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وفاة و577 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة حالــة وفــاة و577 إصابــة بفــروس كورونــا، و339 حالــة 
تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطاع غزة، يف الـ24 ســاعة املاضية. ففي 
غزة، سجلت وزارة الصحة 150 إصابة عقب إجراء 1306 فحوصات مخربية، 

مشرة إىل تعايف 130 حالة من مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ 
آذار 2020 بلــغ 191485 إصابــة، منهــا 1248 حالــة نشــطة، و188488 حالة 

تعاٍف، و1749 حالة وفاة. وأضافت أن 44 مصابا يخضعون للرعاية 
الطبية يف املستشفيات، و35 مصابا يف حالة خطرة وحرجة.

شاب فلسطيني يتحدى قوات االحتالل في أثناء مواجهات منددة باالستيطان في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة أمس     )أ ف ب(

)Apa(     وقفة شمال قطاع غزة دعًما وإسناًدا ألهالي النقب المحتل أمس

النقب املحتل-غزة/ محمد املنراوي:النقب املحتل-غزة/ محمد املنراوي:
دعــت أوســاط فلســطينية ومتضامنــة، أمس، دعــت أوســاط فلســطينية ومتضامنــة، أمس، 
والوقــوف  املحتــل،  النقــب  هبــة  إســناد  والوقــوف إىل  املحتــل،  النقــب  هبــة  إســناد  إىل 
إىل جانب أبناء شعبنا هناك يف مواجهة آلة إىل جانب أبناء شعبنا هناك يف مواجهة آلة 

واالســتيطان،  والترشيــد  اإلرسائيــي  واالســتيطان، الدمــار  والترشيــد  اإلرسائيــي  الدمــار 
وسط استياء من تواطؤ املجتمع الدويل مع وسط استياء من تواطؤ املجتمع الدويل مع 
االحتــال الــذي يواصــل جرميته ضد األهايل االحتــال الــذي يواصــل جرميته ضد األهايل 
قــًرا،  لتهجرهــم  بيوتهــم  مــن  قــًرا، ويقتلعهــم  لتهجرهــم  بيوتهــم  مــن  ويقتلعهــم 

النقــب  ويواجــه  أرضهــم.  عــى  النقــب واالســتياء  ويواجــه  أرضهــم.  عــى  واالســتياء 
إرسائيليــة  حملــة  أيــام،  عــدة  منــذ  إرسائيليــة املحتــل  حملــة  أيــام،  عــدة  منــذ  املحتــل 

األرايض،  تجريــف  تتضمــن  األرايض، رشســة  تجريــف  تتضمــن  رشســة 
واالعتــداء  األهــايل  واالعتــداء واعتقــال  األهــايل  واعتقــال 

النقب املحتل-غزة/ جال غيث:
النقــب  يف  املتصاعــدة  األحــداث  تنــذر 
عــى  األرض  أصحــاب  وإرصار  املحتــل، 

الصمــود والتمســك بحقوقهــم، مبعــامل هبــة 
الجديــد.  العــام  خــال  جديــدة  فلســطينية 
اإلرسائيــي،  والبطــش  القمــع  آلــة  ورغــم 

الداخــل  يف  شــعبنا  جاهــر  تتمســك 
املحتــل باملقاومــة الشــعبية للتعبر 
ومخططــات  لاحتــال  رفضهــا  عــن 

جبل صبيح.. "أيقونة صمود" 
يحاول االحتالل كرسها

نابلس-غزة/ جال غيث:
أرضــه  مــن  نقطــة  أقــرب  إىل  الوصــول  عــى  عيــاش  أبــو  مســعود  يحــرص 
الزراعيــة التــي أقيمــت عليهــا بــؤرة اســتيطانية يف جبــل صبيــح ببلــدة بيتــا 
جنــويب مدينــة نابلــس بالضفــة الغربيــة املحتلــة. ويواجــه أبــو عيــاش )45 

بيتــا" محــاوالت االحتــال  بلــدات "قبــان، يتــا،  عاًمــا( وأهــايل 
لكونــه يشــكل  الجبــل،  عــى  االســتياء  اإلرسائيــي ومســتوطنيه 

30 ألًفا يؤدون 
صاليت الفجر 
والجمعة يف 
األقىص رغم 

األجواء الباردة
القدس املحتلة/ فلسطني:

، صايت  أدى أزيــد مــن 30 ألــف مصــلٍّ
املســجد  رحــاب  يف  والجمعــة  الفجــر 

رغــم  املبــارك،  األقــى 
واملاطــرة  البــاردة  األجــواء 

اللجنة الشعبية يف عرابة 
تحذر من مخطط إرسائييل 

يق" يستهدف "مقربة الصدِّ
النارصة/ فلسطني: 

حذرت اللجنة الشعبية يف "عرابة البطوف" داخل األرايض املحتلة عام 
1948م، من مد "مجموعة من يهود )أمناء قرب حنينا بندوسا("، أنابيب 

لخطــوط رصف صحــي بهــدف بنــاء مراحيض يف مقــربة الصّديق، 
بيــان،  يف  الشــعبية،  اللجنــة  واعتــربت  صيانــة.  ألعــال  إضافــة 

بيت لحم-غزة/ أدهم الرشيف:
كانــت  املــايض،  القــرن  مثانينيــات  منتصــف 
محافظــة  يف  نحالــني  لقريــة  التاريخيــة  املســاحة 
بيــت لحــم، جنــويب الضفــة الغربيــة، 24 ألف دونم، 
لكــن بحلــول 2022، أصبحــت مســاحتها اإلجاليــة 

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
عى بعد عرشة أعوام من الفراق وقَف املسن عمر 
عبد املجيد أسعد، الذي طرق العام الثانني من 
عمــره، عــى أعَتــاِب آخــر محطــٍة قبــَل الوصــوِل إىل 
نقطــة األمــل، لرؤيــة أبنائــه وأحفاده يف أمريكا، بعد 

القريــة  فقــدت  فقــط.  دونــم  ألــف   12 تتعــدى  ال 
الواقعــة إىل الجنــوب الغــريب مــن بيــت لحم، نصف 
مساحتها الكلية ليس بسبب عوامل طبيعية بقدر 

املســترشي  لاســتيطان  نتيجــة  كان  مــا 
بــني  املســافة  أن  ورغــم  الغربيــة.  بالضفــة 

أن حــاول مــراًرا وتكــراًرا لقاءهــم، بضعــة أيــاٍم فصلته 
عــن اللقــاء بعــد حصولــه عــى "مل الشــمل" لينهــي 
مســرة مــن املعانــاة عــرب ســنني طويلــة، لكــن جنود 

االحتــال حالــوا بــني الحــاج أســعد ورحلتــه 
للقــاء أوالده. عــى بعــد مســافة كيلــو مــرت 

وقفة يف وادي 
الربابــــة رفًضــا 
لمخططــــــــات 
االحتـــــــــــــالل 

التهجرييـــــــــــــة
القدس املحتلة/ فلسطني:

املقدســيني  عــرشات  شــارك 
جاهريــة  وقفــة  يف  واملتضامنــني 
بــوادي الربابــة؛ رفضــا ألعــال التهويــد 
ســلطات  بهــا  تقــوم  التــي  واالســتياء 

اإلرسائيــي  االحتــال 
خطيــب  وحــذر  باملنطقــة. 

حملة يف أمريكا تطالب بعدم 
التصويت عىل قانون يشجع 

التطبيــــع مــــــع )إرسائيــل(
واشنطن/ فلسطني: 

ُأطلقــت يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حملــة تطالــب أعضــاء الكونغــرس 
بعدم رعاية أو التصويت عى قانون أمرييك، يشجع "التطبيع مع )إرسائيل(، 
ويعاقب الدول التي ترفض إقامة عاقات دبلوماسية وتجارية وبحثية معها".

 ،"USCPR -وتبنــت منظمــة "الحملــة األمريكيــة من أجل حقوق الفلســطينيني
الحملــة التــي تحــث أعضــاء الكونغــرس بشــدة عــى عــدم املشــاركة يف رعايــة 

أو التصويــت لصالــح القانــون HR 2748 / S.وقالــت ورقة سياســات 
أصدرتهــا املنظمــة، أمــس، ووجهتهــا ألعضاء الكونغــرس: "إن مرشوع 

وقفتان يف جنني وإسطنبول دعًما له

جرار يدعو الفلسطينيني 
للوقوف إىل جانب والدة 

األسري "أبو حميد" وإسناده
إسطنبول-جنني/ فلسطني:

دعا القيادي يف حركة املقاومة اإلســامية حاس عبد الجبار جرار، 
األســر  والــدة  جانــب  إىل  الوقــوف  إىل  الفلســطيني  شــعبنا  أمــس، 
نــارص أبــو حميــد، يف ظــل الحالــة املرضيــة الصعبــة التــي ميــر بهــا يف 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي. وقــال جــرار يف ترصيح صحفي إن هذه 
األم العظيمــة التــي قدمــت الشــهيد واألرسى، واجــب عــى شــعبنا أن 

بعد أيام قليلة من تعليق إرضابه

زوجة األسري "أبو هواش" 
تتهم االحتالل بتعمد 

إصابته بفريوس كورونا
الخليل-غزة/ جال غيث:

اتهمت عائلة األســر هشــام أبو هواش ســلطات االحتال اإلرسائيي 
بتعمــد إصابتــه بفــروس كورونــا، خاصــة بعــد أيــام مــن انتصــاره عــى 
الســجان وتعليق إرضابه املفتوح عن الطعام الذي اســتمر 141 يوًما 
رفًضا العتقاله اإلداري، وذلك بعد التوصل إىل اتفاق يقيض باإلفراج 
دورا  مــن  هــواش  أبــو  واألســر  املقبــل.  شــباط  26 فربايــر/  عنــه يف 

رام الله-غزة/ فلسطني:
والدميقراطيــة،  الشــعبية  الجبهتــان،  أكــدت 
بشــأن  "ديكــوًرا"  يكونــا  بــأن  تســمحان  ال  أنهــا 
نيــة حركــة فتــح عقــد املجلــس املركــزي، عقــًدا 
متفرًدا وبعيًدا عن اإلجاع الوطني، مشــرتني 
اآلن  حتــى  تعلــن  مل  الوازنــة  الفصائــل  أن  إىل 

مشــاركتها، النعــدام وجــود رؤيــة لســبب هــذه 
الجلســة. وأكــد عضــو اللجنــة املركزيــة للجبهــة 
الشــعبية أحمــد خريــس أن املدخــل األســايس 
إلنهاء االنقســام واســتعادة الوحدة وإعادة بناء 
منظمــة  هــو  الفلســطيني،  الســيايس  النظــام 
وحــدوي  وطنــي  مجلــس  بتشــكيل  التحريــر، 

جديد مبشاركة األطياف كافة.
إىل  الخليــل"  "علــم  إلذاعــة  خريــس  ولفــت 
بعــد  تقــرر  مل  القياديــة  الجبهــة  هيئــات  أن 
املركــزي،  املجلــس  باجتــاع  املشــاركة 

التشــتت  مــن  املزيــد  تريــد  ال  "فهــي 
والتشــظي وتعميق االنقســام بالساحة 

تقرير: 2578 انتهاًكا للسلطة خالل 
عامها "األسود يف قمع الحريات"

رام الله/ فلسطني:
وثقــت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني يف الضفــة، أكــر مــن 

)2578( انتهاكا ارتكبته أجهزة أمن السلطة خال عام 2021م.
وقالــت اللجنــة، يف تقريرهــا، أمــس: إن انتهــاكات أجهــزة الســلطة 
للحقــوق والحريــات العامــة والقانــون بالضفــة الغربيــة، خــال العام 

حماس تطالب السلطة باإلفراج عن 
المحرر "درويش" والمعتقلني كافة

رام الله/ فلسطني:
طالبــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، الســلطة باإلفــراج الفوري عن 
األسر املحرر سامر درويش، واملعتقلني السياسيني كافة من سجونها.

إن  أمــس،  الحــاج، يف ترصيــح،  القيــادي يف حركــة حــاس خالــد  وقــال 
اعتقال أجهزة الســلطة لألســر درويش الذي أمىض 19 عاًما يف ســجون 

يتعرض أهلها العتداءات ينفذها المستوطنون بحماية جيش االحتالل

"نحالني".. قرية َقَضَم االستيطان 
نصفها وأحاط بها من لك جانب

االحتالل حرمه لقاء أوالده وأحفاده بأمريكا

المسن "أسعد".. رحل قبل أن يتسلَّم 
وثيقــة االعتـــراف بـ"فلسطينيتـــه"

حماس: هبة النقب مستمرة ولن تتوقف إال بانتصار شعبنا

دعواٌت إلسناد "هبة النقب" يف وجه االحتالل 
واستيــــاٌء مـــن تواطـــؤ المجتمـــع الدولــي

هبَّة النقب.. محطة جديدة لتصاعد المقاومة
الشعبية رفًضا للمخططات اإلرسائيلية

الحل قبل عقد "المركزي" بناء المنظمة بمشاركة األطياف كافة

"الشعبية" و"الديمقراطية": قرارات فتح تعزز 
التشتت ولن نقبل أن نكون "ديكورًا"
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النقب المحتل-غزة/ محمد المنيراوي:
واصل أهالي النقب المحتل، فجر أمس، التصدي لالعتداء 
الوحشــي اإلســرائيلي عليهــم، ومحاولــة اقتالعهــم من 
عــدة مناطــق مواجهــات  أرضهــم وبيوتهــم، وشــهدت 
بيــن الشــبان وقــوات االحتــالل ومســتوطنيه، في وقت 
تتخوف أوســاط إســرائيلية من اتســاع رقعة المواجهات 
إلى مناطق أخرى ذات أغلبية فلسطينية داخل األراضي 
المحتلة عام 1948. وأفادت القناة 13 العبرية بأن طرق 

النقب المحتل وشــوارعها شــهدت مواجهات بين 
أهالي النقب وقوات االحتالل، وأنهم رشقوا 

قمع فعاليات مناهضة لالستيطان واعتقال 
6 مواطنني من الضفة والقدس

أهالـــي النقــــب يصــــدون 
االعتداء الوحيش واالحتالل 

يتخوف من اتساع المواجهات
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القدس املحتلة/ فلسطني:
صــايت   ، مصــلٍّ ألــف   30 مــن  أزيــد  أدى 
املســجد  رحــاب  يف  والجمعــة  الفجــر 
البــاردة  األجــواء  رغــم  املبــارك،  األقــى 

واملاطرة وتقييدات االحتال العسكرية.
وتوافد آالف املصلني من القدس والضفة 
وأرايض الـــ48 منــذ ســاعات الفجــر األوىل 
لدعــوات  تلبيــة  األقــى،  يف  للصــاة 
مقدســيون،  ونشــطاء  مؤسســات  أطلقتهــا 
يف  االحتــال  انتهــاكات  عــى  ا  ردًّ وذلــك 
املســتوطنني  واقتحامــات  املســجد 

لباحاته.
يف  اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
أدوا  مصــلٍّ  ألــف   30 نحــو  بــأن  القــدس 
صــاة الجمعــة يف املســجد األقــى رغــم 
اإلجراءات املشددة التي فرضتها سلطات 
البلــدة  ومداخــل  أبــواب  عــى  االحتــال 

القدمية.
وأعاقــت رشطــة االحتــال دخــول املصلــني 
بواباتــه  عنــد  ومتركــزت  املســجد،  إىل 
وفتشــت  املدينــة،  شــوارع  يف  وانتــرت 
بطاقاتهــم  وفحصــت  املواطنــني،  أمتعــة 
منهــم  اآلالف  دخــول  ومنعــت  الشــخصية، 

ألداء  القــدس  إىل  الضفــة  محافظــات  مــن 
صاة الجمعة.

الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  وأشــاد 
محمد رسندح بدور املرابطني، قائًا: "ابَق 
بثباتك )مرابًطا( عى الحق، أنت ركن هذه 
األمة وبيت املقدس واملسجد األقى".

وأضاف: "أنتم عى ثغر من ثغور اإلسام، 
مدرســة  إىل  بيوتنــا  تتحــول  أن  األوان  وآن 

للثوابت والتذكري بأمجاد األمة".
وتابــع الشــيخ رسنــدح: "أّيهــا املرابــط أنــت 
املســؤول عــن أرستــك، أّيتهــا األم املرابطــة 
ال تــريك هــذه املســؤولية، هــذه األجيــال 

الصاعدة مسؤوليتكم أيها املرابطون".
بحبــل  االعتصــام  عــى  املســلمني  وحــّث 
واألمــر  الفرقــة  وعــدم  جميًعــا،  املــوىل 

باملعروف والنهي عن املنكر.
الحفــاظ عــى  األقــى إىل  ودعــا خطيــب 
واعتــداء  الكائديــن  كيــد  مــن  املســجد 
عامــًرا  وإبقائــه  وتدنيســهم،  املعتديــن 
باإلســام واملســلمني. كام دعا إىل إطاق 
رساح املعتقلــني واملعتقــات والتخفيــف 
عــن  الحصــار  ورفــع  ومعاناتهــم  همهــم  مــن 

املحارصين.

اللجنة الشعبية يف عرابة 
تحذر من مخطط إرسائييل 

يق" يستهدف "مقربة الصدِّ

30 ألًفا يؤدون صاليت الفجر والجمعة يف األقىص رغم األجواء الباردة

) فلسطني ( أداء صاة الجمعة يف باحات املسجد األقى   

القدس املحتلة/ األناضول:
منــذ  حــامد  عــارف  املقــديس  يرفــض 
مغريــات  املــايض  القــرن  ســبعينيات 
منزلــه  إلخــاء  ضخمــة  إرسائيليــة  ماليــة 
القــدس  رشقــي  جــراح  الشــيخ  حــي  يف 
لضغــوط  عرضــة  جعلــه  مــا  املحتلــة، 

متواصلة.
وهــو يجلــس يف حديقــة صغــرية مبنزلــه، 
عائلتــه  لجــوء  رحلــة  عــن  حــامد  تحــدث 
عــام  منــذ  املحتلــة  حيفــا  مدينــة  مــن 
1948، قبل أن تستقر يف القدس التي 
تخــى التهجــري منهــا قــًرا، مضيفــا أن 
والــده ووالدتــه مــن مواليــد حيفــا، ُهجــرا 
وأبناؤهــام عــام 1948 عى وقع املجازر 
العصابــات  ارتكبتهــا  التــي  والجرائــم 
وكان  القــدس  إىل  وقدمــا  الصهيونيــة، 

لهم 3 أطفال، وقد وصلوا بأيٍد خاوية.
االحتــال  أعلــن   ،1948 عــام  ويف 
املزعومــة  دولتــه  قيــام  اإلرسائيــي 
فلســطني  أرايض  غالبيــة  أنقــاض  عــى 
تهجــريه  بعــد  املحتلــة،  التاريخيــة 
الشــعب  أبنــاء  مــن  اآلالف  مئــات  قــًرا 
إىل  ومدنهــم  قراهــم  مــن  الفلســطيني 
والــدول  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 

العربية املجاورة.
وعملــت والــدة حــامد يف مدرســة خولــة 
بنــت األزور رشقــي القــدس، وذلــك بعــد 
فــرة مــن العــذاب دون عمــل أو مســكن 
أو أي مقومــات للحيــاة، وحينهــا أعطــت 
لتســكن  غرفــة  والدتــه  املدرســة  مديــرة 

عائلتهــا فيهــا، ويف هــذه الغرفــة أنجبــت 
بنًتــا وولــًدا، لكن بســبب األوضاع الســيئة 
توفيــا أطفــااًل "وقــد ولــدت أنــا يف الغرفــة 

ذاتها عام 1951".
وتابــع: "والــدي اســتمر دون عمــل، وألنــه 
املدرســة  مديــرة  فــإن  عمــًا  يجــد  مل 

وجدت له وظيفة باملدرسة أيًضا".
الحصول على منزل

الفــرة  تلــك  يف  أنــه  إىل  حــامد  وأشــار 
تقيمــه  مروعــا  هنــاك  بــأن  ســمعوا 
القــدس  )كانــت  األردنيــة  الحكومــة 
تحــت واليتهــا قبــل عــام 1967( لتوطــني 
وألنــه  جــراح،  الشــيخ  حــي  يف  الاجئــني 
بالســعي  بــدؤوا  للعائلــة  مــأوى  يوجــد  ال 

للحصول عى وحدة سكنية يف الحي.
وقــال: "تقدمــوا بطلب وكان لهم نصيب 
وقــد  هــذا،  البيــت  يأخــذوا  أن  بالقرعــة، 
تسلمناه يف 1956 باتفاق مع الحكومة 
األردنيــة آنــذاك، وقــد نــص االتفــاق عــى 
تقــوم  أشــهر  و3  ســنوات   3 بعــد  أنــه 
املنــازل  بتســجيل  األردنيــة  الحكومــة 

بأسامء ساكنيها".
رشوطــا  االتفــاق  تضمــن  حينــه  ويف 
يف  وأســواًرا  حدائــق  نقيــم  أن  شــملت 
الكهربــاء  نوصــل  وأن  املنــازل  محيــط 
الــروط  كل  اســتوفينا  وقــد  وامليــاه 
بحلــول عــام 1959، ولكــن حصل عدوان 
الحكومــة  تســتكمل  أن  قبــل   1967
بأســامئنا،  البيــوت  تســجيل  األردنيــة 
علــام بأنهــا كانــت رشعــت يف إجــراءات 

مبحــاٍم  االســتعانة  إىل  اضطــرت  الحــي 
إرسائيي يدعى إســحاق توســيه كوهني 
االحتــال،  محاكــم  أمــام  عنهــا  للدفــاع 
املحامــون  كان  الفــرة  تلــك  يف  ألنــه 
العــرب مســتنكفون عــن املرافعــات أمــام 
محاكمــه، وقــد دافع عــن العائات األربع 
التــي تــم تقديــم دعــوى ضدها بزعــم أنها 
حــامد،  وهــي:  عنــوة،  املنــازل  دخلــت 

أيويب، غوشة، حسيني.
كوهــني  املحامــي  بــأن  حــامد  وأفــاد 
اســتطاع إثبــات افــراء املســتوطنني بــأن 
الســكان دخلوا إىل املنازل عنوة "فنحن 
مل ندخلهــا عنــوة، وهــي أصــا لنــا، وإمنــا 

نجــاح املحامــي يف القضية الســابقة، تم 
ليرافــع  العائــات  هــذه  بقضيــة  تكليفــه 
نيابــة عنهــا أمــام محاكــم االحتــال، لكــن 
املحامــي  أبــرم  الثامنينيــات  أواخــر  يف 
ذاتــه اتفاقــا مــع املحامــي الخصــم، نــص 
عــى أن الجمعيتــني االســتيطانيتني هام 
املالكتان لألرض وأننا مســتأجرون، وفق 

حامد.
وأضــاف أن االتفاقيــة تســببت بأثــر ســيئ 
عى الحي بأكمله ألنه يف 2009 ونتيجة 
االســتياء،  املســتوطنون  اســتطاع  لهــا 
عــى 4 بيــوت مملوكــة لعائــات الغــاوي 
وحنــون والكــرد، مردفــا أنه بعد االســتياء 
االســتيطانية  الجمعيــات  قدمــت  عليهــا 
دعــاوى ضــد 3 عائــات أخــرى يف الحــي 
كــام  وداوودي،  ودجــاين  حــامد  وهــي 
عائــات  ضــد  دعــاوى  الحقــا  قدمــت 

الصباغ والكرد والجاعوين واسكايف.
يف  قــرارات  اتخــاذ  تــم  أنــه  إىل  وأشــار 
التابعتــني  واملركزيــة  الصلــح  محكمتــي 
لاحتــال بتهجــري هــذه العائــات قــرا 
 2020 العامــني  خــال  منازلهــا،  مــن 

و2021.
الحراك الشعبي

وبــني حــامد أن التطــورات التــي حدثــت، 
معركــة  غــزة  يف  املقاومــة  خــوض  مــن 
والتضامــن  والحــراك  القــدس"  "ســيف 
يف  الشــعبية  االحتجاجيــة  والوقفــات 
محكمــة  أجــرت   ،2021 أيــار  مايــو/ 
تلــك  تجميــد  عــى  العليــا  االحتــال 

القرارات.
وأردف أن طاقــم الدفــاع عنــا قــدم طلــب 
استئناف عى قرارات التهجري القري، 
التوصــل  حاولــت  العليــا  املحكمــة  لكــن 
املســتوطنني،  وبــني  بيننــا  تســوية  إىل 
لكنهــا مل تنجــح، وعــى إثــر ذلــك قدمــت 
مســتأجرين  مبوجبــه  اعترتنــا  اقراحــا 
دفــع  مبقابــل  معينــة  لفــرة  محميــني 
تحديــد  وبعــد  للمســتوطنني،  اإليجــار 
صاحــب امللكيــة يتــم إخاؤنــا أو تثبيتنــا 
هــذا  املقدســيون  فرفــض  بيوتنــا،  يف 

االقراح.
وأفــاد حــامد بــأن عائلتــه املكونــة مــن 18 
وتخــى  املنــزل  يف  اآلن  تعيــش  فــردا 
تهجريهــا منــه قرا، مردفــا: "نحن نعاين 
منــذ عــام 1972، يف حينــه كنــا صغــارا 
ولكننــا كنــا واعــني ملــا يحــدث مــن ِقبلهم 

وضغوطهم علينا".
حاولــوا  مــرة  مــن  أكــر  "يف  أنــه  وأردف 
تقديــم  تــم  نرضــخ،  لــي  علينــا  الضغــط 
إغراءات مادية مقابل ترك البيت لكنهم 
وحاولــوا  محاولتهــم،  يف  ينجحــوا  مل 
التضييق علينا بتقييد حركتنا ومعيشتنا 

ومل ينجحوا أيضا".
مــع  الســبعينيات  منــذ  "حاولــوا  وتابــع: 
اآلباء ومع كل الجريان، إذ ُعرِضت مبالغ 
طائلــة وشــيكات مفتوحــة بــأي مبلغ نريد 
مقابــل إخــاء منازلنــا، لكنهــم مل يجــدوا 
آذانــا صاغيــة، ولــن يتمكنــوا مــن تهجرينــا 

من منازلنا بإذن الله".

تطويب املنازل، وفق قول حامد.
واحتــل االحتــال الضفة الغربية مبا فيها 
رشقــي القــدس وقطــاع غــزة عــام 1967. 
للعيــش يف  عائلــة الجئــة   28 وانتقلــت 
ولكــن   1956 عــام  جــراح  الشــيخ  حــي 

ا يف 1972. مأساتها بدأت فعليًّ
وأردف حــامد: "يف عــام 1972، تفاجأنا 
اســتيطانيتني  جمعيتــني  مــن  بإنــذار 
عليهــا  املقامــة  األرض  ملكيتهــام  ادعتــا 
املنازل، وُطلب منا إخاؤها بداعي أننا 

دخلنا األرض عنوة".
اتفاقية كوهين

يف  العائــات  بعــض  أن  إىل  ولفــت 

األردنيــة  الحكومــة  مــع  اتفــاق  مبوجــب 
ووكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل 
الفتــا  أونــروا"،  الفلســطينيني-  الاجئــني 
االســتيطانيتني  الجمعيتــني  أن  إىل 
وهــي  مراحــل،   3 يف  القضيــة  خرتــا 
والعليــا  واملركزيــة  الصلــح  محاكــم 

التابعات لاحتال.
ولكــن وإن كانــت العائــات الفلســطينية 
أنهــا  إال  كوهــني،  باملحامــي  اســتبرت 
تجاوزهــا  مثــن  تدفــع  اآلن  حتــى  تــزال  ال 
الثامنينيــات  منتصــف  ففــي  الحقــا، 
رفعــت الجمعيــات االســتيطانية دعــاوى 
وبســبب  الحــي،  يف  عائلــة   13 ضــد 

الشيخ جراح.. قصة معاناة عائلة فلسطينية من األجداد إىل األحفاد

املقديس/  عارف حامداملقديس/  عارف حامد

بيت لحم-غزة/ أدهم الريف:
كانــت  املــايض،  القــرن  مثانينيــات  منتصــف 
املساحة التاريخية لقرية نحالني يف محافظة 
بيــت لحــم، جنــويب الضفــة الغربيــة، 24 ألــف 
دونم، لكن بحلول 2022، أصبحت مساحتها 

اإلجاملية ال تتعدى 12 ألف دونم فقط.
الغــريب  الجنــوب  إىل  الواقعــة  القريــة  فقــدت 
مــن بيــت لحــم، نصــف مســاحتها الكليــة ليــس 
نتيجــة  كان  مــا  بقــدر  بســبب عوامــل طبيعيــة 

لاستيطان املستري بالضفة الغربية.
نحالــني  قريــة  مركــز  بــني  املســافة  أن  ورغــم 
ومركــز مدينــة بيــت لحــم ال يتعــدى 8 كيلومــر 
هــوايئ، فــإن الوصــول للقريــة يســتغرق الكثــري 

بفعــل  عديــدة  مخاطــر  ويتخللــه  الوقــت  مــن 
حصارها باملستوطنات.

وبحســب مــا يــرد يف دليــل قريــة نحالــني، فــإن 
حوســان،  قريــة  الشــامل  مــن  يحدهــا  نحالــني 
ومــن  "عتصيــون"،  مســتوطنة  الجنــوب  ومــن 
الــرق مــا تســمى مســتوطنة "النبــي دانيــال"، 
ومــن جهــة الغــرب مســتوطنة "بيتــار عيليــت" 
املنطقــة،  تلــك  يف  املســتوطنات  كــرى 

و"معسكر جيبعوت".
أربــع  تــأيت  املســتوطنات  هــذه  خلــف  ومــن 
القريــة  عزلــة  لتضاعــف  أخريــات  مســتوطنات 
الفلســطينية عــن محيطهــا الجغــرايف الطبيعي 
الــذي كان قبــل هــذه العمليــات االســتيطانية، 

يف مشــهد يتكــرر باســتمرار يف قــرى وبلــدات 
القدس والضفة الغربية املحتلتني.

ويفيــد رئيــس بلدية قريــة نحالني صاح فنون، 
تنامــى خــال  عــدد ســكان املســتوطنات  بــأن 
كبــري حتــى وصــل  بشــكل  املاضيــة  الســنوات 
إىل ما يزيد عى 150 ألف مستوطن، العدد 
األكــر منهــم يف "بيتــار عيليــت" املســتوطنة 

األوىل التي بدأ إنشاؤها بحلول 1985.
بعــد  أنــه  "فلســطني"،  لـــصحيفة  فنــون  وبــنيَّ 
مصــادرة نصــف مســاحة أرايض القريــة، لجأت 
املســاحة  تقســيم  إىل  االحتــال  ســلطات 
املتبقيــة إىل نصفــنْي  "B"، "C"، وذلــك وفــق 
التحريــر  بــني منظمــة  )أوســلو( املوقــع  اتفــاق 

أمريكيــة  برعايــة   ،1993 ســنة  و)إرسائيــل( 
ودولية.

وأوضــح أن قرابــة 10 آالف مواطــن فلســطيني 
يقطنــون قريــة نحالني، ويشــن جيــش االحتال 
مســتمرة،  اعتــداءات  ضدهــم  واملســتوطنون 
األرايض  وتجريــف  املنــازل  هــدم  إىل  تصــل 

الزراعية باستمرار.
فــإن املســتوطنات املحيطــة  وبحســب قولــه، 
بقريــة نحالــني كانــت يف بدايــة إنشــائها عبــارة 
حديديــة  حاويــات  بضــع  مــن  مكونــة  بــؤر  عــن 
تحولــت مبــرور الزمــن إىل مســتوطنات كبــرية 

تضم عرات آالف املستوطنني اليهود.
وأشــار إىل أن االحتــال يتعمــد تعطيــل وصول 

عــى  الســيطرة  بهــدف  ألراضيهــم  املزارعــني 
املزيد منها لصالح مشاريع االستيطان.

غــرف  بنــاء  إىل  األهــايل  يلجــأ  ذلــك  ومقابــل 
فيهــا  والتواجــد  القريــة  جبــل  يف  زراعيــة 
ملنــع  هــؤالء  أطلقهــا  مبــادرة  ضمــن  باســتمرار 
ســيطرة املســتوطنني عى ســفح الجبل إلقامة 

بؤرة استيطانية جديدة.
االحتــال  ســلطات  فــإن  فنــون،  بحســب  لكــن 
الغــرف  هــذه  أصحــاب  مــن  العديــد  أخطــرت 
بــرورة إزالتهــا واقتــاع األشــجار، واســتخدام 
القــوة العســكرية يف إرهــاب املواطنــني، الفًتــا 
إىل أن أهايل القرية من فئة البســطاء؛ يقتات 
املهــددة  أراضيهــم  زراعــة  عــى  غالبيتهــم 

باملصادرة.
مــن  أحدهــم  يســلم  ال  ذلــك  رغــم  لكنهــم 
بحاميــة  املســتوطنني  وانتهــاكات  اعتــداءات 

جنود االحتال.
ومطلــع ينايــر/ كانــون الثــاين الحــايل، أخطــرت 
ســلطات االحتــال بهــدم مثانية منــازل مأهولة 
قريــة  يف  ومنشــأة  ومســجد  اإلنشــاء  قيــد 

نحالني.
ويؤكــد فنــون أن حالــة الصمــود التــي يجســدها 
ميلكــه  الــذي  األهــم  الســاح  نحالــني،  أهــايل 
التــي  االحتــال  انتهــاكات  هــؤالء يف مواجهــة 
يف  املســتوطنني  عــدد  زيــادة  مــع  تتصاعــد 

املنطقة.

يتعرض أهلها العتداءات ينفذها المستوطنون بحماية جيش االحتالل

"نحالني".. قرية َقَضَم االستيطان نصفها وأحاط بها من لك جانب

النارصة/ فلسطني: 
الشــعبية يف "عرابــة  اللجنــة  حــذرت 
املحتلــة  األرايض  داخــل  البطــوف" 
عــام 1948م، مــن مــد "مجموعــة من 
بندوســا("،  حنينــا  قــر  )أمنــاء  يهــود 
أنابيب لخطوط رصف صحي بهدف 
الصّديــق،  مقــرة  مراحيــض يف  بنــاء 

إضافة ألعامل صيانة.
واعتــرت اللجنــة الشــعبية، يف بيان، 
اعتــداء  أعــامل املســتوطنني  أمــس، 

واستفزاًزا سافًرا.
مــا  بــكل  "فلســطني  إن  وقالــت: 
مــن معــامل وتاريــخ، ســواء كان  فيهــا 
إســامًيا أو مســيحًيا أو يهودًيا أو من 
الديانات القدمية، وسواء كان عربًيا 
وتاريــخ  تاريخنــا  هــو  عــريب،  غــري  أم 

بادنا، وملكنا نحن الفلسطينيني".
فيهــا  مــا  بــكل  "عرابــة  أن  وأضافــت 
مــن تاريــخ أو قبــور هــي ملــك ألهــل 

عرابــة فقــط، وهــو تاريــخ أهــل عرابــة، 
املســتوطنني  لقطعــان  نســمح  ولــن 
كان  إن  القــذرة،  أالعيبهــم  مبامرســة 
القيــام بســلوكيات مخلــة  مــن خــال 
الجــريان،  مضايقــة  بهــدف  بــاألدب 
أو مبامرســة ضغــوط تــارة وإغــراءات 
عــى  االســتياء  بهــدف  أخــرى،  تــارة 
املقرة أواًل ثم عى محيط املقرة".

أنهــا  الشــعبية  اللجنــة  وأكــدت 
مقــرة  عــى  باالعتــداء  تســمح  لــن 
الصديــق وتغيريهــا وتغيــري معاملها، 
داعيــة أهــايل عرابة للمشــاركة للقيام 
الصّديــق  مقــرة  يف  تطــوع  بأعــامل 
وأصحــاب  البلــد  أهــل  أننــا  "لنؤكــد 

املقرة".
وقبــل أيــام، كشــف أهــايل عرابــة عــن 
محاولــة املســتوطنني، بنــاء مرحــاض 
وتهويــد  ورسقــة  املقــرة،  أرض  يف 

جزء منها".
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تالزم عنف املستوطنني ضد 
الفلسطينيني مع نظام الفصل العنرصي

مــع اســتمرار جرائــم املســتوطنني يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، تــزداد 
املزاعم اإلرسائيلية عن صعوبة وقف عنف املستوطنني ضد الفلسطينيني، 
ألنــه مرتبــط باملنظومــة االحتالليــة كلهــا، ويك يتوقف هذا العنف، فال بد من 
إزالــة االحتــالل بــأرسه عــن الوجــود، مــا يعنــي أن عنــف املســتوطنني رضوري 

الستمرار نظام الفصل العنرصي يف األرايض املحتلة. 
مع أن اآلونة األخرية باتت تشهد تصاعدا للعنف الذي ميارسه املستوطنون 
ضد الفلسطينيني، ما دفع عددا من املنظامت الحقوقية للرشوع يف حملة 
جديــدة، ليســت إدانــة لهــذه الظاهــرة الدنيئــة، أو محاولــة معالجتهــا، فاألمــر 
أكرب من ذلك بكثري، ولكن إلثبات حجم التواطؤ بني جيش االحتالل ورشطته 

مع جرائم املستوطنني.
إن عنــف املســتوطنني يف الفــرة الحاليــة اســتمرار ألعــامل العنــف الروتينيــة 
ضد الفلسطينيني املستمرة منذ عقود، ويتمتع مرتكبوها مبستوى عاٍل من 
الحصانة وعدم املالحقة القضائية، بل تعاون رجال الرشطة والقضاء معهم، 
والحقيقــة أن النظــرة لعنــف املســتوطنني عــى أنــه منفصــل عــن الواقــع الــذي 
يحيونــه بــني الفلســطينيني تبقــى قــارصة، فــكل مــن يتابع العنف الــذي يرتكبه 
املستوطنون، يرى أنه يخدم أجهزة االحتالل السياسية واألمنية برمتها، فمن 
دونــه ال ميكــن توســيع مناطــق االســتيطان إىل مــا ال نهايــة، وإنشــاء املزيــد من 
البؤر عى التالل النائية، واالســتيالء عى املزيد من األرايض الفلســطينية، 

وطرد املزارعني منها. 
يف الوقت ذاته، فإن عنف املستوطنني ليس متمرًدا عى النظام االحتاليل 
اإلرسائيــي، بــل جــزء ال يتجــزأ منه، ومن املرشوع االســتيطاين برمته، وتتفهم 
قيادة املستوطنني ذلك جيًدا، ولذلك فإن حربهم تهدف إلقامة مئات البؤر 
االستيطانية، وباستخدام العنف ضد الفلسطينيني أنفسهم، وهذه الطريقة 
مقبولة، بل ومرغوبة بالنســبة لهم، ويف اليوم التايل ميكنهم غســل أيديهم، 
واالدعاء أن العنف ميارســه أفراد بعينهم، وليس ســلوكا جامعيا ميثل عموم 

املستوطنني. 
أكرث من ذلك، فإن املستوطنني ليسوا وحدهم املسؤولني عن العنف ضد 
الفلســطينيني، ألنــه مل يكــن مــن املمكــن أن يحــدث هــذا الهيجــان العنيــف 
دون دعــم الحكومــة اإلرسائيليــة، وقبــل كل يشء الجيش، الذي يوفر الحامية 
باســتمرار لهــم، ألن الجــرأة عــى دخــول القــرى الفلســطينية يف جــوف الليــل، 
وقطــع أشــجار الزيتــون، ومهاجمــة املزارعــني يف وضح النهار، تنبع من معرفة 
املجرمــني الواضحــة أنــه يف حالــة تعقيد األمور، ســيكون هناك من ينقذهم، 

وهو جيش االحتالل.
وبالتــايل فــإن الراخــي واإلهــامل يف التحقيــق مــع الجنــاة مــن املســتوطنني 
ضــد الفلســطينيني يثبتــان أنــه ليــس يف العقــل اإلرسائيــي نيــة لوقــف هــذا 
العنف، عى العكس من ذلك، فإن الرسالة املوجهة للمهاجمني أنهم عى 
األرجح لن يحاسبوا عى أفعالهم، وإن نتائج التحقيقات التي أجرتها الرشطة 
تــم توثيــق  معروفــة ســلفا، ففــي الســنوات الثــالث والنصــف املاضيــة فقــط 
540 حادثة عنف من املســتوطنني، وأغلقت الرشطة ٪94 من الشــكاوى، 

وانتهت دون توجيه اتهامات، ما يعني فشال ذريعا لها.

 Project: “Supply of Integrated Interventional

 Radiology Unit to Radiology Department at Al – Shifa

 Medical Complex

1. The Palestinian American Medical Association (PAMA) 

is an American nonprofit, humanitarian, nonpolitical and 

charitable organization that aims to promote health care in 

Palestine (East Jerusalem, West Bank and the Gaza Strip). 

2. PAMA has intended within its contributing to improvement of Radiology 

Health Service for Patients in Gaza to provide Integrated Interventional 

Radiology Unit to Radiology Department at Al – Shifa Medical Complex.

3. PAMA invites sealed bids from eligible and qualified 

bidders to provide Medical Equipment for Integrated 

Interventional Radiology at Gaza.

Interested eligible bidders may obtain the Bidding 

Documents from PAMA office in Gaza, at the address given 

below from 09:00 AM to 03:00 PM at the address below 

starting January,15, 2022 (PAMA Office, Gaza City, Al Mina, 

Monetary Authority Street, Dream Building 1, Ground Floor).

