  جنســيات  عــدة 
للقضيــة  النــرص  بدعــوات  املصحــوب 

والقدس. 

• التراجع البدني
مكــرم  التونــي  املنتخــب  مــدرب  واعــرتف 
تراجــع  شــهد  الثــاين  الشــوط  بــأن  دبــدوب 
بــدين كبــر لالعبــن وهــو ما ســاهم يف هذه 

النتيجة الكبرة. 
بــأداء  الظهــور  الفــدايئ  مــن  وكان املطلــوب 
محاولــة  يف  والهجــوم  الدفــاع  بــن  متــوازن 
لتعديــل النتيجــة يف الشــوط الثــاين لتفــادي 
تؤثــر  قــد  التــي  الكبــرة  الخســارة  هــذه  مثــل 
نفســيُا عى الفدايئ يف مبارايت الســعودية 

واألردن السبت والثالثاء القادمن. 
الدفاعيــة  املناطــق  إغــالق  الفــدايئ  وحــاول 
يف الشــوط األول وهــو مــا زاد مــن الضغــط 
يف  ســببًا  كان  الــذي  املغــريب  الهجومــي 
زيــادة اإلرهــاق البــدين الــذي أثــر عــى أداء 
الشوط الثاين بشكل كبر جدًا وهو ما أجرب 
الفــدايئ عــى الرتاجــع يف املناطق الخلفية 
محــاوالت  أو  هجمــة  أي  يف  يظهــر  أن  دون 
تقليــص  أو  املســار  لتصحيــح  هجوميــة 

النتيجة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الوطنــي  املنتخــب  العــب  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  اختــار 
الفلسطيني عدي الدباغ ضمن قامئة املرشحن لجائزة نجم األسبوع 

بن الالعبن اآلسيوين املحرتفن خارج القارة.
وتألــق عــدي دبــاغ ليقــود فريقــه "أروكا" الربتغــايل إىل تحقيــق الفــوز 
هــدف  ســجل  بعدمــا  املمتــاز،  الــدوري  بطولــة  "بوافيســتا" يف  عــى 
التقدم ثم نجح يف صناعة الهدف الثاين الذي حسم النقاط الثالث.

وقال االتحاد يف موقعه إن الدباغ لعب )90( دقيقة يف مباراة فريقه 
"أروكا"، ســجل خاللهــا هــدف وصنــع آخــر، كــام قــام بصناعــة 3 فــرص, 

وتفوق يف 15 مواجهة.
الدباغ الذي تصدر ترتيب هدايف الدوري الكويتي املوسم املايض, 
يواصــل تقديــم عــروض مميــزة يف الربتغال، حيث ســجل لغاية اآلن 3 

أهداف مبعدل هدف كل 110 دقائق.
وهذه ليست املرة األوىل التي يتواجد فيها النجم الفلسطيني عدي 
الدبــاغ إىل قامئــة املرشــحن وفقــًا لالتحــاد، بعــد تألقــه الالفــت مــع 

فريقه الربتغايل.

غزة/فلسطن:
عــام  أمــن  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  أكــد 
للرياضــة، مســاندته للمواقــف  املجلــس األعــى 
محمــد  املــرصي  النجــم  يقدمهــا  التــي  األصيلــة 
أبــو تريكــة وحديثــه الدائــم خــالل مداخالتــه يف 
القضيــة  مســاندة  رضورة  عــن  الرياضيــة  الربامــج 
الفلسطينية، ونرصته للقدس وغزة أثناء العدوان 

الصهيوين عى غزة.
وأوضــح هنيــة أن النجــم أبــو تريكــة يعــرب عــن القيم 
منوذجــًا  ويقــدم  األصيلــة،  واإلســالمية  العربيــة 
ويظهــر  األمــة،  قضايــا  عــن  الدفــاع  يف  متحــرًا 
يف كل مناســبة للتعبــر عــن أهميــة القيــم التــي 
األديــان  مــا يخالــف  اإلنســانية ورفــض كل  تجمــع 

الساموية.

وأضــاف أن مــا يتعــرض لــه أبــو تريكــة مــن هجمــة 
عرب بعض املنظامت الدولية بعد ترصيحاته عرب 
التصــدي  قنــوات "يب ان ســبورتس" عــن رضورة 
لدعــم املثليــن يف الــدوري اإلنجليــزي، مرفوضة 

بشكل قاطع ويجب وقفها.
كام شجب مواقف بعض وسائل اإلعالم الغربية 
يف  ظهــوره  بعــدم  ومطالبتهــا  تريكــة  أبــو  ضــد 
بالــدوري  الخــاص  الفنــي  التحليــي  االســتوديو 

اإلنجليزي.
ويف نفــس الســياق، أقــام نــادي منــاء شــامل غــزة 
أبــو  ملواقــف  دعــاًم  متعــدد  رياضيــة  فعاليــات 
تريكــة، حيــث تــم رفع صوره والهتــاف له والتأكيد 
عى أنه لسان حال العرب واملسلمن يف الدفاع 

عن القضايا الدينية والرياضية واإلنسانية.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلــن عبــد الســالم هنيــة األمــن العــام املســاعد 
مكافــآت  قيمــة  عــن  للرياضــة،  األعــى  للمجلــس 
أبطــال الــدوري يف الدرجــات املختلفــة املوســم 
القادم. وقال هنية إن بطل دوري الدرجة املمتازة 
سينال مبلغ 10 أالف دوالر، بينام سيحصل بطل 

دوري الدرجة األويل عي 5 أالف دوالر.

وســيمنح هنيــة بطــل دوري الدرجــة الثانيــة مبلــغ 
الدرجــة  دوري  بطــال  وسيتقاســم  دوالر،  أالف   3

الثالثة مبلغ ألفي دوالر.
املشــاركة  الفــرق  لجميــع  التوفيــق  هنيــة  ومتنــي 
توزيــع  أن  إيل  مشــرا  املختلفــة،  البطــوالت  يف 
املكافــآت عــى الفــرق ســيكون خــالل حفــل كبــر 

عقب نهاية املوسم الريايض.

هنيةهنية يعلن مكافآت أبطال  يعلن مكافآت أبطال 
الدوري بقيمة الدوري بقيمة 2020 ألف دوالر ألف دوالر

غزة/ مؤمن الكحلوت:
 )54( القــدم  كــرة  باتحــاد  الالعبــن  شــئون  لجنــة  قيــدت 
العبًا، خالل فرتة االنتقال االستثنائية، والتي كانت ملدة 

يومن فقط.
دفــع  مــع  جــدد،  العبــن  مــع  بالتعاقــد  ناديــًا   )21( وقــام 
يف  ناديــن  بينهــام  شــيكل،   500 بقيمــة  ماليــة  غرامــة 

الدرجة املمتازة فقط.
مــع  تعاقــدا  األنديــة  أكــر  الزوايــدة  شــباب  فريــق  وكان 

العبن، حيث ضم لصفوفه )5( العبن جدد، حيث كان 
بحاجــة ماســه لهــم، بعــد إصابــة عــدد مــن الالعبــن خــالل 

فرتة اإلعداد.
يذكر أن أبرز الالعبن الذين انتقلوا خالل مدة االنتقاالت 
القصــرة، قائــد فريــق الصداقــة محمــد أبــو حســنن الذي 
حــازم  والالعــب  جباليــا،  شــباب  كشــوفات  عــى  وقــع 
البيــوك الــذي انتقــل لصفــوف خدمــات خانيونــس، بينــام 

استعاد خدمات الربيج العبه أحمد الكرنز.

5454 العبًا ُيغلقون  العبًا ُيغلقون 

باب االنتقاالت االستثنائيةباب االنتقاالت االستثنائية

مرشح لجائزة نجم مرشح لجائزة نجم 
األسبوع بين العبي األسبوع بين العبي 

آسيا المحترفين خارجهاآسيا المحترفين خارجها

الدباغالدباغ
بعد حملة طالته بسبب تصريحاته

هنيةهنية  يساند أبو تريكة في مواجهة المحرضينيساند أبو تريكة في مواجهة المحرضين

جماهير المغرب تهتف لفلسطين واستاد جماهير المغرب تهتف لفلسطين واستاد 
البيت ينتفض بنشيد "فدائي فدائي"البيت ينتفض بنشيد "فدائي فدائي"

عوامل ساهمت في البداية عوامل ساهمت في البداية 
33السيئة للفدائي في كأس العربالسيئة للفدائي في كأس العرب
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كتب/ عالء شاميل: 
يف  البيانــات  صحافــة  أهميــة  تعاظــم  اســتمرار  مــع 
واالحصائيــات  باألرقــام  املهتمــة  العــامل  دول  معظــم 
املســتخلصة  األرقــام  أبــرز  فلســطني  صحيفــة  تقــدم 
أبــرز  مــن إحصائيــات "موقــع "facekooora"، تاريــخ 
األندية يف الدوري املمتاز منذ موسم 1995-1996 

حتى موسم 2020-2021.
وتســاعد هــذه األرقــام عــى تتبــع األرقــام املســتجدة 
يظهــر  مــا  وهــو  القادمــة  املواســم  األنديــة يف  لجميــع 
املباريــات  بعــدد  األنديــة  بــني  املنافســة  أحــوال 
واالنتصــارات والخســائر واألهــداف املســجلة يف كل 

موسم.
• خدمات رفح واتحاد الشجاعية، أكرث ناديني خوضًا 
للمباريــات بواقــع )294( مبــاراة، ويــأيت خلفهم ناديي 

شباب رفح والشاطئ بواقع )293( مباراة.
بواقــع  انتصــارات  حقــق  فريــق  أكــرث  رفــح  خدمــات   •
)166( فــوزًا، يليــه شــباب رفــح بـــ)152( فــوزًا، ويــأيت 

اتحاد الشجاعية ثالثًا بـ)137( فوز.
بواقــع  للخســارة  تعرضــًا  الفــرق  أقــل  رفــح  خدمــات   •
)53( خســارة، يليــه شــباب رفــح بـــ)57( خســارة، يليــه 

شــباب خانيونس بـ)64( خســارة، ثم الشــجاعية بـ)71( 
خسارة.