4. Qualification’s requirements include submitting documents showing the 

bidders ‘financial capabilities, technical experience and manufacturer’s 

authorization, additional details are provided in the bidding documents. 

5. A complete set of Bidding Documents in English may be 

purchased by interested bidders on the submission of a written 

Application to the address below. The Bidding Documents shall 

be sent by courier or handed on site to PAMA office in Gaza. 

6. Bids must be delivered to the address below by January 19,2022- 

13:00 PM. Bids received after this time will not be accepted.

7. All bids must be accompanied by a Bid Security as Bank Check or a 

bank guarantee issued by banks approved by the Monetary Authority, 

in the amount of 1% of the total bid, must be attached as an “entry 

security” valid for 90 days from the last date for submitting bids. 

8. The address(es) referred to above is:  PAMA Office 

Gaza City, Al Mina, Monetary Authority Street, Dream 

Building 1, Ground Floor. Gaza Palestine 

Telephone:082883722, Facsimile number: 082883722

9. For any technical questions about the bid please contact 

Eng. Ahmad Bashir –MOH,  Mobile 0599724608.

Invitation for Bid (Re-Bid)

Tender No. 2021- 027

Gaza

جامعـــــة األقصــــــى
إعالن طرح عطاء رقم 2021/82-2022م 

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء 
رقم )2021/82-2022م( والخاص برشاء وتوريد وتركيب 
بالط رخام نوفا بحرم الجامعة بخان يونس املوايص. 

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

املوافق 2022/01/18م ، الساعة الثانية ظهرًا.
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الخميــس 
املوافق 2022/01/20م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

بنيك مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  تتــم يف  املعامــالت ســوف  3. جميــع 

جامعة االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتأجري مساحات فارغة بهدف إنشاء عدد )5( أكشاك 

مبساحة 3م*3م يف الجهة الجنوبية من سور 
السوق املؤقت باملـزاد علني 

تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة علنيــة لتأجــري مســاحات فارغــة بهــدف إنشــاء 
عــدد)5( أكشــاك يف الجهــة الجنوبيــة مــن ســور الســوق املؤقــت وذلــك ملــدة ســنة 
واحدة يف مبنى بلدية رفح الطابق الرابع )قاعة االجتامعات( الساعة الحادية عرش 

صباحًا من يوم الثالثاء املوافق 2022/1/18م وذلك وفق الرشوط التالية:
1. يتم دفع مبلغ تأمني ابتدايئ بقيمة 1000 شيكل من قيمة املزايدة للبلدية. 

2. دفع املبلغ كاماًل فور رسو املزايدة يف صندوق البلدية بعملة بالشيكل.

3. مدة اإليجار سنة واحدة فقط قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.

وتحــت  املــزاد  عليــه  يرســو  مــن  عــى حســاب  الكشــك  تصميــم  ســيتم   .4

إرشاف البلدية مبساحة 3م*3م للكشك.
5. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانني املعمول بها لدى البلدية.

6. البلدية غري ملزمة بقبول أعى األسعار.

7. الرشوط أعاله جزأ ال يتجزأ من دخول املزايدة واملصادقة عى التعهد الحقًا.

8. دخول املزاد مفتوح أمام جميع سكان محافظة رفح.

9. يف حالة انسحاب من رىس عليه العطاء يفقد حقه يف املطالبة باسرجاع التأمني.

10. عــى كل مــن يرغــب يف دخــول املزايــدة الحضــور يف الزمــان واملــكان 

املذكوريــن مصحوبــا بكامــل البــدل بعــد أن يكــون قــد عايــن املــكان املعاينــة 
النافية للجهالة واطالعه عى مكان الكشك املتقدم له بالتحديد.

11. ال يحق للمزايد التقدم للمزايدة عى أكرث من كشك.

12. تبدأ قيمة فتح املزاد مببلغ 1500 شيكل للكشك.

13. أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه املزاد. 

تحريرًا يف 2022/1/10م                           د. أحمد عودة الصويف   
رئيس بلدية رفح      

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   األحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/01/23 وحتى الساعـة 12 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم األحد  املوافق  2022/01/23 الساعة 
12:30ظهرًا

دائــرة املشــريات مبقــر الرشكــة  مــن  العطــاء  الحصــول عــى مســتندات  - ميكــن 
الرئيي بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم األحد املـوافـق  
2022/01/16  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 06/ 2022

الخاصة: توريد قرطاسية متنوعة – 
حسب الطلب

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
عــى بعــد عــرشة أعــوام مــن الفــراق وقــَف 
املســن عمــر عبــد املجيــد أســعد، الــذي 
عــى  عمــره،  مــن  الثامنــني  العــام  طــرق 
إىل  الوصــوِل  قبــَل  محطــٍة  آخــر  أعَتــاِب 
يف  وأحفــاده  أبنائــه  لرؤيــة  األمــل،  نقطــة 
وتكــراًرا  مــراًرا  حــاول  أن  بعــد  أمريــكا، 
أيــاٍم فصلتــه عــن اللقــاء  لقاءهــم، بضعــة 
لينهــي  الشــمل"  "مل  عــى  حصولــه  بعــد 
مســرية مــن املعانــاة عــرب ســنني طويلــة، 
الحــاج  بــني  حالــوا  االحتــالل  جنــود  لكــن 

أسعد ورحلته للقاء أوالده.
عــى بعــد مســافة كيلو مــر من منزله يف 
كان  اللــه،  رام  شــامل  "جلجيليــا"  قريــة 
املســن عمر يجلس مع أقاربه، يســتأنس 
مــع أبنــاء جيلــه منهــم يف جلســٍة مســائية 
يوميــة يهــرب بهــا مــن الفــراغ الــذي يجتاح 

حياته.
تجــاوزت الســاعُة الثانيــة عــرشة منتصــف 
ليلــة الثالثــاء األربعــاء، غلب النعاس ابن 
عمه عبد اإلله أســعد وأغلق النوم ســتاره 
عليــه فانســحب مــن املجلــس، يف حــني 
ظلَّ الحاج عمر لســاعتني إضافيتني قبل 
مغادرته الجلسة متجًها نحو منزله حيث 

يعيش هو وزوجته وحيدين.
جلســة  يف  الســهر  يومًيــا  اعتــاد  "الحــاج 
"ختياريــة"، فنســهر حتــى منتصــف الليل 

مــع  بالحديــث  ســعيًدا  وكان  تأخــر  لكنــه 
الحديــث  أطــراف  يتبــادالن  أقاربنــا  أحــد 
عــن الذكريــات واألبنــاء ثــم عــاد بســيارته 
مســافة  منزلنــا  عــن  يبعــد  الــذي  ملنزلــه 
كيلــو مــٍر فقــط".. بحســب مــا يــروي ابــن 

عمه عبد اإلله لـ"فلسطني أون الين".
بقايــا التفاصيــل ينقلهــا عرب الطرف اآلخر 
مــن الهاتــف نقــاًل عــن شــهود عيــان كانــوا 
بســيارته،  عودتــه  أثنــاء  "يف  املــكان  يف 
االحتــالل  جنــود  مــن  مجموعــٌة  أوقفــه 
جــواز  لهــم  فأظهــر  هويتــه،  عــن  وســألوه 
أنهــم  الجــريان أخربونــا  األمريــيك،  ســفره 
مــن  ينزلونــه  االحتــالل  جنــود  شــاهدوا 
وســحلوه  جــروه  ثــم  بقســوة،  ســيارته 
عــى األرض ملســافِة 200 مــر وهــذا مــا 
الحظناه من مالبسه املمزقة، عى الرغم 
مــن أنــه متقــدم بالســن وهــو مريــض قلب 
وقد أجرى عملية "قلب مفتوح" ويعاين 

أمراضا مزمنة".
التهجــري  وجــع  تحمــل  املســن  تجاعيــد 
وآالم النكبــة، ويف مالمــح جنود االحتالل 
عمــر  املســن  يتــأمل  وغطرســة،  حقــد، 
عصــاه  األرض  عــى  يجــر  وهــو  ويــرصخ 
جســمه  ثقــل  وتحمــل  ترفعــه  بصعوبــة 
والــرضب  الســحل  مقاومــة  لــه  فكيــف 
واالعتــداء!؟ أما جنود االحتالل فأشــهروا 
بنادقهم واســتقووا عى رجل مســن فقط 

نبــض الحــاج عمر بعدمــا الحظوا اختناقه، 
بعدمــا  املــكان  مــن  وانســحبوا  تركــوه  ثــم 
الجــريان  فنقلــه  استشــهد،  أنــه  أدركــوا 
والشــباب إىل مســتوصف البلــدة وحــاول 
الطبيب إســعافه لكنه كان قد استشــهد، 
اللــه  رام  ملشــفى  اإلســعاف  حولــه  ثــم 

لعرضه عى الطب الرشعي".
يناهــز  مســن  "رجــل  بغضــب:  يتســاءل 
األرض  عــى  يرمونــه  عاًمــا  مثانــني 
ويقيدونه، وهو مريض قلب مفتوح فأين 
اإلنسانية!؟ ال يحرمون كبرًيا وال صغرًيا، 
ابــن عمــي عمــر رجــل كبــري يف الســن وهــو 

بالكاد يستطيع امليش عرش خطوات".
لــدى العــم عمــر ســتة أبنــاء )ولــدان وأربــع 
بنــات( يعيشــون يف أمريــكا، التــي أمــى 
فيها خمسني عاًما، وكان لديه متجر لبيع 
املــواد الغذائيــة لكنــه قــرر وزوجته العودة 
تلــك  ومنــذ   ،2012 عــام  فلســطني  إىل 
الحصــول  اســتصدار  يحــاول  وهــو  املــدة 
عــى "مل شــمل" يك يتمكــن مــن الســفر 
ألبنائــه، ففــي وضعــه الحايل – دون وثيقة 
شــخصية – إن ســافر ألمريــكا ال يســتطيع 

العودة.
تقاطعــه ابتســامة عــربت مجــرى الحديــث 
فيهــا  متــت  التــي  اللحظــات  مســتحرًضا 
شــمل"  "مل  اســتصدار  عــى  املوافقــة 
لــه: "منــذ ســنوات وهــو يســعى للحصــول 

م صك االعراف  ألنه فلسطيني، مل يتسلَّ
بجنسيته بعد.

لوحــة  يرســم يف كالمــه  اإللــه  عبــد  وكأن 
مــن الجــراح، وهــو يصــف بقيــة التفاصيــل 
"كان مقيــد اليديــن وهو يســحب، وأغلق 
الجنــود فمــه برشيــط الصــق، وتركــوه عــى 
اإلنشــاء،  قيــد  بنايــة  داخــل  الوضــع  هــذا 
عــدًدا  الجنــود  اعتقــل  ســاعتني  وبعــد 
بنفــس  ووضعوهــم  الخضــار  بائعــي  مــن 

املكان".
يكمــل ويف صوتــه غصــة حــزٍن عى رحيل 
أحــد  يل  "قــال  عمــه  وابــن  دربــه  رفيــق 
يتحســس  الجنــود  أحــد  رأيــت  الشــباب: 

يل:  ويقــول  ســعيًدا  وكان  الهويــة،  عــى 
أســافر  وبــدي  يطلعــن  بدهــن  "هوياتنــا 
سيســتطيع  بأنــه  ســعيًدا  وكان  ألوالدي" 
اشــتاق  وكلــام  بحريــة،  والعــودة  الســفر 
ألوالده وأحفــاده، خاصــًة أنــه مل يــر أبنــاءه 
بناتــه  لكــن  ســنوات،  عــرش  منــذ  الذكــور 

استطعن زيارته قبل عامني".
ويف زحمة الشوق ومرارة االنتظار، كانت 
التواصــل  ومواقــع  الهاتفيــة  االتصــاالت 
االجتامعــي هــي وســيلته الوحيــدة لتربيد 
لحظــة  تعــوض  "ال  لكنهــا  النــريان  تلــك 
يقــول  كان  كــام  ومعانقتهــم"  احتضانهــم 
تقطعــت حروفــه هنــا:  الــذي  البــن عمــه، 
يشــوف  حابــب  كان  عليــه  اللــه  "رحمــة 
يتجــرع  رحــل  لكنــه  كتــري  وأحفــاده  أوالده 

مرارة الشوق".
تــوىل عبــد اإللــه مهمة صعبــة بإبالغ زوجة 
عــى  تنتظــره  كانــت  باستشــهاده،  عمــر 
السادســة  الســاعة  البيــت  بــاب  عتبــات 
صبــاح األربعــاء املــايض، فقــرأت مالمــح 
عبد اإلله حينام رأتُه بوجه شاحٍب: "عمر 
مــات!؟" كانــت كمــن يقبــض عــى دقــاِت 
قلبها بعدما مل يرد زوجها عى اتصاالتها 
الهاتفيــة، كانــت إجابتــه مختلفــة: "طويل 
تدريجًيــا  الحادثــة  عليهــا  وقــص  روحــك" 
حتــى وضعــت عيناهــا نقطــة النهايــة عى 

روح رفيق دربها.

سيبتعد عن الساحة السياسية 7 سنوات
صفقة "اإلقرار" يف قضية 

فساد نتنياهو تنتظر موافقته
النارصة/ فلسطني: 

الســابق  اإلرسائيــي  االحتــالل  وزراء  رئيــس  عــن  الدفــاع  وكالء  يحــاول 
بنيامني نتنياهو، إقناعه بالتوصل إىل صفقة مع االدعاء.

نتنياهــو  عائلــة  أن  إىل  أمــس،  أشــارت،  اإلرسائيليــة،  البــث  هيئــة  لكــن 
تعارض ذلك بشدة، بل معنية مبواصلة املحاكمة، التي تجري حاليا.

 3 األمانــة، يف  وإســاءة  بالرشــوة واالحتيــال  اتهامــات  نتنياهــو  ويواجــه 
قصايا، تنظر فيها املحكمة املركزية اإلرسائيلية.

وينفي نتنياهو االتهامات املوجهة إليه، ولكّن شــهادات الشــهود، التي 
قدمت إىل املحكمة حتى اآلن، ُتضفي الشكوك عى نفيه املتكرر.

وقالــت هيئــة البــث: "إذ أُبرِمــت هــذه الصفقــة، فسُيشــَطب بند جرمية 
الرشوة من الئحة االتهام، ليتم استبدالها بجرمية إساءة االئتامن".

وأضافــت: "يــدور الحديــث عن فــرض عقوبة العمل للصالح العام عى 
نتنياهو، ملدة عدة أشهر".

ويف حال ثبتت تهمة الرشــوة عى نتنياهو، فإنه يواجه عقوبة الســجن 
لعدة سنوات.

منــه  ســيقتيض  ذلــك  فــإن  نتنياهــو،  مــع  صفقــة  إبــرام  حــال  يف  ولكــن 
االبتعاد عن الساحة السياسية لفرة سبع سنوات.

وأشــارت الهيئــة إىل أن املستشــار القانــوين لحكومــة االحتــالل أفيحــاي 
حكــام  االدعــاء(،  صفقــة  إطــار  )يف  املحكمــة  "تصــدر  أن  مندلبليــت، 
يقــيض بــأن نتنياهــو ارتكــب جرميــة شــائنة؛ مــا قــد يبعــده عــن املعرك 

السيايس لفرة سبع سنوات".
حــزب  زعيــم  بصفتــه  اإلرسائيليــة،  املعارضــة  حاليــا  نتنياهــو  ويــرأس 
)الربملــان  بالكنيســت  األكــرب  الحــزب  وهــو  اليمينــي،  "الليكــود" 
اإلرسائيــي(. ويقتــيض ابتعــاده عــن الســاحة السياســية، اســتقالته مــن 
تحــركات  األنبــاء  هــذه  "تثــري  الهيئــة:  وتابعــت  الليكــود.  حــزب  رئاســة 
داخليــة ضمنيــة يف الليكــود، اســتعدادا للتنافــس عــى موقــع نتنياهــو 

كرئيس للحزب وزعيم للمعارضة".

40 نجًما يف هوليوود: 
)إرسائيل( دولة فصل عنرصي

نيويورك/ فلسطني:
تضامــن 40 نجــام مــن هوليــوود مــع زميلتهــم إميــا واتســون التي تتعرض 

لحملة تحريض إرسائيلية عقب تضامنها مع القضية الفلسطينية.
وعــرب هــؤالء، يف بيــان مشــرك، أمــس، مــن بينهــم ســوزان ســاراندون، 
ومــارك روفالــو، وجايــل جارســيا برنال، وبير كابالدي، وماكســني بيك، 
وفيجــو مورتنســن، وســتيف كوجــان، وتشــارلز دانــس، وهارييــت والــر، 
عن تضامنهم مع زميلتهم "إميا" بعد أن نرشت صورة تظهر احتجاجات 

مؤيدة للفلسطينيني مرفقة بشعار “التضامن هو فعل”.
واقتبســت إميا يف منشــورها، مقولة لناشــطة تدعى ســارة أحمد قالت 
فيهــا: "التضامــن ال يعنــي أن كفاحنــا هــو نفســه أو أن أملنــا هــو نفســه أو 
أن أملنــا يف املســتقبل نفســه. التضامــن ينطوي عــى االلتزام والعمل، 
إضافة إىل االعراف بأنه حتى لو مل تكن لدينا نفس املشــاعر أو نفس 

الحياة أو نفس األجساد نحن نعيش عى األرض نفسها".
وأكــد الفنانــون دعمهــم لفلســطني، وقالــوا يف بيانهــم: "ننضــم إىل إميــا 
واتســون لدعــم العبــارة البســيطة بــأن التضامــن هــو فعــل، مبــا يف ذلــك 
التضامن الهادف مع الفلســطينيني الذين يكافحون من أجل حقوقهم 
اإلنســانية مبوجــب القانــون الــدويل.. نحــن نعــارض الظلم يف أي مكان 

يف العامل، ونقف مع كل الذين يسعون إىل إنهاء االضطهاد".
القــوة  )إرسائيــل(  بــني  الكامــن  القــوة  تــوازن  اختــالل يف  إىل  وأشــاروا 
االحتــالل  لنظــام  خاضًعــا  شــعًبا  بصفتهــم  والفلســطينيني  املحتلــة، 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  وصفتــه  كــام  العنــرصي،  والفصــل  العســكري 
خــرباء  قبــل  ومــن  )بتســيلم(،  اإلرسائيليــة  اإلنســان  حقــوق  ومنظمــة 

حقوقيون فلسطينيون ودوليون.

18 عاًما عىل عملية 
االستشهادية ريم الريايش

غزة/ فلسطني:
وافقــت، أمــس، الذكــرى الســنوية الثامنــة عــرشة لتنفيــذ االستشــهادية 
ريــم الريــايش مــن حــي الزيتــون يف غــزة، عمليتهــا االستشــهادية داخــل 

حاجز بيت حانون "إيرز" شامل قطاع غزة.
 14 ومتكنــت االستشــهادية الريــايش مــن الدخــول لحاجــز "إيــرز" يف 
ينايــر 2004م، وهنــاك قامــت بتفجري حزامها الناســف وســط مجموعة 

من جنود االحتالل اإلرسائيي.
الفحوصــات  أثنــاء  ونجحــت املنفــذة يف تضليــل جنــود االحتــالل يف 
األمنيــة، عندمــا ادعــت أن قطعــة مــن البالتــني مزروعــة يف ســاقها، وهو 

ما ساعدها عى عدم العبور يف جهاز الكشف األمني الخاص.
وأســفرت العمليــة عــن مقتــل 4 جنــود وإصابــة 10 آخريــن بجــراح بــني 

الخطرية واملتوسطة.
والريــايش مواليــد عــام 1981م يف مدينــة غزة، وحصلت عى الثانوية 

العامة بتفوق.
وكانــت عمليتهــا االستشــهادية، أول عمليــة تنفذهــا امــرأة مــن كتائــب 

القسام بعد موافقة زوجها.

االحتالل حرمه لقاء أوالده وأحفاده بأمريكا
المسن "أسعد".. رحل قبل أن يتسلَّم وثيقة االعرتاف بـ"فلسطينيته"

الشهيد  عمر أسعد
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النقب املحتل-غزة/ محمد املنرياوي:
ومتضامنــة،  فلســطينية  أوســاط  دعــت 
املحتــل،  النقــب  هبــة  إســناد  إىل  أمــس، 
هنــاك  شــعبنا  أبنــاء  جانــب  إىل  والوقــوف 
اإلرسائيــي  الدمــار  آلــة  مواجهــة  يف 
والترشيــد واالســتيطان، وســط اســتياء مــن 
تواطؤ املجتمع الدويل مع االحتالل الذي 
ويقتلعهــم  األهــايل  يواصــل جرميتــه ضــد 
قــًرا، واالســتيالء  لتهجريهــم  بيوتهــم  مــن 

عىل أرضهم.
أيــام،  عــدة  منــذ  املحتــل  النقــب  ويواجــه 
حملــة إرسائيليــة رشســة تتضمــن تجريــف 
واالعتــداء  األهــايل  واعتقــال  األرايض، 
عليهــم بوحشــية واقتحــام منازلهــم، وقمــع 
املتضامنــن واملحتجــن، لالســتيالء عىل 

األرض الفلسطينية.
-يســلب  النقــب  يف  قريــة   35 وتخــوض 
ضــد  نضــااًل  االعــراف-  منهــا  االحتــالل 
املخطــط اإلرسائيــي "التهجــري والركيــز"، 
الرامــي لتجميــع نحــو 150 ألــف نســمة مــن 
سكان القرى عىل أقل مساحة من األرض، 
مســاحة  عــىل  املمتــدة  أراضيهــم  وســلب 

800 ألف دونم.
املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
هبــة  إن  قاســم:  حــازم  حــاس  اإلســالمية 
أن  تكشــف  املحتــل  النقــب  يف  أهلنــا 
بــكل أدواتــه االســتعارية عاجــز  االحتــالل 
شــعبنا  ضــد  الــراع  حســم  عــن  متاًمــا 
الوطنيــة  أن  إىل  الفتــا  الفلســطيني، 
يف  واضحــا  تقدمــا  تســجل  الفلســطينية 
االســتعار  آلــة  ضــد  النضــال  ســاحة  كل 

اإلرسائيي.
وأكــد قاســم يف تريــح صحفــي أن هــذه 
إال  تتوقــف  أن  ميكــن  ال  مســتمرة  معركــة 

بانتصار شعبنا صاحب األرض والحق.
واللجــان  الالجئــن  دائــرة  رئيــس  وقــال 
محمــد  حــاس  حركــة  يف  الشــعبية 

سياســة  يواصــل  االحتــالل  إن  املدهــون: 
"األبارتهايــد" العنريــة بحــق أبنــاء شــعبنا 
تأكيــد  ليجــدد  املحتــل،  النقــب  يف 
عــىل  القائــم  ووجــوده  وإرهابــه  عدوانيتــه 

االحتالل واإلحالل واالستيطان.
صحفــي  تريــح  يف  املدهــون  وأضــاف 
سياســة  لألذهــان  يعيــد  العــدوان  هــذا  أن 
التهجــري التــي مل تتوقــف يومــا مــن محتــل 
والســطو  االســتيطان  عقيــدة  عــىل  يقــوم 
والســلب لحق شــعبنا يف أرضه ومقدراته، 
فيهــا  التــي هجــر  النكبــة  واســتمرار جرميــة 
عرشات اآلالف من عائالت شعبنا بالنقب 

املحتل.
وأكــد أن شــعبنا لــن يرحــل عــن أرضــه، وأنــه 
اليوم يرضب أروع بطوالت التشبث بأرضه 
واستبســاله يف الدفــاع عنهــا، وهــو مصمــم 
منهــا،  هجــر  التــي  لديــاره  العــودة  عــىل 
مســمع  شــعبنا  أبنــاء  مــع  "نطــرق  مضيفــا: 
وبر العامل األصم ليستمع ويشاهد أكرب 
جرميــة عنريــة، ونطالبــه ليقــوم بدوره يف 

توفري الحاية لشعبنا". 
وشدد عىل أن الشعب الفلسطيني الذي 
فــرض مبقاومتــه معــادالت حايــة األرسى 
واملــرى، قــادر عىل فــرض معادلة حاية 
أرضه، وأن االحتالل سريى بأس شعبنا يف 

مواجهة تغوله عىل األرض واإلنسان.
املقاومة جاهزة

الجهــاد  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
عــز  طــارق  الغربيــة  الضفــة  عــن  اإلســالمي 
الطــرق  بــكل  يســعى  االحتــالل  إن  الديــن: 
اإلنســان  وقتــل  األرض  لنهــب  والوســائل 
واألغــوار،  والضفــة  والنقــب  القــدس  يف 
الفتــا إىل أن "الصنــدوق القومــي اليهودي" 
عــىل  االســتيالء  مخططــات  لوضــع  أنشــئ 
األرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان 

االحتالل.
وأضــاف عــز الديــن يف كلمة له خالل وقفة 

عــام 1948 إىل التحــرك ومســاندة أهــايل 
النقــب، والتصــدي لالحتــالل، ليكون ذلك 
رادعــا لــه يف وجــه جرائــم جنــوده وقطعــان 

مستوطنيه.
الــدويل  املجتمــع  أن  الديــن  عــز  واعتــرب 
"متواطئ مع جرائم االحتالل" بصمته، وأن 
أنظمة التطبيع رشيكة يف محاوالت اقتالع 

شعبنا يف النقب.
مساندة القبائل

ونظمــت قبيلــة الرابــن مســاء أمــس وقفــة 
قطــاع  رفــح جنــويب  قــرب معــرب  جاهرييــة 
واســتنكاًرا  النقــب،  ألهــايل  إســناًدا  غــزة، 

لجرائم االحتالل بحقهم.
كتــب  الفتــات  املشــاركون  ورفــع 
وســيبقى  يــزال  وال  كان  "النقــب  عليهــا 
فلسطينيا"، "يف النقب يشتعل اللهب.. 

نظــام  وإدانــة  رفــض  إىل  اإلنســان  حقــوق 
يف  اإلرسائيــي  العنــري  الفصــل 

فلسطن.
يف  املثلــث  منطقــة  أهــايل  وشــارك 
بوقفــة   1948 عــام  املحتلــة  األرايض 
احتجاجيــة يف مدينــة أم الفحــم، للتنديــد 
النقــب،  أهــايل  بحــق  االحتــالل  بجرائــم 

وخاصة أهايل قرية األطرش.
وأكــد املشــاركون أن قضيــة النقــب قضيــة 
كل فلســطيني يواجــه سياســات االحتــالل 
واالقتــالع، وأن النقــب ليــس وحيــًدا بهــذه 

املعركة الوجودية التي يقف مبواجهتها.
الشــعبي  للمؤمتــر  العامــة  األمانــة  وقالــت 
شــعبنا  إن  أمــس:  الخــارج،  لفلســطينيي 
الفلســطيني هــو صاحــب األرض، ومنطقــة 
النقــب هــي جــزء مــن فلســطن التاريخيــة، 
أمــام  األيــدي  مكتــوف  يقــف  لــن  وشــعبنا 
التهويــد اإلرسائيــي، بــل ســيواصل نضالــه 

حتى تحرير وطنه كامال.
لــه  بيــان  يف  الشــعبي  املؤمتــر  وأكــد 
أرايض  عــىل  اإلرسائيــي  العــدوان  أن 
مــن  سلســلة  ضمــن  يــأيت  األطــرش  عائلــة 
يف  لشــعبنا  اإلرسائيليــة  االســتهدافات 
للعــدوان  امتــداد  وهــي  النقــب،  منطقــة 
والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  شــعبنا  عــىل 
الغربيــة والقــدس والداخــل املحتل، مثمنا 
يف  ووحدتهــم  النقــب  أهــايل  تضحيــات 

التصدي للتهويد اإلرسائيي.
ودعــا أبنــاء شــعبنا يف كل مــكان إىل دعــم 

أهايل النقب بكل الوسائل املتاحة.
قمعي ووحشي

ســاحة  يف  طالبيــة  اتحــادات  ونظمــت 
بركيــا،  إســطنبول  مبدينــة  الفاتــح  مســجد 
أمــس، وقفــة إلســناد أهــايل النقــب، وســط 
االحتــالل  بطــش  مــن  إلنقاذهــم  دعــوات 

وجرامئه.
لحايــة  القانــوين  املركــز  وصــف  بــدوره، 

أنــور  مســجد  أمــام  النقــب،  لهبــة  داعمــة 
عزيــز شــايل قطــاع غــزة، أن الوقفــة تــأيت 
مســاندة ألهلنــا وشــعبنا يف النقــب الــذي 
ينتفــض ضــد محــاوالت التهويــد واالقتالع، 
مشددا عىل أن كل املحاوالت اإلرسائيلية 
ســتبوء بالفشــل ما دام الفلسطيني موحًدا 
ومنتفًضــا يف وجــه االحتــالل، كــا انتفــض 
يف معركــة "ســيف القــدس" يف مايــو/ أيار 
واملســجد  القــدس  عــن  دفاعــا  املــايض 

األقىص.
واحــدة،  وأرًضــا  شــعًبا  "ســنبقى  وتابــع: 
ومقاومتنــا جاهــزة وحارضة، كا كانت يف 
الدفاع عن أرسانا وأهلنا يف الشــيخ جراح، 
ســتكون يف الدفــاع عــن النقــب، ولــن تكون 
شــعبنا  أبنــاء  داعيــا  الحيــاد"،  موقــف  يف 
املحتلــة  واألرايض  الغربيــة  الضفــة  يف 

قوات االحتالل تقمع تظاهرة يف النقب أمس        )أ ف ب (

فــال تركــوه ليمون حطــب"، "أوقفوا الجرح 
النقب كالشــيخ جراح.. أهل النقب لســتم 
مناوئــة  هتافــات  مردديــن  وحدكــم.."، 

لالحتالل.
وجهــاء  أحــد  الحميــدي،  الفهــد  أبــو  وقــال 
بوابــة  أمــام  مــن  "جئنــا  الرابــن:  عائلــة 
الــذي  للعــامل  رســالة  لنوصــل  رفــح  معــرب 
يحــدث  مــا  أمــام  األيــدي  مكتــوف  يقــف 
ألراضيهــم  تجريــف  مــن  النقــب،  ألهــل 
وممتلكاتهــم أن عليــه التحــرك فــورا لوقــف 

هذه الجرائم".
ووجــه الحميــدي رســالة للمطبعــن العــرب 
وتواطــًؤا  تخــاذاًل  "كفاكــم  االحتــالل:  مــع 
وصمتــا، عليكــم أن تقفــوا وتنروا القضية 
العربيــة  األمتــن  قضيــة  الفلســطينية، 
مؤسســات  داعيــا  األوىل"،  واإلســالمية 

األرايض  يف  العربيــة  األقليــة  حقــوق 
تفريــق  -1948عدالــة،  عــام  املحتلــة 
قــوات االحتــالل األهــايل واملتضامنن يف 
النقب املحتل بأنه "قمعي ووحيش وغري 

قانوين".
وأرسل املركز رسالة عاجلة إىل املستشار 
واملفتــش  االحتــالل  لحكومــة  القضــايئ 
قــوات  قمــع  خلفيــة  عــىل  للرشطــة،  العــام 
ومحدثــة  رشعيــة  غــري  بوســائل  االحتــالل 
للمظاهــرة االحتجاجيــة التي أقيمت مســاء 
يف  ســعوة  قريــة  مبحــاذاة  أمــس  مــن  أول 
باســتخدام  القــوات  تكتــِف  إذ مل  النقــب، 
الرصــاص املطاطــي وقنابــل الصوت والغاز 
املســيل للدمــوع املحــرم دوليــا، بــل رّشــته 
بطائــرة مســرية، و"هــذا أمــر مل نشــهده مــن 
)بــأرايض  إطــار قمــع املظاهــرات  قبــل يف 

الـ48(".
وطالــب بعــدم التــادي يف االعتــداء عــىل 
املواطنــن العــرب يف النقــب، مشــريا إىل 
أنه منذ اليوم األول الذي بدأ فيه االحتجاج 
مــن  النقــب  أرايض  تجريــف  جرائــم  عــىل 
"الصندوق القومي اليهودي" أقام األهايل 
خيمة اعتصام ُهِدمت بالجرافات، ثم منع 
سكان سعوة والقرى املجاورة من الدخول 
الســيارات،  أو  النقــل  بوســائل  القريــة  إىل 

وعرقلة الحياة االعتيادية للمواطنن.
عــىل  جــاءت  املظاهــرات  هــذه  أن  وأكــد 
إرسائيــل"  أرايض  "دائــرة  قيــام  خلفيــة 
اليهــودي"  القومــي  "الصنــدوق  بواســطة 
األطــرش  عائلــة  أرايض  تجريــف  بجرائــم 
ومنعهــم مــن اســتعالها، بهدف االســتيالء 
اســتمرارا  يشــكل  ذلــك  أن  معتــربا  عليهــا، 
األرايض  عــىل  االســتيالء  لسياســات 
التهجــري  وسياســات  النقــب  يف  البدويــة 
املختلفــة التــي ال يــزال يتبعهــا االحتــالل، 
بزعــم مــد البنــى التحتيــة وإعــالن املناطــق 

العسكرية واملحميات الطبيعية.

النقب املحتل-غزة/ جال غيث:
املحتــل،  النقــب  يف  املتصاعــدة  األحــداث  تنــذر 
والتمســك  الصمــود  عــىل  األرض  أصحــاب  وإرصار 
بحقوقهم، مبعامل هبة فلسطينية جديدة خالل العام 

الجديد.
ورغم آلة القمع والبطش اإلرسائيي، تتمسك جاهري 
شعبنا يف الداخل املحتل باملقاومة الشعبية للتعبري 
عن رفضها لالحتالل ومخططات اقتالعهم من أرضهم 

التي يوجدون عليها قبل قيام دولة االحتالل. 
تشــهدها  التــي  الهبــة  بــأن  سياســيان  محلــالن  ويتفــق 
القــرى والبلــدات يف النقــب نتيجــة عمليــات التجريف 
والتحريــش التــي ترتكبهــا قــوات االحتــالل ســتتصاعد 
يســتطيع  ولــن  املحتلــة  األرايض  مختلــف  إىل  لتمتــد 

أحد السيطرة عليها.
تصعيد ممنهج

اســتمرار  إن  زعاتــرة:  رجــا  الســيايس  املحلــل  ويقــول 
تعنــت االحتــالل وجرامئــه بحق أهايل الداخل املحتل 
سيزيد من اشتعال األوضاع يف األرايض الفلسطينية 

وتدحرجها لتصل ملختلف املناطق.
ويــرى زعاتــرة، وهــو عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة 
الدميقراطيــة للســالم واملســاواة لصحيفــة "فلســطن" 
وتجريــف  بالنقــب  أهلنــا  ضــد  املمنهــج  التصعيــد  أن 
وتحريش أرايض املواطنن ينذر بتصاعد املواجهات 

يف الداخل املحتل.
ويعتقــد أن االعتــداءات واإلجــراءات اإلرسائيليــة بدأت 
املحتــل  النقــب  ســكان  اآلخــر ضــد  بعــد  يوًمــا  تتزايــد 
والشبان، الذين كانوا هدًفا لالعتقال ولبنادق الجيش 
التنكيــل  بعــد  فعــل  رد  مــن  بــد  ال  فــكان  اإلرسائيــي؛ 

والقمع التي تعرضوا لها.

وتتوقــع أن تتســع رقعــة الهبــة الجاهرييــة لتصــل إىل 
وانتقالهــا  واليابــس  األخــرض  تحــرق  شــعبية  انتفاضــة 
ملختلــف األرايض الفلســطينية املحتلــة، مشــرًيا إىل 
أن عمليــات التطبيــع التــي أجرتهــا حكومــة االحتالل مع 
الــدول العربيــة فتــح شــهية األوىل لزيــادة تغولهــا عــىل 
األرايض الفلســطينية وتهجــري ســكانها األصليــن مــن 
يف  االســتيطانية  ومخططاتهــا  أغراضهــا  خدمــة  أجــل 

األرايض الفلسطينية.
الفلســطيني  الــكل  جهــود  تضافــر  إىل  زعاتــرة  ودعــا 
والتوحــد مــن أجــل الدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية، 
ومخططاتــه  جرامئــه  وقــف  عــىل  االحتــالل  وإجبــار 

العنرية يف أرضنا املحتلة.
إقــدام  شــهدت   2019 عــام  أن  املعطيــات  وأظهــرت 
االحتــالل عــىل هــدم ألفــي بيــت بالنقــب، فيــا شــهد 
النصــف  شــهد  كــا  بيــت،   2500 هــدم   2020 عــام 
وبلــغ  بيــت   1200 نحــو  هــدم   2021 عــام  مــن  األول 
عــدد املنــازل املهدمــة يف النصــف الثــاين مــن العــام 
ذاته وبعد تويل الحكومة اإلرسائيلية الجديدة مهامها 
تصاعــد  أكــد  الــذي  زعاتــرة  وفــق  منــزل،   1800 هــدم 

جرائم الهدم واالستيالء عىل األرايض العربية.
خطاب موحد

ويتفق الناشــط الســيايس قدري أبو واصل، مع ســابقه 
الفلســطيني  الداخــل  يف  امليدانيــة  األوضــاع  بــأن 
املحتلــة مهيــأة للتصعيد بســبب جرائم االحتالل بحق 

سكان النقب الفلسطيني املحتل.
ويقول أبو واصل لصحيفة "فلسطن": إن االعتداءات 
واإلجــراءات اإلرسائيليــة بحــق الســكان تتزايد يوًما بعد 
إىل  األوضــاع  تدحــرج  مــن  ســيزيد  الــذي  األمــر  يــوم، 
قــوات االحتــالل  انتفاضــة شــعبية يف حــال مل توقــف 

جرامئها بحق شعبنا.
ويضيــف: نحــن أمــام مشــهد ينــذر باألســوأ يف حــال مل 
ينتفــض الكل الفلســطيني ويتصــدون لجرائم االحتالل 
داعًيــا  املحتــل،  الداخــل  يف  أهلنــا  بحــق  املارســة 
القيــادات الفلســطينية يف الداخــل املحتــل والســلطة 
والفصائــل الفلســطينية لتوجيــه خطــاب موحــد لدفــع 

شعبنا للتوحد من أجل حاية النقب املحتل.
وال يتوقــع أبــو واصــل، أن تنتهي األحداث واملواجهات 
أن  مبينــا  حدتهــا،  خفــت  وإن  القريــب  املــدى  عــىل 
لــن يســتطيعا الســيطرة عليهــا إذا  االحتــالل والســلطة 
إىل  داعًيــا  الفلســطينية،  األرايض  ملختلــف  امتــدت 
األرايض  عــن  للدفــاع  الفلســطيني  الشــعب  توحيــد 
الفلســطينية التــي يحــاول االحتــالل ســلبها والســيطرة 

عليها.
لفلســطينيي  العليــا  التوجيــه  ولجنــة  قيــادات  وكانــت 
االثنــن،  مســاء  ُعقــد  اجتــاع  عقــب  قــررت  النقــب، 
املــايض، اعتــاد برنامــج نضــايل تدريجــي عــىل مــدار 
ســتة أشــهر ضــد الهجمــة االحتالليــة التــي يتعــرض لهــا 
كل  يشــمل  عــام  قطــري  إرضاب  إىل  وصــواًل  النقــب، 

أرايض الـ48.
املاضيــة،  األيــام  خــالل  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
خــالل  النقــب،  مــن  فلســطينًيا   30 عــىل  يزيــد  مــا 
مــن  االحتــالل  ملنــــــــع  هنــاك  املندلعــة  املواجهــات 
االستيــــــالء عــىل 5 % مــن أراضيهــم بعــد مصــادرة 95 
% منهــا، يف حــن تــم االعتــداء عــىل األهــايل بشــكل 

همجي.
ويعيش يف النقب املحتل حوايل مليون نسمة منهم 
30 % فقــط مــن الفلســطينين يقيمــون عــىل مــا يقــل 

عن 5 % من أراضيه، والباقي من اليهود.