يف  للنقــاط  حصــدًا  األنديــة  أكــرث  رفــح  خدمــات   •
جميــع بطــوالت الــدوري املمتــاز برصيــد )575( نقطة، 
اتحــاد  ويــأيت  نقطــة،   )540 برصيــد  رفــح  يليــه شــباب 

الشجاعية ثالثًا برصيد )497( نقطة. 
• خدمــات رفــح أكــرث األندية تســجياًل لألهــداف بواقع 
)542( هدفــًا، يليــه شــباب رفــح برصيــد )458( هدفًا، 

ثم اتحاد الشجاعية برصيد )443( هدفًا.
تحقــق  التــي  األنديــة  خامــس  الشــاطئ  خدمــات   •
)100( انتصار يف الدوري املمتاز، وأول األندية التي 

تتلقى )100( خسارة. 
• اتحاد خانيونس ســادس األندية التي تحقق )100( 

انتصار يف الدوري املمتاز.
• أنديــة خدمــات رفــح وشــباب رفــح واتحــاد الشــجاعية 
مواســم  جميــع  لعبــت  التــي  هــي  الشــاطئ  وخدمــات 
لعبــت  فيــام  موســاًم،   )13( بواقــع  املمتــازة  الدرجــة 
خانيونــس،  واتحــاد  خانيونــس،  شــباب  أنديــة، 

والصداقة، وغزة الريايض )12( موساًم.
• غزة الريايض والصداقة يف منافسة قريبة للوصول 
لـ)100( انتصار يف املوســم القادم، بعد امتالك غزة 

الريايض )97( فوزًا، والصداقة )96( فوزًا.
• غــزة الريــايض واألهــي يف منافســة عــى أن يكــون 
بعــد  خســارة  لـــ)100(  تتعــرض  التــي  األنديــة  ثــاين 

خدمات الشاطئ، بعد خسارة غزة الريايض يف )98( 
مباراة، واألهي يف )96( مباراة. 

• أندية الشاطئ واألهي والهالل تلقت أهداف أكرث 
مام سجلت ورصيد فارق األهداف لديها بالسالب. 

الريــايض  وغــزة  والهــالل  واألهــي  الشــاطئ  أنديــة   •
رصيــد الخســائر لديهــا أكــرث مــن رصيدهــا يف تحقيــق 

الفوز. 
• نــادي خدمــات خانيونــس أكــرث األنديــة التــي غابــت 
عن الدوري املمتاز برصيد )7( مواسم، يليه خدمات 
النصــرات برصيــد )6( مواســم، و)4( مواســم لألهي، 

وموسم واحد للصداقة.

ينطلق غدًا في نسخته الـ12

أبرز األرقام واإلحصائياتأبرز األرقام واإلحصائيات
""facekooorafacekooora" في تاريخ الدوري الممتاز حسب موقع "في تاريخ الدوري الممتاز حسب موقع
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- تنافس في دفع أعلى سعر 

– يوضع فوق الرقم  
2- مرض في العين – بئر + 

شقيق والدي 
3- علم مذكر + للنهي – حرف 

نصب معكوسة 
4- إلهام – عنب غير ناضج + 

حرف 
5-في الباب + جاسوس 
6- من الحواس – خلف 

معكوسة 
7- من الحشرات – ثالثة أرباع 
بناء + أحد الثقلين معكوسة 

8- متشابهان + اسم موصول 
– من أسماء المدينة المنورة 

معكوسة 
9- االسم األول لمؤذن الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم + لب 

العمودي:
1- نهائي ال رجعة فيه – 

من المراحل العمرية 
2- تمشي على بطنها + 
موضوع صغير بنشر في 

جريدة او مجلة
3- عكس الحي – أحد 

الوالدين معكوسة
4- عكس ادبار 

5-كذب + متشابهان 

6- مجموعة مجرمين 
معكوسة + أول 

مسجد بني في االسالم 
معكوسة

7-من الفواكه +مختلفان 
8- والدتي + ما يتركه 

الميت 
9- علم النفس 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

أكبر دولة افريقية مصدرة للبترول 
تتكون 7 حروف 

الجزائر – الصومال – األرجنتين – ليبيا – بريطانيا 
– اليابان – الرياض – القاهرة – بولندا – عمان – 

فرنسا – الهند – قم – دبي – قبرص – عدن – لن 
– لم – د 

حل الكلمة الضائعة

نيجيريا

 

 فلسطيين من مدينة خان يونس تمكن من رسم أكرث من 450 لوحة فنية،
أقدمها منذ 60 عاًما، وتجسد تلك اللوحات تفاصيل الحياة القديمة يف فلسطني

كرنفال نسوي في خان يونس 
لمناهضة العنف ضد المرأة

خان يونس/ فلسطني:
شــاركت عــرات النســاء، أمــس، يف كرنفــال نســوي تحفيــزي تفاعــي برتقــايل عــى شــاطئ بحــر خــان يونــس 
جنــويب قطــاع غــزة، وذلــك ضمــن فعاليــات وأنشــطة حملــة 16 يوًما ملناهضة العنف ضد املــرأة، التي تنفذها 

شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر تحت شعار حاميتها وطن.
ورفعــت املشــاركات اللــوايت ارتديــن الــزي الربتقــايل، الشــعارات التــي ترمــز إىل وقــف العنــف ضــد النســاء، 
والفتــات تطالــب بوضــع حــد لانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء ســواء مــن االحتــال أو املجتمــع ومطالبــات 

بسن قانون حامية األرسة وقوانني وتريعات تعزز املساواة والعدالة االجتامعية. 
وجــاء الكرنفــال الربتقــايل ضمــن يــوم تفاعــي مفعــم باألنشــطة الرتفيهيــة والفنيــة والتوعويــة وجلســات الدعــم 
النفــي، ومعــرض ضــم إنتاجــات النســاء املســتفيدات مــن وحــدة الدعــم واملســاندة يف شــبكة وصــال، كــام 

شاركت النساء مجموعة من الفنانني التشكيليني برسم جدارية فنية لشعار الحملة. 
وقالت مدير شــبكة وصال مها الراعي: إن "املرأة الفلســطينية تتعرض لعنف مزدوج من طرف االحتال ومن 

طرف املجتمع"، مشرية إىل أن املرأة ال تزال تتعرض لشتى أشكال العنف.
املــدين  املجتمــع  ومؤسســات  واألهليــة  النســوية  املؤسســات  مــع  الجهــود  تكثيــف  عــى رضورة  وشــددت 
وتجميــع طاقتهــا ملحاربــة هــذه الظاهــرة عــرب االســتمرار يف برامجهــا املناهضــة للعنــف ضــد النســاء والضغــط 

باتجاه إقرار القوانني وخاصة قانون حامية األرسة.
من جانبها، أكدت منسقة التشبيك واملنارصة بشبكة وصال منى أبو إسامعيل رضورة استثامر كل الوسائل 
واألدوات للتوعية وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وخصوًصا حقوق املرأة وتحويلها إىل مامرسة يومية، وحشد 
الجهــود لحاميــة حقــوق النســاء.  يف حــني أوضــح منســق الضغــط واملنــارصة يف جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر 
عصام جودة أن الجمعية تعمل من خال برامجها املتعددة عى مدار العام عى توعية املجتمع بشكل عام 

والنساء بشكل خاص عى كل األصعدة لخلق ثقافة مجتمعية تحرتم النساء وتحرتم حقوقهن.

باحثون يحذرون من أكلة
تسبب الموت المبكر

نيويورك/ فلسطني:
أعلنــت دراســة أجراهــا باحثــون يف جامعــة نــورث وســرتن يف الواليــات املتحــدة، أن اإلكثــار يف تنــاول البيض، 

قد يؤدي إىل أمراض القلب والدورة الدموية، وحتى املوت املبكر.
وأرجعــت الدراســة التابعــة للجمعيــة الطبيــة األمريكيــة أن صفــار البيــض يحتــوي عــى نســبة عاليــة جــًدا مــن 
الكوليســرتول. وفحــص الباحثــون يف الدراســة البيانــات الصحيــة بالتفصيــل ألكــر مــن 29 ألــف أمريــي، وكان 

متوسط عمر املشاركني يف الدراسة 51.6 عاًما، ومتت متابعة حالتهم ملدة 17.5 عاًما.
واعتمــدت الدراســة عــى تحليــل عــادات األكل والصحــة للمشــاركني الذيــن مل يســبق لهــم اإلصابــة بأمــراض 
القلــب، والذيــن أبلغــوا عــن جميــع عاداتهــم الشــخصية التــي قــد تــر بالقلــب، مثــل التدخــني واســتهاك 
الكحــول. باإلضافــة إىل ذلــك، أشــار الباحثــون إىل أن 5400 شــخص مــن عينــة البحــث أصيبــوا بنوبــة أمــراض 

القلب واألوعية الدموية، وأن 6132 منهم ماتوا بشكل طبيعي يف العقدين التاليني لبدء البحث.
وحّذر الباحثون من اإلفراط يف تناول البيض وخاصة الصفار، للمحافظة عى صحة القلب والوقاية من خطر 

انسداد األوعية الدموية وتصلب الرايني والسكتة الدماغية.
ولفتــت الدراســة إىل أن تنــاول الكثــري مــن البيــض بــدون نشــاط بــدين والتدخــني وتنــاول األطعمــة املشــبعة 
بالدهون يؤثر عى عضلة القلب بشكل كبري. فيام أن زيادة تناول الكوليسرتول فوق الحد الطبيعي مبعدل 
300 غــرام يف اليــوم يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بنســبة 3.2 %، ويزيــد معدل 

الوفــاة املبكــرة بنســبة 4.2 %، وأن كل نصــف بيضــة مســتهلكة يوميــا ترتبــط بزيــادة مخاطــر اإلصابــة بأمــراض 
القلب بنحو 1.1 % والوفاة املبكرة بنسبة 1.93 %.