نابلس-غزة/ جال غيث:
يحــرص مســعود أبــو عيــاش عــىل الوصــول إىل أقــرب نقطــة مــن 
بــؤرة اســتيطانية يف جبــل  التــي أقيمــت عليهــا  أرضــه الزراعيــة 
صبيح ببلدة بيتا جنويب مدينة نابلس بالضفة الغربية املحتلة.
ويواجــه أبــو عيــاش )45 عاًمــا( وأهــايل بلــدات "قبــالن، يتــا، 
االســتيالء  ومســتوطنيه  اإلرسائيــي  االحتــالل  محــاوالت  بيتــا" 
ا مطالًّ عىل معظم  عىل الجبل، لكونه يشــكل موقًعا إســراتيجيًّ

قرى وبلدات جنوب نابلس ورشقها.
ويرفض أبو عياش، وفق ما قاله لصحيفة "فلسطن" التنازل عن 
أي شرب من أرضه الزراعية رغم محاوالت االحتالل ومستوطنيه 
عســكرية  "منطقــة  الجبــل  وإعــالن  إليهــا  الوصــول  مــن  منعــه 
مغلقة"، وحرق أرضه التي زرعها طوال األعوام املاضية بالقمح 

والشعري وأشجار اللوزيات.
واملــزارع عيــاش، الــذي ميتلــك 12 دومًنا يف جبل صبيح ورثها 
مــن آبائــه وأجــداده، مل يتبــق لــه يشء إال الذكريــات التــي تربطــه 
بأريض املسلوبة، التي ستبقى منقوشة يف قلبه مدى الحياة، 

وسيورثها ألبنائه، هكذا قال.
ويقــع "جبــل صبيــح" بــن ثــالث بلــدات هــي "قبالن، يتــا، بيتا" 
الشــعب  ألبنــاء  الجبــل  ملكيــة  وتعــود  نابلــس،  مدينــة  جنــويب 
الفلســطيني مــن تلــك القــرى، وفــق وثائــق تثبــت أحقيتهــم يف 

األرض.
ويشــهد محيــط جبــل صبيــح فعاليــات واســعة ومواجهــات مــع 
ملحــاوالت  رفًضــا  الجمعــة،  يــوم  ذروتهــا  تبلــغ  االحتــالل  قــوات 
االحتالل االســتيالء عىل الجبل، ما أدى إىل استشــهاد العديد 

وإصابة املئات واعتقال العرشات، بحسب عياش.
تشبث باألرض

أمــا املواطــن زيــدان خضــري )40 عامــا( الــذي ميلــك وأشــقاؤه 
9 دومنــات يف جبــل صبيــح، أكــد أن جرائــم االحتــالل ومحاولــة 
تهجريهــم مــن أرضهــم قــًرا ســتبوء بالفشــل، ولــن متنعهــم مــن 

االعتصام والوصول إىل أقرب نقطة إليها والتشبث بها.
وأفاد خضري "فلسطن" بأن االحتالل جرف أرضه واقتلع وحرق 
نحــو %80 مــن أشــجارها املزروعــة بأشــجار اللوزيــات والزيتــون 
املعمرة التي زرعها أبناؤه وأجداده طوال األعوام املاضية، وأنه 

اآلن يحرم منم زراعتها، وري أشجارها.
وفقــد خضــري ورشكاؤه مصــدر دخلهــم الوحيــد الــذي يقتاتــون 
منــه، منــذ قرابــة العــام، بعدمــا اعتــىل االحتــالل الجبــل وأعلنــه 
"منطقة عسكرية مغلقة"، مؤكًدا أن أهايل املنطقة لن يسلموا 
اســرداد  حتــى  وحراكهــم  فعالياتهــم  وســيواصلون  لالحتــالل، 

أرضهم املسلوبة.
وأوضــح الناشــط يف مقاومــة الجــدار واالســتيطان بشــار قريــويت 
أن قــوات االحتــالل جرفــت يف ســاعة مبكــرة مــن صبــاح أمــس 
الطرق واألرايض املؤدية إىل جبل صبيح، ملنع وصول الشــبان 
تشــهدها  التــي  املواجهــات  منطقــة  إىل  اإلســعاف  ومركبــات 

القرية عر يوم الجمعة من كل أسبوع.
عــرشات  اقتــالع  إىل  قريــويت،  وفــق  التجريــف،  جرائــم  وأدت 
أشــجار الزيتــون، وتخريــب واســع لشــبكة الطــرق الزراعيــة التــي 
تســهل عــىل املزارعــن الوصــول ألراضيهم، مؤكــًدا أن االحتالل 
فشــل يف منــع الوصــول إىل املــكان واالعتصام رفًضا لسياســاته 

االستيطانية.
وأكــد الناشــط حذيفــة بديــر أن االحتــالل يحــاول جاهــًدا إرهــاب 
إىل  الخــروج  عــن  لثنيهــم  املجــاورة  والقــرى  بيتــا  بلــدة  أهــايل 
منطقــة جبــل صبيــح والدفــاع عنــه "أيقونــة صمودهــم" يف وجــه 

االستيطان.
األهــايل،  لــكل  رســالة  توجيــه  يريــد  االحتــالل  أن  بديــر  وأوضــح 
أنــه ســيقتل كل مــن يصــل إىل الجبــل، لكــن  والشــبان خاصــة، 
األمــر مل يرهبهــم، مشــددا عــىل أن األهــايل لــن يراجعــوا، بــل 
ســاروا نحــو الجبــل للدفــاع عنــه، رغــم االنتشــار املكثــف لقــوات 

االحتالل.

"عدالة": تفريُق الجيِش األهالَي قمعي ووحشي وغير قانوني

دعواٌت إلسناد "هبة النقب" يف وجه االحتالل 
واستيـــاٌء من تواطــــؤ المجتمــــع الدولــــي

حماس: هبة النقب مستمرة ولن تتوقف 
إال بانتصار شعبنا

"الجهاد": كما انتفض شعبنا في "سيف 
القدس" سينتفض للنقب

هبَّة النقب.. محطة جديدة لتصاعد المقاومة 
الشعبية رفًضا للمخططات اإلرسائيلية

جبل صبيح.. "أيقونة صمود"
 يحاول االحتالل كرسها
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العين الثالثة
إياد القرا

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى املحكمة العليا بغزة ... املوقرة
بصفتها محكمة نقض

 يف الطعن املدين رقم 2020/197
يف الطلب رقم 2021/1033 

املســتدعون )الطاعنون(/ 1. نعيم العبد نعامن أبو ســكران - من ســكان غزة 
- الشجاعية - شارع النزاز- هوية رقم )907853063(. 

2. منري العبد نعامن أبو ســكران - من ســكان غزة - الشــجاعية - شــارع النزاز 

- هوية رقم )907853089(. 
3. زياد حسني أحمد أبو دقن - من سكان غزة - الشجاعية - شارع النزاز.

وكيلهم املحامي/ ماهر خضري بشري - دير البلح - شارع الرتخيص القديم - 
جوال رقم )0599348772(.  

ســليم  أبــو  محمــد  ســليامن  ناهــض  ضــده(/  )املطعــون  ضــده  املســتدعى 
- بصفتــه الشــخصية وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم/ ســليامن 
محمد أبو سليم - دير البلح - الربكة - )مجهول محل اإلقامة/ خارج البالد(.

))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((
إىل املســتدعى ضــده )املطعــون ضــده( املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعني )الطاعنــني( 
قد تقدموا بالطعن رقم 2020/197 والطلب املتفرع عنه )2021/1033( استناًدا إىل 

ما يدعونه يف الئحة طعنهم املرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة.
 لذلك يقتيض عليك الحضور لهذه املحكمة للرد عىل الئحة الطعن كام يقتيض أن تودع 
لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبلغــك بهذه 

املذكرة، كام يقتيض عليك أن ترسل نسخة عنها إىل املستدعني حسب عناوينهم.
علاًم بأنه تحدد جلسة يوم )األحد( بتاريخ )2022/02/20( لنظر الطعن. 

أن  للمســتدعني  يجــوز  ذلــك  عــن  تخلفــت  إذا  أنــك  لديــك  معلومــًا  وليكــن 
يسريوا يف طعنهم حسب األصول.

حرر يف: 2022/1/10                                             
 رئیس قلم محكمة العليا بغزة
األستاذ: بسام العيش

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــركات أن رشكــة/ عــامد صالــح فروانــة ورشكاه للمقــاوالت 
عــامد  الســيد/  املديريــن  هيئــة  رئيــس  وميثلهــا  ذ.م.م  العامــة  والتجــارة 
صالــح فروانــة واملســجلة لدينــا كركــة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم 
اســم  لتغيــري  بطلــب  تقدمــت  2001/01/04م  بتاريــخ   563163849

الركــة بنــاًء عــىل محــر الجمعيــة العامة للــركاء املحــرر 2021/12/12 
ليصبــح اســم الركــة )رشكــة همســات للتجــارة واملقــاوالت( ذات مســؤولية 
محــدودة، لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل تغيــري اســم الركــة التقــدم بكتــاب 

مسبب إىل اإلدارة العامة للركات يف وزارة االقتصاد الوطني.
غزة- النرص - أبراج املقويس- خالل أسبوع من تاريخ نر اإلعالن.

تحريًرا يف 2022/01/05م
مراقب الركات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

إعالن فقد شيك
رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  الشــيخ  إســامعيل  عــالوي  ماجــد  أنــا/  أعلــن 
900343039 بــأن دفاتــر الشــيكات الخاصــة يب واملســحوبة مــن حســابايت 

يف بنك االستثامر الفلسطيني وبنك األردن قد فقدت مني وأتلفت بسبب 
الحــرب األخــرية عــىل غــزة 2021م كــون أنهــا كانــت موجــودة داخــل مكتبــي 
املوجود داخل الركة الخاصة يب والواقعة يف املنطقة الرقية قرب معرب 

كارين )املنطار( والتي دمرت بشكل كامل والله عىل ما أقول شهيد .

املــدن  تشــهدها  التــي  الواســعة  والجامهرييــة،  الشــعبية  الهبــة 
تراكــم  نتــاج  هــي  املحتــل  النقــب  يف  الفلســطينية  والقــرى 
السياسات واالعتداءات العنرصية التي يشنها ويتبعها االحتالل 
اإلرسائييل ضد الفلسطينيني، داخل فلسطني املحتلة عام 48، 
عــرب أنظمــة وقوانــني قمعية، تجيز القتل وهدم املنازل والتهجري، 
منــذ  هــؤالء  بهــا  متســك  التــي  الوطنيــة  الهويــة  طمــس  ومحاولــة 

سنوات طويلة.
يف  الفلســطينيني  صعيــد  عــىل  األكــرب  الكتلــة  ميثلــون  هــؤالء 
بأرضهــم،  ومتســكوا  والهجــرة  الخــروج  رفضــوا  والذيــن  الداخــل، 
وقاومــوا كل إجــراءات االحتــالل، ونجحــوا يف التشــبث بأرضهــم، 

والتصدي لالحتالل ومستوطنيه.
لقــد مثــل هــؤالء اليــوم منــوذج للفلســطيني الــذي ال يتزحــزح وال 
يتنــازل قيــد أمنلــة عــن ذرة واحــدة مــن وطنــه بــل إنــه يــروي األرض 
بالدمــاء ويخضبهــا. يف وجــه االحتــالل، مــن كل الفئــات واألعامر، 
شيوخا عايش نكبة وشبانا حاول االحتالل طمس هويتهم. لكنهم 
متســكوا بعروبتهــم وفلســطينيتهم. كتمســكهم بأرضهــم، بجبالهــا 
اليــوم.  االحتــالل  يواجههــا  التــي  والصدمــة  ووديانهــا.  وســهول 
فشــل االحتــالل فشــال ذريعــا يف طمــس هويتهــم، أو انتزاعهم من 
أرضهــم. وإن كل قــرارات التضييــق وسياســات اإلبعــاد واإلهــامل 
واالعتقــال مل تنجــح بــل تحولــت إىل عامــل مشــجع لهم، للتصدي 

لالحتالل.
 هــذه الهبــة هــي مقدمــة لثــورة يقودهــا هــؤالء الشــبان مــن الجيــل 
الفلسطيني الجديد الذي يستلهم من املقاومة سبيال ملواجهة 
االحتالل ومشاريعه االستيطانية التي كانت عىل مدار السنوات 

السبعني املاضية.
عرب مشــاريع اســتيطانية متعددة ويف ســنوات متباعدة ومتقاربة 
بحيــث ميــرر هــذه السياســات للســيطرة عىل منطقــة النقب التي 
متثل أكرب مساحة يف فلسطني، وتضم مدًنا وقرى رئيسة يغلب 
ووطنهــم  بأرضهــم  متســكوا  الذيــن  البــدو  الفلســطينيون  عليهــا 

وتاريخهم ونضالهم وتراثهم.
مــن  غــري مســبوقة،  اليــوم حالــة  يعيــش  االحتــالل اإلرسائيــيل  إن 
املقاومــة يف غــزة والضفــة وفلســطني املحتلــة 48 مــن شــاملها 
إىل جنوبهــا ومــن رشقهــا إىل غربهــا، إىل جانــب أن هــؤالء الذيــن 
طمــس  أنــه  االحتــالل  اعتقــد  الذيــن  ذاتهــم  هــم  اليــوم  يقاومونــه 
هويتهــم مقابــل امتيــازات هنــا أو هنــاك. وعــرب مشــاريع خادعــة 

ثبت أنها كانت رساب.
ــا وخاصــة بعــد معركــة ســيف القــدس هــو تحــول  مــا يحــدث حاليًّ
حقيقــي اعــرتف االحتــالل أنــه مل يكــن يتوقعها، خاصة يف مناطق 
كان يعتقــد أنهــا ســتبقى معزولــة عــن ســياق األحــداث كــام حــدث 
يف اللــد والرملــة ويافــا وعــكا ورهــط وشــقيب الســالم وبــر الســبع 

وكل ذلك.
مــن املتوقــع أن هــذه الهبــة لــن تتوقــف عنــد أحداثهــا الجاريــة، بــل 
ميكــن أن تتدحــرج لتشــمل مدًنــا وقــرى أخــرى. ليــس فقــط تصدًيا 
لهجامت املستوطنني وسلطات االحتالل بل لطردهم عن املدن 
الفلســطينية وإبعــاد التجمعــات اليهوديــة الصهيونيــة عــن قراهــم 
ومدنهم، وإنهاء الحلم اإلرسائييل بصهينة النقب. ليبقى النقب 

ا خالًصا بأهله ومواطنيه. ا عربيًّ فلسطينيًّ

هبة النقب وحتمية 
زوال االحتالل

إسطنبول-جنني/ فلسطني:
دعــا القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس 
إىل  الفلســطيني  شــعبنا  أمــس،  جــرار،  الجبــار  عبــد 
الوقوف إىل جانب والدة األسري نارص أبو حميد، يف 
ظــل الحالــة املرضيــة الصعبــة التي مير بها يف ســجون 

االحتالل اإلرسائييل.
وقــال جــرار يف ترصيــح صحفــي إن هــذه األم العظيمــة 
التي قدمت الشهيد واألرسى، واجب عىل شعبنا أن 
يقــف معهــا وإىل جانبهــا يف تحريــر نجلهــا، متســائال 
عن دور جمعيات ومؤسسات حقوق اإلنسان الدولية 
عندمــا يصــارع رجــل املــوت ويقــدم نفســه مــن أجــل 

قضيته بال مجيب أو مغيث.
ووالــدة األســري أبــو حميــد، أم لخمســة أرسى يقــيض 
ملــرات  أو  ملــرة  املؤبــد  بالســجن  أحكامــا  معظمهــم 
عــدة، وهــم: نــارص محكــوم بـــ)7 مؤبــدات و50 عامــا(، 
نرص )مؤبد 5 مرات(، رشيف )مؤبد 4 مرات(، محمد 

)مؤبد مرتني و30 عاًما(، إسالم )مؤبد و8 أعوام(.
ويعــاين األســري نــارص )49 عامــا( مــن مخيــم األمعــري 
مصــاب  إنــه  إذ  خِطــرا،  صحيــا  تدهــورا  اللــه  بــرام 
أيــام، وموصــول  منــذ  بالرسطــان ويعيــش يف غيبوبــة 
بأجهزة التنفس االصطناعي، ويعاين التهاًبا خطًرا يف 

الرئتني.

الشــهداء  وذوو  ومخيمهــا  جنــني  فعاليــات  وطالبــت 
واملنظــامت  الــدويل  املجتمــع  جثامينهــم  املحتجــزة 
الحقوقية واإلنسانية وأحرار العامل بالتدخل والضغط 
عــىل االحتــالل لإلفــراج عــن "أبــو حميــد" الــذي يعــاين 

ا مرتدًيا وخِطًرا. وضًعا صحيًّ
جــاء ذلــك خــالل وقفــة دعم وإســناد لألســري أبو حميد 
والحركــة األســرية يف خيمــة االعتصــام مبيــدان عميــد 
األرسى كريم يونس وسط مدينة جنني، أمس، حيث 
اســتنكر املشــاركون الصمــت العاملــي إزاء ما يتعرض 
لــه شــعبنا مــن عــدوان ممنهــج مــن االحتــالل، مطالبــني 
واألرسى  حميــد  أبــو  األســري  عــن  الفــوري  باإلفــراج 

املــرىض الذيــن يعانــون سياســة اإلهــامل الطبــي يف 
السجون.

إســنادية  وقفــة  أمــس،  طالبيــة،  اتحــادات  ونظمــت 
مســجد  ســاحة  يف  حميــد"،  "أبــو  املريــض  لألســري 
الفاتــح مبدينــة إســطنبول، وردد املشــاركون شــعارات 
ومتابعــة  عنــه،  لإلفــراج  العاجــل  بالتدخــل  تطالــب 

عالجه.
واألســري "أبــو حميــد" معتقــل منــذ عــام 2002 بتهمــة 
كتائــب  تأســيس  يف  واملشــاركة  االحتــالل  مقاومــة 
التابعــة لحركــة فتــح، قبــل أن تحلهــا  شــهداء األقــى 

ا. السلطة والحركة نهائيًّ

غزة/ فلسطني:
قالــت منظمــة "الرؤيــا العامليــة": إنهــا "مل 
تجــد أي ثغــرة تجعلهــا تشــك بــأن موظفهــا 
محمــد الحلبــي متهــم"، مؤكــدة أنــه "بــريء 
االحتــالل  وجههــا  التــي  التهــم  كل  مــن 

اإلرسائييل إليه".
وأضافــت املنظمــة، يف بيــان، أمــس: "إننــا 
بــأن  الســابقة  بياناتنــا  يف  بّينــاه  مــا  نكــرر 
موظفنا بريء من كل التهم املوجهة إليه".
يف  عملهــا  "لتعليــق  أســفها  عــن  وعــرّبت 
قطــاع غــزة، بنــاء عــىل اتهامــات باطلــة بحــق 

موظفها محمد الحلبي".
أننــا  أعلنــا  وقتــه  يف  "لكننــا  وتابعــت: 
ســنفحص أي دليــل عــىل هــذه االتهامــات، 
التــي  اإلجــراءات  أن  مــن  الرغــم  عــىل 
اتخذناهــا بحــق مكتبنــا يف غــزة ليســت مــن 

ســنتخذ  وقتــه  يف  وكنــا  ورســالتنا..  قيمنــا 
إجــراءات حاســمة ورسيعــة إذا ظهــر أي مــن 
إجــراء  كلفنــا  وهــذا  صحيحــة،  االدعــاءات 
مــع  بالتعــاون  مســتقل  خارجــي  تحقيــق 

الحكومات املانحة".
كثــب  مــن  تتابــع  كانــت  أنهــا  وأكــدت 
وقــد  محمــد،  لألســري  املطولــة  املحاكمــة 
الدوليــون  العامليــة  الرؤيــة  موظفــو  شــارك 
وكان  شــهوًدا،  بصفتهــم  واملحليــون 
موظفونــا غالبــًا جنبــًا إىل جنــب مع ممثلني 
مــن منظــامت أخرى حارضين ومراقبني يف 

كل جلسة محاكمة علنية.
وأشــارت إىل أنهــا بعــد خمــس ســنوات مــن 
اآلن،  انتهــت  التــي  املحاكمــة،  إجــراءات 
ونحــن ننتظــر الحكــم، مل نَر أي يشء يجعلنا 
بــريء  بــأن محمــد  نشــك يف اســتنتاجاتنا، 

ونبهت إىل أن هذه العملية "كان لها تأثري 
سلبي يف األطفال وعائالتهم بغزة، مبا يف 
ذلك عائلة محمد، ونأمل بحلها قريبا بحل 

عادل بالرباءة".
وأكــدت منظمــة "الرؤيــا العامليــة" التزامهــا 
للمبــادئ  وفًقــا  بشــفافية،  العمــل  مواصلــة 
واالســتقالل  والنزاهــة  للحيــاد  اإلنســانية 
املســاعدات  وصــول  وضــامن  واإلنســانية، 
وحــول  غــزة  يف  املحتاجــني  األطفــال  إىل 

العامل.
مــن قطــاع غــزة، وهــو أب  الحلبــي  ومحمــد 
لخمســة أطفــال، ومعتقــل حاليــا يف ســجن 
"رميــون" وال يســمح ألي مــن أفــراد عائلتــه 

بزيارته.
الحلبــي،  االحتــالل  ســلطات  واعتقلــت 
منتصــف حزيــران/ يونيــو 2016، يف أثنــاء 

من جميع التهم املوجهة إليه.
وأضافت: "عالوة عىل ذلك، يؤكد محمد 
بثبات براءته، لدرجة أنه رفض باستمرار أي 
صفقة عرضت عليه كانت ستطلق رساحه 

فورًا".

األسري محمد الحلبي

بنقــل  واتهمتــه  "إيــرز"  حاجــز  عــرب  تنقلــه 
أمــوال لحركــة "حــامس"، وأُحيــل إىل 167 
جلسة محاكمة من دون اعرتاف منه بالتهم 

املنسوبة إليه.
أعلنــت  املــايض،  مــارس  آذار/   22 ويف 
أن  األســرتالية،  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة 
فحصــًا قامــت بــه ملنظمــة "وورلــد فيجــني" 
التــي كان يديرهــا محمــد الحلبي، أثبت أن 
االتهامــات املوجهــة لــه غــري صحيحــة، وأن 
األدلــة املتوفــرة مل تتوصــل إىل أنــه متــورط 

مبساعدة "حامس".
عــرب  نفســها  العامليــة"  "الرؤيــا  وتعــرّف 
موقعها عىل شبكة اإلنرتنت، بأنها "منظمة 
لخدمــة  تكــرس جهدهــا  مســيحية عامليــة، 
األطفــال واألرس واملجتمعات، بغض النظر 

عن الدين أو العرق أو الجنس".

ضابط إرسائييل يُحول بني 
الجريح "الربغويث" ووالدته

رام الله-غزة/ أدهم الريف:
هشــومري"  "تــل  مستشــفى  إىل  القواســمي  إميــان  وصلــت  إن  مــا 
عــام  املحتلــة  بــاألرايض  دان(  )غــوش  يف  اإلرسائيــيل  العســكري 
1948، قادمًة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية للقاء نجلها 

الجريــح إســامعيل الربغــويث، بشــغٍف وشــوٍق كبرييــن، وقــف جنــود 
االحتالل يف وجهها وحالوا دون ذلك، بقرار من الضابط املسؤول 

عن منطقة رام الله.
تقــول والدتــه لصحيفــة "فلســطني": إنهــا املــرة األوىل التــي أحــاول 
لكــن  االحتــالل،  قــوات  بنــريان  إصابتــه  بعــد  إســامعيل  رؤيــة  فيهــا 

جنوده قرروا منعي بقرار من الضابط املسؤول.
وكان أقارب للجريح إســامعيل منســق الكتلة اإلســالمية يف جامعة 
بري زيت، التقوا به يف املستشفى لالطمئنان عليه، وبعد ساعات 
حســب  برؤيتــه،  لوالدتــه  الســامح  عــدم  اإلرسائيــيل  الضابــط  قــرر 

قولها.
وأضافــت أن جنــود االحتــالل ســمحوا لهــا فقــط بالحديث مع نجلها 
الــذي يقبــع عليــه، وحالــوا دون  مــن خلــف ســتارة تحيــط بالرسيــر 
احتضانهــا لــه، وعندمــا ســألت الضابط عن ســبب منعهــا ردَّ عليها: 

بسبب منشوراته عىل مواقع التواصل االجتامعي.
ويف 10 ينايــر/ كانــون الثــاين الحــايل، اقتحمــت قــوات خاصــة مــن 
جيــش االحتــالل جامعــة بــري زيــت، واختطفــت إســامعيل، وآخريــن 
ينشــطون يف الكتلــة اإلســالمية-الجناح الطــاليب لحركــة املقاومــة 

اإلسالمية حامس.
وكان الطالــب البالــغ )24 عاًمــا( أحــد املصابــني بنــريان االحتــالل، 

إذ أصابت رصاصة واحدة عىل األقل منطقة الفخذ يف جسده.
ويدرس إسامعيل تخصص العلوم السياسية، وكان يطمح إلكامل 

دراساته العليا يف مجال الحقوق.
االحتــالل  مــن  نجلهــا مالحــق  أن  تــدرك جيــًدا  إنهــا  والدتــه:  تقــول 
وأجهزة أمن الســلطة بســبب نشــاطه يف الكتلة اإلســالمية، لكن مل 
أتوقــع أن ينفــذ جرميتــه داخــل الجامعــة بإطــالق النــريان عليــه ومــن 

ثم اختطافه.
وإذ تؤمــن والــدة إســامعيل أن جيــش االحتــالل هو مرتكب الجرمية 
بحق نجلها، تدرك أن الجامعة تتحمل جزًءا من املسؤولية، بإعالن 
مســؤولني فيهــا قبــل الجرميــة بأيــام عــدم تحمــل أي أمــر ممكــن أن 
يحــدث لــه، معتــربة أن ترصيحاتهــم أعطت الضوء األخر للجرمية 

اإلرسائيلية يف حرم الجامعة.
وأضافــت أن نجلهــا طالــب طمــوح يحــب الدراســة والعلــم إىل حــٍد 
كبــري والتقــدم بحياتــه العلميــة بأمــان، مبديــة خشــيتها مــن أي رضر 

ميكن أن ميس حياته حال استمرار مالحقة االحتالل له.

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه
زوجة األسري "أبو هواش" 

تتهم االحتالل بتعمد 
إصابته بفريوس كورونا

الخليل-غزة/ جامل غيث:
اتهمت عائلة األســري هشــام أبو هواش ســلطات االحتالل اإلرسائييل 
بتعمــد إصابتــه بفــريوس كورونــا، خاصــة بعــد أيــام مــن انتصــاره عــىل 
الســجان وتعليق إرضابه املفتوح عن الطعام الذي اســتمر 141 يوًما 
رفًضا العتقاله اإلداري، وذلك بعد التوصل إىل اتفاق يقيض باإلفراج 

عنه يف 26 فرباير/ شباط املقبل.
واألســري أبو هواش من دورا الخليل بالضفة الغربية املحتلة، معتقل 
منــذ 27 أكتوبــر/ تريــن األول 2020، وفــور اعتقالــه صــدر بحقــه أمر 
اعتقــال إداري ملــدة 6 أشــهر وتــم تجديــده عــدة مــرات، وهــو متــزوج 

وأب لخمسة أبناء، وأسري سابق اعتقل عدة مرات.
وأوضحــت عائشــة أبــو هــواش، زوجــة األســري، أن االحتــالل تعمــد نقل 
عــدوى فــريوس كورونــا إليــه بعــد انتصــاره وانتــزاع قــرار حريتــه، مدللــًة 
تقديــم  يف  هروفيــه"  "أســاف  مستشــفى  إدارة  بتجاهــل  ذلــك  عــىل 
الرعاية الصحية له، خاصة يف ظل ضعف مناعته بعد إرضابه الطويل 
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حديــث  يف  عائشــة  وذكــرت  الطعــام.  عــن 
إدارة ســجون االحتــالل وضعــت زوجهــا يف غرفــة يوجــد بهــا عــدد مــن 
األرسى املــرىض، دون عزلــه يف غرفــة خاصــة بســبب ضعــف مناعتــه 
وتــردي أوضاعــه الصحيــة، رغــم أنه كان يعــاين جرثومًة يف الدم ُنقلت 
إليــه يف أثنــاء وجــوده يف املستشــفى. وقالــت إن االحتــالل قــرر نقــل 
زوجهــا إىل قســم العــزل مبستشــفى "أســاف هروفيــه"، أول مــن أمس، 
وطردهم من املكان، بعد أيام من ظهور أعراض املرض عليه، مؤكدة 
أن إدارة السجون تحاول معاقبة هشام عىل انتصاره، وااللتفاف عليه 
وتحجيمــه. وأعربــت عــن خشــيتها مــن تعرضه للخطــر يف ظل مواصلة 
سياسة اإلهامل الطبي بحقه، محملة االحتالل املسؤولية الكاملة عن 
حياتــه. وطالبــت عائشــة املؤسســات واملنظــامت الدوليــة الحقوقيــة 
مستشــفى  إىل  األســري  زوجهــا  لنقــل  الرسيــع  بالتدخــل  واإلنســانية 
فلســطيني ليتلقــى الرعايــة الصحيــة املناســبة يف ظــل خطــورة وضعــه 

الصحي، غري مستبعدة تعرضه ملؤامرة للنيل منه.

االحتالل يجدد اإلداري 
للقيادي يف حماس 

عدنان عصفور
الخليل/ فلسطني:

اإلداري  االعتقــال  أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  جــددت 
للقيادي يف حركة حامس األسري املحرر عدنان عصفور.

وأفــادت زوجــة عدنــان، يف ترصيــح، بــأن ســلطات االحتــالل جــددت 
قبيــل  وذلــك  التــوايل،  عــىل  الثالثــة  للمــرة  لزوجهــا  اإلداري  االعتقــال 

اإلفراج عنه بساعات.
وأشــارت إىل أنــه كان مــن املقــرر اإلفــراج عــن زوجهــا الخميــس إال أن 

سلطات االحتالل جددت اعتقاله إداريا.
واعتقلت قوات االحتالل، القيادي عصفور بعد اقتحام منزله بتاريخ 
مــن  عــددا  طالــت  واســعة  اعتقــاالت  حملــة  خــالل   ،16/2/2021

قيــادات حــامس يف الضفــة املحتلــة؛ للضغط عليهم ملنع ترشــيحهم 
للمجلس التريعي عن قامئة "القدس موعدنا".

أحــد  وهــو  نابلــس،  الوطنيــة يف مدينــة  الشــخصيات  أحــد  وعصفــور 
مــرات  عــدة  لالعتقــال  وتعــرض  حــامس  حركــة  يف  البــارزة  القيــادات 

أمىض خاللها أزيد عىل 14 عاما يف سجون االحتالل. 

هيئة تطالب
اللجنة الدولية 

بتفقد أوضاع األسريات
رام الله/ فلسطني:

أفادت هيئة شؤون األرسى واملحررين، بارتفاع عدد األسريات 
املصابات بفريوس كورونا لـ7 أســريات، مطالبة اللجنة الدولية 
أوضاعهــن  ملعاينــة  طبــي  طاقــم  بإرســال  األحمــر  للصليــب 

الصحية، وتقديم الالزم لهن.
أن األســريات املصابــات  أمــس،  بيــان،  الهيئــة، يف  وأوضحــت 
عــودة،  شــذى  عــايص،  رىب  دويــات،  رشوق  هــن:  بالفــريوس 
تسنيم األسد، فدوى حامدة، إىل جانب رشوق البدن ونورهان 

عواد.
َلــت إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة  وحمَّ
األســريات، مؤكدة أن "الســامح للفريوس بالتســلل إىل السجن 

مل يكن مبحض الصدفة".
وطالبت هيئة شؤون األرسى، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
بـ"إرســال طاقــم طبــي عاجــل لســجن الدامــون، ملعاينــة األوضاع 
الصحيــة األســريات املصابــات، وتقديــم كل مــا يلــزم لهــن مــن 

أدوية وغذاء ومعقامت".
وقبــل أســبوع؛ أُعلنــت إصابــة خمــس أســريات بفــريوس كورونــا 

يف سجن "الدامون".
ويبلــغ عــدد األســريات يف "الدامــون" 33 أســرية، تــم إدخالهــن 
مؤخــرا إىل الحجــر الصحــي، مــا يشــكل ضغًطــا حياتًيــا ونفســًيا 

وصحًيا عليهّن، بحسب الهيئة.

وقفتان في جنين وإسطنبول دعًما له
جرار يدعو الفلسطينيني للوقوف إىل جانب والدة األسري "أبو حميد" وإسناده

"الرؤيا العالمية" تربئ موظفها محمد الحليب من التهم الموجهة إليه
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رام الله-غزة/ فلسطني:
أنهــا ال  الشــعبية والدميقراطيــة،  الجبهتــان،  أكــدت 
تسمحان بأن يكونا "ديكوًرا" بشأن نية حركة فتح عقد 
املجلــس املركــزي، عقــًدا متفرًدا وبعيًدا عن اإلجاع 
الوطنــي، مشــرتني إىل أن الفصائــل الوازنــة مل تعلــن 
لســبب  رؤيــة  وجــود  النعــدام  مشــاركتها،  اآلن  حتــى 

هذه الجلسة.
وأكــد عضــو اللجنــة املركزيــة للجبهــة الشــعبية أحمــد 
االنقســام  إلنهــاء  األســايس  املدخــل  أن  خريــس 
الســيايس  النظــام  بنــاء  وإعــادة  الوحــدة  واســتعادة 
الفلســطيني، هــو منظمــة التحريــر، بتشــكيل مجلــس 

وطني وحدوي جديد مبشاركة األطياف كافة.
ولفــت خريــس إلذاعــة "علــم الخليــل" إىل أن هيئــات 
باجتــاع  املشــاركة  بعــد  تقــرر  مل  القياديــة  الجبهــة 
املجلس املركزي، "فهي ال تريد املزيد من التشتت 

الفلســطينية  بالســاحة  االنقســام  والتشــظي وتعميــق 
عرب قرارات وإجراءات فردية واستثناء فصائل وطنية، 
هــي جــزء أصيــل مــن مكونــات الشــعب الفلســطيني 

ولها قاعدة جاهرية مهمة".
وقــال إن الجبهــة تــرى أن املدخــل األســايس لحــل كل 
هذه املعضلة الوطنية إعادة بناء املنظمة، وانتخاب 
مجلــس وطنــي جديــد يشــارك بــه األطياف كافــة، وإن 

ذلك بحاجة إىل حوار شامل.
وأشــار إىل أن الجبهــة مل تتوقــف مســاعيها للوصــول 
إىل وحــدة وطنيــة حقيقيــة وفــق رؤيــة وطنيــة جامعــة 
ومراجعــة  املشــركة،  القواســم  أســاس  عــى  قامئــة 
والسياســية  األمنيــة  والتزاماتــه  "أوســلو"  مســار 

واالقتصادية وسحب االعراف بـ)إرسائيل(.
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وكشــف 
الدميقراطيــة فتحــي كليــب أن قضايــا عــدة طرحتهــا 

الجبهــة عــى وفــد مركزيــة حركــة فتــح برئاســة جربيــل 
الرجــوب، خــال لقائها يف بروت، كرشوط لحضور 
املجلــس املركــزي، أبرزهــا: توضيــح تفاصيــل الــدورة 
امَلْنــِوي  وأهــم املخرجــات  األعــال،  وبرنامــج جلســة 
للمــرات  خاًفــا  ــا  جديًّ ســُتطبَّق  وهــل  بهــا،  الخــروج 

السابقة؟
إىل  قــدس"  لـ"شــبكة  حديثــه  يف  كليــب  وأشــار 
يكــون  أن  كذلــك،  فتــح  عــى  اشــرطت  الجبهــة  أن 
التحضر للجلسة حقيقيا وليس عبًئا عى الفصائل، 
منبًها إىل أن الفصائل الوازنة مل تعلن حتى اآلن نيتها 
للمشاركة، النعدام وجود رؤية لسبب هذه الجلسة.

ولفــت إىل أنــه تــم إخبــار حركــة فتــح أن الجبهــة ال تريد 
ورفضهــا  ديكــور"،  "مجــرد  املركــزي  تكــون جلســة  أن 
هيمنة فتح عى املجلس الوطني، والخروج بقرارات 
"توضــع عــى الــرف" كــا حصــل مبخرجــات اجتــاع 

األمناء العامني.
املشــاركة  حــول  أمرهــا  تحســم  مل  الجبهــة  أن  وبــني 
مــن  ردا  تتلــق  مل  أنهــا  موضًحــا  املركــزي،  بجلســات 
موقًفــا  ســتتخذ  وأنهــا  مطالبهــا،  حــول  فتــح  مركزيــة 

حاسًا حال عدم انسجام رد فتح مع رؤيتها.
وأكد أنه كان من املفرض أن تدعو فتح إىل اجتاع 
اللقــاءات  عــن  بعيــًدا  الفصائــل  لــكل  شــامل  وطنــي 

الثنائية.
وكشــف أن الجبهــة ســتعلن مــن رام اللــه غــًدا، مبــادرة 
سياسية للفصائل ولحركة فتح تحديًدا، تتضمن رؤية 
شــمولية لتمثيل عادل لكل الفصائل يف املنظمة مع 
وجــود حركتــي حــاس والجهــاد اإلســامي، وتشــكيل 
لجنــة تنفيذيــة منبثقــة عــن الجلســة إلنهــاء االنقســام 
انتخابــات  نحــو  والذهــاب  التحريــر،  منظمــة  وبنــاء 

ترشيعية ورئاسية.

رام الله/ فلسطني:
املعتقلــني  أهــايل  لجنــة  وثقــت 
السياسيني يف الضفة، أكرث من )2578( 
انتهــاكا ارتكبتــه أجهــزة أمن الســلطة خال 

عام 2021م.
أمــس:  تقريرهــا،  يف  اللجنــة،  وقالــت 
للحقــوق  الســلطة  أجهــزة  انتهــاكات  إن 
بالضفــة  والقانــون  العامــة  والحريــات 
ترقــى  املــايض  العــام  خــال  الغربيــة، 
قمــع  يف  األســود  "العــام  بـــ  لوصفــه 

الحريات".
ورصــدت قمــع أجهــزة الســلطة للمواطنــني 
يف الســاحات واملســاجد، وصــوال إللغــاء 
االنتخابــات العامــة، وبــث أجواء الرهيب 
الغليظــة  العصــا  واســتخدام  البوليســية 
وإلغــاء  الفســاد  عــى  املحتجــني  ضــد 
املواطنــني  قمــع  وتصعيــد  االنتخابــات، 

عى خلفية آرائهم السياسية.
مواطنــني،  الســلطة  أجهــزة  قتــل  ووثقــت 
االنتخــايب  واملرشــح  الناشــط  أحدهــا 
نــزار بنــات، والثــاين الفتــى أمــر أبــو خالــد 

"اللداوي".
الســلطة،  أجهــزة  انتهــاكات  وتنوعــت 
القتــل  حــاالت  بــني  مــا  التقريــر،  بحســب 
واالعتقــال واالســتدعاء، إضافــة لعمليــات 
وأماكــن  للمنــازل  والتفتيــش  املداهمــة 
عــاوة  املمتلــكات،  ومصــادرة  العمــل 
عــى اســتمرار التنســيق األمنــي وماحقــة 

إحبــاط  بهــدف  املواطنــني  ومتابعــة 
عمليات املقاومة.

الحريــات  قمــع  حــاالت  تضاعــف  ورصــد 
التــي بلغــت )497( حالــة، وتعــرض 592 
معتقــًا يف ســجون الســلطة ألســوأ أنــواع 
التعذيــب النفــي والجســدي؛ مــا اضطر 
43 منهم لإلرضاب عن الطعام؛ احتجاجًا 
املعاملــة،  وســوء  االعتقــال  ظــروف  عــى 
التهديــد  حــاالت  عــرشات  عــى  عــاوة 

السلطة واعتداءاتها.
الســلطة  انتهــاكات  بــأن  التقريــر  وأفــاد 
حالــة  و)592(  قتــل،  حالتــي  شــملت 
اســتدعاء،  حــاالت  و)406(  اعتقــال، 
و)204( عمليات مداهمة ملنازل وأماكن 
عمــل، و)53( حالــة مصــادرة للممتلــكات، 
ماحقــة  يف  أمنــي  تنســيق  حالــة  و)69( 
ومتابعة مواطنني بهدف إحباط عمليات، 
و)11( حالة مل تلتزم فيها األجهزة األمنية 

مــن  وغرهــا  الرواتــب  وقطــع  والتشــهر 
االنتهاكات التي رصدها التقرير.

وأشــار إىل أن انتهــاكات الســلطة شــملت 
والنشــاط  واألكادمييــني  الصحفيــني 
والحقوقيــني وطلبة الجامعات واملدارس 
إىل جانــب العديــد مــن االنتهــاكات بحــق 
وكذلــك  الترشيعــي،  املجلــس  نــواب 
واملهندســني  واألطبــاء  والدعــاة  األمئــة 
بطــش  مــن  يســلموا  مل  الذيــن  والتجــار 

بقرار اإلفراج عن معتقلني سياسيني.
 )43( أيضــا  االنتهــاكات  تلــك  وشــملت 
حالــة أجــرب فيهــا املعتقلــون عــى إعــان 
ظــروف  بســبب  الطعــام  عــن  إرضابهــم 
حريــات،  قمــع  حالــة   )497( االعتقــال، 
ملعتقــل  صحــي  تدهــور  حالــة   )52(
ســيايس بســبب ظــروف االعتقــال وســوء 

املعاملة والتعذيب.
محاكــات  حــاالت   )306( وكذلــك 
تعســفية، فضــا عــن )183( حالــة اعتــداء 
وتعذيــب، و)150( حالــة تهديــد وتشــهر 

وقطع رواتب وانتهاكات أخرى.
أخــرى ألجهــزة  انتهــاكات  التقريــر  وســجل 
السلطة منها )207( انتهاكات بحق طلبة 
جامعات، )102( بحق صحفيني، )428( 
 )15( حقوقــي،  أو  شــبايب  ناشــط  بحــق 
 )24( تجــار،  بحــق   )2( موظفــني،  بحــق 
معلمــني  بحــق   )25( مهندســني،  بحــق 
مــدارس،  طلبــة  بحــق   )6( ومديريــن، 
الجامعــات  يف  محارضيــن  بحــق   )7(
 )22( أطبــاء،  بحــق   )15( الفلســطينية، 
نــواب،  بحــق   )16( ودعــاة،  أمئــة  بحــق 
لجنــة  وســجلت  محامــني.  بحــق  و)26( 
النســبة  السياســيني،  املعتقلــني  أهــايل 
األعــى النتهــاكات الســلطة يف مدينة رام 
اللــه بواقــع )800( انتهــاًكا تاهــا محافظتا 
 )480  ،511( بواقــع  ونابلــس  الخليــل 

انتهاكا عى التوايل.