تصوير / يارس فتحي

برلني/ فلسطني:
حــدد العلــامء عمــر قــادة مــن عظــم املامــوث، 
بـــ  ببولنــدا  "ســتينجا"  كهــف  يف  عليهــا  عــر 
صنعهــا  حــي  أقــدم  وهــذه  عــام.   41500

اإلنسان يف أوراسيا عر عليها حتى اليوم.
اإلنســان  نــوع  أن  إىل  إعاميــة،  وســائل  وتشــري 
أوروبــا  وغــرب  وســط  يســتوطن  بــدأ  الحديــث 
هــذه  إىل  وتقريبــا  عــام.   42000 حــوايل  قبــل 
الفــرتة تعــود معظــم القطــع األثريــة "املزخرفــة" 
املصنوعــة مــن عظــام املامــوث التــي عر عليها 

العلامء. 
ولكــن كان مــن الصعــب يف البدايــة اعتبار هذه 
تحديــد  صعوبــة  إىل  باإلضافــة  حليــا،  القطــع 

عمرها بدقة.
ولكن علامء معهد ماكس بانك لألنروبولوجيا 
يف  بولونيــا  وجامعــة  أملانيــا،  يف  التطوريــة 
بولنــدا،  يف  فروتســواف  وجامعــة  إيطاليــا، 
علــم  البولنــدي، ومعهــد  الجيولوجــي  واملعهــد 

التابــع لألكادمييــة  والتطــور  النظامــي  الاهــوت 
جســاًم  أن  عــى  أدلــة  يقدمــون  البولنديــة، 
بيضاوًيــا صغــرًيا منحوًتــا مــن عظــم مامــوث عــر 
عليه يف كهف "ســتينجا" عام 2010 هو أقدم 
اســتخدمها  التــي  أوراســيا،  يف  شــخصية  زينــة 
يف  العاقــل  لإلنســان  األوائــل  املمثلــني  أحــد 

القارة.
وقــد عــر العلــامء مــع هــذه القــادة عــى مخــرز 
وقــدر  العظــام.  مــن  وقطــع  حصــان،  عظــم  مــن 
الباحثــون عمــر هــذه القطــع بــني 42 و37 ألــف 
عام، ولكن بعد استخدام الكربون املشع حدد 

العلامء عمرها بدقة.
الكربــون  مختــرب  مديــرة  تاالمــو  ســاهرا  وتقــول 
املشــع بجامعة بولونيا، "كان تحديد عمر هذه 
لتحديــد  أساســيا  أمــرا  بدقــة،  األثريــة  القطعــة 
هويتها الثقافية، ونحن سعداء جدا بالنتيجة".

طــرق  أحــدث  اســتخدام  "يســمح  وتضيــف، 
الكربــون املشــع بتقليــل حجم العينــة والحصول 

وإذا  طفيفــة.  بأخطــاء  دقيقــة  تواريــخ  عــى 
أردنــا حــل النــزاع بشــأن بدايــة ظهــور الفــن لــدى 
املجموعــات يف العــر الحجــري، فإننــا نحتــاج 
باســتخدام  الحــي  هــذه  عمــر  تحديــد  إىل 
الكربــون املشــع، وخاصــة، تلك التــي تم العثور 
يف  أو  الســابق  امليــداين  البحــث  أثنــاء  عليهــا 

التسلسات الطبقية املعقدة".
وتتكون القادة التي عر عليها العلامء من 50 
نقطــة مرتبــة يف حلقــة غــري منتظمــة. ويذكــر أن 
علامء اآلثار اكتشفوا أشكاال مامثلة عى شكل 
خطــوط متوازيــة مــن النقاط عــى القطع األثرية 
جنــوب  يف  جــورا  شــوابني  جبــال  سلســلة  مــن 

انتشــار  بدايــة  إىل  أيضــا  تعــود  فرنســا،  غــرب 
اإلنسان العاقل يف أوروبا.

وتقــول الباحثــة فيوليتا نوفاتشســكا، من جامعة 
فروتســواف، "تســتعرض هــذه القطعــة اإلبــداع 
واملهــارات العاليــة لإلنســان العاقل الذي عاش 
يف هــذا املــكان. يبلــغ ســمك الريحــة حــوايل 
3.7 ملم، ما يشري إىل الدقة املذهلة يف شق 

األخاديد وصنع ثقبني الرتدائها".
ويعتقــد الخــرباء، أن هــذا النمــط مــن الزخــارف 
الــذي اكتشــف يف أماكــن عديــدة مــن أوروبــا، 
رمبــا يعــرب عــن عــدد الحيوانــات التــي أصطيدت 

أو الدورة الشهرية للشمس أو القمر.

اكتشاف أقدم المجوهرات في أوراسيا
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4 وفيات  ... 
االحتالل يهدم  ... 

ُســجلت يف: "بيــت لحــم 49، والخليــل 69، وجنــن 24، وطوبــاس 9، 
ورام الله والبرية 30، وضواحي القدس 3، ونابلس 10، وطولكرم 11، 

وسلفيت 0، وقلقيلية 0، وأريحا واألغوار 6، وقطاع غزة 99".
ولفتــت الصحــة إىل وجــود 50 مريضــًا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف 
حن ُيعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات يف الضفة 86 

مريضًا، بينهم 10 مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
وبينــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة أن نســبة التعــايف من فــريوس كورونا 
يف فلسطن بلغت %98.3 يف حن بلغت نسبة اإلصابات النشطة 

%0.7 ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.

وأضافت الكيلة أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: "بيت لحم 
 ،31 اللــه والبــرية  6، ورام  14، وطوبــاس  46، وجنــن  34، والخليــل 

وضواحي القدس 5، ونابلس 13، وطولكرم 3، وسلفيت 0، وقلقيلية 
0، وأريحا واألغوار 0، وقطاع غزة 110".

يف حن شــدد مجلس وزارة الصحة بغزة عىل أهمية تلقي اللقاحات 
لتعزيز الوقاية املجتمعية ضد جائحة كورونا واملتحورات الجديدة.

 وأكــد املجلــس يف اجتامعــه الــدوري برئاســة وكيــل وزارة الصحــة د. 
يوسف أبو الريش، أن اللقاحات هي جدار الحامية األول الذي يجنبنا 

تداعيات الدخول يف موجات جديدة من جائحة كوفيد 19 .
وأوضح املجلس أن الوزارة بدأت بتسيري فرق صحية ميدانية للوصول 

إىل املواطنن يف األحياء السكنية إلعطائهم اللقاح.

حملة مكثفة للتطعيم تطال األطفال وطالب المدارس

ضهير: خرجنا من الموجة 
الثالثة دون إغالقات وخيارنا 

التعايش مع "كورونا"
غزة/ فلسطن: 

قــال مديــر دائــرة الطــب الوقــايئ بــوزارة الصحــة د. مجــدي ضهــري: إن 
قطــاع غــزة خــرج مــن املوجــة الثالثــة لجائحــة كورونا بنتائــج إيجابية دون 

إغالقات ومبعدل وفيات ال يزيد عىل 1%.
وزارة  حــول جهوزيــة  أمــس،  األقــى"  "صــوت  وأوضــح ضهــري إلذاعــة 
الصحــة للتعامــل مــع املتحــور الجديد "أوميكرون"، "أنه مع أننا نعيش 
الدخــول يف موجــة  مــن احتامليــة  فــإن هــذا ال يعفينــا  حالــة اســتقرار 
جديــدة، وخيارنــا األســايس هــو االســتمرار والتعايــش مــع الجائحــة كام 

العامل".
"أوميكــرون" تشــري  األوليــة حــول املتحــور  أن املعلومــات  وأشــار إىل 
إىل أنــه رسيــع االنتشــار أكــر مــن الســالالت الســابقة، وصنفتــه منظمــة 

الصحة العاملية بأنه ساللة ُتثري القلق.
وأضــاف: "مــا زلنــا بحاجــة ملزيــد مــن املعلومــات للتعرف عــىل حقيقة 
ملــدة  جاريــة  الدراســات  زالــت  ومــا  ومــدى خطورتهــا،  الســاللة  هــذه 

أسبوع أو أسبوعن عىل األقل للوصول إىل معلومات وافية".
وتابــع: "أمــس صــدر تقريــر محــدث عــن منظمــة الصحــة العامليــة ُذكــر 
فيــه أن الغالبيــة العظمــى مــن الحاالت هي بســيطة ومل تســتدِع دخولها 
للمستشــفى ويبــدو أنهــا أقــل خطــورة مــن الســالالت الســابقة، وحتــى 
اللحظــة ال يوجــد مــا يثبــت أن هــذه الســاللة قــد تتجــاوز اللقاحــات، 
ومنظمة الصحة العاملة ذكرت أنه ال داعي للقلق من املتحور الجديد 
ولسنا بحاجة إىل لقاح جديد وإمنا إدخال بعض التحسينات البسيطة 

عىل اللقاحات املتاحة حالًيا".
حملــة  أمــس  مــن  أول  أطلقــت  بغــزة  الصحــة  وزارة  أن  إىل  ولفــت 
جديــدة مكثفــة للوصــول إىل جميــع املواطنــن يف األحيــاء والشــوارع 
والتجمعــات الســكنية بزيــارات ميدانيــة عرب ســيارات اإلســعاف مجهزة 

بالطواقم الطبية للوصول إىل املواطنن وحثهم عىل التطعيم.
وأكد ضهري أن %41 ممن تلقوا التطعيم من الفئة العمرية املستهدفة 
فــوق 16 عاًمــا حتــى اللحظــة و%27 مــن إجــاميل الســكان، "ومــا زلنــا 
إلجــاميل  التطعيــم  نســبة  مــن  املطلوبــة  الـــ70%  عــن  ا  جــدًّ بعيديــن 
الســكان". ونبــه إىل أنــه تقــرر شــمول التطعيــم الفئــة العمريــة لألطفــال، 

وطالب املدارس يف املرحلة اإلعدادية من 12 إىل 15 سنة.
وحــول اللقاحــات، ذكــر مديــر دائــرة الطــب الوقــايئ بغــزة أنهــا متوفــرة 
وبأعــداد وفــرية وكافيــة وآمنــة وســليمة، "ونحــث املواطنــن عىل تلقي 

اللقاح ونؤكد أهميته يف مواجهة الجائحة".

د االعتقال  االحتالل ُيجدِّ
اإلداري بحق الشيخ 

الورديان 4 أشهر
بيت لحم/ فلسطن: 

اإلداري  االعتقــال  "عوفــر"  يف  العســكرية  االحتــالل  محكمــة  جــددت 
لألسري القيادي يف حركة حامس الشيخ حسن الورديان من بيت لحم 

للمرة الثالثة عىل التوايل ملدة 4 ألشهر.
واعتقلت قوات االحتالل املرشح النتخابات املجلس الترشيعي عن 
قامئــة القــدس موعدنــا القيــادي الورديــان الثالثــاء 6/4 بعــد مداهمــة 
منزله يف منطقة هندازة رشق بيت لحم، وفتشته وعبثت مبحتوياته.

 وأعــادت قــوات االحتــالل مداهمــة منزل األســري الورديــان وأقربائه بعد 
أيام من اعتقاله، وتعمدت التكسري والتخريب وإعاثة الفساد فيه.

وتعتقل سلطات االحتالل األسري الشيح حسن الورديان "أبو محمود" 
)63 عاًما( داخل مركز الحجر الصحي يف سجن عوفر غرب مدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية املحتلة. 
وجــاء اعتقالــه بعــد إعــالن اســمه مرشــحا عــن "قامئــة القــدس موعدنــا" 
يف االنتخابــات الترشيعيــة امللغــاة بقــرار مــن رئيــس الســلطة محمــود 
عامــا( يف   20( مــن  أكــر  أمــى  محــرر،  الورديــان  والقيــادي  عبــاس. 
ســجون االحتــالل، وهــو قيــادي يف حركــة حــامس يف محافظــة بيــت 

لحم، وأحد مرشحيها يف قامئة "القدس موعدنا".

غزة/ فلسطن: 
د.  العــايل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  وكيــل  افتتــح 
أمــس، مدرســة مســقط األساســية  ثابــت،  زيــاد 

للبنات بحي التفاح رشق مدينة غزة.
املجلــس  يف  النائــب  االفتتــاح  يف  وشــارك 
الهيئــة  وممثــل  راس،  أبــو  مــروان  د.  الترشيعــي 
العامنيــة لألعــامل الخرييــة م. وائــل أبــو ســويرح، 
ومدير تعليم رشق غزة مازن نور الدين، واملدير 
العــام لوحــدة العالقات العامــة والتعاون الدويل 
أحمد النجار، ولفيف من الشــخصيات الرســمية 
واألهليــة. ورحــب ثابــت بالحضــور وأهــايل رشق 
املدرســة،  بافتتــاح  التهنئــة  لهــم  مقدًمــا  غــزة 
وناقــاًل لهــم تحيــات ومباركة رئيــس متابعة العمل 

الحكومي عصام الدعليس.
كــام قــدم وكيــل الوزارة الشــكر والتقدير لســلطنة 
ُعامن الشقيقة سلطاًنا وحكومة وشعًبا، وللهيئة 
الُعامنيــة لألعــامل الخرييــة عــىل دعمهــم إلنشــاء 
هذه املدرســة، ومجموعة املدارس التي ُبنيت 

بدعم ُعامين كريم يف قطاع غزة.
ولفت إىل أنه بتدشــن هذه املدرســة نكون قد 
افتتحنــا 6 مــدارس يف األســابيع الثالثة األخرية؛ 
لألعــامل  العامنيــة  الهيئــة  مــن  بتــربع  منهــا   3
التــي  العامنيــة  املشــاريع  رزمــة  ضمــن  الخرييــة 

نتطلع الستمرارها يف املستقبل.
وبــن ثابــت أن الــوزارة يف العــام الحــايل متكنت 
 30 وهنــاك  جديــدة،  مــدارس   10 افتتــاح  مــن 
مدرسة قيد اإلنشاء رغم ظروف الحصار وجائحة 
كورونــا التــي عرقلــت أعامل املانحــن، الفًتا إىل 
أن قطاع غزة ال يزال بحاجة لبناء مدارس جديدة 
الطلبــة  أعــداد  يف  الطبيعيــة  الزيــادة  ملواجهــة 

والكثافة الصفية.
مدرســة  أن  إىل  التعليــم  وزارة  وكيــل  نبــه  كــام 
الــوزارة  ُتقدمهــا  مهمــة  إضافــة  التفــاح  مســقط 
لخدمــة طلبتنــا وشــعبنا يف رشق غــزة، وهنــاك 
ســعي لتوفــري قطــع أراٍض لبنــاء مــدارس جديــدة 
يف الــرشق وســتكون األولويــة ألي بنــاء مــدريس 

جديد لصالح مناطق مديرية رشق غزة.
باألبنيــة  االهتــامم  مبــوازاة  الــوزارة  أن  وأضــاف 
خطــط  مثــل  التعليــم  تجويــد  عــىل  تركــز  فإنهــا 
باملوهوبــن  واالهتــامم  الطلبــة  تحصيــل  زيــادة 
واملتفوقــن والحوســبة والتكنولوجيا واألنشــطة، 
القيــم  وتعزيــز  لغــرس  متكامــل  برنامــج  وتطبيــق 
بحيث يجري كل أسبوع تعزيز قيمة معينة لدى 
الطلبــة. مــن جانبــه، أوضح ممثــل الهيئة العامنية 
لألعامل الخريية أن افتتاح هذه املدرسة هدية 
ُعــامن،  ُســلطان  طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان  مــن 
لتكــون لبنــة جديدة يف منظومة الرتبية والتعليم 

وإضافة مهمة ألبناء قطاع غزة.
املــدارس  مشــاريع  فكــرة  أن  ســويرح  أبــو  وبــن 
العامنيــة يف قطــاع غــزة انطلقــت مــن فكــر ورؤيــة 
الســلطان الراحــل قابــوس بن ســعيد، وســار عىل 
دربــه خليفتــه الســلطان هيثــم بــن طــارق، وذلــك 
وأبنائــه  غــزة  بقطــاع  ينهــض  راٍق  تعليــم  لتوفــري 

املجتهدين.

6 وفيات و154 إصابة 
في 234 حادث سير بغزة 

الشهر الماضي
غزة/ فلسطن:

وثقت إدارة املرور والنجدة بالرشطة، وقوع 234 حادث سري 
يف قطاع غزة ُمخلفة 6 وفيات و154 إصابة، الشهر املايض.

الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/  عــن  املــرور  إدارة  إحصائيــة  وبينــت 
بجــروح  إصابــة  و51  بجــروح خطــرية،  إصابــة  وقــوع  املــايض، 
الحــوادث  أن  إىل  الفتــة  طفيفــة،  بجــروح  و102  متوســطة، 
 33 منهــا  مركبــة،   284 يف  وتلفيــات  ماديــة  أرضارا  ألحقــت 

دراجة نارية.

سلطة المياه تنفذ جوالت 
متابعة على 37 شاليه بالقطاع

غزة/ فلسطن:
أجرت طواقم سلطة املياه وجودة البيئة جولة متابعة عىل 37 شاليه منترشة 

يف محافظات غزة.
وشــاركت ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة كعضــو ضمــن لجنة متابعة الشــاليهات 
املكونــة مــن وزارات الصحــة، والحكــم املحــي، والداخليــة واألمــن الوطنــي، 
برئاســة وزارة الســياحة واآلثــار. وأفــادت طواقــم ســلطة املياه وجــودة البيئة أن 
الجولة كان بصدد تصويب األوضاع القانونية ألصحاب الشاليهات، والعمل 
ضمــن النظــام املعمــول بــه لدى الجهات املختصة. وأكد رئيس ســلطة املياه 
وجــودة البيئــة د. يوســف إبراهيــم أن الهــدف األســايس للجــوالت امليدانيــة 

ألصحاب الشاليهات متابعة آخر املستجدات لطبيعة عملهم.

"شرطة الزيتون" ُتفرج عن 32 غارًما

مكـافحة الوسطى 
تعقد محاضرات 

توعوية لطالب الثانوية
غزة/ فلسطن: 

نظــم قســم التوعيــة بدائــرة رشطــة مكافحــة املخــدرات باملحافظــة 
فتحــي  مدرســة  لطــالب  توعويــة  محــارضات  سلســلة  الوســطى 
البلعــاوي الثانويــة للبنــن يف الربيــج، لبيــان خطــورة املخــدرات 
واآلثــار املرتتبــة عــىل إدمانهــا. وذكــرت املكافحــة أن املحارضات 
التوعويــة اســتهدفت أكــر مــن 250 طالًبــا بواقــع 7 محــارضات، 
تعاطــي  عــىل  املرتتبــة  النتائــج  منهــا  عــدة موضوعــات؛  تناولــت 
املجتمــع  وعــىل  األرسة  أفــراد  عــىل  الســلبي  وأثرهــا  املخــدرات 

بصورة عامة.
واســتعرض قســم التوعيــة خــالل اللقــاءات واملحــارضات أســباب 
اإلدمــان والســقوط يف وحــل املخــدرات والنتائــج املرتتبــة عــىل 

تعاطيها، وطرق الوقاية والسالمة منها.
املخــدرات  مكافحــة  يف  التوعيــة  أقســام  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
لطلبــة  واإلرشــادية  التوعويــة  املحــارضات  مــن  العديــد  تنظــم 
وبيــان املخاطــر  إطــار تعزيــز وتحصــن املجتمــع،  املــدارس يف 

واآلثار السلبية عىل تعاطي املخدرات.
مــن جهــة أخــرى، أفــرج مركــز رشطــة الزيتــون عــن 32 موقوًفــا مــن 

أصحاب الذمم املالية ضمن مرشوع فكاك الغارمن.
عــن  اإلفــراج  أن  الشــعراوي  خالــد  مقــدم  املركــز  مديــر  وذكــر 
بعــد دفــع املبالــغ املاليــة املســتحقة عليهــم،  يــأيت  املوقوفــن 
والتي تقدر بـ10 آالف شــيقل. وقال: "إن املرشوع جاء بالتعاون 
أبنــاء  معانــاة  مــن  التخفيــف  بهــدف  الخــري  ســواعد  مــع مؤسســة 
شــعبنا يف ظــل الحصــار املفــروض عليــه والظــروف االقتصاديــة 

الصعبة إذ حرض جميع األطراف وأغلقت ملفات القضايا".