بروت/ فلسطني: 
ل يف وكالة "أونروا"،  ذ املئات من املعلمني والعاَّ نفَّ
يف  اإلقليمــي  مقرهــا  أمــام  جاهريــة  وقفــة  أمــس، 
لقــرارات توقيــف  ببــروت، رفًضــا  اللبنانيــة  العاصمــة 

30 موظًفا وللمطالبة بحقوق العاملني.
اتحــاد  قبــل  مــن  وتنظيــم  بدعــوة  االعتصــام،  وجــاء 
التــي  "نقابيــون مســتقلون"  "أونــروا" والئحــة  معلمــي 
الخدمــات  قطاعــي  مــن  وموظفــني  عــااًل  متّثــل 

ل. والعاَّ
عــن  التوقيــف  لقــرارات  رفضهــم  املشــاركون  وأكــد 
العمــل، التــي وصفوها بـ"الظاملة" و"غر اإلنســانية"، 
مطالبني إدارة "أونروا" بالراجع الفوري عنها، وإعادة 
جميــع املوظفــني إىل أماكــن عملهــم خاصــة يف ظــل 

وجود شواغر الستيعابهم.
يف  حقهــم  واملرشــدين  املعلمــني  مبنــح  وطالبــوا 
التثبيت واالستمرار يف العمل، داعني املدير العام 
لـ"أونــروا" بتحمــل مســؤوليته الكاملــة تجــاه العاملــني 

فيها، وذلك بالراجع عن قرارات التوقيف.
اتحــاد املعلمــني  القطاعيــة يف  اللجنــة  وأفــاد عضــو 
ماهر طوية، بأن وكالة "أونروا" عمدت إىل شّن حملة 
"هجوميــة إجراميــة" عــى أكــرث مــن 270 موظًفــا مــن 
مختلــف القطاعــات مــن دون ســابق إنــذار، مســتهدفة 
املوظفــني  إىل  إضافــة  وعــال  وخدمــات  معلمــني 
الكتبــة واملرشــدين وعــال مــرشوع إعــار نهــر البــارد 
الذيــن يحملــون عقــوًدا ثابتــة ويعملــون يف وظائفهــم 

منذ سنوات.
وطالــب طويــة، خــال كلمتــه، إدارة "أونــروا" بالراجع 

الفــوري عــن شــطب أو فصــل أي موظــف عــى نظــام 
العقــد وتحويلهــم إىل املوازنــة العامــة، باإلضافــة إىل 
تثبيــت مــدريس دار املعلمــني عــى املوازنــة العامــة 
وإعادة فتح باب التوظيف ملعلمي القوائم بناء عى 
مقــررات مؤمتــر بــروت 2019 وتنفيــذ كل مــا اتفــق 

عليه.
يف  باملرشــدين  بالتمســك  "أونــروا"  طالــب  كــا 
املــدارس ألهمّيــة دورهــم الوظيفــي خاصــة يف هــذه 
العامــة  املوازنــة  إىل  ونقلهــم  الصعبــة،  الظــروف 
وتطبيــق قــرار مرشــد لكّل مدرســة، وإعــادة املعلمني 

التسعة املفصولني من مرشوع الدعم دون تأخر.
وختــم طويــة، موجًهــا حديثــه للمديــر العــام لـ"أونــروا" 
يف لبنــان: "إن مل تكــن عــى قــدر املســؤولية فلرحل 

أنت وفريقك عن هذه اإلدارة".
الاجئــني  عــدد  بلــغ  "أونــروا"  إلحصــاءات  ووفًقــا 
ألــف   27 نحــو  لبنــان  يف  الفلسطينيني-الســوريني 
يف  معظمهــم  يعيــش   ،2020 عــام  حتــى  الجــئ، 
املخيــات والقــرى يف ظــروف إنســانية واجتاعيــة 

صعبة.
وقــررت وكالــة "أونــروا" تقليــص مســاعداتها املاليــة 
إىل  ســوريا  مــن  الفلســطينيني  للنازحــني  النقديــة 
وذلــك  الحــايل،  العــام  مطلــع  مــن  ابتــداء  لبنــان، 
عائلــة  لــكل  أمريــي  100 دوالر  دفــع  عــن  بالتوقــف 
كبــدل إيــواء شــهري، وتقليــص املخصصــاِت الفرديــة 
تقــوم بدفــع مبلــغ  25، عــى أن  27 دوالًرا إىل  مــن 
عــى  دوالًرا،   150 قيمتــه  عائلــة  لــكل  تكميــي 

دفعتني، يف العام نفسه.

القدس املحتلة/ فلسطني:
شــارك عــرشات املقدســيني واملتضامنــني يف 
الربابــة؛ رفضــا ألعــال  بــوادي  وقفــة جاهريــة 
ســلطات  بهــا  تقــوم  التــي  واالســتياء  التهويــد 

االحتال اإلرسائيي باملنطقة.
اإلمــام  مســجد  يف  الجمعــة  خطيــب  وحــذر 
الغزايل عبد الكريم أبو سنينة من املستوطنني 
"ســلطة  بغطــاء  كثــرة  بأســاء  يعملــون  الذيــن 
الطبيعــة اإلرسائيليــة" مــن أجــل االســتياء عــى 

أرايض الحي.
وحــذر مــن انفجــار االوضــاع يف مدينــة القــدس، 

محمًا سلطات االحتال مسؤولية األمر.
وقال أبو سنينة: "وجودنا اليوم يف أراضينا يعد 
الســبع  وبــر  والقــدس  بــني ســلوان  توأمــة  وقفــة 
عــى  مصممــون  األرايض  وأصحــاب  والنقــب، 

حاية أراضيهم بكل ما أوتوا من قوة".
وعقب أداء صاة الجمعة، اعتصم أهايل الحي 

مبشاركة شخصيات وطنية ودينية.
وقــال عضــو لجنــة الدفــاع عــن حــي وادي الربابــة 
أحمــد ســمرين: إن مــا تســمى "ســلطة الطبيعــة 
نحــو  منــذ  أراضينــا  ســلبنا  تحــاول  اإلرسائيليــة" 
االحتــال  رشطــة  وبحايــة  واهيــة  بحجــج  عــام 
أصحــاب  أننــا  مؤكــدا  ومؤسســاتها،  وقضائهــا 
األرايض نرفض رفضا تاما أن نتخى عن أراضينا 
لخدمــة  توراتيــة  لـ"حدائــق  تحويلهــا  لصالــح 

املستوطنني".
وأضــاف ســمرين، وهــو أحــد أصحــاب األرايض 
املهــدد باالســتياء، "هــذه أراضينــا ورثناهــا أبــا 
عــن جــد، ولــن نتخى عنها مها كلفتنا األمثان، 

ولــن نقبــل إال بخروجهــم منهــا وحفــظ حقنــا يف 
حي وادي الربابة".

يف  والثبــات  الصمــود  الحــي  أهــايل  ويواصــل 
أراضيهــم، وتعــد بلــدة ســلوان الحاميــة الجنوبيــة 
حيــث  ومحرابــه،  املبــارك  األقــى  للمســجد 
يحــاول االحتــال اقتــاع الســكان منهــا مــن خال 

االستياء عى األرايض والبيوت أو هدمها.
ويخضــع املقدســيون اليــوم إىل مــا يقــارب 33 
آالف  مئــات  بنــاء  مقابــل  يف  هــدم،  قــرار  ألــف 
قرابــة  يهجــر  حــني  يف  االســتيطانية،  الوحــدات 
نصف سكان مدينة القدس إىل خارجها بسبب 
منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم منازلهم 

واالستياء عليها وعى وأراضيهم.
يف الســياق، أكــد أهــايل بلــدة ســلوان أن هجمــة 
املســتوطنني تتواصــل عــى أرايض حــي وادي 
الربابــة، تحــت ذرائــع مخططــات "ســلطة حايــة 

الطبيعة".
وحــذر األهــايل، يف بيــان، أمــس، مــن السياســة 
حايــة  "ســلطة  مســتوطنو  ميارســها  التــي 
الطبيعــة" يف أرايض الحــي، التــي مــن شــأنها أن 

تؤدي إىل انفجار األوضاع باملنطقة.
وأشــاروا إىل أن املســتوطنني بــدؤوا االســتعانة 
املراكــز  خــال  مــن  اليهــود  املــدارس  بطــاب 
وأعــال  جــوالت  لتنفيــذ  وذلــك  الجاهريــة، 

تطوعية يف أرايض الحي.
ودعــوا أصحــاب األرايض إىل رضورة حضورهــم 
اليومي يف حي وادي الربابة عن طريق الزيارات 
إىل  إضافــة  والشــبابية،  والجاعيــة  العائليــة 

األعال التطوعية.

حماس تطالب السلطة 
باإلفراج عن المحرر "درويش" 

والمعتقلني كافة
رام الله/ فلسطني:

طالبــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، الســلطة باإلفــراج الفــوري 
عــن األســر املحــرر ســامر درويــش، واملعتقلــني السياســيني كافــة مــن 
ســجونها. وقــال القيــادي يف حركــة حــاس خالــد الحــاج، يف ترصيــح، 
أمس، إن اعتقال أجهزة السلطة لألسر درويش الذي أمىض 19 عاًما 
يف سجون االحتال اإلرسائيي، جرمية أخاقية ووطنية بحق فلسطني 
واألرسى. وشــدد الحــاج عــى أن هــذه "الجرميــة ليــس لها ما يربرها بأي 
حال"، مشًرا إىل أنها استكال لإلجراءات التي اتخذتها السلطة بحق 
األرسى الذين أمضوا ذات املدة ومنعوا استقبالهم واعرضوا مواكب 

حريتهم واعتدوا عى املشاركني بالرضب والغاز.
وعدَّ اعتقال "درويش" وبقية إخوانه داللة واضحة عى كذب التضامن 

الرسمي مع األرسى واألسرات واملرىض منهم.
 وطالــب القيــادي الحــاج بــرضورة اإلفــراج الفــوري عــن األســر "درويش" 
يتفــرغ  حتــى  الســلطة  ســجون  مــن  السياســيني  املعتقلــني  وبقيــة 

الفلسطيني ملقاومة االحتال ومستوطنيه.
واعتقلت أجهزة الســلطة، مســاء أول من أمس، األســر املحرر درويش 
مــن منزلــه يف بلــدة سبســطية شــال غــرب نابلــس ، والــذي قــىض يف 

سجون االحتال 19 عاًما.
وأوضحــت عائلــة املحــرر درويــش أن نجلهــا مل يكمــل العــام بــني ذويــه، 

بعد اإلفراج عنه من سجون االحتال من اعتقال دام ١٩ عاًما.
وتعرض للعزل االنفرادي داخل سجون االحتال، وشارك يف اإلرضاب 
االنفــرادي  العــزل  لسياســة  رفًضــا  2012؛  عــام  الطعــام  عــن  املفتــوح 
إضافة إىل خوضه إرضاًبا آخر تضامًنا مع أرسى مرضبني وقد تنقل بني 

العديد من سجون االحتال.
240 حالــة  مــن  أكــرث  العدالــة"  أجــل  مــن  ووثقــت مجموعــة "محامــون 
اعتقــال ســيايس نفذتهــا أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة املحتلــة منــذ 

بداية إبريل املايض وحتى نهاية عام 2021.

قناة عربية: عباس يفشل بعقد 
"المركزي" و"فتح" وحيدة

النارصة/ فلسطني:
 قالــت القنــاة 12 العربيــة إن منظمــة التحريــر الفلســطينية تحتــرض بعــد 

مرور 58 عاًما عى تأسيسها.
وأشــارت القنــاة، أمــس، إىل أن حركــة "فتــح" بقيــادة محمــود عباس تجد 

نفسها حاليا دون أي من رشكائها الفلسطينيني.
وأضافت: األمور تتدحرج برسعة خال األسابيع األخرة، حيث سعى 
ينايــر  الثــاين/  كانــون   20 يف  املركــزي  املجلــس  عقــد  إىل  )عبــاس( 
مــن أجــل الحصــول عــى موافقــة املجلــس والحصــول منــه عــى رشعيــة 

وسلطة لاستمرار يف التهديد برفض االتفاقات مع )إرسائيل(.
الكواليــس ضغوطــا  الواليــات املتحــدة مارســت وراء  أن  وأشــارت إىل 
أو عــى األقــل تأجيلــه إىل  مــازن( إللغــاء االجتــاع  )أبــو  شــديدة عــى 

موعد غر معروف.
وتابعــت: "رغــم أن عبــاس غاضــب جــدا مــن إدارة بايــدن التــي ال تفــي 
بوعدها بإنشاء قنصلية يف القدس، ما يدفع بالقضية الفلسطينية إىل 

هامش اهتاماتها، لكنه يف النهاية قبل بنصيحة واشنطن".
وأشــارت القنــاة إىل أن الجبهــة الشــعبية أصبحــت مؤخــًرا متحالفــة مــع 
حــاس، وأعربــت عــن دعمهــا للخطــوط العريضــة التــي قدمتهــا حــاس 
الســاحة  يف  للمصالحــة  كأســاس  املرصيــة  املخابــرات  رؤســاء  إىل 
الفلســطينية. ولفتت إىل أن عباس أرســل جربيل الرجوب إىل دمشــق 
إلقنــاع قيــادات الفصائــل املوجــودة هنــاك مثــل الجبهــة الدميقراطيــة 
والصاعقــة وجبهــة النضــال الشــعبي والقيــادة العامــة مــن أجــل املوافقــة 
عــى املشــاركة يف اجتــاع املجلــس املركــزي، "لكــن الرجــوب فشــل 
الذيــن  املبعوثــني  مــع  األمــر  هــذا  وتكــرر  إقناعهــم،  يف  ذريعــا  فشــا 
أرســلهم أبــو مــازن إىل بــروت". واســتطردت: "فتــح يف منظمــة التحريــر 
مروكة وحدها، ومل يعد هذا إطاًرا وطنًيا واســع النطاق كا كان ُينظر 
إليــه ســابًقا، وتــزداد فــرص اقــراب حــاس مــع رشكائهــا لتأســيس إطــار 

عمل مشرك".

وفاة فتاة بظروف غامضة شمال طولكرم
مجهولون يفجرون "مكتب 

الكاهن السامري" يف نابلس
رام الله/ فلسطني:

أقــدم مجهولــون، فجــر أمــس، عــى تفجــر أحــد املحــال التابعــة للطائفة 
السامرية مبدينة نابلس شال الضفة الغربية.

"مكتــب  تفجــر  عــى  أقدمــوا  مجهولــني  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الكاهن السامري" بشارع املأمون يف مدينة نابلس.

وتوعــد محافــظ نابلــس إبراهيــم رمضــان، مباحقــة املعتديــن، مؤكــًدا 
يف  االجتاعــي  النســيج  رضب  ومحاولــة  األهــي  بالســلم  العبــث  أن 

املحافظة هو خط أحمر ولن يتم التهاون فيه.
النيابــة العامــة والرشطــة تبــارشان إجراءاتهــا القانونيــة بواقعــة وفاة فتاة 

يف دير الغصون.
ويف طولكرم، بارشت الرشطة إجراءات البحث والتحري، أمس، بواقعة 
وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاًما يف بلدة دير الغصون شال طولكرم.

الطــب  ملعهــد  إلحالتهــا  الجثــة  عــى  بالتحفــظ  العامــة  النيابــة  وأمــرت 
العديل إلجراء الصفة الترشيحية، للوقوف عى أسباب الوفاة.

الحل قبل عقد "المركزي" بناء المنظمة بمشاركة األطياف كافة
"الشعبية" و"الديمقراطية": قرارات فتح تعزز التشتت ولن نقبل أن نكون "ديكورًا"

تقرير: 2578 انتهاًكا للسلطة خالل عامها "األسود يف قمع الحريات"

وقفة أمام "أونروا" يف لبنان 
للمطالبة بحقوق المعلمني 

وعودة الموقوفني

وقفة يف وادي الربابة رفًضا 
لمخططات االحتالل التهجريية

عنارص من أمن السلطة تقمع تظاهرة يف رام الله       )أرشيف(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

العســكرية يف ظــل اســتنفار العــدو واســتعداده وتأهبــه واســتخدامه لــكل 
اإلمكانــات العســكرية املتطــورة يف هــذه املعركــة، إال أن العــدو أصيــب 
بالصدمــة يف هــذه املعركــة مــن أداء املقاومــة التــي ســجلت نقاطــا مهمــة 
أكــر  اســتهداف   2- اإلرسائيــي،  الجــو  ســاح  تضليــل   1- يف:  متثلــت 
املناطــق حساســية، -3 إلهــاء منظومــة الدفــاع، -4 القــدرة عــى فــرض حظر 
شامل يف كل املدن الكربى، -5 إصابة األهداف العسكرية بدقة متناهية، 
-6 منــع العــدو اإلرسائيــي مــن التحــرك يف محيــط الغــاف بعد اســتهداف 
عــدد مــن املركبــات العســكرية، -6 إجبــار املســتوطنن املتطرفــن عــى 
الرحيــل مــن عــدد مــن املســتوطنات، -7 شــل حركــة الطــران يف املطــارات 
الكــربى داخــل الكيــان، إضافــة لعــدد آخــر مــن األهــداف، األمــر الــذي جعــل 

العدو يرتاجع فوًرا ويستجدي الهدوء.
وهــذا بــدوره يجعلنــا مؤمنــن بــأن هــذه املقاومــة هــي الطريــق األمثــل لــردع 
االحتال ودفعه لوقف عدوانه متهيدا لطرده من أرض فلسطن، خصوصا 
بعــد فشــل كل مشــاريع التســوية ومبــادرات الســام وغرهــا مــن املشــاريع 
التــي اســتغلها العــدو لكســب مزيــد مــن الوقــت لرتســيخ احتالــه وتصعيد 
الفلســطينية  الســلطة  متارســها  التــي  االســتجداء  حالــة  مســتغاًّ  عدوانــه 
القضيــة  تعريــض هــذه  والتــي تســببت يف  األنظمــة يف املنطقــة  وبعــض 
ملخاطــر متاحقــة ومتزاحمــة يف ظــل قناعــة العــدو بــأن العــرب ال ميلكــون 
أي قــدرة عــى املواجهــة وأن مشــاريعهم قامئــة عــى التقــارب مــع العــدو 
والتفاهــم معــه عــى مجمــل القضايــا والرضــوخ يف كل محطــة ملــا يفرضــه 
تحــت وطــأة التهديــد؛ وذلــك خشــية عــى بقــاء أنظمتهــم وطمعــا يف نيــل 
تــؤدي إلســقاط أنظمتهــم  الرضــا األمريــي وتجنبــا ألي مواجهــة ميكــن أن 

الســيايس لضــان بقائهــا، وهــو مــا ســيعني مزيــدًا يف "الولــوغ" يف الــدور 
الوظيفي، ومزيدًا من االنفضاض الشعبي عنها.

الفلســطينية  والشــعبية  الفصائليــة  الضغــوط  ســتتزايد  أخــرى،  جهــة  ومــن 
باتجــاه تشــكيل قيــادة فلســطينية انتقاليــة مؤقتــة، أو اختيــار جهــة محايــدة 
متلــك صاحيــات كاملــة غــر قابلــة للتعطيــل؛ للقيــام باإلجــراءات الازمــة 
لرتتيــب البيــت الفلســطيني. كــا أن مثــة فرصــة معقولــة لتشــكيل جبهــة أو 
اصطفــاف وطنــي فلســطيني داعــم لخــط املقاومــة، وضاغــط باتجــاه إعــادة 
بناء املؤسســات الرســمية الفلســطينية، ويتكون أساســًا من حاس والجهاد 
ورمــوزًا  وفصائــل  قــوى  ليشــمل  لاتســاع  قابليتــه  مــع  الشــعبية،  والجبهــة 

فلسطينية يف الداخل والخارج تدفع يف هذا االتجاه.
وللمبــادرات  الشــعبي  للعمــل  أفضــل  فــرص  القادمــة  الفــرتة  يف  تتــاح  وقــد 
الشــعبية يف الداخــل والخــارج، والتــي ســتملك فــرص التأثــر يف الســاحة 
الفلســطينية إذا مــا أحســنت إدارة إمكاناتهــا، يف ضــوء الفــراغ الــذي أحدثــه 
تعّطــل مســار املصالحــة، وحالــة العجــز وفقــدان الرؤية واالتجــاه الذي تعاين 

منه القيادة الفلسطينية.
ومــن جهــة أخــرى، فمــن املتوقــع أن يتواصــل الضغــط عــى خــط املقاومــة 
للمشــهد  تصــّدره  عــى  الطريــق  وقطــع  وتهميشــه،  تطويعــه  ملحاولــة 
وتجفيــف  غــزة،  قطــاع  عــى  الحصــار  اســتمرار  ذلــك  يف  مبــا  الفلســطيني، 
مصــادر الدعــم املــايل والشــعبي والســيايس، والتشــويه اإلعامــي. غــر أن 
هــذا التيــار ســيتمكن مــن تجــاوز املرحلــة إذا حافــظ عــى متاســكه الداخي، 
مــن  متكــن  وإذا  األفضــل،  بالشــكل  إمكاناتــه  إدارة  وعــى  بوصلتــه،  وعــى 

استيعاب رشائح أوسع من الشعب الفلسطيني.
أما يف الجانب اإلرسائيي، فا زال املجتمع الصهيوين يسر يف اتجاهات 
اليمينيــة والدينيــة مهيمنــة  التيــارات  أكــر تطرفــًا دينيــًا وقوميــًا، وأصبحــت 
عــى نظــام الحكــم والسياســة يف الكيــان اإلرسائيي؛ مع تراجع وشــبه اندثار 
لليســار اإلرسائيــي. ويتجــه املجتمــع الصهيــوين ونظام الحكــم إىل مزيد من 
"َقْوننــة" الهويــة اليهوديــة الصهيونيــة للكيــان اإلرسائيــي، والقيــام مبزيــد مــن 

إجراءات تهويد القدس وباقي الضفة الغربية وتكثيف االستيطان.

بــه بــل رضبــه بالعــي والحجــارة وقضبــان وساســل الحديــد كــا حصــل يف 
كتلــة  فــازت  وعندمــا   .1983 عــام  اإلســامية  الكتلــة  طــاب  عــى  االعتــداء 
االتحــاد الطابيــة التــي تضــم قــوى منظمــة التحريــر عــى الكتلة اإلســامية يف 
انتخابــات مجلــس الطلبــة يف جامعــة برزيــت عــام 1983 أقــام أنصــار الكتلــة 
الفائــزة احتفــاالت اســتمرت حتــى الصبــاح يف ملعــب جفنــة املحــاذي لبلــدة 
برزيت هتفوا خالها: ارشيب كاســك يا عنان انترصت عى اإلخوان وذلك 
يف إشارة إىل عنان األترة التي فازت يف قامئة كتلة االتحاد عن حركة فتح. 
وبعد مرور ثاثة عقود أصبحت األترة وهي من نابلس عميدة شئون الطلبة 
القــوى السياســية الطابيــة املختلفــة  التــي تتهمهــا اآلن  الجامعــة وهــي  يف 
)باســتثناء فتــح( بأنهــا حولــت الجامعــة إىل وكــر للتنســيق األمنــي والتطبيــع 
مــع االحتــال بالتعــاون مــع نائــب رئيــس الجامعــة غســان الخطيــب الــذي كان 
يف الثانينــات مســئول كتلــة الحــزب الشــيوعي يف برزيــت. ويــوم 10 ينايــر 
كانــون ثــاين عــام 2022 أقدمــت قــوات خاصــة تابعــة لجيــش االحتــال عــى 
اعتقــال مجموعــة مــن قــادة الكتــل الطابيــة الذيــن منعتهــم األتــرة مــن دخــول 
مــا  الجامعــة،  بــاب  عــى  )مســتعربن(  قــوات خاصــة  فاعتقلتهــم  الجامعــة 
صعــد مــن لهجــة القــوى الطابيــة ضد األترة متهمن إياها إىل جانب غســان 

شــكلت معركــة )ســيف القــدس( أحــد أهــم التحــوالت يف تاريــخ املواجهــة 
الفتاكــة  الحربيــة  الــذي ميــارس ومــن خــال حالتــه  العــدو اإلرسائيــي  مــع 
الدوليــة"  الجرائــم  "تصنيفــات  يف  تدخــل  التــي  الجرائــم  أبشــع  واملميتــة 
نتيجــة لخطورتهــا وجســامتها وآثارهــا الكارثيــة عــى الفلســطينين األبريــاء، 
فقــد نجحــت املقاومــة يف فلســطن يف رد العــدوان وحايــة املواطنــن 
مــن هــذه الهجــات الوحشــية، األمــر الــذي دفــع العــدو لوقــف عدوانــه بعــد 
أن خلــف عــددا كبــرا مــن الشــهداء والجرحــى واملعاقــن فضــا عــن الدمار 
يف البنــى التحتيــة واملســاكن، لكــن عــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن املعركــة 
انتهــت دون تحقيــق النتائــج التــي يســعى إليهــا العــدو اإلرسائيــي، والــذي 
كان يراهن عى كرس عزمية الفلســطينين، وســحق أي محاولة للمقاومة، 
وفرض واقع جديد يؤدي لتهويد األرض وتهجر اإلنسان، متهيًدا لرتسيخ 
أركان احتالــه وتثبيــت رؤيتــه ومرشوعــه االســتعاري دون أي تحديــات أو 

معيقات.
الباســلة  النظــر مــن شــعبنا ومقاومتــه  ليتفاجــأ بصمــود أســطوري منقطــع 
والتــي كانــت قــادرة عــى توجيــه رضبــات "نوعيــة وشــاملة" لــكل األهــداف 

2020- لســنتي  الفلســطيني  االســرتاتيجي  التقريــر  خاصــات  تعطــي  ال 
الزيتونــة  مركــز  مؤخــرًا  أطلقهــا  والتــي  املســتقبلية،  وتوقعاتــه   ،2021
للدراســات واالستشــارات، مــؤرشات متفائلــة كثــرًا لســنة 2022. ونتوقــف 
يف هــذا املقــال عنــد عــدد مــن التوقعــات املتعلقــة بالوضــع الفلســطيني 

الداخي، والوضع اإلرسائيي، والوضع العريب.
يف الحقيقــة، ميكــن القــول إن الوضــع الفلســطيني الداخــي خــال الســنتن 
املاضيتــن )2021-2020(، قــد شــهد االنفــراج الداخــي األكــرب منــذ عــرش 
سنوات، كا شهد اإلحباط األكرب يف الفرتة نفسها. فقد ُعقدت آمال كبرة 
عى إنجاح املصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني منذ صيف 2020، 
غر أن األمور انتهت يف سنة 2021 إىل فشل كبر، صاحبته أكرب أزمة ثقة 

ومصداقية تعاين منها قيادة السلطة واملنظمة يف الوسط الفلسطيني.
وقد أشــار التقرير إىل اســتمرار أزمة املرشوع الوطني الفلســطيني، واســتمر 
تعــارض مســاَري التســوية واملقاومــة، بــن القوى الفلســطينية الرئيســية، مع 
غيــاب الربنامــج الوطنــي الــذي يضبــط الثوابــت ويديــر املرحلــة. واســتمرار 
الحاليــة  القيــادة  الفلســطينية، طاملــا ظلــت  الرســمية  تدهــور املؤسســات 
ترتيــب  أفــق حقيقــي إلعــادة  فليــس مثــة  وبالتــايل،  األمــور.  بزمــام  ممســكة 
البيت الفلسطيني، وإجراء انتخابات نزيهة شفافة؛ وستستمر هذه القيادة 
تضمــن  ال  أنهــا  جــاد، طاملــا  غــر  تكتيــي  إطــار  امللــف يف  هــذا  إدارة  يف 
أن الرتتيبــات ال تعيــد انتخابهــا، وال تضمــن للفصيــل الــذي مُتثلــه اســتمرار 

الهيمنة عى الحياة السياسية الفلسطينية.
الوضــع الفلســطيني الداخــي خال الســنتن املاضيتــن )2020-2021(، 
قــد شــهد االنفــراج الداخــي األكــرب منــذ عــرش ســنوات، كــا شــهد اإلحبــاط 
األكــرب يف الفــرتة نفســها. فقــد ُعقــدت آمــال كبــرة عــى إنجــاح املصالحــة 
وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني منذ صيف 2020، غر أن األمور انتهت 

يف سنة 2021 إىل فشل كبر
والحــظ أن اســتمرار تــآكل الســلطة الفلســطينية وانكشــاف دورهــا الوظيفــي 
احتــاالت  تزايــد  إىل  يــؤدي  قــد  الداعمــة،  الشــعبية  القاعــدة  وانكــاش 
لجــوء الســلطة إىل التعويــض عــن ذلــك مبزيــد مــن الســلوك األمنــي والقمــع 

التحقُت للدراســة بجامعة برزيت، حيث كان النشــاط الســيايس يف أوجه 
عى صعيد النقابات املهنية والكتل الطابية واملجالس البلدية يف الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة خــال عقــد الثانينيات. وكان الوجود املســلح لعدد من 
قــوى منظمــة التحريــر يف لبنــان مــادة قوية للمزايدة عى اإلســامين، وســبًبا 
يف إحراجهــم جاهرًيــا بســبب عــدم وجــود عمــل عســكري واضــح لهــم يف 

مقاومة االحتال يف تلك الفرتة.
كان هجــوم قــوى منظمــة التحريــر عــى الكتلــة اإلســامية يرتكــز يف نقطتــن: 
األوىل هــي أنــه ليــس لإلســامين مســاهمة يف املقاومــة املســلحة، والثانيــة 
هــي أن الكتلــة اإلســامية يقودهــا اإلخــوان املســلمون، وهــم حركــة ليســت 
موجــودة مــن ضمــن مكونــات منظمــة التحريــر. وبالتــايل فــإن مــن هــو خــارج 
بالــرورة خــارج الرشعيــة وينبغــي محاربتــه وقمعــه والتشــهر  املنظمــة هــو 

االستبدادية.
وعليه: فإن املقاومة يف فلسطن هي التحدي األهم واألبرز أمام االحتال 
وأمــام بعــض )األنظمــة العربيــة املطبعــة( والتــي تــرى يف املقاومــة تهديــدا 
حقيقيا ملشــاريعها يف املنطقة وترى كا يرى االحتال أنه من الروري 
منــع تعاظــم هــذه املقاومــة وذلــك عــرب: -1 التضييــق عليهــا ومحارصتهــا 
سياســيا، -2 قطــع خطــوط اإلمــداد املــايل والعســكري عنهــا، -3 التحريض 
اإلعامــي املنظــم ضدهــا، -4 ماحقــة كوادرهــا ونشــطائها وكل من يســعى 
لدعمهــا يف هــذا العــامل، وصــواًل ملارســة أقــى درجة مــن الضغط عليها 
حتــى تنهــار وتصبــح خــارج املعادلــة لتكــون األرض ممهــدة أمــام املشــاريع 
التصفويــة التــي يجــري ترتيبهــا خلــف الكواليــس بأيــدي صهيونيــة وعربيــة 
ومباركــة أمريكيــة، لكنهــم وعــى الرغــم مــن كل هــذه الخطــوات لــن يفلحــوا 
يف تحقيــق هــذه األهــداف الخبيثــة، ألن املقاومــة أصبحــت متثــل األمــل 

لشعبنا الفلسطيني ولجاهر أمتنا العربية واإلسامية.
لذلــك: ويف ضــوء املؤامــرة الكبــرة التــي تتعــرض لهــا املقاومــة فــإن هنــاك 
حاجــة ماســة لتدشــن حملــة عامليــة لدعــم املقاومــة يف فلســطن عى أن 

تشمل هذه الحملة توفر الدعم يف خمسة مسارات وهي:
أواًل- املسار السيايس:

من خال تشكيل هيئة أو إطار جامع لعدد من القوى السياسية يف العامل 
االســامي وأحــزاب أخــرى قــد ترغــب يف االنضــام مــن دول غربيــة يكــون 
هدفهــا العمــل وبشــكل فاعــل ومنظــم لكــرس الحصــار الســيايس املفــروض 

عى املقاومة يف فلسطن والسعي لتعزيز حضورها بكل السبل.
ثانًيا- املسار القانوين:

 تشــكيل ائتــاف أو تجمــع أو هيئــة قانونيــة للدفــاع عــن أعــال املقاومــة يف 
فلســطن كفعــل مــرشوع يف مواجهــة االحتــال عى أن تســعى هــذه الهيئة 
لرفــع املقاومــة مــن قوائــم اإلرهــاب وتقــدم املذكــرات القانونيــة الازمــة أمام 
الجهــات الدوليــة املختلفــة واملعنيــة، وتنفــذ الكثــر مــن الفعاليــات التــي 

تثبت حق الفلسطينين يف مارسة كل أشكال املقاومة.
ثالًثا- املسار اإلعامي:

تشــكيل املجلــس اإلعامــي األعــى للدفــاع عــن فلســطن والــذي يختــص 
بتفنيد الرواية اإلرسائيلية وفضح األكاذيب وإظهار صورة االجرام والعدوان 
اإلرسائيــي خصوصــا أمــام املجتمعــات الغربيــة والســعي لتغيــر قناعــات 
هذه املجتمعات وذلك لكســب مســاحات جديدة من الدعم يف مواجهة 

متدد رواية االحتال.
رابًعا- املسار املايل:

توفــر الدعــم املــايل عــرب تأســيس صنــدوق دعــم املقاومــة يف فلســطن 
يف عــدد مــن األماكــن يف هــذا العــامل وتأمــن طــرق وبدائــل مختلفــة لجمــع 
التربعات وإيصال األموال للمقاومة حتى يعزز ذلك من صمودها وميكنها 

من مواصلة مرشوعها املناهض لاحتال.
خامًسا- املسار العسكري:

أن يتشكل هيئة أو لجنة الخرباء العسكرين والتي تستقطب كل الخربات 
من العامل العريب واإلسامي ومن أحرار العامل يك يقدموا من املعلومات 
والخــربات مــا ميكــن املقاومــة من التطور والنهــوض وميكن ألصحاب الخربة 
والعلاء السعي وبطرق مختلفة للتواصل مع قيادة املقاومة يك يساهموا 

يف هذا املرشوع والذي أصبح أمل األمة للتخلص من االحتال.

وقــد عــاش النظــام الســيايس اإلرسائيــي حالــة مــن االرتبــاك والــا اســتقرار، 
العامــة  االنتخابــات  تعــدد  نتيجــة  املهمــة  القــرارات  يف  الحســم  وصعوبــة 
)أربعــة انتخابــات يف الفــرتة 2021-2019( وعــدم قــدرة األحــزاب الكبــرة 
عــى تشــكيل حكومــات مســتقرة؛ مــع وجــود رغبــة لــدى قــوى عديــدة بإنهــاء 
دور نتنياهــو كرئيــس للــوزراء بعــد أن قــى يف الحكــم أطــول فرتة منذ إنشــاء 

هم املوجهة إليه بالفساد. الكيان؛ باإلضافة إىل التُّ
وحتــى بعــد تشــكيل حكومــة جديــدة يف "إرسائيــل" برئاســة نفتــايل بينيــت 
ويائــر لبيــد يف )حزيــران/ يونيــو 2021(، فقــد ظــّل نتنياهــو ســببًا مهــًا يف 
متاســكها بالرغم من عدم تجانســها سياســيًا واقتصاديًا وأيديولوجيًا، وعى 
الرغم من رئاسة زعيم حزب صغر لها. وبالرغم من أن طبيعة هذا التشكيل 
قــد تعرضهــا للســقوط يف أي لحظــة، خصوصــًا إذا مــا واجهــت اســتحقاقات 
كبــرة؛ إال أنــه عــى مــا يبــدو، فــإن مصلحة األطراف الحزبية املشــاركة تصبُّ 

يف استمرارها، ما دام هاجس عودة نتنياهو قامئًا.
العســكري  والتفــوق  والتكنولوجــي،  االقتصــادي  التقــدم  حالــة  مــن  وبالرغــم 
بيئــة  ووجــود  اإلرسائيــي،  الفــرد  ودخــل  القومــي  الدخــل  وارتفــاع  النوعــي، 
عربيــة ضعيفــة ومترشذمــة وُمطّبعــة؛ فــإن الكيــان اإلرسائيــي مــا زال يعــاين 
رفــض  ومــن  الفلســطيني،  الداخــل  يف  املقاومــة  قــوة  تصاعــد  مخاطــر  مــن 
شــعبي عــريب وإســامي لــه وداعــم للمقاومــة، ومــن حالــة الــا اســتقرار يف 
البيئــة االســرتاتيجية املحيطــة بــه، والتــي قــد تفتــح املجــال مســتقبًا ملزيــد 
القيــادات  نوعيــة  تراجــع  ومــن  املقــاوم؛  العمــل  ومــن  للكيــان  العــداء  مــن 
اإلرسائيليــة، وتراجــع إرادة القتــال لــدى الجنــدي اإلرسائيــي، باإلضافــة إىل 
تناقضات املجتمع الصهيوين الداخلية. وهو ما ُيبقي هذا الكيان يف وضع 

غر مستقر يف الفرتة القادمة.
أما يف البيئة العربية فقد برز يف سنتي 2020 و2021 توقيع بعض الدول 
العربيــة عــى اتفاقيــات تطبيــع مــع "إرسائيــل"، هــي اإلمــارات والبحريــن ثــم 
يف  ونشــاطًا  حاســًا  األكــر  اإلمــارات  وبــدت  واملغــرب.  الســودان  تبعهــا 
التطبيع السيايس واالقتصادي والسياحي، حيث قفز التبادل التجاري سنة 
2021 إىل نحــو مليــار و136 مليــون دوالر، أي نحــو خمســة أضعــاف التبادل 

التجــاري مــع مــرص التــي تقيــم عاقــات تطبيعيــة مــع الكيــان اإلرسائيــي منــذ 
نحو 44 عامًا.

ويف إطــار أبــرز التوقعــات، فــإن البيئــة العربيــة ســتظل يف حالة الا اســتقرار، 
وحالة الّتشّكل وإعادة الّتشكل، وحالة الضعف والتفكك، مع تزايد الشقوق 

يف جدران دول املوجة املضادة لـ"الربيع العريب".
ويف ضوء الرفض الشعبي الواسع للتطبيع، وحالة الا استقرار يف املنطقة، 
ة الضغــوط عــى األنظمــة العربية،  وانتهــاء واليــة الرئيــس ترامــب وتراجــع شــدَّ
واإلجــاع الفلســطيني عــى رفــض "صفقــة القــرن" ومســار التطبيــع، وانتصار 
املقاومــة يف معركــة ســيف القــدس؛ فــإن حالــة "التدافــع" ســتحكم االتجــاه 
الســيايس لعــدد مــن األنظمــة العربيــة بــن املــي يف التطبيع وبــن الرتّيث 
فيــه أو تجميــده. غــر أنــه مــن املرجــح أن ترتاجــع االندفاعــة باتجــاه التطبيــع، 
ليس فقط لألسباب السابقة، وإمنا ألن األنظمة "املطبِّعة" ستجد أن أمثان 
التطبيــع وأعبــاءه أكــرب بكثــر مــا كانــت ترجو تحقيقه عرب هــذه العاقة، وأن 
العاقــة مــع الطــرف اإلرسائيــي ســتظل تعــاين مــن أزمــة ثقــة ومصداقيــة، وأن 
الطــرف اإلرسائيــي يتعامــل بانتهازيــة وفوقية، وال ميلــك أدىن فرص للتحول 

إىل صديق أو حليف.
وستســتمر األنظمة العربية يف دعم مســار التســوية الســلمية، ودعم القيادة 
الحاليــة الرســمية ملنظمــة التحريــر وللســلطة الفلســطينية؛ وســتظل األنظمــة 
خــط  تجــاه  متحفظــة  أو  معارضــة  الفلســطيني  بامللــف  املعنيــة  الرئيســية 
املقاومــة وتجــاه التيــار اإلســامي، وهــو ما ســيعيق أي إعــادة ترتيب حقيقي 

للبيت الفلسطيني مبا يعكس القوى الحقيقية وشعبيتها عى األرض.

الخطيــب بالتطبيــع مــع االحتــال والتآمــر عــى الحركــة الطابيــة ومحاولــة نقل 
تجربتها يف التطبيع مع االحتال يف نابلس إىل جامعة بر زيت.