"التشريعي" يستقبل 
وفًدا من مركز "مريم"

غزة/ فلسطن: 
التقــت اللجنــة القانونيــة باملجلــس الترشيعي بوفد من مركز مريم 

للثقافة لبحث عدة قضايا تتعلق بقوانن النساء.
وحــرض اللقــاء رئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب محمــد فــرج الغــول، 
النائــب  العامــة وحقــوق اإلنســان  الرقابــة والحريــات  ورئيــس لجنــة 
القانونيــة باملجلــس أمجــد  العــام للشــؤون  هــدى نعيــم، واملديــر 
األغا، عىل حن ضم وفد املركز مديرته هبة سكيك؛ والعضوات 
املؤسســات أســامء أبــو مــوىس؛ ونهــال الجعيــدي؛ وغاليــة حمــد؛ 

وإرساء جرب.
إجرائيــة  تعديــالت  إلجــراء  شــامل  بتصــور  املركــز  وفــد  وتقــدم 
األحــوال  قانــوين  وخاصــة  الســارية  القوانــن  لبعــض  وموضوعيــة 
الشــخصية والعائلــة، وذلــك مــن أجــل ضــامن بيئــة قانونيــة عادلــة 

للنساء يف املجتمع الفلسطيني.
وأشــاد الغــول مبجهــودات املركــز يف التوعيــة والتثقيــف بقضايــا 
املــرأة واألرسة، ودور املركــز الرائــد يف رصد اإلشــكاليات القانونية 

العملية وتقديم املقرتحات لتذليلها.
مــن جانبهــا، أكــدت نعيــم أن املجلــس الترشيعــي ال يدخــر جهــًدا 
يف إســناد قضايــا املــرأة ولديــه حزمــة مــن القوانــن قيــد الدراســة 
ســتنعكس إيجاًبــا عــىل حقــوق املــرأة، منبهــة إىل أن قانون التنفيذ 
الترشيعــي مؤخــًرا تضمــن أحكاًمــا  أقــره املجلــس  الــذي  الرشعــي 
مســتحدثة تكفــل للمــرأة تحصيــل حقوقهــا بشــكل أفضــل ومبــدد 

زمنية أرسع ويشكل إضافة نوعية للترشيعات الداعمة للمرأة.
شــاملة  تشــخيصية  رؤيــة  املركــز  مديــرة  اســتعرضت  بدورهــا 
لبعــض اإلشــكاليات القانونيــة التــي تنــال مــن حقــوق املــرأة والتــي 
التــي  والزيــارات  واللقــاءات  الــورش  مــن  لسلســلة  تتويًجــا  جــاءت 
قانــون  بتفعيــل  أبرزهــا املطالبــة  ومــن  عــام  املركــز خــالل  بهــا  قــام 
الخلــع؛ ورضورة وضــع تنظيــم قانــوين خــاص باملشــاهدة لألطفــال 
املحضونــن يف بيئــات آمنــة للمشــاهدة؛ وتعديــل قانون الحضانة 
مبا يضمن دراسة خصوصية كل حالة عىل حدة مبا يحقق األفضل 
ملصلحــة الطفــل/ة؛ إضافــة لتجريــم حرمــان النســاء مــن املــرياث؛ 
املحاكــامت  ألصــول  إرجاعهــا  ينبغــي  التــي  القضايــا  مــن  وغريهــا 

الرشعية كام أقرتها الرشيعة اإلسالمية السمحة.
وجــرى االتفــاق يف نهايــة اللقــاء عــىل صياغــة مطالــب املركــز يف 
ورقــة رســمية تقــدم للمجلــس الترشيعي قبل نهايــة العام، عىل أن 

تتم املتابعة مع املركز لبحث ما يستجد يف هذا اإلطار.

مســاء  مقدســين  شــابن  مســتوطن  دهــس  كــام 
أمس، بالقرب من جورة العناب غرب ســور البلدة 

القدمية بالقدس املحتلة، والذ بالفرار.
إن مســتوطنا دهــس متعمــًدا  عيــان  وقــال شــهود 
الشــابن عامد أبو الهوى وطارق خويص من بلدة 

الطور، عندما كانا يسريان باملكان.
الشــهود أن ســيارات اإلســعاف حــرضت  وأضــاف 
للمكان وقدمت اإلســعافات الالزمة للشــابن، ثم 

نقلتهام للعالج باملستشفى.
يف حن هاجم مستوطنون، أمس، منزال يف بلدة 

جالود، جنوب نابلس.
الضفــة  شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
غســان دغلس، إن مجموعة من مســتوطني البؤرة 
االستيطانية "احيا" هاجموا منزل املواطن هشام 
وأعطبــوا  جالــود،  بلــدة  يف  حمــود  أحمــد  عــامد 
إطــارات مركبتــه وخربــوا محركهــا، وكرسوا عرشات 
معــدات  ورسقــوا  املنــزل،  حديقــة  يف  األشــجار 

خاصة للبناء ومولد كهرباء.
وأشار دغلس إىل أن بلدات وقرى جنوب نابلس، 
تتعــرض بشــكل ممنهــج العتداءات املســتوطنن، 
يف حــن متنــع ســلطات االحتــالل املواطنــن مــن 

تنفيذ أعامل البنية التحتية فيها.
مســرية  أمــس،  مســاء  مســتوطنون،  ونفــذ 
مــن  القدميــة  البلــدة  شــوارع  جابــت  اســتفزازية 
القــدس املحتلــة، يف اليــوم الخامــس ملــا يســمى 
"عيــد األنــوار العــربي"، مــع انتشــار مكثــف لجنــود 

االحتالل ورشطته.
أصحــاب  أجــربت  االحتــالل  قــوات  أن  وأوضحــت 
املحــال التجاريــة يف البلــدة القدميــة عــىل إغالق 
حولــت  التــي  املســرية  مــع  بالتزامــن  محالهــم، 
ومامرســاتهم  للمســتوطنن  مــرسح  إىل  البلــدة 
رقصــات  املســرية  وســبقت  االســتفزازية. 
يف  املســتوطنن  عــرشات  نفذهــا  اســتفزازية، 
املســجد  عــىل  املطلــة  األمويــة  القصــور  منطقــة 
األقــى املبــارك، واحتفــاالت يف منطقــة حائــط 
الكــرد"  "ربــاط  داخــل  تلموديــة  وطقــوس  الــرباق، 
شامل باب الحديد أحد أبواب املسجد األقى.
بالتزامــن مــع عــزف مســتوطنن  أنــه  وأشــارت إىل 
اســتفزازا  العمــود؛  بــاب  ســاحة  يف  املوســيقى 
شــاب،  عــىل  االحتــالل  قــوات  اعتــدت  لألهــايل، 

وأوقفت آخرين، ودققت يف هويات املارة.
اعتقاالت االحتالل

مواطنــن   3 أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
خــالل اقتحامهــا عــدة مناطــق يف مدينــة القــدس 

املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القــدس،  شــامل  عقــب  كفــر  بلــدة  اقتحمــت 
دهــم  عقــب  هويتــه  تعــرف  مل  شــابا  واعتقلــت 

منزله، واقتادته إىل جهة مجهولة.
ومن مخيم شعفاط شامل رشق القدس اعتقلت 
زكريــا  املواطنــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات 

ويوسف الكريك.
واعتقلت قوات االحتالل محررا من قرية صانور، 

جنوب جنن.
وذكــر مديــر نــادي األســري يف جنــن منترص ســمور 
"مســتعربن"  خاصــة  قــوات  أن  "وفــا"،  لوكالــة 
فتحــي  املحــرر  واعتقلــت  القريــة  إىل  تســللت 
رســمي جرار. كام اعتقلت قوات االحتالل، شــابا 

من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفــاد ذوو املعتقــل بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
املحــرر عبــد الرحمــن أســامة الدويــك )22 عامــا( 
مــن منزلــه يف منطقــة قــرن الثــور وســط املدينــة، 

وفتشته وعبثت مبحتوياته.

غزة/ فلسطن:
نرش املكتب اإلعالمي الحكومي يف غزة مساء 

أمس توضيحات بشأن رواتب املوظفن.
وقــال بيــان للمكتــب الحكومي إن قرابة ٥١ ألف 
املاليــة  وزارة  عــرب  رواتبهــم  يتقاضــون  موظــف 
نســبة  حســب  رواتبهــم  قيمــة  وبلغــت  بغــزة، 
بهــا حاليــا نحــو ١٠٠ مليــون  الــرصف املعمــول 

شيقل.
وأشــار البيــان إىل أنــه لســنوات عديــدة مل تــزد 
أدىن  بحــد   ،٪٤٠ عــىل  الراتــب  دفعــة  نســبة 
تغطــي  املاليــة  قــدرة  وكانــت  شــيقل،   ١٢٠٠
فتتأخــر  فقــط،  ســنويا  دفعــات   ٨-١٠ رصف 

دورية الرصف ملا يقرب من ٤٠-٤٥ يوما.
٥ ماليــن  مبلــغ  تخصيــص  تــم  "عندمــا  وقــال: 
دوالر مــن املنحــة القطريــة ملصلحــة املوظفن 
متكنــت الحكومــة يف حينــه مــن تعديــل نســبة 
األدىن  الحــد  ورفــع   ،٪٥٠ لتصبــح  الــرصف 
وتحســنت  شــيقل،   ١٤٠٠ ليصبــح  للرواتــب 

دورية رصف الدفعة.
ولفــت إىل أنــه مــع زيــادة قيمــة املنحــة القطرية 
املخصصة للموظفن لتصبح ٧ مالين دوالر، 
متــت زيــادة نســبة الــرصف حتــى وصلت ٥٥٪ 
دوريــة  وانتظمــت  شــيقل،   ١٥٠٠ أدىن  وبحــد 
الــرصف شــهريا، عــىل الرغــم مــن عــدم انتظــام 

رصف املنحــة أحياًنــا وتعطلهــا ألشــهر، ومــن ثم 
االضطرار لالستدانة من البنوك لتغطية العجز 

لحن تحصيل مبلغ املنحة املخصصة.
وبــن أن التغــري الفعــي عــىل املنحــة حالًيــا هو 
قيمــة  لتصبــح  دوالر،  ماليــن   ٣ بقيمــة  زيــادة 
 ١٠ للموظفــن  اإلجامليــة  القطريــة  املنحــة 
ماليــن دوالر، وهــو مــا أتــاح رفــع نســبة الــرصف 

بحد أدىن ٦٠٪ وبقيمة ١٨٠٠ شيقل.
أن  راعــت  الحاليــة  الزيــادة  إن  البيــان  وقــال 
بنســب  كان  وإن  املوظفــن  جميــع  يســتفيد 
متفاوتــة ولكــن كانــت االســتفادة بشــكل خــاص 
رفــع  عــرب  املتدنيــة  الرواتــب  أصحــاب  لفئــة 
الحــد األدىن مببلــغ ٣٠٠ شــيقل، وهــي القيمــة 
مــن  العليــا  الفئــة  منهــا  اســتفادت  التــي  ذاتهــا 
املوظفــن بدرجــة مديــر عــام، مــا جعــل رشائــح 

رواتب املوظفن عىل النحو اآليت: 
رواتبهــم  يتقاضــون  املوظفــن  مــن   ٪٢١  

كاملــة، وعددهــم قرابة 10500 موظف. ٢٢٪ 
بــن  تــرتاوح  نســبة  يتقاضــون  املوظفــن  مــن 
 ١١١٠٠ ومجموعهــم  رواتبهــم،  مــن   ٪٧٠-٩٩
موظــف. ٥٧٪ مــن املوظفــن يتقاضــون نســبة 
من رواتبهم بقيمة ٦٠-٦٩٪وعددهم 28500 

موظف.
وبشــأن الســؤال الذي يطرحه املوظفون: ملاذا 

مل يتــم رصف دفعــة موحــدة للجميــع؟! يقــول 
املوحــدة  الدفعــة  "إن  الحكومــي:  اإلعالمــي 
املنحــة،  عــىل  الزيــادة  مببلــغ  فعليــا  مرتبطــة 
وهــي ٣ ماليــن دوالر، ولــو قســم هــذا املبلــغ 
 ،$  ٥٨ املوظــف  اســتفادة  ســتكون  بالتســاوي 
وهــو أقــل فعليــا مام تحقق وفــق اآللية الحالية، 
بتحصيــل  ســريتبط  رصفهــا  أن  واملعضلــة 
املنحــة نقــدا، يف ظــل عــدم التيقــن مــن ثباتهــا 
وانتظامهــا، كــام حــدث ســابقًا عندمــا رُصفــت 
دفعة موحدة ملرة واحدة ومل يتسنَّ تكرارها”.

وذكــر بيــان اإلعالمــي الحكومــي أن األهــم بشــأن 
رفــع النســبة هــو التــزام أصعــب عــىل الحكومــة 
بــل  عنــه،  الرتاجــع  يصعــب  ثابــت  التــزام  ألنــه 
ظهــر  وقــد  لتحســينه،  جــاد  بشــكل  تســعى 
ذلــك جليــا يف الخطــوات التــي اتخــذت خــالل 
قوائــم  مــن  العديــد  بتصفــري  املاضيــة  الشــهور 
االنتظار للرصف من املســتحقات بعد تعطلها 

لسنوات.
واختتم البيان الحكومي بالقول إن كل ما سبق 
يشــري بشــكل واضح إىل أننا أمام رغبة حكومية 
جــادة بإحــداث تغيري إيجــايب حقيقي يف واقع 
العمــل الحكومــي، دافعهــا تفهــم قيــادة العمــل 
الحكومي الحالية لرتاكامت الســنوات الســابقة 

عىل املوظفن.

ثابت يفتتح مدرسة مسقط األساسية شرق غزة

"اإلعالمي الحكومي" بغزة ينشر توضيحات بشأن رواتب الموظفين

األدمغة ومعركة العقول.
وأكــد قاســم يف ترصيــح نــرش أمــس، أن النجــاح االســتخباري لكتائــب 
القســام يف عملية "رساب" التي اســتمرت عامن، ضلل القســام فيها 
رئاسة أركان جيش االحتالل، "يثبت تطور مستوى األداء االستخباري 

لكتائب القسام، وقدرتها عىل كشف خططه وقراءة نواياه."
وأضاف: "مرة أخرى يثبت العقل االســتخباري واألمني لحركة حامس 
أن املقاومــة الفلســطينية قــادرة عــىل مراكمة اإلنجــازات واالنتصارات، 
وصــواًل للنــرص الكامــل عــىل املحتــل الصهيوين، وطــرده من كل األرض 

الفلسطينية."

قاسم :  ... 
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أبــعاد

دراسة طبية تكشف عن 
فوائد "سحرية" لألفوكادو

كاليفورنيا/ فلسطني:
أوصــت دراســة طبيــة حديثــة، بالحــرص عــى تنــاول فاكهــة األفــوكادو، 
نظــرا ملنافعهــا الصحيــة الكثــرة، ســواء تعلــق األمــر بتقليــل الســعرات 

الحرارية، أو ألنها تحتوي عى دهون غر مرضة يحتاجها الجسم.
وانكــب باحثــون مــن كليــة الطــب بجامعــة "كاليفورنيــا ســان دييغــو" 
وكليــة "هربــرت ويرثيــم" للصحــة العامــة وعلــوم اإلنســان، عــى إجــراء 

دراسة حول منافع األفوكادو.
وقــال الباحثــون يف دراســتهم، إنهــم كشــفوا عــن فوائــد جديــدة تعــود 
عى اإلنسان من استهالك كميات كبرة من فاكهة األفوكادو؛ حيث 
تســاعد عــى تقليــل اســتهالك الســعرات الحراريــة، وضبــط النظــام 

الغذايئ.
واختــار الباحثــون فاكهــة األفــوكادو عــى وجــه التحديــد؛ ألنهــا غــذاء 
نبايت يستهلك يف البيئة التقليدية منذ آالف السنني يف املكسيك 

وأجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية.
مــن حيــث الفوائــد الغذائيــة، يحتــوي األفــوكادو عــى األليــاف وبعــض 
الجســم  يف  الكولســرول  امتصــاص  متنــع  التــي  الكيميائيــة،  املــواد 
)ه(،  فيتامــني  مثــل؛  األكســدة  ومضــادات  الفيتوســترولز،  مثــل؛ 
األفــوكادو  مثــرة  فوائــد  وتعــزز  تأكســده،  متنــع  التــي  )ج(  وفيتامــني 

للقلب والرشايني.
ويقــول الباحثــون إن نصــف مثــرة متوســطة الحجــم مــن األفــوكادو توفــر 
مــا يصــل إىل 20 يف املائــة مــن األليــاف اليوميــة املــوىص بهــا، و10 
و15  املغنيســيوم،  مــن  املائــة  يف  و5  البوتاســيوم،  مــن  املائــة  يف 
يف املائــة مــن حمــض الفوليــك، و 7.5 غــرام مــن األحــاض الدهنيــة 

األحادية غر املشبعة.
قياســات  تغيــر يف  أي  يالحظــوا  الباحثــني مل  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
مؤرش كتلة الجسم أو محيط الخرص بني املجموعتني خالل التجربة، 
إال أنهــم الحظــوا أن تنــاول املزيــد مــن األفــوكادو يبــدو أنــه يــرع مــن 

الشعور بالشبع.
مــن  املزيــد  تســتهلك  التــي  العائــالت  أن  الدراســة  كشــفت  كــا 
األفــوكادو قللــت مــن اســتهالكها للربوتني الحيواين، وخاصة الدجاج 
والبيــض واللحــوم املصنعــة، والتــي عادة ما تحتوي عى معدل أعى 

من الدهون والصوديوم.
الدهــون  مــن  كل  اســتهالك  بتقليــل  التغذيــة  إرشــادات  وتــويص 

والصوديوم.
لكــن املثــر للدهشــة أن مســتهليك األفــوكادو ســجلوا أيًضــا انخفاًضــا 
يف تناول الكالسيوم والحديد والصوديوم وفيتامني "د" والبوتاسيوم 
واملغنيســيوم، فقــال الباحثــون إنــه هــذا االنخفــاض قــد يرتبــط بتنــاول 

كميات أقل.
ويؤكــد العلــاء أن نتائــج الدراســة قــد توفــر اســراتيجية لدعــم جهــود 
والصوديــوم،  املشــبعة  الدهــون  لتقليــل  الحاليــة  العامــة  الصحــة 
يتجــاوز  )األمريــيك( مبــا  الوطنــي  الصعيــد  عــى  يســتهلك  وكالهــا 

اإلرشادات الغذائية

"جنة الصنوبر" اللبنانية 
تفوز بـ"أفضل القرى 

السياحية في العالم"
بروت/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الســياحة اللبنانيــة "فــوز بلــدة بكاســني اللبنانية كواحدة 
مــن أفضــل القــرى الســياحية يف العــامل، وذلــك يف النســخة األوىل 
العامــة ملنظمــة  24 للجمعيــة  الــدورة  انعقــاد  مــن املبــادرة مبناســبة 
الســياحة العامليــة التابعــة لألمــم املتحــدة UNWTO يف مدريــد - 