 مل يشــعر قــادة الكتــل اإلســامية بــأن الــكام النظــري عــن قدســية فلســطن 
ورفض التنازل عن شرب منها ورضورة استعادتها وتحريرها من االحتال بكل 
الوســائل يكفــي كلــه لــرد عــى اتهــام قوى منظمــة التحرير لإلســامين بأنهم 

غائبون عن ساحة املواجهة الفعلية مع االحتال.
 وعند توجههم بالسؤال إىل الشيخ أحمد ياسن، طأمنهم أن العمل املسلح 
موجــود عــى األجنــدة وأنهــم ســرون آثــاره قريًبــا. وعندمــا اغتالــت إرسائيــل 
بــا هــوادة  القــرار واضًحــا مبواجهــة االحتــال  أبــو جهــاد، كان  الوزيــر  خليــل 
وبكل اإلمكانات املتاحة، وبدأت الخايا العســكرية تنشــط مســترتة بالحراك 
الشــعبي الجاهــري واســتثاًرا لزخــم االنتفاضــة الشــعبية بتفجــر العبــوات 
الناســفة والقــاء قنابــل صــوت عــى دوريــات االحتــال وخطــف الجنــود وبــذل 
الجهــود الحثيثــة للحصــول عــى الســاح واســتخدامه فــربزت ظاهــرة الشــهيد 
عــاد عقــل يف قتــل جنــود االحتــال مــن مســافة صفــر وظاهــرة أرس الجنــود 
وإخفائهــم بقيــادة الشــهيد محمــود املبحوح وظاهــرة تنظيم وتدريب الكوادر 
العسكرية وتنفيذ العمليات التي قادها الشهيد صاح شحادة. وبعد انتقال 

كاتــب هــذه الســطور إىل جامعــة النجــاح تــم إطــاق اســم الشــهيد عــز الديــن 
القســام عــى الكتلــة اإلســامية الطابيــة التــي خاضــت االنتخابــات الطابيــة 
عــام 1985 األمــر الــذي عكــس تبنًيــا واضًحا من قيادات الكتل اإلســامية يف 

الجامعات املختلفة لخيار العمل املسلح املقاوم ضد االحتال.
 إن اتفاقيــة أوســلو التــي وقعتهــا منظمــة التحريــر مــع االحتــال وتنازلــت فيهــا 
عن %80 من فلسطن وقيدتها مباحق اقتصادية وأمنية خِطرة، هي سبب 
لقــد  الفلســطينية.  الســاحة  يحــدث يف  الــذي  الرهيــب  والرتاجــع  االنقســام 
بات واضًحا لكل مســترشف للســياق التاريخي للرصاع أن من يعطل الوحدة 
هــذه  توكيــد  إن  وتنظيمهــا.  وكوادرهــا  وســلطتها  أوســلو  قــوى  هــي  الوطنيــة 
الحقيقة يف هذا الوقت بالذات يف غاية األهمية ألنه يشكل نقطة االنطاق 
الحقيقيــة نحــو الوحــدة والوطنيــة. إن تجريــم التعــاون االســتخباري واألمنــي 
مــع االحتــال والــذي بــدأ يتســلل إىل الجامعــات عــن طريــق كــوادر فتحاويــة 
هــو نقطــة االنطــاق األساســية وهــو البوتقــة التــي ينبغــي أن تنصهــر فيهــا كافة 
الجهود الوطنية يف الضفة الغربية ويف جامعة برزيت عى وجه الخصوص 
حتــى يعــود لجامعــة املهنــدس يحيــى عيــاش والقائــد مروان الربغــويث مكانها 

ومكانتها.

حملة عالمية لدعم المقاومة يف فلسطني

حول المسارات الفلسطينية المتوقعة لسنة 2022

لماذا جامعة بريزيت؟

أحمد أبو زهري

عبد هللا السعافني

محسن محمد صالح
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غزة/ رامي رمانة:
الفلســطينية  الُســلطة  تــزال  ال 
اإلنفــاق  حســاباتها  مــن  ُتســِقط 
التطويريــة  املشــاريع  عــى 
والتنمويــة، وُترجــح كفــة نفقاتها 
واألجــور،  الرواتــب  عــى 
واإلغــداق عــى القطــاع األمني؛ 
القطاعــات  بنيــة  يهــدد  مــا 
االقتصاديــة، ويرفــع مــن معــدل 

حجم الدين العام.
"مــاس  معهــد  وحســب 
واألبحــاث"،  للدراســات 
العامــة  النفقــات  ارتفعــت 
خــال  االلتــزام،  أســاس  عــى 
الربــع األول مــن العــام املنــرم 
بالربــع  مقارنــة   % بنســبة11.2 
 %  3.9 قرابــة  لتبلــغ  املناظــر، 

مليار شيقل.
اإلنفــاق  أن  املعهــد  وبــّن 

الربــع  هــذا  خــال  التطويــري 
 %  5.1 بنســبة  انخفــض 
املناظــر  الربــع  مــع  باملقارنــة 
مليــون   140.5 قرابــة  لتبلــغ 

شيقل.
بيــد أن اإلنفــاق عــى بند األجور 
 13.2 بنســبة  ارتفــع  والرواتــب 
املقارنــة  الفــرة  خــال   %
مليــار   1.9 قرابــة  أي  نفســها، 
شــيقل، وارتفعــت نفقــات غــر 
مقارنــة   %  15.3 بنحــو  األجــور 
بالربــع املناظــر لتبلــغ قرابة 1.4 

مليار شيقل. 
النفقــات  أن  مــاس  وبــن 
التطويريــة بحســب توزيــع بنــود 
أولويــة  ذات  ليســت  املوازنــة 
الفلســطينية،  الســلطة  لــدى 
كانــت  مهــا  طارئــة  وُتعــد 

رضورية.
التطويــري والتنمــوي الــذي يعد 

أحد ركائز تدعيم املجتمع". 

وأوضــح أن النفقــات التطويريــة 
عــى  أســايس  بشــكل  تعتمــد 
الدعم الخارجي الذي يخصص 
لإلنفــاق  منــه   %  75 مــن  أكــر 
التطويــري، فأي تراجع يف هذه 
حســاب  عــى  ســيكون  النســبة 
تعويضــه  أو  التطويــري  اإلنفــاق 
مل  التــي  املحليــة  املــوارد  مــن 
تغّط فجوة النقص يف التمويل 

لهذه النفقات.
االختصــايص  وتوقــف 
رجــب،  معــن  د.  االقتصــادي 
عــى  ذلــك  تداعيــات  عنــد 
مبينــًا  الفلســطيني،  االقتصــاد 
أن السلطة الفلسطينية ُمقرة 
الجوانــب  عــى  اإلنفــاق  يف 
تحــت  والتنمويــة  التطويريــة 

ذريعة أزماتها املالية.
لصحيفــة  رجــب  وقــال 

املجتمــع  أن  رجــب  وأضــاف 
الفلســطيني بحاجــة ماســة إىل 
وتطويريــة  تنمويــة  مشــاريع 
والزراعــة  الطــب  مجــاالت  يف 
والبنيــة  والتعليــم  والصناعــة 
التحتية، وغر ذلك من الحقول 
االقتصــادي  بالنفــع  ُتعيــد  التــي 

عى املجتمع.
حكومــات  أن  رجــب  وبــن 
عــى  تســر  تــزال  ال  الســلطة، 
إعطــاء  يف  الخطــى  نفــس 
القطاعات األمنية األولوية عى 

حساب القطاعات األخرى.
أجــل  مــن  االئتــاف  وأظهــر 
"أمــان"  واملســاءلة  النزاهــة 
املتحقــق  اإلنفــاق  حجــم  أن 
الضفــة  يف  األمنيــة  لألجهــزة 
الغربية خال النصف األول من 
العــام الفائــت فــاق 518 مليون 

الســلطة  إن  "فلســطن": 
الفلسطينية تتغافل عن اإلنفاق 

دوالر.
ارتفــاع  االئتــاف  بــن  كــا 
خــال  الرأســالية  النفقــات 
بــذات  مقارنــة  األول  النصــف 
الســابقة،  األعــوام  مــن  الفــرة 
ســيارة   184 رشاء  إىل  وتعــود 
الوقــايئ،  األمــن  يف  لضبــاط 
دون  املخابــرات  يف  و85 

وضوح املربرات.
مليــون   20 إنفــاق  أمــان  وبــن 
العامــة  الخزينــة  مــن  شــيقل 
تأهيــل  إعــادة  بنــدي  عــى 
األجهــزة األمنيــة ودعــم الربنامــج 
لرئيــس  واألمنــي  الســيايس 
الســلطة، إضافــة إىل 7 مايــن 
تنفيــذ  بنــد  تحــت  شــيقل 

انتخابات رئاسية وترشيعية.
أن  رجــب  االختصــايص  وأكــد 
الُســلطة الفلسطينية لو أعطت 

والتنمويــة  التطويريــة  النفقــات 
مــن االهتــام لســاهمت  جانبــًا 
معــدل  خفــض  مــن  الحــد  يف 
الديــن العــام، ذلــك أن التنميــة 
تســاهم يف توفــر فــرص عمــل، 
وتزيــد مــن معــدالت اإليــرادات 

للخزينة العامة.
النقــد  ســلطة  بيانــات  وحســب 
الفلســطينية، بلــغ الديــن العــام 
الســلطة  عــى  امُلســتحق 
مليــار   3,702 الفلســطينية 
دوالر، مســجًا قفــزة كبــرة يف 
األخــر  العــام  ونصــف  العــام 
دوالر.  مايــن   907 بـــ  تقــدر 
املحليــة  املصــارف  وُتعــد 
أن  بيــد  األكــرب،  امُلقــرض 
يتقهقــر  الخارجــي  االقــراض 
لثقتــه املفقــودة بقدرة الســلطة 

عى السداد.

نيويورك/ وكاالت: 
االقتصــاد  منــو  املتحــدة،  لألمــم  تقريــر  توّقــع 
العاملــي 4 % يف 2022 انخفاًضــا مــن 5.5 % 
العام املايض، وأن يزيد 3.5 % يف عام 2023 
بفعــل موجــات جديــدة مــن اإلصابــات بفــروس 
"كورونــا"، وتحديــات ســوق العمــل، واختناقــات 

ساسل اإلمدادات وارتفاع التضخم.
العاملــي  االقتصــادي  "الوضــع  تقريــر  وقــال 
للنمــو  الدافعــة  القــوة  إن   "2022 لعــام  وآفاقــه 
نهايــة  بحلــول  التباطــؤ  يف  بــدأت   2021 يف 
مثــل  الكبــرة  االقتصــادات  يشــمل  مبــا  العــام، 
الصــن واالتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة، 
مــع  وذلــك   ،2020 يف   %  3.4 انكــاش  بعــد 
والنقديــة  املاليــة  التحفيــز  برامــج  آثــار  تــايش 
وظهور تبعات االضطرابات يف ساسل اإلمداد 

الرئيسية، بحسب ما أوردته وكالة "رويرز".
الشــؤون  إدارة  عــن  الصــادر  التقريــر  وأضــاف 
االقتصادية واالجتاعية التابعة لألمم املتحدة 
اســتمرار  بجانــب  أنــه  أمــس،  مــن  أول  مســاء 
املتناميــة  التضخــم  "تشــّكل ضغــوط  الجائحــة، 
وعــدد  الرئيســية  املتقدمــة  االقتصــادات  يف 

كابول/ األناضول:
أفغانســتان  حكومــة  يف  املاليــة  وزارة  قالــت 
املؤقتــة، أمــس: إن "طالبــان" أقــرت أول موازنــة 
لهــا منــذ ســيطرتها عــى البــاد يف أغســطس/ 

آب املايض.
وأوضحت الوزارة يف بيان، أن "املوازنة البالغة 
دوالر(  مليــون   524( أفغــاين  مليــار   53.9
مخصصــة بالكامــل تقريبــًا لتمويــل املؤسســات 
الحكومية خال الربع األول من العام 2022".

وأكدت أنها ستقوم بتوزيع امليزانية املعتمدة 
عــى جميــع مؤسســات الدولة بأرسع ما ميكن، 

تجنبًا لاضطرابات يف الباد.
مــن  دوالر  مليــون   478 نحــو  أن  إىل  ونوهــت 
الحكوميــة،  للمؤسســات  مخصصــة  امليزانيــة 
لنفقــات  46 مليــون دوالر  تــم تخصيــص  بينــا 

التنمية.
التــي  نوعهــا  مــن  األوىل  امليزانيــة  هــذه  وتعــد 
املقدمــة  الخارجيــة  املســاعدات  تســتبعد 
االحتــال  مــن  عامــا   20 بعــد  ألفغانســتان 

األمرييك.

مــن كــربى البلــدان الناميــة مخاطــر إضافيــة تجاه 
االنتعاش".

وتابــع أن "التضخــم العاملــي املعلــن ارتفــع إىل 
أكــر  أي   ،2021 يف   %  5.2 بنحــو  يقــّدر  مــا 
مــن نقطتــن مئويتــن فــوق معــدل اتجاهــه يف 

السنوات العرش املاضية".
كــا حــّذر التقريــر مــن التبعــات الطويلــة األمــد 
يف  تتمثــل  والتــي  "كورونــا"،  فــروس  لجائحــة 
ارتفاع معدالت انعدام املساواة داخل البلدان 

وفيا بينها.
وتوّقع أنه "بالنســبة للغالبية العظمى من الدول 
الناميــة، يعــد حصــول الفــرد عى نصيبــه الكامل 
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل أمــًرا بعيــد املنــال 
)مقارنة مبا قبل الجائحة(. ستستمر الفجوة بن 
مــا ســيجنونه ومــا كانــوا ســيجنونه لــوال الجائحــة 

حتى عام 2023".
أن  املتوقــع  مــن  املقابــل،  "يف  أنــه  وأضــاف 
مــن  تقريًبــا  نصيبــه  كامــل  عــى  الفــرد  يحصــل 
االقتصــادات  يف  اإلجــايل  املحــي  الناتــج 
مــا  بتوقعــات  مقارنــة   2023 بحلــول  املتقدمــة 

قبل الجائحة".

 15 يف  الســلطة  إىل  "طالبــان"  وصــول  وبعــد 
املســاعدات  انقطعــت   ،2021 أغســطس 
الخارجيــة املقدمــة ألفغانســتان، مــا أدى إىل 

ظهور تحديات اقتصادية شديدة.
ومنــع كل مــن البنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن 
وصــول  األمريــيك  الفيــدرايل  واالحتياطــي 
أفغانســتان إىل أموالهــا الدوليــة، كــا وصلــت 
تنــذر  مســتويات  إىل  والجــوع  والفقــر  البطالــة 

بالخطر.
لألغذيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  وأعلنــت 
عــدد  أن  ســابق،  وقــت  يف  )فــاو(،  والزراعــة 
األمــن  انعــدام  يواجهــون  الذيــن  األشــخاص 
الغذايئ الحاد يف أفغانستان ال يقل عن 18.8 
هــذا  يرتفــع  أن  املتوقــع  ومــن  شــخص،  مليــون 

العدد إىل 22.8 مليون خال فصل الشتاء.
وللتحذيــر مــن تدهــور األوضــاع يف أفغانســتان، 
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  دعــا 
إىل  الــدويل  البنــك  الخميــس،  غوتريــش، 
اإلفــراج الفــوري عــن 1.2 مليار دوالر ملســاعدة 

أفغانستان وشعبها. 

النارصة/ فلسطن: 
مــن  أنــه  أمــس،  عربيــة،  صحيفــة  ذكــرت 
الســلطات  رؤســاء  يجتمــع  أن  املقــرر 
املقبــل،  األربعــاء  بفلســطن،  املحليــة 
املدنيــة  بـــ"اإلدارة  يســمى  مــا  ممثــي  مــع 
عــى  االتفــاق  أجــل  مــن  اإلرسائيليــة"، 

"تعاون بيئي غر مألوف".
وأضافــت صحيفــة "تاميــز أوف إرسائيــل"، 
أن )إرسائيــل( ســتمول يف إطــار التعــاون، 

غزة/ رامي رمانة:
املقاولــن  اتحــاد  أمــس،  أعلــن 
عطــاءات  مقاطعــة  الفلســطينين 
الاجئــن"  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
الوكالــة  تســييل  عقــب  أونــروا" 
األمميــة كفالــة دخــول عطــاء لرشكــة 
عــن  والراجــع  بغــزة،  مقــاوالت 
التفاهــات التي يتم التوافق عليها 

يف االجتاعات املشركة.
وأوضــح رئيــس االتحــاد عــاء الديــن 
مقاطعــة  قــرر  االتحــاد  أن  األعــرج، 
عطــاءات وكالــة الغــوث الدولية بعد 
ســابقة  تعــد  خطــوة  عــى  اإلقــدام 
خِطــرة يف قطــاع اإلنشــاءات الوطني 
دخــول  كفالــة  تســييل  خــال  مــن 

عطاء إلحدى الرشكات. 
الكفالــة -حســب األعــرج-  وتســييل 

ســحب قيمتهــا بالكامــل مــن البنك، 
ا قاســًيا يرض  ا ذلــك إجراًء عقابيًّ عــادًّ

بســمعة املقــاول لــدى البنــك ولدى 
تلجــأ  ال  غالبــًا  وأنــه  النقــد،  ســلطة 

األســلوب  لهــذا  املشــغلة  الجهــات 
حلــول  إىل  الوصــول  تعــذر  إذا  إال 

لصحيفــة  األعــرج  وأضــاف  أخــرى. 
املقاطعــة  قــرار  أن  "فلســطن" 
الغــوث  وكالــة  يســتند إىل ماطلــة 
يف  املقاولــن  تعويــض  يف 
التنفيــذ  تحــت  القامئــة  املشــاريع 
يف  املســبوق  غــر  االرتفــاع  عــن 
أسعار املواد واالنخفاض الحاد يف 
مقابــل  الــدوالر  عملــة  رصف  ســعر 

الشيقل.
القــرار  أن  االتحــاد  رئيــس  وعــّد 
الوكالــة عــن  تراجــع  بعــد  أيضــًا  جــاء 
التفاهــات التي يتم التوافق عليها 
مــا  املشــركة؛  االجتاعــات  يف 
اضطر االتحاد إىل مقاطعة الدخول 
"أونــروا"  تطرحهــا  عطــاءات  أي  يف 
حتى حل كل اإلشكاالت املراكمة 

يف هذا الخصوص.

إسطنبول/ األناضول:
أعلنت املديرية العامة للطابو واملســح 
العقــاري الــريك بيــع أكــر مــن 68 ألــف 

عقار لألجانب يف 2021.
العقــاري،  واملســح  الطابــو  مديــر  وقــال 
محمد زيك آديل: إن مبيعات العقارات 
ملحــوظ  نحــو  عــى  ارتفعــت  لألجانــب 

إنشــاء نظــام لجمــع النفايــات يف 72 قريــة 
الضفــة  أنحــاء  بجميــع  صغــرة  فلســطينية 

الغربية.
وأشــارت إىل أنــه يف حــال نجــح املــرشوع 
فسيكســب  لــه؛  مخطــط  هــو  كــا  الفريــد 
الفلسطينيون بلدات خالية من النفايات، 
عــى  القــدرة  اآلالف  مئــات  وسيســتعيد 
الحرائــق  مــن  خــاٍل  نظيــف  هــواء  تنفــس 

والدخان األسود والسام" وفق تعبرها.

منذ 2018.
آمنــا  مينــاء  تعــّد  تركيــا  أن  إىل  وأشــار 
والــرشق  العربيــة  البلــدان  ملواطنــي 
األوســط، مبّينــا أن مواطنــي هــذه الــدول 
يترفــون انطاقــا مــن منطــق "نلجــأ إىل 
تركيــا كمــاذ آمــن إذا واجهتنــا املتاعــب 

يف بادنا".

مليــوين  نحــو  أن  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 
شخص، من أصل مليونن و800 ألف من 
ســكان الضفــة الغربيــة، يعيشــون يف مــدن 
وبلدات تحتوي عى نظام منظم للتخلص 
"املشــكلة  أن  موضحــة  النفايــات،  مــن 
تعتمــد  التــي  الصغــرة،  القــرى  تكمــن يف 
إدارتها البلدية عى لجنة ال متلك مصادر 
دخــل وقــدرة عى متويــل نظام تخلص من 

النفايات".

وأوضــح أن العــام املــايض شــهد بيــع 68 
 64 منهــا:  لألجانــب،  عقــار  و600  ألفــا 
ألفا و500 مسكن )منزل(، ونحو 4 آالف 
قطعة أرض، بقيمة تقّدر بـ40 مليار لرة 

تركية )الدوالر نحو 13.52 لرة(.
وإيــران  العــراق  مواطنــي  أن  إىل  ولفــت 
يأتــون يف مقدمــة األجانــب األكــر رشاء 

املدنيــة  "اإلدارة  فــإن  الصحيفــة،  ووفــق 
اإلرسائيليــة" قالــت إنهــا أعــدت خطــة لـــ72 
قريــة ال يتــم فيهــا التخلــص مــن النفايــات، 
وقلقيليــة،  وطولكــرم  اللــه  رام  مناطــق  يف 
إىل  فيهــا  خلصــت  حســابات  وأجــرت 
شــيقل  ألــف  و700  مليونــًا   25 مبلــغ  أن 
لثــاث  دوالر(  مايــن   8.27( إرسائيــي 
ســنوات؛ ســيكون كافيًا لتشغيل مثل هذا 

النظام.

املــايض،  العــام  تركيــا  يف  للعقــارات 
يليهــم مواطنــو روســيا وبريطانيــا وأملانيا 

وأفغانستان.
وأنطاليــا  إســطنبول  مــدن  أن  وأضــاف 
مقدمــة  يف  تــأيت  وموغــا  وأنقــرة 
للعقــارات  األكــر مبيعــا  الركيــة  املــدن 

لألجانب.

انخفض بنسبة 5.1 % 

د. رجب: الُسلطة ُتسِقط من حساباتها اإلنفاق
علـــى المشاريـــع التطويريــــة والتنمويـــة 

د. معين رجب

اتفـــــاق بيــــن )إرسائيــــل( والسلطـــة 
بشــــــــــأن التعــــــــــاون البيئـــــــــــي

اتحـــــاد المقاوليـــــن يقاطـــــع عطــــاءات 
"أونـــــروا" لرتاجعهـــــا عـــــن التفاهمــــات

تقريــــر لألمــــم المتحـــدة 
يتوقع تباطؤ نمو االقتصاد 

العالمي يف 2022 و2023

طالبان ُتقّر أول موازنة منذ بسط 
سلطتهــــا علــــى أفغانستــــان

العراقيون واإليرانيون بالمقدمة

تركيـــا تبيـــع 68 ألــف عقــار لألجانــب فــي 2021

مقر "أونروا" بمدينة غزةمقر "أونروا" بمدينة غزة
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تونس/ وكاالت:
فرقــت قــوات األمــن التونــي أمــس، مظاهــرات خرجــت 
التــي  للثــورة  الـــ11  الذكــرى  إلحيــاء  العاصمــة  وســط 
أطاحــت بالرئيــس الراحــل زيــن العابديــن بن عيل يف 14 
مــن  عــددا  اعتقلــت  كــا   ،2011 الثــاين  كانــون  ينايــر/ 

املتظاهرين.
وذكــرت تقاريــر صحفيــة أن قــوات األمــن أطلقــت الغــاز 
محمــد  بشــارع  امليــاه  خراطيــم  واســتخدمت  املدمــع، 
الخامس، يف محاولة ملنع املتظاهرين من الوصول إىل 
شــارع الحبيب بورقيبة وااللتحاق باملحتجني يف ســاحة 

14 يناير.
وقالــت حملــة "مواطنــون ضــد االنقــاب" إن قــوى األمــن 
نفذت حملة اعتقاالت ضد متظاهرين دون أدىن احرتام 
لحقــوق اإلنســان، بحســب وصفهــا. كــا أفــادت الحملــة 
بتوقيــف عميــد املحامــني الســابق عبــد الــرزاق الكيــاين 
واملحاميــة نــوال التومي، و"االعتداء عليها"، وأضافت 

أنه تم اقتياد متظاهرين إىل مركز أمني يف العاصمة.
وجاء تفريق املتظاهرين يف ظل انتشار كثيف للرشطة 
منــع املحتجــني مــن التجمــع يف شــارع الحبيــب بورقيبــة 
شــارع  وهــو  إليــه،  املؤديــة  الشــوارع  أغلقــت  الــذي 
رئيــي وســط العاصمــة واملركــز الــذي تجــري عــادة فيــه 

املظاهرات.
املنطقــة  يف  الرشطــة  ســيارات  مــن  عــرشات  ووقفــت 
الداخليــة  وزارة  مبنــى  خــارج  للميــاه  مدفعــان  وُنصــب 

الواقع يف الشارع نفسه.
فــإن  تونــس  يف  وأجانــب  تونســيون  صحفيــون  ووفــق 
التعزيــزات األمنيــة الكبــرة أثــرت عىل حجــم الحضور يف 
مظاهــرات يف وســط العاصمــة، وأضافــوا أنــه رغــم القيود 
األمنية، متكن العرشات من الوصول إىل شارع الحبيب 
بورقيبــة، يف مــكان غــر بعيــد عــن مقــر وزارة الداخليــة، 
ورفعوا شــعارات تنادي بعدم املس بالحقوق والحريات 
وتدعــو الحــرتام حقــوق اإلنســان والدســتور وتعلــن رفــض 
اإلجــراءات االســتثنائية التــي اتخذهــا رئيــس الجمهوريــة 

قيس سعيد.
مئــات  تفريــق  بعــد  حاولــت،  الرشطــة  إن  شــهود  وقــال 
املتظاهريــن الذيــن كانــوا يحاولــون الوصــول إىل وســط 
العاصمــة، تفريــق مجموعــات مختلفــة مــن املتظاهرين. 
وقدر عدد املشــاركني يف واحدة من هذه املجموعات 

باملئات.
وأوردت وكالــة الصحافــة الفرنســية أن بعــض املحتجــني 

اســتطاعوا تجاوز حواجز قوات األمن يف شــارع الحبيب 
بورقيبــة فواجهتهــم بالغــاز املدمــع وبالــرب واعتقلــت 
عــددا منهــم، كــا اقــرتب نحو 50 شــخصا من مبنى وزارة 

الداخلية.
وقالــت وزارة الداخليــة التونســية إن مجموعــات متفرقــة 
تجمعــت يف محيــط شــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة 
بذريعــة االحتفــال بيــوم 14 ينايــر. وأضافــت الــوزارة يف 
بيان أن العدد اإلجايل للمتجمعني بلغ 2200 شخص 
تعمدوا مخالفة قرار خاص مبنع املظاهرات خال هذه 

الفرتة توقيا من تسارع انتشار فروس كورونا.
بيــان-  -يف  الفقــي  كــال  تونــس  وايل  أعلــن  واألربعــاء، 
تأجيــل أو إلغــاء جميــع املظاهــرات املفتوحــة ملشــاركة 
أو  املفتوحــة  الفضــاءات  يف  ســواء  العمــوم  حضــور  أو 
املغلقة ملدة أسبوعني قابلة للتجديد، ضمن إجراءات 

مكافحة كورونا.
تحلــت  األمنيــة  وحداتهــا  أن  الداخليــة  وزارة  وأضافــت 
بأقــى درجــات ضبــط النفــس، والتــدرج نحــو اســتعال 

"مواطنــون ضــد االنقــاب" إن مــا يحصــل اليــوم )أمــس( 
عودة لدولة البوليس.

"مواطنــون  ملبــادرة  التنفيــذي  املكتــب  عضــو  وقــال 
ضــد االنقــاب" إن مــا يحصــل "عــودة لدولــة البوليــس"، 
وأضاف يف ترصيح لوكالة األناضول خال مشــاركته يف 
املظاهرة أن "املدينة باتت معتقا وحصنا مغلقا عىل 

املواطنني متنع فيه الحريات والتعبر عن آرائهم".
نائبــة  الشــوايش،  ســمرة  عــن  األناضــول  وكالــة  ونقلــت 
رئيس الربملان املعلقة أعاله، قولها إنها تستغرب منع 
املحتجــني مــن بلــوغ شــارع الحبيــب بورقيبــة، وأضافــت 
الشوايش أن "كل القوى السياسية واملدنية اصطدمت 
بحضــور أمنــي كبــر، وال ميكــن أن يشــاهد هــذا إال يف 

بلدان بأنظمة دكتاتورية ومستبدة".
العــال مــن  مــن ناحيــة أخــرى، انطلقــت مســرة نظمهــا 
ساحة الباساج وسط العاصمة يف اتجاه البنك املركزي 
وجابــت الشــوارع املجــاورة. ورفــع املحتجــون شــعارات 
لليمــني  مــكان  و"ال  الشــعب"  عــىل  كذبــا  "كفــى  أبرزهــا 

املياه لتفريق املتظاهرين مع دعوتهم للمغادرة.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان لهــا أن األجهــزة األمنّيــة أوقفــت 
مبلــغ  بحوزتهــم  العاصمــة  أحيــاء  بأحــد  أشــخاص  أربعــة 
مــايل وطائرتــان مســرتان، وإضافــة إىل حجــز مبالغ مالّية 
لدى شخصني يف حي آخر، "كانا يعتزمان توزيعها عىل 
منحرفــني بهــدف القيــام بأعال شــغب وتخريــب"، وفق 

تعبر الداخلية التونسية.
ونظمــت مظاهــرات أمــس، بدعــوة مــن مبــادرة "مواطنــون 
النهضــة والتيــار الدميقراطــي  ضــد االنقــاب"، وأحــزاب 
ينايــر،   14 ثــورة  إلحيــاء  وذلــك  والعــال،  والجمهــوري 
االســتثنائية  لإلجــراءات  الرفــض  عــن  التعبــر  أجــل  ومــن 
التــي اتخذهــا الرئيــس قيــس ســعّيد، يف 25 يوليو/متــوز 
املــايض، وقضــت بحل الحكومة وإقالة رئيســها وتجميد 
عمــل الربملــان ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه، فضــا عــن 

إجراءات أخرى.
وســط  أمــس  ملظاهــرات  األمــن  تفريــق  عــىل  تعقيبــا 
ملبــادرة  التنفيــذي  املكتــب  عضــو  قــال  العاصمــة، 

واالرتهــان  البــاد  بيــع  و"نرفــض  الشــغالني"،  قضايــا  يف 
للخارج".

وانتقــد األمــني العــام لحــزب العــال حمــة الهامــي يف 
ملســرات  األمــن  قــوات  قمــع  األناضــول  لوكالــة  ترصيــح 
بصفتــه  ســعيد  قيــس  "ال  وقــال  الثــورة،  ذكــرى  مبناســبة 
رئيــس البــاد أو غــره مــن حقــه أن مينعنــا مــن إحيــاء هــذه 

الذكرى لرمزيتها التاريخية".
وإىل جانــب العاصمــة، أظهــرت صــور مظاهــرة انطلقــت 
يف مدينة تطاوين جنويب الباد، حيث رُفعت شعارات 
تدعــو للتمســك مبــرشوع الثــورة واســتكاله، كا رُفعت 
القــرارات  خصوصــا  الحاليــة،  التطــورات  بشــأن  الفتــات 
االســتثنائية للرئيــس قيــس ســعّيد منــذ 25 يوليو/متــوز 

املايض.
فتــح  الربملــان  إلغــاء  إن  قالــت  النهضــة  حركــة  وكانــت 
مراحــل  الســتكال  ســعّيد  قيــس  الرئيــس  أمــام  الطريــق 
تركيــز نظــام دكتاتــوري يعطــل الدميقراطيــة يف تونــس، 
وجــددت الحركــة مطالبتهــا بإطــاق رساح القيــادي فيهــا 
والوزيــر الســابق نــور الديــن البحــري، وقالــت إنه يخوض 

إرضابا عن الطعام "رفضا الختطافه واحتجازه قرسيا".
مــن جانــب آخــر، قــال املتحــدث الرســمي باســم االتحــاد 
العــام التونــي للشــغل ســامي الطاهــري إن التاريــخ ال 
الرئيــس  إلغــاء  إشــارة إىل  قلــم، وذلــك يف  بجــرّة  ميحــى 
قيــس ســعّيد يــوم 14 يناير/كانــون الثــاين تاريــخ إحيــاء 
رئــايس،  مرســوم  مبقتــى  للثــورة  الســنوية  الذكــرى 
تاريــخ  وهــو  األول  ديســمرب/كانون   17 بيــوم  وتعويضــه 

اندالع االحتجاجات من سيدي بوزيد قبل 11 عاما.
صفحتــه  عــىل  نرشهــا  تدوينــة  يف  الطاهــري  وأضــاف 
الرســمية يف فيســبوك أن "يوم 14 يناير ملك للتوانســة 

ال ميكن محوه وميكن أن يسرتجع".
أزمــة  تونــس  تشــهد  املــايض  يوليو/متــوز   25 ومنــذ 
سياســية عــىل خلفيــة إجــراءات اســتثنائية أبرزهــا تجميــد 
اختصاصــات الربملــان ورفــع الحصانــة عــن نوابــه، وإلغــاء 
ترشيعــات  وإصــدار  القوانــني،  دســتورية  مراقبــة  هيئــة 
مبراســيم رئاســية، وإقالــة رئيــس الحكومــة وتعيــني أخــرى 

جديدة.
تونــس  يف  واملدنيــة  السياســية  القــوى  أغلــب  وترفــض 
يف  الدســتور،  عــىل  انقابــا  وتعّدهــا  اإلجــراءات،  تلــك 
املقابــل تؤيدهــا قــوى أخــرى تــرى فيهــا تصحيحــا ملســار 
ثــورة 2011، التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس الراحــل زيــن 

العابدين بن عيل )1987-2011(.

تونس/ األناضول:
شارك عرشات النشطاء اللبنانيني، أمس، 
الســفارة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  يف 
مــا  بــروت، احتجاجــا عــىل  الفرنســية يف 

اعتربوه "فساد مسؤولني".
النشــطاء  أن  "األناضــول"  وكالــة  وذكــرت 
املســؤولني  "فســاد  ضــد  تظاهــروا 
معظمهــم  "يحمــل  الذيــن  اللبنانيــني"، 

الجنسية الفرنسية"، وفق تعبرهم.
ورفع املتظاهرون الفتات تندد بـ"الســلطة 

حاكــم  وبقــرارات  الفاســدة  السياســية 
املصــارف"،  وجمعيــة  لبنــان  مــرصف 
وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة يف محيــط 

السفارة.
وقــال رئيــس جمعيــة "رصخــة املودعــني"، 
عــاء خورشــيد، يف كلمــة خــال الوقفــة، 
الفرنســية،  الســفارة  أمــام  "التحــرك  إن 
ضمن سلسلة التحركات التي ستلجأ إليها 
الجمعية إليصال الرصخة لكل من يعنيهم 

األمر بالدول األوروبية واألمريكية".

أمــام  االحتجــاج  أســباب  "مــن  وأضــاف: 
هــذه  أركان  معظــم  أن  الفرنســة  الســفارة 
املنظومــة السياســية واملاليــة واملرصفيــة 
وهــم  جنســياتها،  يحملــون  الفاســدة 
مســؤولون عــن األمــوال للمودعــني املهربة 

إىل الخارج"، دون تسميتهم.
وشــدد عــىل "رفــع الصــوت دامئــا يف وجــه 
املنظومــة الفاســدة الحاكمــة واإلفــراج عــن 
إىل  يتعرضــون  الذيــن  املواطنــني  ودائــع 
رسقــة  يف  والظلــم  اإلجحــاف  أنــواع  أبشــع 

جنى عمرهم".
"إجــراءات  باتخــاذ  الــدول  تلــك  وطالــب 
السياســية  الطبقــة  هــذه  حــق  يف  ردعيــة 

واملالية الفاسدة".
ومنــذ عامــني، يعاين لبنــان أزمة اقتصادية 
انهيــار  إىل  أدت  مســبوقة  غــر  طاحنــة 
اللــرة  العملــة املحليــة  قيــايس يف قيمــة 
يف  شــح  عــن  فضــا  الــدوالر،  مقابــل 
الوقــود واألدويــة، وانهيــار القــدرة الرشائيــة 

للمواطنني.

تقيــد  الحاليــة،  املاليــة  األزمــة  بــدء  ومنــذ 
املودعــني  ســحوبات  اللبنانيــة  املصــارف 
بالدوالر، وتســمح بسحبها باللرة اللبنانية 
البنــك  يحــدده  رصف  ســعر  وفــق  فقــط، 

املركزي.
ومطلــع يونيــو/ حزيــران املــايض، وصــف 
بأنهــا  لبنــان  يف  األزمــة  الــدويل  البنــك 
"األكرث حدة وقساوة يف العامل"، وصنفها 
ضمــن أصعــب ثــاث أزمــات ُســجلت يف 

التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عرش.

وفاة اثنني من مصايب حريق 
مصفاة األحمدي يف الكويت

الكويت/ األناضول:
عامَلــني  وفــاة  أمــس،  الكويتيــة،  الوطنيــة  البــرتول  رشكــة  أعلنــت 
مصفــاة  يف  اندلــع  حريــق  يف  أصيبــوا   10 بــني  مــن  آســيويَّني 

األحمدي، أكرب مصايف النفط يف الباد.
الكويتيــة نرشتــه عــرب حســابها عــىل  بيــان للرشكــة  جــاء ذلــك يف 

تويرت.
ومل يذكر البيان جنسية العاملني اللذين توفيا يف الحادث.

أثنــاء  اندلــع  "حريقــا  إن  الرشكــة  قالــت  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
عمليــات الصيانــة لوحــدة إســالة الغــاز مبصفــاة مينــاء األحمــدي، 

وقامت الرشكة بتفعيل خطة الطوارئ".
وأضافــت الرشكــة أن 10 مــن العاملــني يف املصفــاة أصيبــوا يف 
الحريــق، نقــل 7 منهــم إىل املستشــفى للعــاج بينهــم 5 أصيبــوا 

بحروق شديدة، واثنان بحروق متوسطة.
املتحــدث  التنفيــذي،  الرئيــس  نائــب  عــن  الرشكــة  بيــان  ونقــل 
الرسمي باسمها، عاهد الخريف القول إنها "متكنت من السيطرة 

الكاملة عىل الحريق".
وأضــاف الخريــف أن عمليــات االنتــاج والتصديــر واإلمداد املحيل 

مل تتأثر بالحادث الن الوحدة املتررة تحت الصيانة. 

مرص تعلن وفاة 
سفريها يف إيطاليا

القاهرة/ األناضول:
أعلنت وزارة الخارجية املرصية، أمس، وفاة سفرها بإيطاليا، عاء 

رشدي.
وعميــق  الحــزن  ببالــغ  "تنعــى  إنهــا  بيــان  الخارجيــة يف  وزارة  وقالــت 
الــذي وافتــه  األىس، الســفر عــاء رشــدي، ســفر مــرص يف رومــا، 

املنية منذ قليل اليوم"، دون ذكر سبب الوفاة.
وأكدت أن "الراحل كان منوذجا لإلخاص املهني وقدوة يف العمل 
الــدؤوب الجــاد طــوال مســرة عملــه املتميــزة بديــوان وزارة الخارجيــة 

وبعثاتنا بالخارج".
ونعت الســفرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة املرصية، والســفر حســام 
زىك األمــني العــام املســاعد للجامعــة العربيــة، الســفر الراحــل عــرب 

حساباتها مبنصات التواصل. 

لندن/ وكاالت: 
أعلــن القــرص امللــي الربيطــاين أّن األمــر 
أندرو ُجرّد من ألقابه العسكرية وأدواره يف 
رعايــة الجمعيــات، يف خطــوة تــأيت غــداة 
رفــض القضــاء األمريــي رّد دعــوى مدنيــة 
رفعتهــا ضــّد ثــاين أنجــال امللكــة إليزابيــث 
الثانيــة امــرأة تّتهمــه فيهــا باالعتــداء عليهــا 

جنسيًا حني كانت قارصًا.
وقال قرص باكنغهام يف بيان إّنه "مبوافقة 
امللكــة  إىل  أعيــدت  وقبولهــا،  امللكــة 
ورعاياتــه  العســكرية  يــورك  دوك  ألقــاب 
عــدم  يــورك يف  امللكيــة. سيســتمّر دوق 
تويّل أّي منصب عام وسيدافع عن نفسه 
يف  عــادي"،  كمواطــن  القضيــة  هــذه  يف 
إشــارة إىل أّن امللكــة إليزابيــث الثانيــة لــن 

متّول أتعاب محاميه ورسوم املحاكمة.
وأتــت هــذه الخطــوة بعيــد عريضــة وّقعهــا 
يف اليــوم نفســه أكــرث من 150 من قدامى 
طلبــوا  الربيطــاين  الجيــش  املحاربــني يف 
فيهــا مــن امللكــة تجريــد الطّيــار املروحــي 
مشــاركته  خــال  متّيــز  الــذي  الســابق، 

وألقابــه  رتبــه  مــن  فوكانــد،  حــرب  يف 
العسكرية.

عامــًا   95 العمــر  مــن  البالغــة  وامللكــة 
املســلحة  للقــوات  األعــىل  القائــد  هــي 

الربيطانية.
مجموعــة  نرشتهــا  التــي  العريضــة  ويف 
كتــب  للملكيــة،  املناهضــة  "ريبابليــك" 
قدامــى املحاربــون إّن األمــر أنــدرو فشــل 
واألمانــة  "النزاهــة  بواجبــات  االلتــزام  يف 
والســلوك املــرّشف" التــي يفــرتض بأفــراد 

الجيش الربيطاين التحيّل بها.
أخــًرا،  وافــق  نيويــورك  يف  قــاض  وكان 
عــىل النظــر يف دعــوى مدنيــة رفعتها امرأة 
أمركيــة ضــّد األمــر أنــدرو بتهمــة االعتــداء 
كان  حــني   2001 ســنة  عليهــا  الجنــي 
عمرها 17 عامًا، رافضًا بذلك طلب ثاين 

أنجال امللكة رّد هذه الدعوى.
قــراره  كابــان يف  لويــس  القــايض  واعتــرب 
أّن طلــب رّد هــذه الدعــوى املدنيــة التــي 
رفعتها يف صيف 2021 فرجينيا جوفري 
الجنســية  االعتــداءات  ضحايــا  إحــدى 

للخبــر املــايل األمريك جيفري إبســتني، 
"رُفض من النواحي كافة".

ويواجــه األمــر الربيطــاين البالغ مــن العمر 
61 عامــًا مشــكات قضائيــة منــذ ســنوات 
عىل خلفية صاته بجيفري إبستني الذي 
انتحــر يف الســجن ســنة 2019 ورشيكتــه 

السابقة غياين ماكسويل.
وكان وكاء الدفــاع طلبــوا رّد هــذه الدعوى 
يف  وّقعــت  جوفــري  فرجينيــا  أّن  بحّجــة 
2009 اتفاقًا مع إبستني تعّهدت مبوجبه 
عدم ماحقة إبستني و"مّتهمني محتملني 
آخريــن" مقابــل 500 ألــف دوالر حصلــت 

عليها من الخبر املايل األمريك.
واألمر أندرو الذي ال يواجه أي ماحقات 
جنائية يف هذه القضية، ينفي نفيًا قاطعًا 

االتهامات املوّجهة إليه.
وإذا فشــلت كل التاســات األمــر أنــدرو، 
قد تقام دعوى مدنية "بني أيلول/سبتمرب 
وكانــون األول/ديســمرب" 2022، بحســب 
تلميحــات القــايض كابــان خــال الخريف 

الفائت.

مجلس األمن يدعو إىل "اإلفراج الفوري" 
عن سفينة إماراتية صادرها الحوثيون

نيويورك/ وكاالت: 
دعــا مجلــس األمــن الــدويل أمــس، يف بيــان تــم تبنيــه باإلجاع إىل "اإلفــراج الفوري عن 
السفينة اإلماراتية" التي صادرها مسلحون من جاعة الحوثيني مطلع كانون الثاين/ 

يناير وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وينــدد البيــان الــذي صاغتــه اململكــة املتحــدة بضغط من اإلمــارات العضو غر الدائم 

يف مجلس األمن منذ مطلع كانون الثاين/يناير، باحتجاز السفينة "روايب".
وأضــاف البيــان أن أعضــاء املجلــس الـــ15 يطالبــون "كل األطــراف بحــل هــذه القضيــة 
برسعــة" ويؤكــدون "أهميــة حريــة املاحــة يف خليــج عــدن والبحــر األحمر وفــق القانون 

الدويل".
يف  الوضــع  تصعيــد  وقــف  عــىل  األطــراف  "كل  بيانــه  ختــام  يف  املجلــس  ويحــّض 
اليمــن والتعــاون بشــكل بنــاء مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مــن أجــل اســتئناف 
الســعودية  اســتنكرت  "روايب"،  مصــادرة  واثــر  الجامعــة".  السياســية  املحادثــات 
واإلمــارات عمــل "قرصنــة" ضــد ســفينة مدنيــة. وتتدخــل الدولتــان عســكريا يف اليمــن 

منذ عام 2015 لدعم القوات املوالية للحكومة ضد جاعة الحويث.
شــدد  فيــا  عســكرية"،  "معــدات  تحمــل  الســفينة  أن  جانبهــم  مــن  الحوثيــون  وأكــد 
الســعوديون أنها تحتوي عىل معدات مخصصة لبناء مستشــفى يف أرخبيل ســقطرى 

اليمني الذي يسيطر عليه انفصاليون من جنوب اليمن مقربون من اإلمارات.
يف رســالة وجهت اخرا إىل األمم املتحدة، قالت اإلمارات إن طاقم الســفينة يتألف 
من 11 فردا هم ســبعة هنود )الهند عضو غر دائم يف مجلس األمن( وواحد من كل 

من اثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبني.

تجريد األمري أندرو من ألقابه العسكرية

عرشات النشطاء يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية يف بريوت

األمـــــن التونســـــي يفـــــرق مظاهـــــرات 
إحيــــاء ثــــورة ينايـــــر ويعتقــــل محتجيــــن

اعتداء قوى األمن التونسية على المتظاهرين في أثناء فعاليات إحياء ذكرى الثورة أمس       )األناضول(



Saturday15 January 2022 السبت 12 جمادى اآلخرة 1443هـ 15 يناير/ كانون الثاني

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

طقطقة القباقيب تختفي بصمت و"خضير" آخر صناعهاطقطقة القباقيب تختفي بصمت و"خضير" آخر صناعها

منــذ أن كان عمــره خمســة عــر عاًمــا لــزم خضــر والــده يف 
املنجــرة لتعلــم أساســيات الصنعــة وأصولها، فبعد أحداث 
النكبــة تــرك والــده مدينــة اللــد املحتلــة قــًرا حامــًا معــه 
صناعــة القباقيــب الخشــبية النــادرة، ليحفــظ اســم املنجــرة 
عامــة  فغــدت  خضــر،  عائلــة  منشــأ  اللــدواي"  "منجــرة 

تجارية تعرف بها.
عــى  عملهــا  يقتــر  مل  املنجــرة  أن  إىل  خضــر  ويشــر 
املعمــول  قوالــب  أيًضــا  بــل  فحســب  القباقيــب  صناعــة 

الخشبية وكرايس القش، والعيص الخشبية.
الــذي عمــل  يقــول: "تربــت الصنعــة عــن والــدي وعمــي 
معنــا قرابــة 40 عاًمــا )...( اكتشــفت نفــي منــذ الصغــر 
بهذا العمل، فتمسكت بها ونقلت التجربة إىل أحد أبنايئ 

لرثها من بعدي ويحافظ عليها".
بأنهــا  الخشــبية  القباقيــب  صناعــة  أعــال  خضــر  ويصــف 
"صناعــة وطنيــة بامتيــاز، فقد بذل األجداد جهًدا مميًزا يف 
صناعتهــا، وإعــداد هيكلهــا، وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن الرتاث 

العريب األصيل".
وُيعد خضر آخر صانع للقباقيب الخشبية وكرايس القش 
يف فلسطني، معتمًدا يف صناعتها عى أخشاب الصنوبر 

التي أشجارها عى سفوح جبال نابلس.
وتعد أخشــاب الصنوبر من األخشــاب املقاومة المتصاص 
امليــاه الحتوائهــا عــى مــادة صمغيــة فــا تتشــقق، يف حني 
تشــبه  طقطقــة  أصــوات  املــي  أثنــاء  يف  خشــبها  يصــدر 

الزجاج، كا يصف خضر.
طبيعيــة  أخشــاب  عــى  حصولــه  أن  إىل  ويلفــت 
يتطلــب النــزول إىل أحــراش املدينــة لرائهــا مببلــغ 
كان  الــذي  الثمــن  عــن  أضعــاف  عــرة  عــى  يزيــد 
يدفعــه ســابًقا، وبعــد أن كان يحصــل عليهــا بنفســه، 
إذ متنعــه ســلطات االحتــال مــن قطــع أي جــذع مــن 

أشجار الصنوبر.

مسلســي  يف  الطوشــة"  غــوار  "قبقــاب  اشــتهر  آنــذاك 
"صــح النــوم" و"حــام الهنــا" للفنــان الســوري دريــد لحــام، 
عــى صناعــة  كبــر  بشــكل  وإخوتــه  ووالــده  فعمــل خضــر 
حــني  "بالقباقيبــي"،  وقتهــا  والــده  ُلّقــب  حتــى  القباقيــب، 
ألبطــال  وتقليــًدا  حًبــا  بكــرة  يطلبونــه  الفلســطينيون  كان 

املسلسلني.
وتبــدأ صناعــة القبقــاب بحســب خضــر، "بتقطيــع خشــب 
حســب  القــدم  طبعــة  برســم  ثــم  مائــل،  بشــكل  الصنوبــر 
الزوائــد  إزالــة  مرحلــة  تبــدأ  وبعدهــا،  املطلــوب،  املقــاس 
الخارجــة عــى الجانبــني، وهــذه العمليــة ُتســمى التفكيــك، 

فقــط،  كمنظــر  منــي  يشــرتونها  الذيــن  واألجانــب 
ويشرتيها الفلسطيني كأحد القطع الرتاثية.

ويعتقــد أن القباقيــب املصنعــة مــن الخشــب "صحيــة 
جــًدا" للقدمــني، فهــي ال تتأثــر بالحــرارة أو الرطوبــة وال 
زبائــن  وأكــر  القدمــني،  يف  جلديــة  تشــققات  تســبب 
القباقيــب هــن مــن النســاء، الســيدات وربــات البيــوت 

الجامعــة،  وطالبــات 
يعتــرن  اللــوايت 
يف  مريًحــا  القبقــاب 

املنزل".

ويوضــح أن هنــاك الكثــر مــن التغــرات التــي طــرأت عــى 
الصنعة، ففي سنوات خلت كان يصنع طلبيات لحامات 
املســاجد يف الضفــة واألردن أيًضــا والبيــوت الفلســطينية 
كذلك، "يف كل بيت كان يوجد به عى األقل 7 أزواج من 

ا". القباقيب، ولكن اليوم اإلقبال ضعيف جدًّ
زينة وتراث

ويســتذكر خضــر ســنوات الســتينيات مــن القــرن املــايض 
عــى  الطلــب  فيهــا  راج  التــي  الذهبيــة  الفــرتات  كإحــدى 
القباقيــب الخشــبية التــي كانــت تحــر بشــكل الفــت يف 

املسلسات السورية.

األماميــة  الزوائــد  تزيــل  التــي  اللــف  عمليــة  إىل  فننتقــل 
والخلفيــة مــن جهَتــْي األصابــع وكعب القــدم. ُتجّهز القطعة 
كعــب  تشــكيل  وهــي  للتقديــد،  ذلــك  بعــد  الخشــبية 
القبقاب، ومن ثم يأيت دور التنعيم، أي حف القبقاب قبل 
ب الجلد عى القبقاب ليصبح جاهًزا".  طائه. وأخًرا ُيركَّ
ويلبي صانع القباقيب الوحيد رغبة الزبائن بتلوين وتزيني 
قطــع الجلــد أو الخشــب، بحســب الزبــون، مشــًرا إىل أن 

سعر الزوج يبلغ 50 شيقًا.
يواصــل خضــر بــأن الطلــب عــى القباقيــب غالًبــا 
العــرب  الســياح  لــدى  خصوًصــا  الزينــة،  ألغــراض 

نابلس-غزة/ هدى الدلو:
على الرغم من قلة اإلقبال عليها، يصنع السبعيني وليد خضير 
بضعــة أزواج من القباقيب الخشــبية لتبقى حاضرة أمام أعين 

زائري البلدة القديمة في مدينة نابلس، حيث تقع منجرته.
ورث خضيــر هــذه الصناعــة التي تشــارف علــى االندثــار أًبا عن 

جــد، كمــا يقــول، وقد أمضى مــن عمره 60 عاًمــا في تطويع 
األخشاب.

تقــول املرابطــة املصلوحــي إن والدهــا الذي نشــأ وكر يف قرية "متصلوحيت" 
مبراكــش كان ســبب وجودهــا وعائلتهــا يف مدينــة القــدس، حيــث اســتقر يف 

املدينة بعد عودته من أداء فريضة الحج.
وأضافــت: "كان لــدى الحجــاج املغاربــة عــادة تتمثــل يف وجــوب التوجــه بعــد 
االنتهاء من الشعرة إىل املسجد األقىص ثم الرجوع إىل بادهم، وكان بعض 
هــؤالء يفضلــون البقــاء يف القــدس خاصــة مــع وجــود حــي كبــر للمغاربــة يف 

القدس".
وتابعــت: "تــزوج أيب مــن أمــي املقدســية وولــدت أنــا يف ذلــك الحــي املاصــق 
للمســجد األقــىص، وبقينــا محتفظــني إىل جانــب هويتنــا املقدســية بوثائقنــا 

الشخصية املغربية".
وشــكل احتفــاظ املصلوحــي بجنســيتها املغربيــة ووثيقتهــا املقدســية فرصــة 
خولت لها حرية التنقل بني املغرب وفلسطني، وعدم االنقطاع عن أي منها.

جوار الحرم القدسي
وبحسب املصلوحي، ظلت عائلتها مجاورة للمسجد األقىص بحي املغاربة، 

الذي كان "حيا عامرا مزدهرا بأهله وعلائه".
ــا نســكن يف الحــي مــع مئــات العائــات التــي ترجــع يف أصولهــا  وأوضحــت: "كنَّ
املغاربيــة إىل الجزائــر وتونــس واملغــرب، لكــن العــدد األكــر مــن ســكان الحــي 

كانوا ممن جاء من املغرب".
وأردفت أن حب بيت املقدس فريد من نوعه، "وأنا دامئا أقول إنه موجود يف 
جيناتهم، وهو الذي دفعهم إىل الســكن يف هذا الحي منذ عهد صاح الدين 

ومجاورة املسجد األقىص والرباط فيه".
ويعــود تأســيس حــي املغاربــة غــريب املســجد األقــىص بحســب مؤرخــني إىل 

للجميــع  مؤملــة  حزيــران  "نكســة  املصلوحــي:  قالــت  الحــدث  هــذا  وعــن 
وبالخصــوص للمغاربــة بعــد تدمــر حيهــم وتهجرهــم ســواء إىل أحيــاء القــدس 

األخرى أو إىل دول شتى".
وأضافــت: "كنــا نحــن ممــن بقــي يف مدينــة القــدس بعــد هــدم الحــي واتخذنــا 
زاويــة املغاربــة التــي تعــد املبنــى الوحيــد املتبقــي من حي املغاربة مســكنا لنا 

بعد هدمه وتهجرنا".
تواصــل املصلوحــي: "كانــت هــذه الزاويــة قبــل حــرب 67 مخصصــة الســتقبال 
الحجــاج املغاربــة وإيوائهــم والتكفــل مبأكلهــم، وكان للزاويــة عــدة أوقــاف يف 

عدة مدن فلسطينية متول احتياجاتها من أجل خدمة الحجاج".
وأوضحت أنه بعد هدم الحي، لجأت عائلتها برفقة تسع عائات مغربية أخرى 

إىل الزاوية واستقرينا فيها إىل يومنا هذا.
رباط وعقيدة

وعــن رباطهــا إىل جانــب عائــات مغربيــة أخــرى يف القــدس، تؤكــد املصلوحي 
أن الرباط جزء من العقيدة "وهو تريف وتكليف إلهي من الله سبحانه".

وبصوت يعر عن انتاء شديد بالقدس، متيض إىل القول: "حبنا لهذا املوقع 
شديد جًدا وال أحد من العائات املوجودة يف الزاوية يريد املغادرة".

وتبًعــا للســيدة املقدســية املغربيــة، تســكن عــر عائــات مغربيــة هــذه الزاوية 
ولــكل عائلــة غرفــة واحــدة فقــط مــع منافعهــا، "ورغــم املســاحة الضيقــة، هــذه 
العائــات مــا زالــت متمســكة بســكنها مــن أجــل الحفــاظ عــى الزاويــة وكذلــك 

حرصا عى جوار املسجد األقىص".
ارتبطــوا  الذيــن  مــن  وغرهــم  اليــوم  القــدس  يف  املغاربــة  "ربــاط  وأكملــت: 

باملدينة املحتلة ال يوجد فيهم من يفكر أبًدا يف الهجرة أو النزوح".

عهد صاح الدين األيويب الذي حرر القدس ســنة 1187 للمياد بعد 88 من 
االحتال الصليبي.

وبحسب الروايات التاريخية، فقد منح صاح الدين املنطقة الغربية املاصقة 
للمســجد األقىص للمجاهدين الذين التحقوا بجيشــه من دول املغرب العريب 

وبذلك سمي حي املغاربة.
آخر ما تبقى من حي المغاربة

القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهزميــة  وعقــب احتــال كامــل مدينــة 
الجيــوش العربيــة يف 5 حزيــران/ يونيــو 1967، أخلــت قــوات االحتــال حــي 
املغاربــة وهدمتــه كامــا، بدعــوى إيجــاد ســاحة ألداء الصلــوات اليهوديــة أمــام 

حائط الراق.

عالقات وثيقة
وعن الروابط التي تربط املغاربة بفلسطني، تقول املصلوحي: "العاقات بني 
الشــعبني تاريخية متجذرة، فالجالية املســلمة املغربية يف فلســطني موجودة 

منذ مئات السنني".
تضيــف: "مــا زالــت هــذه الروابــط قامئة وقوية بني الشــعبني، وما زالت القضية 

الفلسطينية تعني للمغاربة اليء الكثر".
وزادت: "الشعب املغريب شعب متعاطف مع القضية والفلسطينيون محبون 

للمغرب، وقد ملست ذلك عندما أقمت يف املغرب مدة خمس سنوات".
ولفتــت إىل أن االرتبــاط املغــريب بفلســطني تؤكــده "مواقف الشــعب املغريب 

املرفة من فلسطني وكذلك املوقف الرسمي املغريب".
رسالة ألم

وعن رسالتها إىل مسلمي العامل، تجيب املرابطة املقدسية: "يجب يف ظل 
فتــور االهتــام بالقضيــة الفلســطينية عــى الجميــع - حســب قــدرة كل شــخص 
ومــن موقعــه - أن يعمــق الــرح لهــذه األجيــال الجديــدة حــول فلســطني حتــى 

يعرف العامل أن هناك شعبا ُشد ظلا وعدوانا من أرضه وال يزال".
وتــردف: "يجــب عــى املســلمني حــول العــامل النظــر بعمــق أكــر وبعطــاء أكــر 
وليــس  عامــة  للمســلمني  ملــك  األقــىص  املســجد  ألن  الفلســطينية  للقضيــة 

للفلسطينيني وحدهم".
وتابعــت: "أعداؤنــا كســبوا معركــة اإلعــام يف العــامل كلــه، ونحــن تقاعســنا عــن 
إظهار حقيقة ما يجري عى أرض الواقع، والتعريف باالنتهاكات والظلم الذي 
يتعــرض لــه املقدســيون والفلســطينيون عامــة، وهــو الــدور الــذي يجــب القيــام 

به اليوم بقوة".

عائشة المصلوحي.. مرابطة تواصل صون أمانة المغاربة بالقدسعائشة المصلوحي.. مرابطة تواصل صون أمانة المغاربة بالقدس
القدس المحتلة/ األناضول:

فــي آخــر ما تبقــى من مباني حــي المغاربة 
الــذي دمرتــه ســلطات االحتــال، تســتمر 
المغربيــة المقدســية عائشــة المصلوحــي 

فــي مجــاورة المســجد األقصــى بالمدينة 
الفلسطينية.

لــم تفرط بأصولها المغربية، ولم تبرح حيها 

رغــم تدميــره، وظلــت مقيمة بجــوار الحرم 
ربــاط  مســيرة  بذلــك  مواصلــة  القدســي، 

مغاربي ضارب في تاريخ القدس.
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اليــوم ال ُيعــد يومــًا عاديــًا يف بطــوالت كــرة القــدم بغــزة، فهــو اليــوم الــذي 
تتويجــًا  األكــر  الفريقــان  رفــح،  وشــباب  خدمــات  فريَقــي  فيــه  يلتقــي 
الكــرة  باأللقــاب عــى مســتوى فلســطني، وعليــه فهــي مبــاراة كالســيكو 

الفلسطينية عامة والغزية عى وجه الخصوص.
قبــل عــام 1994 كانــت مبــاراة ناديــي غزة الريايض واألهــي هي املباراة 
األوىل عــى مســتوى فلســطني وغــزة، لكونهــا كانــا يضــان أفضــل نجوم 
الكــرة الفلســطينية، ولكــن ذلــك مل يســتمر بعــد خــروج الكــرة الفلســطينية 

من تحت االحتالل.
ومنــذ عــام 1994 أصبحــت مبــاراة نادَيــي خدمات وشــباب رفــح، املباراة 
األهــم عــى الســاحة الفلســطينية عامــة والغزيــة عــى وجــه الخصــوص، 
حيــث تجمــع بــني أكــر وأعــرق وأقوى فريقني عى الســاحة الفلســطينية، 
وبــني نادَيــني بلغــا 70 عامــًا مــن عمرهــا، فالخدمــات تأســس يف عــام 

1951، يف حني تأسس الشباب يف عام 1953.

مــن  عــدد  أكــر  صاحَبــي  كونهــا  مــن  تنبــع  الفريقــني  مباريــات  أهميــة 
البطــوالت املحليــة عــى مســتوى فلســطني منــذ 30 عامــًا تقريبــًا، حيــث 
حصــال عــى )28( لقبــًا مــن مجمــوع )47( بطولة بني دوري وكأس وســوبر 

وكأس فلسطني، ما ُيعادل %60 من نسبة البطوالت.
وطاملــا أن فريقــني أحدهــا يحمــل الرقــم القيــايس يف عــدد مــرات الفــوز 
باأللقاب املختلفة وهو شباب رفح الفائز بـ)16( لقبًا، فيا خدمات رفح 
ثــاين أكــر الفــرق تتويجــًا باأللقــاب بـــ 12 لقبــًا، وصاحــب الرقــم القيــايس 
يف عــدد مــرات الفــوز بألقــاب الــدوري )6( ألقاب، فإن املباراة تعني أنها 

املباراة األكر واألغى واألعى قيمة.
يتمتعــان  الفريقــني  فــإن  القياســية،  باألرقــام  األمــر املتعلــق  إىل جانــب 
بقاعــدة جاهريــة كبــرة جــدًا، وال ســيا الشــباب، وعليــه فــإن املبــاراة 
تأخذ طابع جاهر جمياًل مينح املباراة رونقًا جمياًل سواء أقيمت عى 

ملعب رفح البلدي أو عى أي ملعب آخر.
ومنــذ تأســيس النادَيــني قبــل ســبعني عامــًا، التقيــا كثــرًا رســميًا ووديــًا، 
يف وقــت مل تحــظ فيــه عمليــة التوثيق الريــايض أهمية لدى املختصني، 
الوطنيــة  الســلطة  تأســيس  عــام   ،1994 عــام  يف  الحــال  تغــر  أن  إىل 
الفلســطينية، وحيــث مل يكــن لتلــك املباريــات أهميــة كبــرة يف الســابق 

مثل أهميتها اليوم.
والســتينيات  الخمســينيات  ببطــوالت  مرتبطــة  تفاصيــل  عــن  وبعيــدًا 
والسبعينيات والثانينيات، فإن فريقي خدمات وشباب رفح، أو شباب 
وخدمــات رفــح، فرضــا ســيطرتها عى الســاحة الكروية الفلســطينية فنيًا 
ورقميًا منذ عام 1994، حيث مل يحصل أي منها عى أي لقب رسمي 
قبل هذا العام، حيث بدأت البطوالت الرســمية يف التنظيم واالســتقرار 
منــذ عــام 1980 حــني تــم تصنيــف األنديــة يف بطولــة الــدوري التصنيفــي 

التي فاز األهي بلقبها.
ومــا بــني الفــرة مــن 1980 إىل 1994 صعــد إىل املنصــة فــرق األهــي 
والشــاطئ وغــزة الريــايض، يف حــني صعــد إىل املنصــة يف الفــرة ما بني 
1994 وحتى 2021 فرق غزة الريايض مرة، وشباب خانيونس 6 مرات، 

والشــجاعية 5 مــرات، والصداقــة مرتــني، أمــا البقيــة فكانــت مــن نصيــب 
الشباب والخدمات.

هــذه األلقــاب التــي حصــل عليهــا فريــق الشــباب والخدمــات، وضعــت 
مدينــة رفــح ومخيمهــا وضواحيهــا عى رأس هرم كرة القدم الفلســطينية، 
حتى أطلقنا عليها "عاصمة الكرة الفلسطينية، وهي تستحق عن جدارة 
واســتحقاق، حيث تفوقت عى ســائر ُمدن فلســطني بصفة عامة وُمدن 

غزة بصفة خاصة.
ومــع كل مبــاراة مــن مباريــات الفريقــني، يبحث الجميع عــن اإلحصائيات 
الخاصــة بالبطولــة الخاصــة بني الناديــني املتمثلة يف )مباراة القمة(، إىل 

جانب البحث عن تأثر هذه املباراة يف مكانة الفريقني يف البطولة.
مبــاراة اليــوم يف الجولــة الســابعة، وهــي املبــاراة التــي تجمعهــا وهــا 
بــني  األوىل  املبــاراة  وهــي  نقطــة،   )11( برصيــد  الذهبــي  املربــع  يف 
الفريقــني بعــد إضافــة شــباب رفــح لقبًا ثالثًا عى مســتوى بطولة الدوري، 
َمــن يســعى  فــإن هنــاك  واألوىل بعــد خســارة الخدمــات للقــب، وعليــه 
يف  غايــة  فاملبــاراة  ثــم  ومــن  الســتعادته،  واآلخــر  باللقــب،  لالحتفــاظ 
األهميــة للفريقــني، حيــث ال ينفــع الفريقان غر الفوز لّلحاق بالشــجاعية 

املتصدر، حيث إن التعادل سُيضعف من حظوظها باملنافسة.
وبغــض النظــر عــن النتيجــة، نتمنــى مبــاراة جيــدة فنيــًا وجاهــرًا، نقــول 

بعدها مروك للفائز وحظًا أوفر للخارس واملتعادلني.

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

أهم مباراةأهم مباراة
في غزةفي غزة

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/فلسطني:
أعلنــت مجموعــة تشــامبيونز، إعــارة يوســف إبراهيــم 
إىل  للمجموعــة  التابعــة  األكادمييــة  العــب  الجمــل 

أكادميية "ووسباك" اإلسبانية مع أحقية الرشاء.
األخــرى  القانونيــة  واإلجــراءات  العقــد  توقيــع  وتــم 
يف  األكادمييــة  مقــر  يف  ُعقــد  صحفــي  مؤمتــر  يف 
الــراج  رجــب  بحضــور  اإلســبانية  برشــلونة  مدينــة 
رئيــس مجلــس إدارة املجموعــة والالعــب ومســؤويل 

األكادميية اإلسبانية.
وسيكون الجمل )15 عامًا(، أول ناشئ فلسطيني من 

غزة ينضم إىل أكادميية أوروبية خارج فلسطني.
والتحــق الحمــل بأكادمييــة "تشــامبيونز" عــام 2015، 
فريــق  إىل  وصــواًل  األكادمييــة  فــرق  يف  وتــدرج 
فوزهــا  يف  ســاهم  حيــث  باألكادمييــة  املوهوبــني 

بالعديد من البطوالت املحلية.
يف  تكمــن  الخطــوة  هــذه  أهميــة  إن  الــراج  وقــال 
املواهــب  مــن  العديــد  الحــراف  البــاب  تفتــح  أنهــا 
وفــق  تــم  العمــل  وأن  الناشــئة،  والعربيــة  الفلســطينية 
مرشوعاهــا  ضمــن  تشــامبيونز  مجموعــة  اســراتيجية 

العاملي "تشامبيونز جلوبال"

غزة/ وائل الحلبي:
بثالثــة  املغــازي  جــاره خدمــات  عــى  مثــرًا  تعــاداًل  الصــالح  فــرض 
أهداف لكل منها، يف املباراة التي جمعت الفريقني عرص أمس 
عــى ملعــب الــدرة، يف افتتــاح الجولــة الخامســة مــن دوري الدرجــة 

الثانية.
مــن  أفضــل  يبقــى  لكنــه  كبــر  بشــكل  الفريقــني  يخــدم  التعــادل مل 
الخســارة بالنســبة للفريقــني، لرفــع املغــازي رصيــده إىل 7 نقــاط 
متقدمــًا للمركــز الســابع بشــكل مؤقــت، ورفع الصــالح رصيده إىل 4 

نقاط يف املركز العارش لحني انتهاء بقية مباريات الجولة.
تقــدم أي  فيهــا  الفريقــني ومل يســتمر  بــني  املبــاراة جــاءت ســجااًل 
أبــو  ســاهر  افتتــاح  قليلــة، حيــث  لدقائــق  األخــر ســوى  عــى  فريــق 
ظاهــر التســجيل للمغــازي )15(، وعــدل فراس أبــو الجديان النتيجة 
للصالح )32(، قبل أن يتقدم زميله فادي أبو جابر بتسجيل الهدف 

الثاين من ركلة جزاء )40(.
ومع بداية الشوط الثاين نجح املغازي يف العودة لتعديل النتيجة 
مــن خــالل محمــد أبــو ظاهــر، ونجــح املغــازي يف التقــدم بالنتيجــة 
عــر بــراء أبــو الخــر )83(، إال أن ارصار الصــالح منحــه الخــروج بنقطة 
التعــادل بعدمــا متكــن العبــه عمــرو عبــد الرحمــن من تســجيل هدف 

التعادل الثمني )90+5(.
مباريات اليوم

الزيتــون  يجمــع  بلقــاء  الخامســة  الجولــة  مباريــات  اليــوم  تســتكمل 
أن  الزيتــون  ويأمــل  البلــدي،  خانيونــس  ملعــب  عــى  واالســتقالل 
يبتعــد بصــدارة الرتيــب والخــروج منهــا فائــزًا يف ظــل امتالكــه لـــ12 
نقطــة يف املركــز األول، ويدخــل االســتقالل اللقــاء برصيــد 3 نقــاط 

محتاًل املركز الثاين عرش.
والتــي  املشــتل،  بنظــره  الربــاط  يلتقــي  الرمــوك  ملعــب  وعــى 
سيحاول فيها الرباط العودة لسكة االنتصارات بعد تعره بالتعادل 
يف الجولة املاضية أمام اتحاد دير البلح، ليراجع للمركز السادس 
برصيــد 8 نقــاط، فيــا يتطلــع املشــتل ملغــادرة قــاع الرتيــب حتــى 
ولــو بشــكل مؤقــت خاصــة وأن الفريــق مل يتمكــن مــن حصــد ســوى 
نقطة واحدة تجعله يحتل املركز السادس عرش واألخر متأخرًا عن 

الوفاق والرضوان صاحبي نفس الرصيد بفارق األهداف.

:"إنهــا  قائــاًل  الخطــوة  هــذه  أهميــة  عــن  الــراج  وعــّر 
الفلســطينية  الرياضــة  صعيــد  عــى  هامــة  تجربــة 
والعربيــة فاليــوم وقّعنــا عقــد الالعــب يوســف الجمــل 
إلعارته ملدة ســتة شــهور مع بند حق الرشاء، وينتظره 
مرحلــة جديــدة مــن التحديــات التــي نثق بأنه ســيتعلم 

من تجاربها".
وشــّدد الــراج يف كلمتــه بــأن هذا الحــدث هو باكورة 
االحــراف للعديــد مــن العبــي تشــامبيونز وللمواهــب 
دامئــًا  أعيننــا   ": قائــاًل  الناشــئة   العربيــة  الرياضيــة 
مرصــودة نحــو املواهــب الرياضيــة الناشــئة القتنــاص 
مســتقبلهم  نحــو  لهــا   اآلفــاق  وفتــح  الفــرص  أفضــل 
العاملي، وواجبنا تجاه الرياضيني الناشئني بأن نقوم 
طريــق  عــى  لوضعهــم  متهيــدًا  وتدريبهــم  بتهيئتهــم 

االحراف الدويل".
من جانبه، أشاد املدير الدويل ألكادميية "ووسباك" 
تشايف سانشيز بأساليب التدريب املتبعة واألنظمة 
:"إنــه  قائــاًل  تشــامبيونز،  أكادمييــة  يف  بهــا  املعمــول 
وأن  تشــامبيونز  وفــد  اليــوم  نســتقبل  أن  كبــر  رشف 
ينضــم إلينــا الالعــب يوســف، إنهــا فرصــة كبــرة ليبــدأ 

طريقه نحو االحراف ".

يف املركز السادس برصيد )7( نقاط، لكن الفوز 
ســيجعله يتقــدم مركزيــن عــى أقــل تقديــر حتــى 
مــع  الفــارق  ســيذلل  أنــه  إال  مؤقــت،  بشــكل  ولــو 

املتصدر.
القفــز  بفرصــة  التفريــط  يريــد  فــال  املجمــع  أمــا 
لصــدارة الرتيــب مــرة أخــرى، وســيحاول العــودة 
مــن بيــت حانــون بالنقــاط الثــالث التــي ســتجعله 
الزوايــدة  أمــل أن يتعــر  متصــدرًا للرتيــب عــى 
الذي ميلك يف رصيده )14( نقطة، فيا ميتلك 
متأخــرًا  الثالــث  املركــز  نقطــة يف   )13( املجمــع 
بفــارق األهــداف عن خدمــات النصرات صاحب 

نفس رصيد النقاط.
األقــى الســتغالل  يتطلــع  الثانيــة  املبــاراة  ويف 
والــذي  التفــاح،  أمــام  مباراتــه  يف  األرض  عامــل 
يجمعهــا عــى ملعــب الــدرة والخــروج منهــا بأول 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلــق اليــوم مباريــات الجولــة الســابعة من دوري 
بيــت حانــون  مثــر يجمــع  بلقــاء  األوىل،  الدرجــة 
وســيكون  اإلســالمي،  املجمــع  وضيفــه  األهــي 
األقى وضيفه التفاح عى موعد مع تحقيق أي 

منها ألول انتصاراته.
صعبــة  مهمــة  يف  ســيكون  األهــي  حانــون  بيــت 
يف  املجمــع،  ضيفــه  يســتقبل  عندمــا  للغايــة 
املبــاراة التــي ســتقام عــى ملعــب بيــت حانــون، 
مــع  تفاصيلهــا  يف  االثــارة  مــن  الكثــر  وتحمــل 
ازديــاد رقعــة املنافســني عــى التواجــد يف مراكــز 

املقدمة.
الرتيــب  يف  التقــدم  إىل  يطمحــون  "الحوانــني" 
بعدمــا فقــدوا )5( نقــاط يف آخــر جولتــني حرمتــه 
مــن التواجــد بــني رباعــي املقدمــة، ليبقــى الفريق 

فوز ينعش حظوظه يف التواجد مبركز آمن.
األقى مل يتمكن من تحقيق أي فوز رفقة التفاح 
فــرق  جميــع  عرفــت  حيــث  البطولــة،  بدايــة  منــذ 

الدوري طعم الفوز بإستثناء األقى والتفاح.
هــذه  مــن  االســتفادة  األرض  أصحــاب  ســيحاول 
املباراة بالشــكل املناســب وتفادي فقدان مزيد 
مــن النقــاط، والتــي جعلــت الفريــق يحتــل املركــز 
نقــاط   )4( برصيــد  األخــر  وقبــل  عــرش  الحــادي 

حصدها من أربعة تعادالت وخسارتني.
بــدوره فــإن التفــاح ال يعيــش يف حــال أفضــل مــن 
مضيفــه بعدمــا توقــف رصيــده يف آخــر جولتــني 
عنــد )3( نقــاط وضعتــه يف املركــز الثــاين عــرش 
واألخــر، ليكتفــي الفريــق بثالثــة تعــادالت وثالثــة 
انطــالق  منــذ  لعبهــا  التــي  مبارياتــه  يف  هزائــم 

املسابقة.

أول ناشئ فلسطيني يحترف أول ناشئ فلسطيني يحترف 
في أكاديمية إسبانيةفي أكاديمية إسبانية الجملالجمل

المجمعالمجمع يحل ضيفًا على بيت حانون يحل ضيفًا على بيت حانون
واألقصى والتفاح يسعيان لمغادرة القاعواألقصى والتفاح يسعيان لمغادرة القاع

يالقي االستقالل يالقي االستقالل 
من أجل االبتعاد من أجل االبتعاد 

بصدارة دوري بصدارة دوري 
"الثانية""الثانية"

الزيتونالزيتون
في افتتاح الجولة السابعة لدوري الدرجة األولى 2021-2022الصالح يحكم على خدمات المغازي بالتعادل

مواجهة األشقاء مواجهة األشقاء 
واألقارب في الجولة واألقارب في الجولة 

السادسة للدوري السادسة للدوري 
غزة/ مؤمن الكحلوت:

شــهدت الجولــة السادســة مــن بطولتــي دوري الدرجتني املمتازة 
واألوىل، مواجهات عائلية بامتياز، سواء داخل امللعب أو عى 

الخطوط الخارجية.
ونبيــل  محمــد  الشــقيقني  املدربــني  مبواجهــة  البدايــة  وكانــت 
صيدم، مدربا فريقي بيت حانون األهي وشباب الزوايدة، يف 
دوري الدرجة األويل، وانتهت املباراة بينها بالتعادل االيجايب 

بهدفني ملثلها.
بــني  املواجهــة  كانــت  الــدرة،  محمــد  الشــهيد  ملعــب  وعــى 
الشقيقني محمد ومهدي أبو عرمانة، حيث يلعب األول لفريق 
خدمات النصرات، والثاين لفريق خدمات خانيونس، وانتهت 

املباراة لصالح فريق محمد بهدفني مقابل هدف واحد.
ويف حالــة ثالثــة، متكــن معتــز النحال العــب فريق نادي خدمات 
رفح، من الحد من خطورة نجل شقيقته ناجي النحال العب فريق 
اتحــاد بيــت حانــون، حيــث كانــت املواجهــة بينهــا محتدمــة، 
كــون أن خــال ناجــي يلعــب يف مركز الجناح األمين، بينا يلعب 
األخــر باللعــب عــى الجنــاح األيــر، وانتهــت املبــاراة لصالــح 

األخرض الرفحي بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلق مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة املمتازة ملوسم 
2022-2021، اليــوم بلقــاء القمــة الــذي يجمــع الجاريــن خدمــات 
واملتعــة  االثــارة  مــن  الكثــر  معــه  ســيحمل  والــذي  رفــح،  وشــباب 
للجاهــر الغزيــة، بينــا يتطلــع الصداقــة واألهــي للحفــاظ عــى 
انتصارهــا األول وتعزيــزه بفــوز آخــر مينــح أحــد الفريقــن القــدرة 

عى االبتعاد من مناطق الخطر يف الرتتيب والتقدم لألمام.
خدمات رفح x شباب رفح

تتجــه أنظــار جاهــر وعشــاق كرة القــدم الفلســطينية والغزية عى 
وجه الخصوص صوب ملعب رفح البلدي، الذي يتجدد فيه اللقاء 
يف  يتشــاركان  اللــذان  والشــباب،  الخدمــات  املدينــة  قطبــي  بــن 

رصيد النقاط رفقة اتحاد وشباب خانيونس.
وهــو  يدخلهــا  املبــاراة  هــذه  يف  الضيافــة  صاحــب  رفــح  خدمــات 
منتشــيًا بفوزه الثمن عى اتحاد بيت حانون يف الجولة املاضية، 
والتي جعلت الفريق يقتحم مربع املنافسة بكل قوة وميلك الثقة 

الكبرة التي تجعله قادرًا عى مواصلة مشوار املنافسة.
"األخــر" يأمــل يف أن يكــون هــذا الديــريب بدايــة العــودة لتصحيح 
املســار، إذ أنــه مل يفــز عــى جــاره الشــباب منــذ شــهر أبريــل 2019 
عندمــا تفــوق عليــه بــركالت الرتجيــح يف دور الثانيــة لبطولــة كأس 
غــزة، التــي تــوج الخدمــات بلقبهــا يف نهايــة املطاف، والتي ســبقها 
فوزًا تاريخيًا بخمســة أهداف مقابل هدفن لألزرق يف واحدة من 

أكرث الديربيات إثارة.

الديــريب  مــع  الجميلــة  ذكرياتــه  الســتعادة  رفــح  خدمــات  ويتطلــع 
لوصافــة  والقفــز  املنافســة  يف  أحقيتــه  يؤكــد  بفــوز  منــه  والخــروج 
الرتتيــب وتذليــل الفــارق مــع اتحــاد الشــجاعية املتصــدر حتــى ولــو 

بشكل مؤقت.
يعــول املــدرب محمــود املزين بنســبة كبرة عى تألق نجومه معتز 
النحــال ومحمــد الجرمــي ويســار الصباحــن الذي غــاب عن املباراة 
املاضيــة، لحســم األمــور لصالحــه والخــروج بالنقــاط الثــالث وكــر 

نحس الديريب الذي الزمه يف آخر )5( مواجهات جمعته بجاره.
يف  صعبــة  مرحلــة  رفــح  شــباب  يعيــش  اآلخــر،  الطــرف  عــى 
مشــواره بالــدوري بعدمــا فقــد الكثــر مــن النقــاط يف الجــوالت 
الثالثــة املاضيــة، والتــي شــهدت خســارته أمــام الشــجاعية قبل 
الفريــق  بيــت حانــون واتحــاد خانيونــس، ليصبــح  أمــام  تعادلــه 
التفــوق  لفــوز رسيــع يصحــح املســار واســتغالل حالــة  بحاجــة 

املعنوي عى خدمات رفح.
"األزرق" الذي افتتح مشــواره يف الدوري بثالثة انتصارات متتالية 
مل يعــرف العــودة لطريــق الفــوز خــالل آخــر ثالثــة مباريــات لعبهــا، 
متصــدر  الشــجاعية  وبــن  بينــه  الفجــوة  لتوســع  أدى  الــذي  األمــر 

الرتتيب إىل 5 نقاط.
وســيعمل شــباب رفــح عــى االســتفادة مــن عــودة نجمــه طــارق أبــو 
غنيمــة ملصالحــة الشــباك والتــي غــاب عنهــا أمــام "الحوانــن"، إىل 
جانــب عــاد فحجــان الــذي يأمــل أن يكــون تعــاىف بشــكل تــام مــن 

اإلصابة رفقة زمالئه وليد أبو دان وعبد الرحمن الحميدي.