إسبانيا، وتم اختيارها من بني أكرث من 170 قرية يف 75 دولة".
واعتربت الوزارة أن هذا اإلنجاز املهم دليل واضح عى قيمة بكاسني 
أصــول طبيعيــة  ريفيــة ذات  ســياحية  لوجهــة  بــارزًا  مثــاال  تعــد  كونهــا 
وثقافيــة معــرف بهــا، حافظــت عــى القيم املجتمعيــة وأمناط الحياة 
وعززتهــا، ولديهــا التــزام واضــح باالبتــكار واالســتدامة يف كل جوانبهــا 

االقتصادية واالجتاعية والبيئية".
وتعليقــًا عــى فــوز عــروس بلدات الصنوبر يف لبنــان، قال وزير البيئة 
اللبنــاين نــارص ياســني، إن اختيــار بلــدة بكاســني لهــذا اللقــب إشــارة 
الغابــات  البيئــة ومــن ضمنهــا  واضحــة اىل أن االســتثار يف حايــة 
والغطــاء الحرجــي، وهــي رأســالنا الطبيعــي الــذي ميكنــه أن يشــكل 

أساسًا لتعزيز السياحة البيئية، والتنمية االقتصادية بشكل عام".
ويبلــغ  كيلومــرًا،   70 بــروت  العاصمــة  عــن  بكاســني  بلــدة  وتبعــد 
متوســط ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر 800 مــر، وتحتضــن يف تربتهــا 
عــى  األوســط  الــرشق  وأجــوده يف  املثمــر  الصنوبــر  مــن  غابــة  أكــرب 
اإلطالق، وتبلغ مســاحتها 200 هكتار، ما يجعلها معلا مهًا يف 
الســياحة البيئيــة، وقــد تــم إعالنهــا غابــة محميــة مــن قبــل وزارة البيئــة 

يف عام 1996.
وُتَعد غابة الصنوبر من أهم معامل القرية التي تجذب السياح إليها، 
وتلعب دورًا مهّاً  يف االقتصاد الريفي وتوفر فرصًا اقتصادية مهمة 
من خالل جني بذور الصنوبر، وتحوي الغابة تنّوعًا بيولوجّيًا غنّيًا من 

النباتات العطرية والطبية.
أن  بعــد  الصحــف  عناويــن  تصــّدرت  التــي  بكاســني،  بلــدة  وتعــرف 
حصلــت عــى لقــب القريــة املفضلــة للبنانيــني يف املوســم الثالــث 
عــام 2018 للمســابقة الســنوية التــي تنّظمهــا جريــدة "لوريــان لوجــور 
"بـ"جنــة الصنوبــر الالمتناهيــة" وبأنفاقهــا املائيــة ومســارات املــي 
الجبــل  درب  مبســار  بكاســني  بلــدة  تصــل  رديفــة  درب  إنشــاء  بعــد 

اللبناين.
وتشكل البلدة مساحة رحبة لعشاق ركوب الدراجات الذين ميكنهم 
مارسة رياضتهم يف مجمع بيت الغابة للسياحة البيئية ضمن غابة 

الصنوبر.

شرب القهوة قد يقلل من 
خطر اإلصابة بألزهايمر

لندن/ فلسطني:
توصلــت دراســة أســرالية حديثــة إىل أن رشب القهــوة يســاعد عــى 
إبطاء التدهور املعريف، ويقلص تراكم رواسب األميلويد يف الدماغ، 
التي تعّد من أسباب اإلصابة مبرض ألزهامير، لكن هذه النتائج تحتاج 

إىل دراسات إضافية لتأكيدها.
يف تقرير نرشه موقع "ميديكال نيوز توداي" الربيطاين، يقول الكاتب 
ديبــي المــربت إن ألزهاميــر هــو الســبب األكــرث شــيوعا لإلصابــة بالخرف 
يف العــامل، بنســبة تــراوح بــني 50 و75 % مــن إجــايل الحــاالت وفقــا 
للخرباء، وإىل اآلن فإن ما ُينصح به للتعامل مع هذا املرض -مع غياب 

دواء فعال- هو اتباع منط صحي يؤخر تطوره.
تؤكد الدكتورة املؤلفة الرئيسة للدراسة سامانثا غاردنر، أنه إذا أظهرت 
املعــريف،  التدهــور  وإبطــاء  القهــوة  بــني  االرتبــاط  اإلضافيــة  األبحــاث 
فيمكــن التوصيــة يف املســتقبل بتنــاول القهــوة كنمط حيــاة يهدف إىل 

تأخر ظهور الزهامير.
أكــرث،  أو  عامــا   60 أعارهــم  تبلــغ  فــردًا   227 الدراســة  عينــة  شــملت 
ومل يكــن لديهــم تدهــور معــريف يف بدايــة الدراســة. واســتخدم الفريــق 
استبيانا لجمع املعلومات عن كمية القهوة التي يتناولونها يوميا عى 
مــدار 18 شــهرا، ثــم أجريــت تقييــات معرفيــة -باســتخدام مجموعــة 

مختارة من املقاييس النفسية- يف 6 مجاالت معرفية.
خضعــت مجموعــة فرعيــة مكونــة مــن 60 متطوعــا لفحــوص التصويــر 
"بيتــا  مــادة  تراكــم  لتقييــم  وذلــك  البوزيــروين،  باإلصــدار  املقطعــي 
أميلويــد" يف الدمــاغ، وخضعــت مجموعــة فرعيــة أخــرى مكونــة من 51 

متطوعا لفحوص بالرنني املغناطييس لتقييم ضمور حجم الدماغ.
وأظهر تحليل البيانات أن رشب القهوة ارتبط ارتباًطا إيجابيا بالوظائف 
التنفيذيــة واالنتبــاه، وبــطء التدهــور املعريف، وانخفــاض تراكم بروتني 
األميلويــد عــى مــدى 126 شــهرا، كــا أظهــرت النتائج أيضا أنه ال صلة 

بني تناول القهوة وضمور حجم الدماغ.
وتشــر النتائــج إىل أن تنــاول القهــوة مبعــدل كــوب إىل كوبــني يوميــا 
ميكن أن يقلل من التدهور املعريف بنســبة تبلغ 8 % بعد 18 شــهرا، 
مــع انخفــاض يصــل إىل 5 % يف تراكــم "بيتــا أميلويــد" يف الدمــاغ يف 

الفرة ذاتها.
وتقــول الدكتــورة غاردنــر إن مــا تظهــره نتائــج الدراســة عــن بــطء تشــكل 
الــذي حظــي  الــدواء  أن  لالهتــام، خاصــة  مثــر  أميلويــد  بيتــا  بروتــني 
باملوافقــة أخــرا لعــالج مــرض ألزهاميــر يف الواليــات املتحــدة يعمــل 
أيضــا مــن خــالل اســتهداف الربوتــني نفســه، لكنــه مل ُيظهــر أي أثــر يف 

الحّد من التدهور املعريف، عى عكس القهوة.
نقائص الدراسة

البيانــات  الدراســة، ألن  نتائــج  مــن الصعــب تعميــم  أن  الكاتبــة  توضــح 
تــم اإلبــالغ عنهــا ذاتيــا، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل خطــأ منهجــي يف البحث 
ُيعــرف بـ"انحيــاز االســرجاع"، فضــال عــن صغــر عينــة الدراســة، وعــدم 
متييــز النتائــج بــني القهوة التي تحتوي عى الكافيني والقهوة املنزوعة 

الكافيني.
البــرشة  مــن ذوي  الدراســة  أغلــب املشــاركني يف  أن  غاردنــر  وتوضــح 
البيضــاء، ومــن ثــم فــإن هناك حاجة لدراســات إضافية عى مجموعات 

أكرث تنوعا لتأكيد النتائج.

وكاالت/ فلسطني:
اســتخدم العلــاء والخــرباء الطابعــات ثالثيــة األبعــاد 
منــذ  الرائــدة  املجــاالت  مــن  الكثــر  يف  دي"   3"
اخراعهــا ألول مــرة، لكــن أن ُتطبــع مــادة حيــة، هــو مــا 

وصفه العلاء والخرباء بالحدث العلمي الكبر.
الفريــدة  امليــزات  رسيــع  بشــكل  العلــاء  يســتثمر 
أجــل  مــن  األبعــاد  الثالثيــة  الطابعــات  متنحهــا  التــي 
إيجاد حلول تســاعد اإلنســان عى تخطي الكثر من 

املشكالت وحلها، خصوصا املشكالت الصحية.
مجلــة  يف  املنشــورة  الجديــدة  الدراســة  وبحســب 
صمــم  العلميــة،   "Nature Communications"
العلــاء نوعــا جديــدا مــن "الحــرب الحــي" أو املصنوع 
البكتريــة  الخاليــا  مــن  نــوع  وهــي  حيــة  مــادة  مــن 
 ،"Escherichia coli" املربمجــة يطلــق عليهــا اســم
والتي ميكن طباعتها عن طريق طابعة ثالثية األبعاد 

إلنشاء أشكال مختلفة.
وبحســب العلاء، فإن األمر الذي يجعل هذا النهج 
مــن اســتخدام الروابــط الحيويــة مختلفــا عن ســابقاته 
هــو "كيفيــة اســتخدامه للربمجــة الجينيــة للتحكم يف 

الــذي  األمــر  نفســه،  للحــرب  امليكانيكيــة  الخصائــص 
نتائــج نهائيــة أفضــل يف املــواد املنتجــة  يــؤدي إىل 