كتيبــة النجــوم التــي يضمهــا شــباب رفــح ســيحاول مــن خاللها رأفت 
خليفــة مــدرب الفريــق الخــروج مــن اللقــاء بفــوز مثــن، خاصــة وأن 
"األزرق" تفوق يف الكثر من املناسبات يف الديريب تحت قيادة 
خليفة، والتي كان آخرها الفوز ذهابًا وإيابًا يف البطولة التنشيطية 

التي سبقت انطالق الدوري.
وال شك أن الفوز األخر لشباب رفح يف الديريب يف إياب الدوري 
الالعبــن  تحفيــز  أجــل  مــن  حــارضًا  ســيكون  املــايض،  باملوســم 
لتكــراره واســعاد الجاهــر التــي تــرب لهــا بعــض اليــأس يف ظــل 
تعــرث الفريــق خــالل الجــوالت الثــالث املاضيــة، وجعلتــه ميلــك يف 

رصيده 11 نقطة.
الصداقة x األهلي

يتطلع الصداقة الستغالل حالة التفوق الكبرة عى جاره األهي، 
عندمــا يلتقيــا عــى ملعــب فلســطن مــن أجــل تعزيز مــا حققاه من 

فوز يف الجولة املاضية.
وأن  خاصــة  األهــي،  عــى  للفــوز  جيــدًا  الطريــق  يــدرك  الصداقــة 
منــذ  الفريقــن  جمعــت   )12( آخــر  مــن   )9( يف  انتــر  الفريــق 
2007، فيــا انتهــت ثالثــة مباريــات بالتعــادل بينهــا األمــر الــذي 
يجعــل الفريــق يدخــل اللقــاء وهــو يف حالــة معنويــة قويــة، خاصــة 

بعد الفوز األخر عى شباب جباليا.
الفــوز األخــر عــى "الثــوار" أعطــى الفريــق مــؤرشًا قويــًا عــى قدرتــه 
عــى تصحيــح مســاره برغــم سلســلة التعــرثات يف بدايــة مشــواره، 
ليعــرف طعــم الفــوز يف الجولــة السادســة والــذي يطمــح أن يكــون 

بالرتتيــب  التقــدم  عــى  املنافســة  يف  جديــدة  ملرحلــة  بدايــة 
وتحسن موقفه.

مباريــات  تشــهدها  التــي  الكبــرة  النديــة  مــن  الرغــم  وعــى 
الفريقــن، لكــن الصداقــة ســيحاول االســتفادة مــن خــرة العبيه 
مــن  تخلــص  بعدمــا  لصالحــه،  النتيجــة  حســم  عــى  والعمــل 
الضغــوط التــي تســببت بهــا نتائجــه يف الجوالت الخمســة التي 

سبقت الفوز عى شباب جباليا.
سيحاول الصداقة فض الرشاكة بينه وبن األهي يف ظل امتالك 
الفريقــن 5 لــكل منهــا، إال أنهــا يطمحــان إىل مغــادرة املركزيــن 

التاسع والعارش والقفز خطوة نحو وسط الرتتيب.
بالرغــم مــن صعوبــة مهمــة األهــي لكنــه يأمل أن تكون هــذه املباراة 
بداية ملرحلة جديدة مع النتائج والعمل عى كر تفوق الصداقة 
عليــه والخــروج مــن اللقاء بثالثة نقاط ســتمثل خطوة هامة لتحقيق 

هدف الفريق يف تأمن البقاء بدوري الدرجة املمتازة.
األهي تنفس الصعداء بعد فوزه يف الجولة املاضية عى الهالل 
بهدفــن مقابــل هــدف، والــذي جعلــه يف حالــة معنويــة أفضــل قبل 
مواجهة الصداقة ويسعى إىل تكرار الفوز يف ظل ما ميلكه العديد 

من العبي الفريق من امكانيات وخرات تؤهلهم لتحقيق ذلك.
الفريــق  تشــكيلة  يف  نصــار  وحاتــم  بــركات  محمــد  الثنــايئ  وجــود 
يعطيــه اضافــة مميــزة، بعــد أن قاداه للفوز عى الهالل بتســجيلها 
هــديف الفريــق، وهــذا مــا يعــول عليــه املــدرب مــن أجــل االنتصــار 

عى الصداقة وتحقيق الفوز الثاين له.

خدمات رفح خدمات رفح XX شباب رفح شباب رفح

الصداقة الصداقة XX األهلي.. األهلي..

غزة/ وائل الحلبي:
أكد الجهاز الطبي الخاص بفريق كرة القدم األول بنادي شباب رفح جاهزية 
نجميــه عــاد فحجــان ووليــد أبــو دان للمشــاركة يف مبــاراة الفريــق أمــام جــاره 
خدمات رفح، والتي من املقرر إقامتها اليوم يف افتتاح الجولة الســابعة من 

دوري "ooredoo" املمتاز.
وقال الكابنت رأفت خليفة املدير الفني للفريق، إن فحجان سيكون متواجد 
مــع الفريــق بعــد أقــل مــن يومــن عــى حفــل زفافــه، مبينــًا أنــه مل يتغيــب عــن 
التدريبات خالل فرتة التحضر للزفاف وخضع لرنامج غذايئ وتدريبي من 

أجل الحفاظ عى جاهزيته خالل فرتة اإلجازة القصرة التي حصل عليها.
وأضــاف خليفــة لـ:"فلســطن" أن وليــد أبــو دان العــب وســط الفريــق أصبــح 

عى أتم الجاهزية بعد تعافيه من اإلصابة التي عاىن منها قبل وخالل مباراة 
الفريق أمام اتحاد خانيونس.

وأوضــح خليفــة أن جميــع الالعبــن املصابــن يف الفريــق خضعــوا للعــالج 
وعــادوا  اإلصابــات  مــن  غالبيتهــم  تعــاىف  حيــث  املاضيــة،  الفــرتة  خــالل 
للتدريبــات بشــكل منتظــم باســتثناء محمــد الســدودي الــذي سيســتمر غيابه 

خالل الفرتة القادمة.
ومــن املتوقــع أن يعــود الســدودي للتدريبــات الجاعيــة بدايــة مــن األســبوع 
عــى  بنــاء  املباريــات  يف  للمشــاركة  عودتــه  تحديــد  يتــم  أن  عــى  القــادم، 
تقديــرات الجهــاز الفنــي ومــدى قــدرة الالعــب عــى اســتعادة لياقتــه البدنيــة 

بعد فرتة الغياب التي استمرت عى مدار شهرين ونصف.

فحجان وأبو دانفحجان وأبو دان
لـ"ديربي" رفح الكبير جاهزانلـ"ديربي" رفح الكبير جاهزان

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تنطلق مســاء اليوم منافســات الجولة الســابعة 
مــن بطولــة دوري الدرجــة املمتــازة، بغيــاب ٤ 

العبن عن مبارايت اليوم بسبب اإليقاف.
األهــي،  أمــام  مباراتــه  يف  الصداقــة  ويفتقــد 
بلــح،  وعمــر  حشــيش،  أبــو  صائــب  لالعبيــه 
الحمــراء  البطاقــة  بســبب حصولــه عــى  األول 
يف املبــاراة الســابقة، والثــاين لحصولــه عــى 
البطاقــة الصفــراء الثالثــة، بينــا يواصل محمد 

أبو ناجي وحسن الحامي غيابها لإلصابة.
مهنــا،  أحمــد  مدافعــه  األهــي  عــن  ويغيــب 
الالعــب  ويواصــل  البطاقــات،  تراكــم  بســبب 
محمود أبو النر غيابه ملعاناته من اإلصابة.

وتشــهد مبــاراة القمــة، بــن شــباب وخدمــات 
عــن  هاشــم  أبــو  محمــد  الالعــب  غيــاب  رفــح، 
األول، بســبب حصولــه عــى البطاقــة الصفــراء 
يلعــب  بينــا  الســابقة،  املبــاراة  يف  الثالثــة 
الالعــب  أن  علــا  الصفــوف،  مكتمــل  الثــاين 
محمد السدودي انتظم يف تدريبات الزعيم، 

لكنه لن يكون جاهزا ملوقعة اليوم.

 العبين يتغيبون عن مباراتي  العبين يتغيبون عن مباراتي 
الدرجة الممتازة اليومالدرجة الممتازة اليوم

قمة كبيرة بشعار الفوز 
أواًل وأخيرًا ضمانًا للبقاء في 
دائرة المنافسة على اللقب

طموح االبتعاد عن 
منطقة الخطر
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سيدين/ )أ ف ب(:
اىل  ديوكوفيتــش  نوفــاك  الــريب  املــرب  كــرة  نجــم  دخــول  تأشــرة  أســراليا  ألغــت 
أراضيهــا للمــرة الثانيــة بســبب عــدم تلقيــه اللقــاح ضــد كوفيــد19-، وقــد تعيــد احتجــازه 

الوقت الالزم للنظر يف قضيته يف القضاء الفدرايل.
وقال وزير الهجرة األسرايل أليكس هوك يف بيان إنه اتخذ قرار إلغاء التأشرة "ألسباب 
تتعلــق بالصحــة والنظــام"، مشــرا إىل أن الحكومــة برئاســة ســكوت موريســون "مصممــة 

بقوة عىل حامية الحدود االسرالية ال سيام يف ما يتعلق بجائحة كوفيد19-".
ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول عىل تأشرة دخول اىل اسراليا ملدة ثالث 

سنوات إال يف ظروف استثنائية.
واعتــر رئيــس الــوزراء يف وقــت الحــق يف بيــان رســمي أن إلغاء تأشــرة ديوكوفيتش يأيت 

يف اطار حامية "تضحيات" الشعب االسرايل. 
ومل يعرف بعد ما إذا كان ديوكوفيتش سيتقدم باستئناف للقرار الجديد، لكن املحامي 
االســرايل الشــهر كريســتوفر ليفينغســتون اعتــر أن معســكر النجــم الــريب يســتطيع 

التقدم بطلب للمحكمة الفدرالية.

ممنوع من دخول أسترالياممنوع من دخول أستراليا
ديوكوفيتشديوكوفيتش

تونس/ )أ ف ب(:
أعلنت الجامعة )االتحاد( التونســية لكرة القدم أمس إن نتائج اختبارات ســتة العبني 
مــن املنتخــب الوطنــي أصيبــوا بفــروس "كوفيــد19"، وهــي رضبــة أخــرى آلمالهــم يف 
نهائيــات كأس األمــم اإلفريقيــة بعــد الخســارة "الغريبــة" أمــام مايل صفــر1- يف الجولة 

االوىل.
وقالــت الجامعــة يف بيــان "الفحوصــات التــي أجريت صباح أمــس أظهرت إصابة نعيم 
السليتي ويوان توزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراغر وديالن برون وعصام الجبايل 

بفروس كورونا".
وُوضــع الالعبــون يف عزلــة وســيغيبون عــن مواجهــة موريتانيــا غــدًا يف الجولــة الثانيــة 

ملنافسات املجموعة السادسة.
وجــاءت هــذه األنبــاء بعــد يومــني من هزمية مثرة للجدل أمام مايل أطلق فيها الحكم 

الزامبي جاين زيكازوي صافرة النهاية مرتني قبل نهاية وقتها األصيل.
وكانــت مــايل متقدمــة 0-1 عندمــا أعلــن ســيكازوي نهايــة املبــاراة بعــد 85 دقيقــة، 
ثــم مــرة أخــرى يف الدقيقــة 89:42، علــاًم أنــه كان مــن املقــرر إضافــة ثــالث دقائــق مــن 

الوقت بدل الضائع.

لندن/ )أ ف ب(:
أعلن مدرب مانشسر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري االنجليزي لكرة 
القــدم، اإلســباين بيــب غوارديــوال أمــس أنــه تــم اكتشــاف املزيــد مــن الحاالت 

اإليجابية بفروس كورونا يف صفوف فريقه.
الـــ  وقــال غوارديــوال خــالل املؤمتــر الصحــايف قبــل قمــة منافســات املرحلــة 
22 التي ســتجمع ســيتي مع وصيفه تشــليس عىل ملعب االتحاد ســتاديوم 
اليــوم: "لدينــا املزيــد مــن الحــاالت اإليجابيــة ولكنهــم ال يريــدون االفصــاح عن 

االسامء، وأنا ايضًا ال ميكنني القول من )هو مصاب(".
املواجهــة  أن  إال  "ســيتيزينس"  صفــوف  يف  االصابــات  عــدد  ارتفــاع  ورغــم 

املرتقبة ستقام يف موعدها.
وتــم وضــع 21 شــخصًا مــن طاقــم ســيتي، ومــن بينهــم 7 العبــني وغوارديــوال 
نفســه، يف عزلة صحية وذلك غداة مباراة ســيتي أمام فريق ســويندون تاون 
من الدرجة الرابعة يف الدور الثالث من كأس انجلرا يف 13 الشــهر الحايل 

)فاز سيتي 4-1(.
وأضــاف مــدرب برشــلونة االســباين وبايــرن ميونيــخ االملــاين الســابق "البعــض 
يعــود، والبعــض اآلخــر إيجــايب مــرة جديــدة. يف حــال كانــت نتيجــة االختبــار 
سلبية مرة أوىل وثم مرة ثانية، بإمكان الالعب أن يعود. بخالف ذلك، كال".

ُتصيب ُتصيب 66 العبين تونسيين العبين تونسيين
كوروناكورونا

يواجه الكورونا قبل لقاء القمة يواجه الكورونا قبل لقاء القمة 

"مان "مان 
سيتي"سيتي"

ياوندي/ )أ ف ب(:
حجــز املنتخــب املغــريب مقعــده إىل الــدور مثــن 
النهايئ للنســخة 33 من كأس أمم إفريقيا يف كرة 
القــدم املقامــة يف الكامــرون، إثر تغلبه عىل جزر 
القمر -2صفر أمس عىل ملعب "أحمد أهيدجو" 
مــن  الثانيــة  الجولــة  ضمــن  ياونــدي  العاصمــة  يف 

منافسات املجموعة الثالثة.
وسجل هديف املغرب سليم أمالح )16( والبديل 

زكريا بوخالل )89(.
ورفــع املنتخــب املغــريب الســاعي إىل لقبــه الثاين 
يف تاريخــه بعــد 1976، رصيــده اىل 6 نقــاط مــن 
فوزيــن، فيــام ُمنــي القمــري بخســارته الثانيــة تواليــًا 

يف أوىل مشاركاته القارية.

يف أنديــة فرنســية مــن الدرجتــني الثانيــة والثالثــة، 
فضــاًل عــن القائــد يوســف امشــانغاما العــب وســط 
غانغــان، واملهاجــم الفــردو بــن نبوهــان، نجــم نــادي 

النجم األحمر الريب.
وخطا املنتخبان الجاران السنغايل والغيني خطوة 
كبــرة نحــو الــدور مثــن النهايئ بتعادلهام ســلبًا يف 
املجموعــة  منافســات  ضمــن  إفريقيــا  غــرب  دريب 

الثانية.
وعــزز املنتخبــان موقعهــام يف صــدارة املجموعــة 
برصيــد أربــع نقــاط لــكل منهــام بعــد فــوز الســنغال 
عــىل زمبابــوي، وغينيــا عىل مــاالوي بنتيجة واحدة 

-1صفر.

وتقاسم املنتخبان السيطرة عىل شوطي املباراة، 

وكان "أســود األطلــس" تفّوقــوا افتتاحــًا عــىل غانــا 
جــزر  منتخــب  فيــام خــر  نظيــف،  بهــدف  القويــة 

القمر أمام نظره الغابوين صفر1-.
وحيــد  البوســني  املغــرب  مــدرب  وأجــرى 
خليلودجيتش ثالثة تبديالت مقارنة مع التشكيلة 
بالعــب  فــزج  الســابقة،  املبــاراة  خاضــت  التــي 
الدفاعــي  الوســط  يف  أمرابــط  ســفيان  فيورنتينــا 
خنــت  وبجنــاح  مايــي،  ســامي  مــن  بــداًل  "ارتــكاز" 
الديــن  عــز  مــن  بــداًل  تيســودايل  طــارق  البلجيــي 
أيــوب  الــريك  ســبور  هاتــاي  ومهاجــم  أوناحــي، 

الكعبي كرأس حربة يف مكان زكريا بوخالل.
اللقــاء  عبــده  أمــر  القمــر  جــزر  مــدرب  وخــاض 
بتشــكيلة دفاعية، إذ اعتمد عىل العبني ينشــطون 

فكانت غينيا األفضل يف الشــوط األّول والســنغال 
يف الثاين دون أن ينجح أي منهام يف هز الشباك.

مــالوي  أنعشــت  عينهــا،  املجموعــة  وضمــن 
بعدمــا  النهــايئ،  مثــن  اىل  التأهــل  يف  حظوظهــا 
قلبــت تأخرهــا بهــدف أمــام زمبابــوي اىل فــوز 2-1 

يف بافوسام.
للمنتخــب  التســجيل  وادي  إســامعيل  وافتتــح 
الخــارس برأســية ســاقطة اثــر عرضيــة مــن أونيســمور 
بهاســرا )38(، وأدرك غابادينيــو مهانغــو التعــادل 
أرســلها  طويلــة  أماميــة  كــرة  مبتابعــة  ملــالوي 
فرانسيسكو مادينغا )43(. ومن هجمة مرتدة يف 
الشوط الثاين منح مهانغو الفوز لبالده إثر مجهود 

فردي يف الدقيقة 50.

المغرب يهزم جزر القمر ويتأهلالمغرب يهزم جزر القمر ويتأهل
لدور الـ لدور الـ 1616 في كأس األمم اإلفريقية في كأس األمم اإلفريقية

ياوندي/ )أ ف ب(:
أعلــن االتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم )"كاف"( رفــض احتجــاج املنتخــب التونــيس عــىل إنهــاء 
مباراتــه ضــد نظــره املــايل قبــل وقتهــا األصــيل يف الجولــة االوىل مــن منافســات املجموعــة 
السادســة ضمــن كأس األمــم اإلفريقيــة يف الكامــرون، معتمــدا خســارة "نســور قرطاج" صفر-

.1

وقــال االتحــاد القــاري يف بيــان "بعــد االطــالع عــىل احتجــاج تونــس وتقريــر جميــع مســؤويل 
املبــاراة، قــررت اللجنــة املنظمــة رفــض احتجــاج املنتخــب التونــيس واعتــامد نتيجــة املبــاراة 

0-1 لصالح مايل".
ويف حادثــة غريبــة ونــادرة، شــهدت املبــاراة نهايــة جدليــة عندمــا أطلــق الحكــم الزامبــي جــاين 
زيكازوي صافرة النهاية يف الدقيقة 89:42 قبل نهاية الوقت االصيل، علاًم أنه من البديهي 
ومــن املتوقــع أن يكــون هنــاك وقــت بــدل عن ضائع، وســط اعراض شــديد مــن الجهاز الفني 

والعبي املنتخب التونيس. إال أن الحكم مل يستأنفها.
وكان قام بذلك أيًضا يف الدقيقة 86 معلًنا نهاية املباراة قبل أن يتنبه أنه عىل خطأ ويكمل 

املواجهة.
أثــارت هــذه النهايــة غضــب الجهــاز الفنــي التونــيس والالعبــني واقــرب املــدرب منــذر الكبــّر 
من الحكم مشًرا اىل ساعته ويقول له إن الوقت مل ينته بعد، لكن من دون جدوى، قبل أن 

يخرج الطاقم التحكيمي مبرافقة أمنية.
وبعــد دقائــق مــن دخــول الالعبــني اىل غرفــة تبديــل املالبــس، عــاد أحــد مســاعدي الحكــم 
الرئييس وتم استدعاء املنتخبني مجدًدا اىل أرض امللعب الستكامل املواجهة، ويف حني 

عاد العبو مايل، مل يعد نظراؤهم التونسيون.
وقــال مســؤول يف االتحــاد االفريقــي لفرانــس بــرس إنــه كان يتعــني إنهــاء املبــاراة، مــع ثــالث 

دقائق متبقية، لكن املنتخب التونيس مل يعد إىل أرض امللعب ما دفع الحكم إلنهائها.

رفض احتجاج تونس واعتماد رفض احتجاج تونس واعتماد 
خسارتها أمام ماليخسارتها أمام مالي

غاروا/ )أ ف ب(:
محمــد  نجمــه  مــن  املزيــد  املــري  املنتخــب  ينتظــر 
صــالح عندمــا يالقــي غينيــا بيســاو اليــوم يف غــاروا يف 
الجولة الثانية من منافســات املجموعة الرابعة للنســخة 
الثالثــة والثالثــني مــن نهائيــات كأس األمــم اإلفريقيــة يف 
كــرة القــدم يف الكامــرون، حيــث يحــاول أصحــاب الرقم 
القيايس يف عدد األلقاب يف العرس القاري )7 مرات( 
اســتعادة التــوازن بعــد الخســارة املخيبــة أمــام نيجريــا 

صفر1- يف الجولة األوىل.
أمــام  مخيــب  مبســتوى  املــري  املنتخــب  وظهــر 
للخســارة األوىل يف دور  أدى إىل تعرضــه  مــا  نيجريــا 
املجموعــات منــذ 18 عامــا وتحديــدا منــذ عــام 2004 
يف تونــس عندمــا ســقطت امــام الجزائــر 2-1 يف الجولة 

الثانية.
ومنذ تلك الهزمية، مل تخر مر يف 16 مباراة توالًيا 

)12 فوًزا و4 تعادالت( قبل السقوط امام نيجريا.
وكان نجم ليفربول معزوال يف خط الهجوم بعدما أرشكه 
مــدرب مــر الرتغــايل كارلوس كــروش يف مركز قلب 
الجهــة  يف  كجنــاح  االعتيــادي  مكانــه  مــن  بــدال  الهجــوم 
اليمنــى حيــث يبــيل البــالء الحســن ويفــرض نفســه أحــد 

أفضل الالعبني يف العامل.

لكــن صــالح البالــغ مــن العمــر 29 عامــا والذي ســجل 54 
يعــاين  املــايض،  املوســم  بدايــة  منــذ  لليفربــول  هدفــًا 
بــالده،  منتخــب  مــع  املســتويات  نفــس  إىل  للوصــول 
فهــو مل يســجل أي هــدف ملــر يف املباريــات الســت 
األخرة بعد صام عن التهديف يف التصفيات املؤهلة 
املجموعــة  مــر  تصــدرت  حيــث   2022 ملونديــال 
السادسة وبلغت الدور الفاصل الذي تجري قرعته يف 

22 الحايل.
وتبــدو حظــوظ مــر كبــرة لتخطــي عقبــة غينيــا بيســاو 
التــي تخــوض النهائيــات للمرة الثالثة عىل التوايل لكنها 

مل تفز بعد بأي مباراة يف العرس القاري.
املرشــح  نجمهــا صــالح  تألــق  عــىل  كثــرا  مــر  وتعــول 
لجائــزة أفضــل العــب يف العــامل التــي مينحهــا االتحــاد 

الدويل للعبة )"فيفا"(.
ويف املجموعة ذاتها، تسعى نيجريا إىل حسم تأهلها 

مبكرا عندما تالقي السودان يف غاروا ايضا.
يف  العــروض  أفضــل  أحــد  النيجــري  املنتخــب  وقــدم 
الجولــة االوىل،  البطولــة عندمــا تغلــب عــىل مــر يف 
ويبــدو مرشــحا فــوق العــادة لتحقيــق الفــوز الثــاين تواليــا 
عــىل حســاب الســودان الــذي أفلــت مــن الخســارة أمــام 

غينيا بيساو يف الجولة االوىل وخرج بنقطة مثينة.

تسعى الستعادة التوازن تسعى الستعادة التوازن 
ونيجيريا لحسم تأهلهاونيجيريا لحسم تأهلها

مصرمصر
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الطفلة الفلسطينية جىن عثمان "12 عاما" تطمح العتالء عرش الشطرنج عربيا ودوليا   )األناضول(

األفقي:
1 -  أخاديد يف الوجه – اسم موصول 

2 -  متشابهان + تكرث الطلب معكوسة – سفينة الصحراء 
3 -  ثالثة أرباع يتيم + البلح مبعرثة 

4 -  من فروع الرياضيات – متشابهان + ثالثة ارباع رعاة 
5 -  يف الفم معكوسة + حرف – من الجهات األربع + مختلفان 
6 -  اثنان باالنجلزيية معكوسة + حاجز + جمع قرية معكوسة + 

للنداء معكوسة 
7 -  ثلثا باب – جهاز ميكانييك 

8 -  وعاء + للنهي + أرشد معكوسة 
9 - بإسهاب 

العمودي:

1 -  مكان مرتفع – عشبة طبية 
معكوسة 

2 -  واضح + حديقة + ا
3 -  عكس مجازفة – للتعريف 

4 -  علم مذكر – لكل ... دواء + حرف 
5 -  يختفي بالتدريج + ل + من االزهار 

معكوسة 
6 - ساخن + يصرب عىل البالء معكوسة 

7 -  يسكن بالجوار + متشابهان + ثالثة 
ارباع كلية 

8 -  ذنوب صغرية معكوسة + اقرب 
الكواكب اىل الشمس + حرف 

9 -  أرض يف الصحراء فيها مسكن 
ومرعى 

طعة
ت متقا

ما
حل كل

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

المدينة اليت معناها الزهرة الجميلة 
تتكون من مقطعني ) 9 حروف ( 

أمسرتدام – الفلبني – نيجرييا – موزمبيق – إيرلندا 
– األرجنتني – المكسيك – فرنسا – الصومال- 

مرص- الصني – قربص – النيجر – كندا – ديب – لم 

حل الكلمة الضائعة 

أديس أبابا

إعداد/ وفاء المهتدي

دراسة تكشف كيفية تنظيم 
المعلومات داخل الدماغ

كاليفورنيا/ وكاالت:
كشــفت دراســة علميــة أمريكيــة حديثــة، أجراهــا باحثــون يف جامعــة كاليفورنيــا، عــن كيفيــة 
تنظيــم املعلومــات الدالليــة املرئيــة واللغويــة يف املخ البرشي، إذ يقوم املخ بتخزين تلك 

املعلومات وتنظيمها يف مناطق وشبكات مختلفة.
ووفًقــا للدراســة التــي قــام بهــا الخــراء أخــرًيا بشــأن العاقــة بــن التمثيــات الدالليــة املرئيــة 
واللغوية يف املخ، وجدوا أن املعلومات الداللية املرئية واللغوية يتم تنظيمها عىل هيئة 

خريطة موحدة يف املخ، ويلتقي االثنان عىل طول حدود القرشة البرصية.
وعــىل الرغــم مــن أن الدراســات الســابقة يف مجــال علــم األعصــاب ركزت عــىل فحص بعض 

هذه الشبكات بعمق كبري، إال أنه ال تزال العاقة والتفاعات بينها غري واضحة بالكامل.
وقــال جــاك إل. جاالنــت، وهــو أحــد الباحثــن املشــاركن يف الدراســة، إن أحــد األنظمــة 
الفرعيــة املهمــة داخــل املــخ البــرشي هــو شــبكة دالليــة ال منطيــة متثــل محتويــات الذاكــرة 

العاملة الحالية واالنتباه.
إدراكيــة  أنظمــة  مــن  املعلومــات  تدفــق  بــن  وصلــًة  تعمــل  الدالليــة  "الشــبكة  وأضــاف: 
ومعلومــات مخزنــة يف الذاكــرة طويلــة األمــد. وكان الهــدف مــن دراســتنا هــو تحقيــق فهــم 

أفضل للطريقة التي تدخل بها املعلومات اإلدراكية الشبكة الداللية الامنطية".
وأوضــح أن الشــبكة الدالليــة تعتمــد عــىل وظائــف معرفيــة كثــرية، مثــل القــراءة واالســتجابة 
ألحداث غري متوقعة ومراقبة األداء والتخطيط للمســتقبل وتقييم األدلة واتخاذ القرارات، 
إىل جانــب أنهــا قــد تتضمــن الكثــري مــن األوضاع العصبية التي تؤثر عــىل الوظيفة املعرفية 

أو التعلم.
ولفــت إىل أنــه ال بــد مــن تنظيــم الترشيــح الوظيفــي لهــذه الشــبكة لفهمهــا بشــكل أفضــل، 
وتوفري معلومات مهمة لتحسن الوظيفة املعرفية لدى األشخاص األصحاء، والتعامل مع 

املشكات الخاصة بالوظيفة املعرفية.
إليهــا العلــاء إىل أن الشــبكات املعرفيــة املرئيــة  التــي توصــل  نتائــج الدراســة  وخلصــت 
واللغويــة يف املــخ متصلــة، وأنهــا تشــكل خريطــة موحــدة، وميكــن أن متهــد هــذه املاحظة 
الطريــق يف املســتقبل أمــام بحــث جديــد يهــدف إىل فهــم أفضل للصلة بن شــبكات املخ 

الداللية املختلفة.

زيت التامانو عالج للشوائب 
ولبشرة أكثر شباًبا

برلن/ وكاالت:
أفــادت بوابــة الجــال "هاوت.دي" بأن زيت "التامانو" 
مينــح  أنــه  حيــث  البــرشة؛  جــال  ينبــوع  مبثابــة  يعــد 

البرشة مظهرا نقيا ونرضا يشع شبابا وحيوية.
اللــون  ذا  الزيــت  أن  األملانيــة  البوابــة  وأوضحــت 
األخــرض الداكــن يزخــر باملــواد الفعالــة املفيــدة لصحة 
وجــال البــرشة مثــل "حمــض األوليــك" و"اللينوليــك" 

و"التوكوفريول" و"الكالوفيلوم".
"التامانــو"  زيــت  الفعالــة ميتــاز  املــواد  هــذه  وبفضــل 
بتأثــري مضــاد للبكترييــا ومثبــط لالتهابــات، مــا يجعلــه 
ســاحا فعــاال للقضاء عىل شــوائب البــرشة مثل البثور 
والرؤوس الســوداء، كا أنه يخلص البرشة من خطوط 

التمدد والندبات والتجاعيد.
والبكترييــا  للجراثيــم  مضــادة  خصائــص  ميتلــك  كــا 
املرتبطة بحب الشباب تحديدا، وااللتهابات، ويعمل 
عــىل ترطيــب البــرشة ومينحهــا ملمســا مخمليــا ينطــق 

باألنوثة والجال.
ويعد زيت "التامانو" رسيع االمتصاص ومناســبا لكل 
أنواع البرشة، السيا البرشة الحساسة واملتقدمة يف 

العمر، وفًقا للموقع.
و"التامانــو" مشــتق مــن بــذور شــجرة جــوز تامانــو، وهــو 
رشقــي  جنــوب  موطنــه  الخــرضة  دائــم  اســتوايئ  نبــات 

آسيا. وقد تم استخدامه طبّيا وجاليا لقرون عدة.
ويتمتــع زيــت التامانــو بقوامــه الكثيــف ولونــه األخــرض 
وهــو  الجوزيــة.   – الرتابيــة  املميــزة،  ورائحتــه  الداكــن 
العنايــة  مــن مســتحرضات  العديــد  يدخــل يف تركيبــة 

بالبرشة.
والنســبة العامليــة مــن األحــاض الدهنيــة التي يحتوي 
عليها الزيت السيا حمض "األوليك" و"اللينوليك"، 
يجعلــه مرطبــا فعــاال جــًدا للبــرشة الجافــة. إذ إن تلــك 
البــرشة  ترطيــب  يف  فائقــة  قــدرات  األحــاض متنحــه 

األكرث جفافا املعرضة دامئا للتقرش والتشققات.

كويكب ضخم يقترب من 
األرض األسبوع المقبل

لندن/ وكاالت:
كوكــب  مــن  ضخــم  كويكــب  يقــرتب 
األرض، عــىل أن ميــّر بجانبــه األســبوع 
موقــع  نقــل  ملــا  وفًقــا  املقبــل، 

"سبايس"
 7482 باســم  املعــروف  الكويكــب 
)PC1 1994(، سيقرتب من كوكب 
الثــاين  يناير/كانــون   18 يف  األرض 
بتوقيــت   19:51 الســاعة  متــام  يف 
مركــز  مــن  لجــدول  وفًقــا  القــدس، 
دراســات األجســام القريبة من األرض 
وكالــة  تديــره  الــذي   ،)CNEOS(

النفــاث  الدفــع  مختــر  يف  "ناســا" 
التابع للوكالة يف كاليفورنيا.

كيلومــرًتا  طولــه  البالــغ  الكويكــب 

سيقرتب من كوكبنا مبا يعادل خمس 
اقــرتاب  أقــرب  مســافات قمريــة عنــد 
لــه، برسعــة قصــوى تبلــغ حــواىل 20 
رحلــة  الثانيــة. ســتكون  كيلومــرًتا يف 
الكويكــب آمنــة لكوكــب األرض، كــا 
للكويكــب  األقــرب  املســافة  ســتكون 
الـــ200  األعــوام  يف  األرض  مــن 

املقبلة، وفًقا لـ"إيرث سكاي".
أو  فضائيــة  صخــور  والكويكبــات 
النظــام  أجــرام صخريــة مــن مخلفــات 
عــرشات  توجــد  املبكــر.  الشــميس 
ولكــن  الكويكبــات،  مــن  اآلالف 
مجموعة قليلة منها فقط متر بالقرب 
مــن األرض، ويطلــق عليهــا األجســام 

.)NEOs( القريبة من األرض

مشهد غير مألوف.. 
لبؤة ترافق عجاًل صغيًرا 

في محمية إفريقية
دودوما/ وكاالت:

رصــد مقطــع فيديــو ســلوًكا غريًبــا مــن لبــؤة يف محميــة بتنزانيــا، قــادت عجــا بريــا 
صغرًيا إىل قطيعه.

ونرش الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية يف تنزانيا مقطع فيديو عىل "تويرت"، 
يظهر لبؤة متيش إىل جانب عجل بري صغري، يف محمية "سريينجيتي".

ويف حديث لشبكة "يب يب يس"، وصف املتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية 
يف تنزانيــا، باســكال شــيلوتيت، الفيديــو بأنــه يجســد "تفــوق غريــزة األمومــة عــىل 

روح االفرتاس".
وتحتاج األسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إىل استهاك ما بن 11 إىل 16 
رطــا مــن اللحــوم يوميــا )مــا بــن 5 إىل 7.5 كيلوغرامــا(، حســبا ذكــرت صحيفــة 

"دييل ميل" الريطانية.
الغريــب، حيــث خلــص  الفيديــو  التواصــل االجتاعــي عــىل  وعّلــق رواد مواقــع 
بعضهــم إىل أن ســلوك اللبــؤة يرجــع إىل خطــأ يف التمييــز، أو نــوع مــن املشــاعر 

املتضاربة، التي قد تتشكل لدى الحيوانات إن ضاع أحد أبنائها.
الحيــوان،  عــامل  التعاطــف يف  روح  انتصــار  عــىل  مثــاال  الفيديــو  اعتــروا  آخــرون 

وتراجع غريزة البقاء والقتل.
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وفاة و577 إصابة  ... 
أهالـــي النقــــب يصــــدون  ... 

حملة يف أمريكا  ... 

وفيــا يتعلــق بالتطعيــات، بينت أن إجــايل الجرعات التي وصلت 
إىل قطــاع غــزة بلــغ 1957960 جرعــة، وأن 553823 مواطنــا تلقــوا 

اللقاح.
مــي  اللــه  رام  بحكومــة  الصحــة  وزيــرة  الغربيــة، ســجلت  الضفــة  ويف 
 209 وتعــايف  كورونــا،  بفــروس  إصابــات  و427  وفــاة  حالــة  الكيلــة 

مصابني، مشرة إىل إجراء 5635 فحصا مخربيا.
تــم تســجيل  أنــه  وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة 
الوفــاة يف قلقيليــة، واإلصابــات يف ضواحــي القــدس )1(، بيــت لحــم 
)110(، رام الله والبرة )131(، طوباس )18(، الخليل )64(، نابلس 

)49(، سلفيت )6(، قلقيلية )5(، طولكرم )11(، جنني )17(، أريحا 

واألغوار )15(.
الغربيــة  الضفــة  فــروس كورونــا يف  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
 ،%  0.8 النشــطة  اإلصابــات  ونســبة   ،%  98.2 بلغــت  غــزة  وقطــاع 
والوفيــات 1 % مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 52 مصابا يف 
غــرف العنايــة املكثفــة، يف حــني يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونا يف 
املستشفيات 93 مصابا، منهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس 

االصطناعي.

القانــون يســتخدم لغــة ميكــن أن تــؤدي إىل قيــود عــى حريــة التعبــر 
املتعلقة بدعم حقوق الفلسطينيني".

وحــذرت الورقــة مــن أن مــروع القانــون يحتــوي عــى أحــكام، ميكــن 
أن تــؤدي إىل معاقبــة املنظــات، التــي ال تدعــم اتفاقــات التطبيــع مع 
)إرسائيل( أو غرها من املشاريع التي تهمش الشعب الفلسطيني.

وأضافــت: رغــم أن لغــة مــروع القانــون تقــول إنــه يهــدف إىل تعزيــز 
التكنولوجــي  واالبتــكار  اإلنســان  حقــوق  واحــرام  اإلقليمــي  التعــاون 
والرعايــة الصحيــة واملنــاخ ونــدرة امليــاه، فإنــه يتجاهــل تجاهــًا فعــااًل 

انتهاكات )إرسائيل( لحقوق الفلسطينيني.
يذكــر أن منظمــة "الحملــة األمريكيــة مــن أجــل حقــوق الفلســطينيني- 
يف  تنشــط  التــي  األمريكيــة  املؤسســات  إحــدى  هــي   ،"USCPR

منارصة الحق الفلسطيني.

السفيـــــــــر األمريكـــــي فــي 
)إرسائيل(: لن أزور المستوطنات 

تحــــــــــــت أي ظــــــــــــــــرف
النارصة/ فلسطني:

قــال الســفر األمريــي يف دولــة االحتال اإلرسائيــي توماس نايدز: 
األرايض  عــى  املقامــة  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  يــزور  لــن  إنــه 

الفلسطينية "تحت أي ظرف من الظروف".
ويخالــف نايــدز يف موقفــه هــذا، ســلفه ديفيــد فريدمــان، الــذي زار 

مستوطنات إرسائيلية، ومل يخِف دعمه لاستيطان.
وتتخــذ اإلدارة األمريكيــة الحاليــة برئاســة جــو بايــدن، موقفــا معارضــا 
الرئيــس  إدارة  بخــاف  الفلســطينية،  األرايض  يف  للمســتوطنات 
ليســت  املســتوطنات  أن  اعتــربت  التــي  ترامــب،  دونالــد  الســابق 

مخالفة للقانون.
وأضاف نايدز، يف مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، 
أمــس، "لــن أزور املســتوطنات تحــت أي ظــرف مــن الظــروف". وزاد: 

"ال أريد أن أزعج أحًدا".
وأشار السفر األمريي إىل أن اإلدارة األمريكية "عاقدة العزم عى 

امليض قدما يف تطبيق خيار حل الدولتني".

وفاة اإلعالمية سمر الحاج 
منسقة سفينة "مريم"

لكســــــــر حصــــــــــار غــــزة
بروت/ فلسطني: 

توفيــت اإلعاميــة والناشــطة اللبنانيــة البــارزة ســمر الحــاج، مســاء 
أول مــن أمــس، وذلــك بعــد رصاع مــع املــرض عــن عمــر ناهــز 59 

عاًما.
واإلعاميــة ســمر كانــت وجًهــا بــارًزا ضمــن القامئــني عــى تنظيــم 
رحلــة ســفينة "مريــم" اللبنانيــة إىل غــزة عــام 2010؛ بهــدف كــر 

الحصار اإلرسائيي املفروض عى القطاع.
حينــا  الواســعة  وجرأتهــا  لبنــان  يف  الثابتــة  مبواقفهــا  وعرفــت 
دافعــت عــن الضبــاط األربعــة املّتهمــني باغتيــال رئيــس الحكومــة 
الســابق رفيــق الحريــري عــام 2005، والذيــن كان مــن بينهم زوجها 

مدير جهاز األمن الداخي السابق اللواء عي الحاج.

االحتالل يجدد اإلداري للمقديس 
شويكــي قبيـــل اإلفـــراج عنــه

القدس املحتلة/ فلسطني:
جددت سلطات االحتال اإلرسائيي، االعتقال اإلداري للمرة الثالثة 
عى التوايل بحق األسر املقديس أمني شويي ملدة 4 شهور رغم 

تردي وضعه الصحي.
وأفــادت لجنــة أهــايل أرسى القــدس، يف ترصيــح، أمس، بأن ســلطات 
مت شــويي قراًرا بتمديد اعتقاله اإلداري للمرة الثالثة  االحتال ســلّ

ملدة أربعة أشهر، وذلك قبيل اإلفراج عنه بأيام.
واعتقلــت قــوات االحتــال شــويي يف الـــ17 مــن شــهر أيــار 2021، 
ثــم  للتحقيــق  تحويلــه  وتــم  املــربح،  بالــرب  عليــه  اعتــدوا  بعدمــا 

لاعتقال اإلداري.
وشــويي قــى ســابًقا أزيــد مــن 6 ســنوات داخــل ســجون االحتــال، 
وهــدم االحتــال منزلــه يف بلــدة بيــت حنينــا شــايل القــدس، ومنعــه 

من السفر لفرة طويلة.

النارصة/ فلسطني:
ســخرت الفنانــة اإلرسائيليــة املعروفــة بعدائهــا 
لاحتــال واالســتيطان "نوعــم شوســتر"، مــن 
بــني اإلمــارات و)إرسائيــل(  اتفاقيــات التطبيــع 

عرب أغنية حملت اسم "أنا هيفا والنبي".
مقاطــع  بــني  "شوســتر"  تدمــج  أغنيتهــا  ويف 
بالعربيــة،  الكلــات  بعــض  وبــني  بالعربيــة 
ديب  "ديب  بالازمــة  منهــا  فقــرة  كل  وتختتــم 

ديب".
تقــول "شوســتر"، التي تســمي ذاتهــا بالعربية 
"نعمــة": إنهــا كتبــت أغنيــة بالعربيــة "مبناســبة 
السام مع ديب، رسالة حب وسام لكل عريب 

خاصة للعرب البعيدين عنا 4000 كم".
ويف النص الســاخر تقول: "يف آخر النفق يف 

يض… لو كل العرب زي… ديب ديب ديب".
"مافيــش أحــى مــن عــرب… معهــن مايــني… 
ونســيوا شــعب انتكــب… نســيوا فلســطني… 
وقالــوا تبقــى يــا ريــت إرسائيــل من مــي للمي.. 