واستخدامات أكرث عملية للحرب".
واســتطاع الباحثــون إنشــاء هالميــات مائيــة مــن عــدة 
اشــكال وأنــواع مــن املواد الحيــة أو الحرب الحي، األمر 
الــذي أنتــج أشــكاال حيــة مــن الداخــل، قــد تفتــح آفاقــا 
جديــدة لصناعــة أصنــاف مختلفة من األدوية أو مواد 

متتص السموم، باالعتاد عى طريقة تصميمها.
مــن  جــويش،  نيــل  الكيميائيــة،  األحيــاء  عــامل  وقــال 
ماساتشوســتس:  يف  إيســرن"  "نــورث  جامعــة 
خاليــا  عــى  املصمــم(  )الشــكل  الشــجرة  "تحتــوي 
عــن  شــجرة  إىل  بــذرة  مــن  وتتحــول  داخلهــا  مضمنــة 

طريق استيعاب املوارد من محيطها".
وأضــاف: "مــا نريــد القيــام بــه هــو يشء ماثل، ولكن 
عــن طريــق قيــام تلــك الربامــج بكتابــة شــكل الحمــض 

النووي، والهندسة الوراثية".
مجلــة  يف  املنشــور  املقــال  وبحســب 
"sciencealert" العلمية، فإن الطريقة التي تعمل 
للخاليــا  الحيويــة  الهندســة  هــي  الطباعــة  هــذه  بهــا 

البكترية من أجل تكوين ألياف نانوية حية.
وتــم دمــج خاليــا اإلرشيكيــة القولونيــة مــع مــواد أخرى 
كيميائيــة  عمليــة  وباســتخدام  األليــاف،  لتكويــن 
دورًا  يلعــب  وهوبروتــني  الفيربيــن،  مــن  مســتوحاة 
اســتطاع  الثدييــات،  لــدى  الــدم  تجلــط  يف  رئيســيًا 

الباحثون القيام بهذه العملية.
وعمــل الفريــق بعــد ذلــك عــى إدخــال هــذه األليــاف 
ثالثيــة  طابعــة  يف  الربوتــني  عــى  القامئــة  النانويــة 

األبعاد ومعالجتها وإنتاج أشكال مختلفة.
عكــس  عــى  العمليــة،  هــذه  أن  إىل  الباحثــون  ونــوه 
العمليــات والروابــط الحيويــة الســابقة، ال تســتخدم 
أي مــواد اصطناعيــة، وبــداًل مــن ذلــك فهــو بيولوجيــة 
وميكــن  األســنان،  معجــون  مثــل  تعــرص  بالكامــل، 
الحفــاظ عليهــا يف حــال منعهــا مــن الجفــاف. وحتــى 
أشــياء  لتشــكيل  التقنيــة  هــذه  اســتخدام  تــم  اآلن، 
صغــرة جــدا، مثــل دائــرة ومربــع ومخــروط، لكــن بعــد 
ميكــن  امليكــرويب  الحــرب  أن  العلــاء  اكتشــف  أن 
طباعتــه بطريقــة ثالثيــة األبعاد، فإنه يفتح املزيد من 

االحتاالت للمستقبل.

ثورة علمية جديدة..
" 3D" طباعة كائنات حية بتقنية

ية من ذوي الهمم تتحقق برئاسة بلدية غزة أمنيُة شابة غزِّ
غزة/ أدهم الرشيف:

مل متنــع اإلعاقــة التــي تعــاين منهــا الشــابة 
أمنيتهــا  تحقيــق  مــن  عايــش  أريــج  يــة  الغزِّ
بتقلدهــا منصــب رئاســة بلدية غــزة وملدة 

يوم كامل، أمس.
وبالفعــل اســتطاعت أريــج تحقيــق أمنيتها 
الــذي  للمعــاق  العاملــي  اليــوم  مــع  تزامًنــا 
كل  مــن  أول  كانــون  ديســمرب/   3 يوافــق 
عــام، لتثبــت أنهــا واحــدة مــن ذوات الهمــم 

وليس اإلعاقة.
ملطلــب  اســتجابت  غــزة  بلديــة  وكانــت 
أعلنــت عنهــا خــالل مقابلــة  التــي  الشــابة 

تلفزيونية قبل أيام.
وتعــاين أريــج البالــغ عمرهــا )29 عاًمــا( من 
بــر يف الســاقني مــن أعــى مفصــل الركبــة 

منذ والدتها.
رئيــس  مكتــب  عــى  الشــابة  وجلســت 
املجلــس  بأعضــاء  واجتمعــت  البلديــة 
يف  واألقســام  الدوائــر  ورؤســاء  البلــدي 
شــملت  لجولــة  تنتقــل  أن  قبــل  البلديــة 
ســر  ومتابعــة  عليهــا  للتعــرف  مرافقهــا 
عــن  للجمهــور  الخدمــات  وتقديــم  العمــل 

قرب.
املجتمعــني  بــني  حضورهــا  والقــى 

والعاملني يف بلدية غزة ترحيًبا كبًرا.
وبدت الشابة أنها متلك خربة كبرة وهي 
عمــل  طبيعــة  حــول  املجتمعــني  تناقــش 
البلدية ودورها يف تقديم خدماتها لذوي 
ومــدى  املواطنــني،  بباقــي  أســوة  اإلعاقــة 
إمكانيــة تقديــم تســهيالت املــرور وتلبيــة 
احتياجاتهم خالل زيارتهم ملقر البلدية.

وســألت أريــج خــالل اللقــاء الذي شــاركت 
املجلــس  أعضــاء  فيــه،  "فلســطني" 

عــن  واألقســام  الدوائــر  ورؤســاء  البلــدي 
أهــم الخدمــات واملشــاريع التــي تقدمهــا 
البلدية للجمهور وخاصة فئة ذوي اإلعاقة 

من كال الجنسني.
وأشــارت إىل رضورة تزويــد بعــض مرافــق 
ل تتيح ســهولة الحركة  البلدية بوســائل تنقُّ
لذوي اإلعاقة، وتشمل املصاعد، وتعبيد 
طرقات مناسبة وخاصة بذوي اإلعاقة أمام 
بوابــات أقســام البلديــة املختلفــة، بهــدف 
لخدماتهــم  الوصــول  مــن  هــؤالء  متكــني 

وتحقيقها بير وسهولة.
املشــاريع  أهــم  عــى  أريــج  اطلعــت  كــا 

ولهــا العديــد مــن النشــاطات االجتاعية 
والرياضيــة أيًضــا، إذ إنهــا العبــة كــرة ســلة 
وشــاركت يف بطــوالت ســابقة وحققــت 
املركز األول يف أكرث من بطولة مع فريق 
من الشــابات املعاقات حركًيا من ذوات 

الهمم.
وقالت أريج لـ "فلســطني"، وهي تجلس 
عــى مقعــد رئيــس بلديــة غــزة: إن "تقلد 
منصــب رئاســة بلديــة غــزة تجربــة مهمــة 
املنصــب  أن  بالنســبة يل، خاصــة  جــًدا 
القــرار،  صنــاع  دائــرة  ضمــن  يضعنــي 
وأتاحــت يل فرصــة التعــرف عــى طبيعــة 

الفــرة  يف  غــزة  بلديــة  عليهــا  القامئــة 
املخططــات  واملســتقبلية ضمــن  الحاليــة 
تنفيذهــا  واملقــرر  لديهــا،  املوضوعــة 

مستقباًل.
ميــاه  محطــة  إقامــة  املشــاريع  هــذه  ومــن 
البلديــة مبنطقــة  مرافــق  لخدمــة  جديــدة، 
مــن  والفائــض  غــزة،  مدينــة  يف  الرمــوك 
املواطنــني  منــازل  عــى  ســيوزع  امليــاه 

ضمن الشبكة املحلية.
تجربة مهمة

والشابة أريج، ورغم إعاقتها أنهت دراسة 
تخصــص وســائط متعــددة "ملتميديــا"، 

املهام لرئاسة البلدية".
اإلجابــة  اســتطعت  "بالفعــل  وأضافــت: 
الكثــرون  وجهــه  التــي  الســؤال  عــى 
مهــام  طبيعــة  أن  مؤكــدة  مســبًقا،  يل 
وال  واقعهــا،  يف  كبــرة  البلديــة  رئيــس 
يصــح التقليــل مــن شــأن هــذا املنصــب 
وخدماتهــا  البلديــة  عمــل  طبيعــة  أو 

ومشاريعها".
رئاســة  منصــب  تتــوىل  أن  واســتدركت: 
خاصــة  الســهل،  باألمــر  ليــس  البلديــة 
يف  يكــون  املنصــب  هــذا  صاحــب  أن 

الواجهة أمام املوطنني.
وتعــد بلديــة غــزة كــربى بلديــات القطــاع 
الساحيل البالغ مساحته 365 كيلومًرا 
عــى  يزيــد  ســكاين  بتعــداد  مربًعــا، 
ســكان  عــدد  ويقــدر  نســمة.  مليــوين 
مدينــة غــزة لوحدهــا بأكــرث من 800 ألف 

مواطن.
يعمــل  أن  يجــب  أريــج:  وتابعــت 
البلديــة  مســاعدة  عــى  املواطنــون 
ورئاســتها وتوصيل مشاكلهم وأفكارهم، 
وعدم االكتفاء بتوجيه االتهامات فقط.

املحــيل  املجتمــع  أريــج  وطالبــت 
املعاقــني  فئــة  جانــب  إىل  بالوقــوف 
يتســع  املجتمــع  أن  مبــدأ  مــن  انطالًقــا 
برنامــج  مديــر  أفــاد  وحســبا  للجميــع. 
الطبيــة  باإلغاثــة  املجتمعــي  التأهيــل 
مصطفــى عابــد لـ"فلســطني"، فــإن عــدد 
ذوي اإلعاقــة يزيــد عن 128 ألف مواطن 
بنســبة إجاليــة تصــل لـــ 6.8 باملئــة مــن 
بــني  مــا  الســكان، وتتنــوع  إجــايل عــدد 
إعاقات برصية، سمعية، نطقية، حركية، 

ذهنية، ونوبات وسلوك غريب.
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