ديب ديب ديب". 

النارصة/ فلسطني:
عــن  النقــاب  العربيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  كشــفت 
تفاصيل جديدة حول حادثة إطاق النار التي أسفرت 
عــن مقتــل ضابطــني يف وحــدة "إيجــوز" الخاصــة يف 

جيش االحتال اإلرسائيي بنران زميلهم.
وأوضحــت الصحيفــة العربيــة، أمــس، أن التحقيقــات 
الرؤيــة  لوســيلة  رسقــة  حالــة  حــدوث  تظهــر  األوليــة 
الليليــة وخــوذة مــن وحــدة "إيجــوز" يف قاعــدة "النبــي 

موىس" قضاء أريحا.
محيــط  إىل  ضبــاط   4 خــرج  ذلــك  إثــر  يف  وقالــت: 
القاعــدة يف الليــل بالتــوازي مــع إجــراء ماثــل قــام بــه 
"املازم ن" وحده ودون التنســيق مع بعضهم بعضا؛ 
مــا جعــل الضبــاط األربعــة يشــخصون "املــازم ن" أنــه 
مــر،   300 مــن مســافة قرابــة  بــه يف الرقــة  مشــتبه 

وبدؤوا يف االقراب منه.
صادفــوا  أنهــم  ظنــوا  البحــث،  أثنــاء  يف  وأضافــت: 
شــخصية مشــبوهة، تبــني يف النهايــة أنهــا ضابــط آخــر 

"ينســوا إنــه غــزة حارصناهــا… كــم هــذا جيد لو 
كل العرب زي ديب".

تضامنهــا  عــن  "شوســتر"  عــربت  أن  وســبق 
القــدس  يف  الجــراح  الشــيخ  حــي  أهــايل  مــع 
املحتلة، وكتبت عى صفحتها عى "توير": 
"أنــا يهوديــة إرسائيليــة وقلبــي مع الشــيخ جراح 
وأهــل غــزة. الحــل الوحيــد هــو نهايــة االحتــال 

الوحيش".
مــن  ســخريتها  عــن  عــربت  أن  لهــا  ســبق  كــا 
ســعود"  "محمــد  الســعودي  املطبــع  املــدون 
مل  إنــه  وقالــت  املحتلــة،  لــأرايض  وزيارتــه 
يذهــب فقــط للتطبيــع العــادي بــل تطبيــع مــن 

نوع آخر، وهو البحث عن فتيات االحتال.
لتــل  الذهــاب  عليــه  "كان  ســاخرة:  وتابعــت 
أبيــب، فــإذا مل يكــن لــه حــظ مــع الفتيــات رمبــا 

يكون له حظ مع الذكور".
الحقــوق،  مجــال  يف  ناشــطة  و"شوســتر" 
وتطالــب بإنهــاء االحتــال، ولهــا مشــاركات يف 

املؤمترات الدولية بهذا الخصوص.

يف الوحــدة، الــذي اعتقــد بــدوره أنــه يتعــرض للهجوم 
من قبلهم.

خطــوات  ضجيــج  ســمع  املــازم  أن  إىل  وأشــارت 
الضبــاط األربعــة، واســتدار وفتــح النار عى الفور بعد 

"أن ظن أنهم عدو يصوب ساحه".
وذكــرت الصحيفــة أن إطــاق النــار وقــع عــى مســافة 
قرابــة 10 أمتــار، إذ عــا صــوت الرصاخ إليقاف إطاق 
الــذي حــدث يف غضــون لحظــات، مشــرة إىل  النــار 
أن املــازم الــذي أطلــق النــار يف قاعــدة كاد أن يقتــل 

الضابطني الثالث والرابع.
مقتــل  يفــر  أن  ميكــن  مــا  إن  "هآرتــس":  وقالــت 
الضابطــني يف حــادث إطــاق النــار ويريــد املتحــدث 
باســم الجيــش ورئيــس الــوزراء نفتــايل بينيــت إخفاءه، 
أن جيــش االحتــال يف تريــن الثــاين املــايض وّســع 
تعلياته الخاصة بفتح إطاق النار؛ ما ســمح للجنود 
بإطــاق النــار عــى املشــتبه بهــم يف رسقــة األســلحة 

حتى يف مناطق التدريب.

غزة/ فلسطني:
واملعنــوي  الســيايس  التوجيــه  هيئــة  اختتمــت 
بالتعاون مع جامعة األمة، برنامج النخبة الثامن 
يف  الســامية  الرتــب  حملــة  مــن  ضابًطــا  لـــ140 

وزارة الداخلية واألمن الوطني.
وحــر حفــل اختتــام الربنامــج يف صالــة الحريــة 
غــريب مدينــة غــزة، أول مــن أمــس، وكيــل وزارة 
الداخليــة اللــواء نــارص مصلــح، ومســاعد وكيــل 
الوزارة سامي نوفل، ونائب القائد العام لقوات 
األمــن العــام اللــواء جــال الجــراح، ورئيــس هيئة 
التوجيــه الســيايس واملعنــوي العميــد د.محمد 
الجريــي، ورئيــس جامعــة األمــة د. نــرص الدين 

مدوخ، ولفيف من قادة األجهزة األمنية.
واســتمر برنامــج النخبــة الســيايس الثامــن عــى 
مختلفــة  موضوعــات  وتنــاول  شــهور،   5 مــدار 

سياسية ودينية وفكرية.
التوجيــه  هيئــة  بــدور  مصلــح  اللــواء  وأشــاد 

السيايس وجهودها يف عقد مثل هذه الربامج 
التي من شــأنها صقل شــخصية رجل األمن وفق 

عقيدة أمنية وطنية.
النخبــة"  "برنامــج  اســتمرار  مصلــح  واعتــرب 
عــى  واضًحــا  دليــًا  الســابقة،  الســنوات  طــوال 
نجاحــه ومواكبتــه للتطــور يف املناهــج واملــواد 

التدريبية.
"برنامــج  عــن  الجريــي  العميــد  وتحــدث 
االرتقــاء  برامــج  ضمــن  مــن  أنــه  وذكــر  النخبــة"، 
يف  الداخليــة  وزارة  وضبــاط  كــوادر  مبســتوى 
الجوانب السياســية واألمنية والفكرية، والعمل 
عــى البنــاء الســليم لشــخصية رجــل األمن الذي 
يقــوم عــى ترســيخ العقيــدة الســليمة واألخــاق 
مــع  التعامــل  وُحســن  الرفيعــة،  والقيــم  العاليــة 

جميع رشائح املجتمع.
يــأيت  النخبــة  برنامــج  أن  الجريــي  وأوضــح 
تقدمهــا  التــي  التوعويــة  الربامــج  رأس  عــى 

الهيئــة، مســتهدفًة بهــا ضبــاط الرتــب الســامية 
ثاثــة  مــن  يتكــون  أنــه  إىل  الفًتــا  الــوزارة،  يف 
والفكــري  واإلداري،  القيــادي  األمنــي،  محــاور: 
والسيايس، ويحارض فيه نخبة من األكادمييني 

املختصني.
وأعلن رئيس هيئة التوجيه السيايس واملعنوي 
النخبــة،  برنامــج  مــن  التاســعة  الدفعــة  إطــاق 
ويحمل اســم فوج الشــهيد الوزير سعيد صيام، 
يف ثــاث شــعب مبحافظــات: )غــزة، الوســطى، 

خان يونس( بطاقة استيعابية 220 ضابًطا.
للخريجــني،  التهنئــة  مــدوخ  قــدم  جهتــه،  مــن 
معــربا عــن افتخــار الجامعــة براكتهــا مــع وزارة 

الداخلية واألمن الوطني ومكوناتها.
وأشار مدوخ خال كلمته إىل أن رسالة جامعته 
مؤسســات  كل  مــع  وطيــدة  عاقــة  بنــاء  هــي 

املجتمع والوزارات.
ويف ختام الحفل تم تكريم الطلبة الخريجني.

الترشيعي يقر مرشوع قانون 
معــدل لقانــــون تنظيـــم 

الزكــــــــــاة بالقـــــراءة األولـــى
غزة/ فلسطني: 

أقر املجلس التريعي يف جلســة عقدها أخًرا، برئاســة د.أحمد بحر، 
مروع قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة رقم 9 لسنة 2008 وتعدياته، 
الغــول  فــرج  النائــب املستشــار محمــد  بالقــراءة األوىل باإلجاع.وأكــد 
رئيــس اللجنــة القانونيــة يف املجلــس التريعــي، أن التعديــات املقــرة 
تهدف إىل تجويد عمل هيئة تنظيم الزكاة واستبدال بعض اإلشكاليات 

العملية والقانونية التي أفرزتها املارسة العملية للقانون.
وأوضــح النائــب الغــول أن مــروع القانــون املعــدل يهــدف إىل تعزيــز 
اإلطــار الهيــكي لعمــل الهيئــة، مــن خــال إعادة النظــر يف تركيبة مجلس 

أمناء الهيئة، وضان إرشاك فئات تخصصية متنوعة.
وبــني أن مــروع القانــون املعــدل يتضمــن إضافــات قانونيــة غفــل عــن 
ذكرهــا القانــون األصــي، مشــرًا إىل أن املجلــس التريعي يويل قانون 
أساســيًا  ورافــدًا  إســامية  فريضــة  باعتبــاره  كبــرة  أهميــة  الــزكاة  تنظيــم 

إلعالة الفئات الهشة والفقراء.

"هآرتس": التعليمات الواسعة إلطالق فنانة إرسائيلية تسخر من التطبيع مع اإلمارات
النــار وراء مقتــل ضابطــي "إيجــوز"

التوجيه السيايس تختتم "برنامج النخبة" الثامن لكبار ضباط الداخلية

بروت/ فلسطني:
حلقــة  يف  اســراتيجيون،  خــرباء  رأى 
الســلطة  حــّول  االحتــال  أن  نقاشــية، 
بــرام اللــه إىل مكــون أســاس يف البينــة 
الســلوك  المتصــاص  اإلرسائيليــة، 
الفلسطيني الرافض له، وتقديم مهمة 

أساسية يف زيادة األمن اإلرسائيي.
نقاشــية  حلقــة  يف  ذلــك  جــاء 
إلكرونيــة بعنــوان "قضيــة فلســطني.. 
تقديــر   2021- اســراتيجي  تقييــم 
مركــز  نظمهــا   ،"2022 اســراتيجي 
الزيتونة للدراسات واالستشارات، يف 
مبشــاركة  بــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة 
والباحثــني  املفكريــن  مــن  نخبــة 
الفلســطينية  بالقضيــة  واملتخصصــني 

والرصاع العريب اإلرسائيي.
ســاري  الفلســطيني  الباحــث  ولفــت 
العــام  أن  إىل  لــه،  ورقــة  يف  عــرايب 
املــايض شــهد زيــادة الحضــور األمنــي 
للســلطة يف إدارتهــا للشــأن الداخــي، 
إذ تجــاوزت خصومتهــا السياســية مــع 
حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 

مــن خــال  بإجــراءات غــر املعهــودة، 
اســتهداف اســتقباالت املحرريــن مــن 
اإلســامي،  والجهــاد  حــاس  حركتــي 
واقتحام سكنات طابية تابعة لحاس 
والجبهة الدميقراطية، وهذا الســلوك 

ال يزال مستمرا.
مــن  جنوحــا  هنــاك  أن  عــرايب  واعتــرب 
الســلطة باتجــاه االحتــال، متثــل ذلــك 
وزيــر  عبــاس  محمــود  رئيســها  بزيــارة 
يف  غانتــس  بينــي  االحتــال  جيــش 
منزلــه، عــدا عــن ظهــور تقاريــر تتحدث 
فتــح  حركــة  يف  داخليــة  خافــات  عــن 
اللجنــة  اجتــاع  لتأجيــل  أخــرا  أدت 

املركزية.
لحركــة  الســلطة  اســتخدام  وأشــار إىل 
الجاهــر،  مواجهــة  يف  مؤخــرا  فتــح 
وهــو مــا ظهــر جليــا بعد جرميــة اغتيال 
أجهزة أمن السلطة الناشط واملعارض 
الســيايس نــزار بنــات، لــذا باتت تســر 
خــال  مــن  شــمويل  أمنــي  نظــام  نحــو 

تعطيل منظمة التحرير.
بالســيناريوات  يتعلــق  وفيــا 

يف الداخــل املحتــل شــكا ومضمونــا 
"وعلينــا أن نعمــل لعــدم الوصــول إىل 
نفعــل  أن  وباإلمــكان  املســار،  هــذا 

ذلك".
العســكري  الخبــر  اعتــرب  جانبــه،  مــن 
الفــرة  أن  حطيــط  أمــني  اللبنــاين 
كامــا  انكشــافا  شــهدت  املاضيــة 
للســلطة، وتحولهــا إىل مكــون أســايس 
مكــون  بــل  الدوليــة  البنيــة  يف  ليــس 
أســايس يف البينــة اإلرسائيليــة، وذلك 
الفلســطيني  الســلوك  المتصــاص 
مهمــة  وتقديــم  لاحتــال،  الرافــض 

أساسية يف زيادة األمن اإلرسائيي.
وقال حطيط إن الحديث عن التســوية 
يؤمــن  ال  فاالحتــال  وقــت،  مضيعــة 
بهــا وال يــرى أن هنــاك حاجــة لهــا، يف 
جبهــة  وهــو  آخــر،  فريــق  هنــاك  حــني 
املقاومــة الناشــطة التــي يعــول عليهــا، 
ويؤكــد فعاليتهــا يف رســم املعــادالت 
العماتية واالسراتيجية الفلسطينية.

أوضــح  املحتلــة،  القــدس  وبشــأن 
أن  ابحيــص  زيــاد  املقــديس  الباحــث 

خــال  توقــع  للســلطة،  املســتقبلية 
اعتادهــا  زيــادة  القادمــة  الفــرة 
وتحديــدا  الخارجــي،  الدعــم  عــى 
مــع  العاقــة  وطبيعــة  اإلرسائيــي، 
أمنيــة،  بوابــة  مــن  اإلرسائيــي  الفاعــل 
ورمبــا تتــرصف مــع األخــر دون غــره، 
بحجــة أنــه مــن ميلــك مفاتيــح التحكــم 
مــؤرش  وهــذا  الفلســطينية،  بالحالــة 

خطر.
التســوية،  مســار  مســتقبل  وحــول 
هــذا  أن  املــرصي  هــاين  الكاتــب  رأى 
املســار بات مســدودا، مع عدم وجود 
أي حديــث عــن إحيائه، وذلك بســبب 
واألوضــاع  الفلســطيني،  التوهــان 
العربية التي ال تساعد أو تضغط عى 
االحتال ليكون هناك مسار حقيقي، 
يــدور حــول مواصلــة  بــل إن الحديــث 
وهــو  العبثيــة،  املفاوضــات  الســلطة 

السقف املطروح.
واإلدارة  االحتــال  أن  املــرصي  وأكــد 
األمريكية يســعيان مــع الوقت ملرحلة 
لحــد"  "أنطــوان  إىل  الســلطة  تحويــل 

االحتــال يتقــدم عــى ثــاث جبهــات، 
يف  الســيادة  رمــوز  رضب  خــال  مــن 
الحركــة  ومحــارصة  املحتلــة،  املدينــة 
اإلســامية يف األرايض املحتلــة عــام 
إقــرار  مســار  عــى  والتقــدم   ،1948

الشــكل  لتغيــر  تهويديــة  مشــاريع 
التاريخي للمدينة.

االحتــال  إعــادة  إىل  ابحيــص  ولفــت 
للناشــطني  اإلداري  االعتقــال  سياســة 
يف القــدس، خــال العامني املاضيني 
بشــكل كبــر، إضافــة إىل توظيفه حجة 
وبــاء كورونا لوقف الحراك الجاهري 
يف  التهويديــة  ملشــاريعه  املناهــض 
املسجد األقىص، مشًرا إىل مواصلته 

جرائم هدم منازل املقدسيني.
مــروع  يف  خطــر  تقــدم  مــن  وحــذر 
الــذي  بالقــدس،  األمــاك  تســوية 
داخليــة  وزارة  باســتياء  يقــيض 
املقدســية  البيــوت  عــى  االحتــال 
مــا  الغائبــني"  أمــاك  "قانــون  بتفعيــل 
يعني أن تذهب أماك الفلسطينيني 

لاحتال.

ن  خبــــــــــراء: االحتــــــالل حــــّول السلطــــة إلــــى مكـــوِّ
إرسائيلــــــي المتصــــاص السلــــوك الرافـــــض لـــه

وحرقــوا  بالحجــارة  الجيــش  ســيارات 
بعضها، ما أدى إىل إصابة جندي.

مــدارس  أن  عربيــة  مصــادر  وذكــرت 
فلســطني  جنــوب  يف  للمســتوطنني 
بعــد  عــن  للتعليــم  انتقلــت  املحتلــة 
بســبب خشــية املســتوطنني مــن املــرور 
يف الشــوارع التــي تشــهد مواجهــات يف 

النقب.
أمنيــة إرسائيليــة مســاء  وأعربــت مصــادر 
رقعــة  اتســاع  مــن  مخاوفهــا  عــن  أمــس 
مناطــق  إىل  املحتــل  النقــب  مواجهــات 
أخــرى. ونقلــت صحيفــة "إرسائيــل اليوم" 
العربيــة عــن مصــادر أمنية قولها إن هناك 
خشــية مــن دخول مناطــق أخرى إىل دائرة 

األحداث.

ولفتــت الصحيفــة إىل أن النقــب يشــهد 
وقــد  واســعة،  وتضامــن  إســناد  حالــة 
شــهدت أم الفحــم مســرة وإلقــاء خطــب 

ثورية.
إصابات واعتقاالت

قمعــت  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  ويف 
الرافضــة  املســرات  االحتــال  قــوات 
لاســتيطان يف بلــديت بيتــا وبيــت دجــن 
 8 أدى إىل إصابــة  مــا  نابلــس،  مبحافظــة 
مواطنــني بالرصــاص املعــدين والعرات 

باالختناق.
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املســيل  الغــاز  قنابــل  أطلقــت  االحتــال 
باملســرة  املشــاركني  عــى  للدمــوع 
االســتيطانية  للبــؤرة  الرافضــة  األســبوعية 

ببلــدة  صبيــح  جبــل  عــى  املقامــة 
الرافضــة  املســرة  عــى  وكذلــك  بيتــا، 
دجــن،  بيــت  رشقــي  االســتيطانية  للبــؤرة 
واســتهدفت مركبة إسعاف تابعة لإلغاثة 
الطبيــة بالرصــاص املعــدين؛ مــا أدى إىل 

ترر زجاجها األمامي.
الطــرق  االحتــال  آليــات  وجرفــت 
املؤديــة إىل جبــل صبيــح لعرقلــة وصــول 
إىل  اإلســعاف  ومركبــات  املتظاهريــن 

الجبل.
فرعيــا  طريقــا  االحتــال  قــوات  وأغلقــت 
سبســطية  بلــدة  يف  الرابيــة  بالســواتر 
شال غرب نابلس، وهو املنفذ والطريق 
مــن  الغربيــة  الجهــة  يف  الوحيــد  الــرايب 

البلدة، لحصار املواطنني.

مواطنــني   6 أصيــب  قلقيليــة،  ويف 
باملطــاط،  بالرصــاص املعــدين املغلــف 
والعــرات باالختنــاق، يف إثــر قمع قوات 
األســبوعية  قــدوم  كفــر  االحتــال مســرة 

املناهضة لاستيطان.
بــني  عنيفــة  مواجهــات  واندلعــت 
املواطنني وقوات االحتال التي أطلقت 

الرصاص املعدين بكثافة.
اليمنــى  قدمــه  يف  فتــى  أصيــب  كــا 
باملطــاط،  بالرصــاص املعــدين املغلــف 
قــوات  مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــال 
االحتــال قــرب املعــرب الشــايل ملدينــة 

قلقيلية.
مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت قــوات االحتال 
6 مواطنــني مــن الضفــة الغربيــة والقــدس 

املحتلتــني. ففــي القــدس اعتقلــت فتــى 
زيتــا  بلــدة  ومــن  القدميــة،  البلــدة  مــن 
شــال طولكــرم اعتقلــت املحــرر محمــود 
شــلبي )19 عاما(، ومحمد مرعي، وعهد 
رشقيــة، وحذيفــة زبيــدة، وأحمد أبو العز، 

عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.
وبشأن انتهاكات املستوطنني، اقتحمت 
مجموعــات منهــم بحايــة قوات االحتال 
قرية برين جنوب الخليل، وداها عدًدا 
مــن منــازل املواطنــني وعاثــوا فيهــا خرابــا، 
عــرف مــن أصحابهــا خالــد برقــان، وحــريب 

برقان.
مــن  حالــة  املســتوطنني  اعتــداء  وأثــار 
الرعب والهلع بني األطفال والنساء، قبل 

أن يتصدى أهايل القرية لهم.
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حكومــة  مــن  الفلســطينية  للســلطة  الفلســطيني  املوقــف  زال  مــا 
االحتــال موقًفــا مرتبــًكا، إذ تبــدو قيــادة الســلطة ومــروع التفــاوض 
كمن بلع منجا، ال يســتطيع بلعه بالكامل وال إخراجه بتاممه. عىل 
حني يتقدم املروع الصهيوين عىل األرض الفلسطينية يوميا، بل 

إن وترية قضم األرض واالستيطان والتهويد يتفاقم برسعة كبرية.
يقول جّل الخرباء إن مروع إقامة دولة فلسطينية عىل حدود عام 
١٩٦٧م مل يعــد ممكننــا لوجســتيا، فضــا عــن أنــه مرفــوض سياســيا 
يف الفكر الصهيوين، الذي يعمل عىل متدد الدولة الصهيونية يف 
كل أرض فلسطني تحت االنتداب، وحكومات االحتال املختلفة 

تتنافس يف تطبيق الفكرة الصهيونية.
عــدد مــن قــادة فتــح يرغبــون بالخــروج مــن هــذا املوقــف املرتبــك، 
ولكنهــم يصطدمــون مبوقــف محمــود عبــاس الذي يرص عــىل التفرد 
بالقــرار ومتريــر مــا يريــده مــن خــال االجتامعــات الشــكلية للثــوري، 
وللمركــزي. بعــض قــادة فتــح رمبــا ينتظــرون عقــد املجلــس املركــزي 
الواقــع  هــذا  ضــد  جديــد  مبوقــف  عبــاس  تهديــد  ظــل  يف  القــادم 
اآلســن، ليضغطــوا باتجــاه مــا يريــدون. هــم يرونــه أنــه مثــة فرصــة يف 
جيــدة للخــروج مــن هــذا الواقــع الذي يعطــي )إرسائيل( ما تريد، وال 

يعطي الفلسطينيني شيًئا يذكر؟!
هــؤالء القــادة ينتقــدون تــردد عبــاس وارتبــاك املوقف الفلســطيني، 
وإخضاع املوقف ملطالب إدارة بايدن، وبعض الحكومات العربية، 
وهــؤالء يقولــون إن بايــدن مــراوغ يف سياســته، وأنــه مل يــِف بوعــوده 
األساســية، وجــّل الحكومــات العربيــة التــي طبعــت مــع املحتــل ال 
تقــدم شــيئا كثــريا للموقــف الفلســطينية، وأحيانــا تضغــط املوقــف 

الفلسطيني للقبول بالعطاء اإلرسائييل وإن كان عطاء هزيا؟!
التأثــري يف  القــادة يف  هــؤالء  ينجــح  هــل  الداخــيل  الســؤال  يبقــى 
املوقــف الفلســطيني يف اجتــامع املجلــس املركــزي لتبني سياســة 
أثبتــت  التــي  الســابقة  السياســات  مــع  نســبي  قطــع  فيهــا  جديــدة 
فشــلها وعــدم صاحيتهــا للمســتقبل؟! ننتظــر اإلجابــة العمليــة مــن 

اجتامع املركزي.

المركزي والتحديات

ر نظاًما  عالم تركي يطوِّ
للتحكم بأسراب الطائرات 

رة المسيَّ

تركيا تبدأ في هدم 
"أسخف مبنى بالعالم"

تدريب الجراد على اكتشاف 
القنابل عن طريق الشم

واشنطن/ وكاالت:
أجرى فريق بحثي من جامعة واشنطن يف سانت لويس دراسة، دربوا خالها الجراد 
عــىل ربــط الرائحــة بالطعــام، بحيــث يقــوم بفتــح الزوائد الحســية بالقــرب من الفم يف 
انتظــار الوجبــة بعــد شــم "رائحــة التدريــب"، ومثلــام نتعــرف عــىل القهــوة يف وجــود 
روائــح أخــرى، ميكــن للجــراد املــدرب اكتشــاف القنابــل، إذ ميكنــه التعــرف باســتمرار 
عــىل الروائــح بغــض النظــر عــن الســياق الــذي توجــد فيــه، كــام جــاء يف الدراســة التي 

نرتها دورية "بيناس".
وبدأ الباحثون الدراسة بالبحث عن الخايا العصبية النشطة عندما يتعرض الجراد 
للرائحــة يف ظــروف مختلفــة: رطبــة أو جافــة، عندمــا يكــون جائًعــا أو يتغــذى بشــكل 

كامل، أو مدرب أو غري مدرب، ولفرتات زمنية مختلفة.
واتضــح أنــه يف ظــل ظــروف مختلفــة، رأى الباحثــون أمناطــا غــري متســقة للغايــة مــن 
الخايــا العصبيــة تــم تنشــيطها، وكانــت االســتجابات العصبيــة شــديدة التباين تبدو 
وكأنها تتعارض مع ما كان يفعله الجراد من الناحية السلوكية، وهو ما قاد الباحثون 

للسؤال: كيف ميكن أن تنتج االستجابات العصبية املتغرية سلوًكا ثابًتا؟
لإلجابــة عــن ذلــك، لجــأ الباحثــون إىل خوارزميــة التعلــم اآليل، ملعرفــة مــا إذا كان 
الجــراد،  بســلوك  التنبــؤ  املتغــرية  العصبيــة  االســتجابة  أمنــاط  ضــوء  يف  بإمكانهــم 

ووجدوا أنه باإلمكان تحقيق ذلك.
وتبــني أن الخوارزميــة ســهلة التفســري، فقــد اســتغلت نوعــني وظيفيــني مــن الخايــا 
العصبيــة، وهــي خايــا عصبيــة للتشــغيل )ON(، والتــي يتــم تنشــيطها عنــد وجــود 
يتــم  لكــن  يتــم إســكاتها عنــد وجــود رائحــة،  رائحــة، وأخــرى خامــدة )OFF(، والتــي 
تنشــيطها بعد انتهاء عرض الرائحة، ويف حالة كانت الخايا العصبية )ON( نشــطة 
بــأن الجــراد  بشــكل أكــرب مــن الخايــا العصبيــة )OFF( فســيكون رهاًنــا آمًنــا للتنبــؤ 

سيفتح الزوائد الحسية بالقرب من الفم الستقبال الطعام املرتبط بشم الرائحة.

أنقرة/ وكاالت:
بــدأت أعــامل هــدم "أســخف مبنــى يف العــامل" وســط واليــة قهرمان مرعش 
واســعة  مســاحات  عــىل  يحتــوي  وكونــه  الغريــب  شــكله  بســبب  الرتكيــة، 

عدمية الفائدة.
وقــال رئيــس بلديــة قهرمــان مرعــش، خــري الديــن غونغــور، إن مبنــى "مركــز 
أعــامل اإلدارة الخاصــة" املؤلــف مــن 18 طابقــا، يتعرض النتقادات واســعة 

باستمرار، منذ بنائه قبل 30 عاما.
وأضاف أن املبنى يظهر كأول خيار يف محرك البحث "جوجل" عند كتابة 
عبارة "أسخف مبنى يف العامل" أو "أغرب مبنى يف العامل"، بسبب شكله 
الغريب واحتوائه عىل مساحات با وظيفة، فضا عن كونه غري متناسب 

مع النسيج التاريخي للمنطقة.
وأوضح أن مجلس البلدية قرر هدم املبنى وإنشاء ساحة وموقف سيارات 
بســعة 1500 ســيارة بــدال منــه، الفتــا إىل أنــه مــن املقرر أن تســتغرق أعامل 

هدم املبنى حوايل 3 أشهر.

أسكيشهر/ األناضول:
الهندســة  بكليــة  التدريســية  الهيئــة  وعضــو  الــرتيك  العــامل  نجــح 
بجامعــة أسكيشــهر التقنيــة، طانصــو فيليــك، بتطويــر نظــاٍم محــيل 

للتحكم بأرساب الطائرات املسرية.
التــي  والدراســات  األبحــاث  مــن  عامــني  بعــد  اإلنجــاز  هــذا  ويــأيت 

أجراها فيليك بصفته مؤسس رشكة 
 )RE-SCIENCE Technology( إلنتــاج أنظمــة التقنيــة العاليــة، 
وفريقــه، بغــرض إنتــاج نظــام للتحكم بأرساب الطائــرات املكونة من 

12 مسرية ملسح 20 كيلومرًتا مربًعا.

ويتميــز النظــام الجديــد بتوفــري إمكانيــة التحكــم ب 12 طائــرة بدون 
و6.5   5.5 بــني  مــا  اإلقــاع  عنــد  منهــا  الواحــدة  وزن  يبلــغ  طيــار 
كغــم وقــادرة عــىل التواصــل وتنظيــم التنســيق العمليــايت بواســطة 
شــبكة اتصــاالت مشــفرة، إىل جانــب إمكانيــة زيــادة عــدد الطائرات 

املسرّية ومدى أنشطتها.
ويوفــر نظــام التحكــم الجديــد القابــل لاســتخدام يف التطبيقــات 
مســح ملناطــق  أعــامل  تنفيــذ  عــىل  القــدرة  واملدنيــة،  العســكرية 
إمكانيــة  إىل  إضافــة  فقــط،  دقيقــة   55 خــال  كــم2   20 مبســاحة 
القيــام مبهــام تحديــد مواقــع اإلشــارات والتقــاط الصــور واملقاطــع 

املسّجلة للمنطقة.

تحذير أوروبي من تكرار الجرعات المعززة: 
تؤثر سلبًيا في المناعة

لندن/ وكاالت:
حذرت وكالة األدوية األوروبية، من أن الجرعات 
املعززة املتكررة للقاح فريوس كورونا املستجد 
ميكــن أن تؤثــر ســلًبا عــىل جهــاز املناعــة، وقــد ال 

تكون مجدية.
وأضافت الوكالة أن تكرار الجرعات املعززة كل 
أربعة أشهر ميكن أن يضعف يف نهاية املطاف 

جهاز املناعة وُيتعب متلقي تلك الجرعات.
ووفًقــا لوكالــة بلومبــريغ" لألنبــاء، فــإن مــا طرحتــه 
الوكالــة األوروبيــة يــأيت يف الوقــت الــذي تبحث 
جرعــات  إعطــاء  إمكانيــة  عــن  الــدول  بعــض  فيــه 
مــن  مزيــد  لتوفــري  محاولــة  يف  ثانيــة،  معــززة 
الحاميــة ضــد ارتفــاع معــدل اإلصابــات باملتحــور 

أوميكرون.
إّن  وكان خــرباء منظمــة الصحــة العامليــة قالــوا: 

االكتفــاء بإعطــاء جرعــات لقــاح معــززة ال يشــكل 
مواجهــة  يف  لاســتمرار  قابلــة  اســرتاتيجية 
املتحــورات، ودعــوا إىل لقاحــات جديدة تحمي 

بشكل أفضل من انتقال العدوى.
وحــذرت املنظمــة أيًضــا مــن إصابة نصف ســكان 
القــارة األوروبيــة باملتحــور الجديــد مــن فــريوس 

كورونا.
كثــرية،  دول  يف  برسعــة  أوميكــرون  وينتــر 
وتتضاعــف اإلصابــات كل يومــني أو ثاثــة أيــام، 

وهو أمر غري مسبوق مع املتحورات السابقة.
ســجلت  بــرس"،  "أسوشــييتد  وكالــة  وحســب 
خــال  بكورونــا  إصابــة  مايــني   7 نحــو  أوروبــا 

األسبوع املايض وحده.
وظهر املتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد 

أواًل يف جنوب أفريقيا، أواخر نوفمرب 2021.

دراسة: جرعة تنشيطية من "أسترازينيكا" 
تعزز مقاومة "أوميكرون"

لندن/ وكاالت:
قالــت رشكــة أســرتازينيكا، إن البيانــات األوليــة 
املقــاوم  لقاحهــا  عــىل  أجرتهــا  تجربــة  مــن 
الثالثــة  الجرعــة  أن  أظهــرت  لكوفيــد19- 
التنشــيطية منــه تولــد اســتجابة أكــرب لألجســام 
املضــادة ضــد أوميكــرون وغــريه من الســاالت 
املتحــورة مــن فــريوس كورونا مبا يف ذلك بيتا 

ودلتا وألفا وغاما.
وذكــرت رشكــة األدويــة العامليــة أن االســتجابة 
تــم  الذيــن  أولئــك  يف  لوحظــت  املتزايــدة 
بأحــد  أو  بلقاحهــا  إمــا  ســابقا  تطعيمهــم 
التــي تعتمــد عــىل تقنيــة الحمــض  اللقاحــات 

النووي الريبي املرسال.
إىل  البيانــات  هــذه  سرتســل  أنهــا  وأضافــت 
الجهات التنظيمية يف جميع أنحاء العامل نظرا 

للحاجة امللحة إىل الجرعات التنشيطية.
مــع  بالتعــاون  اللقــاح  أســرتازينيكا  وأنتجــت 
ووجــدت  أكســفورد  جامعــة  مــن  باحثــني 
الدراسات املعملية الشهر املايض أن الحقن 
كان  أســرتازينيكا  لقــاح  مــن  جرعــات  بثــاث 
الجديــد  أوميكــرون  فعــاال يف مقاومــة متحــور 

رسيع االنتشار.
والبيانــات هــي األوىل التــي تعلنهــا الركة من 

تجاربها عىل الجرعة املعززة من لقاحها.
وجــدت تجربــة بريطانيــة كبــرية يف ديســمرب/ 
كانون األول أن إعطاء جرعة تنشيطية من لقاح 
أســرتازينيكا زادت من األجســام املضادة بعد 
التطعيــم األوىل بنفــس اللقــاح أو بلقــاح فايــزر 
النــووي  الحمــض  تقنيــة  عــىل  يعتمــد  الــذي 

الريبي املرسال.

"لوجيتك" تطرح فأرة جديدة 
بتقنية "اللمس الصامت"

خطة استثمارية هائلة لخلع "تيسال" 
عن عرش السيارات الكهربائية

ديب/ وكاالت:
أعلنت رشكة "لوجيتك" السويرسية عن طرحها فأرة 
املــاوس  وتقــدم  الاســلكية.   "  M650 "ســجنتر 
الجديــدة مزايــا الراحــة يف االســتخدام أثنــاء العمــل. 
وتلبــي مختلــف األذواق واملتطلبــات الشــخصية مــن 
خال مقاســني مختلفني مع خيار اســتخدامها باليد 
اليمنــي أو اليــرسى، لتمنــح أفضــل تجربــة اســتخدام 

ألكرب رشيحة من الناس. 
املــاوس  تصميــم  يهــدف  "لوجيتــك"  وبحســب 
الجديــدة إىل ترقيــة األجهــزة يف أي مكتب وتحســني 
مزايــا  خــال  مــن  املكتبــي  العمــل  تجربــة  مجمــل 
بعجلتهــا  املــرن  والتصفــح  التمريــر  تشــمل  عديــدة، 
الذكية، والنقرات شبه الصامتة ألزرارها، إضافة إىل 
خطــوط تصميمهــا االنســيايب التــي تعــزز مــن العمــل 

براحة ورسعة أكرب.
وقــال آرت أوجنيمــه، نائــب رئيــس االبتــكار واإلنتاجية 

لقطــاع األعــامل لــدى الركــة: "هنــاك مــا يزيــد عــن 
حــول  املعرفــة  صناعــة  يف  العاملــني  مــن  املليــار 
يســتخدمون  ال  منهــم  النصــف  حــوايل  لكــن  العــامل، 
املــاوس أو يعتمــدون عــىل فــأرة بدائية أو ســلكية مع 

مزايا محدودة".
وذكر أن املاوس "ســجنتر" تقدم تجربة اســتخدام 
اإلنتاجيــة  مــن  تعــزز  وظائــف  مــع  حقيقيــة  متميــزة 
أســهل  اليــوم  طــوال  العمــل  مــن  وتجعــل  ببســاطة 

وأرسع.
وتقــدم املــاوس الجديــدة الدقــة املطلوبــة والرسعــة 
بشــكل فــوري ســواء أثنــاء العمــل عــىل إعداد مســتند 
أو ألجــل تصفــح مواقــع الويــب، وذلــك بفضــل عجلــة 
التمرير الذكية املزودة فيها. ويتميز اإلصدار األكرب 
حجــام مــن املــاوس "ســجنتر"، بتقنيــة "ســايلنت 
تتــش" لتخفيــف الضوضــاء الناجمــة عــن النقــر بنســبة 

%90 مقارنة بالنسخة األقدم.

برلني/ وكاالت:
وضعــت رشكات فولكــس فاغــن األملانيــة وتويوتــا اليابانيــة 
لصناعــة الســيارات خطــة اســتثامر هائلــة بقيمــة 159 مليــار 
دوالر يف السيارات الكهربائية يف محاولة لسحب البساط 

من رشكة "تيسا" الرائدة يف هذا امليدان.
وبحســب وكالــة بلومبــريغ األمريكيــة، فإنــه عــىل الرغــم مــن 
تجــاوز قيمــة رشكــة "تيســا" حاجــز 1000 مليــار دوالر يف 
تقييــم الســوق لعــام 2021، فــإن فولكــس فاغــن وتويوتــا ال 

يزاالن عماقني باملقارنة مع رشكة إيلون ماسك.
الركتــني  فــإن  "تيســا"،  تنتجهــا  ســيارة  كل  مقابــل  ففــي 
تنتجــان 10 أو 11 ســيارة، وبالتــايل فــإن الصــدام املبــارش 

بني الركات الثاث لن يكون يف مصلحة "تيسا".
وقالــت الوكالــة إن العماقــني سيســتثمران 90 مليــار دوالر 
الســيارات  يف  املقبلــة  الخمــس  الســنوات  مــدى  عــىل 
الكهربائية. ويف غضون ذلك، تخطط تويوتا الســتثامر 60 
مليار دوالر لتحويل نصف مودياتها إىل سيارات كهربائية 
بالكامــل. وبينــام تشــهد "تيســا" بالفعــل منــًوا مذهــًا، فإن 
يف  الســوق  يف  كبــرية  حصــة  تكلفهــا  قــد  املنافســة  هــذه 
الواليــات املتحــدة وحــول العــامل. يف الواليــات املتحــدة، 
متثل "تيســا" حالًيا أكرث من ٪50 من مبيعات الســيارات 
 20٪ إىل  ينخفــض  أن  ميكــن  هائــل  رقــم  وهــو  الكهربائيــة 

بحلول عام 2025، وفًقا لبعض املحللني.

أطباء لبنانيون يزيلون كتلة 
هائلة من معدة شابة

بريوت/ وكاالت:
يف عملية جراحية قد تكون فريدة 
اســتطاع  العــامل،  يف  نوعهــا  مــن 
فريــق مــن األطبــاء اللبنانيــني إزالــة 
أن  بعــد  الشــعر  مــن  هائلــة  كتلــة 
أقفلــت كامــل معــدة شــابة عمرهــا 

"19 عاما".
بعلبــك  مستشــفى  مديــر  وقــال 
إن  شــكر:  عبــاس  الحكومــي 
"الشــابة ابنــة بعلبــك حــرت إىل 
أملــا  تعــاين  وهــي  املستشــفى 
معدتهــا  انســداد  نتيجــة  شــديدا 

بالكامل".
وأضــاف: "أثنــاء الفحــص الرسيري 
تبني أن هناك انتفاخا واضحا فوق 
املعــدة، وكتلــة كبــرية يف منطقــة 
املســتعرض،  والقولــون  املعــدة 

وعنــد التصويــر ظهــر تضخــم هائــل 
من مدخل املعدة إىل مخرجها".

عمليــة  "أجرينــا  شــكر:  وتابــع 
جراحيــة رسيعــة، ولدى فتح البطن 
الشــعر  مــن  كتلــة  لدينــا  ظهــرت 
املعــدة.  كامــل  شــكل  أخــذت 
أنهــا  علمنــا  التــي  الكتلــة  أزيلــت 
ناجمــة عــن مثابــرة الفتــاة عىل أكل 
شعرها منذ عدة سنوات"، كاشفا 
أن "وضــع املريضــة مســتقر، وهــي 

بصحة جيدة".
بدورهــا قالــت األســتاذة الجامعيــة 
وديعــة  االجتامعيــة  والباحثــة 
األميــوين: إن "مثــل هــذا الســلوك 
يعــد شــكا مــن أشــكال الوســواس 
النفســية  واالضطرابــات  القهــري 
وتجعلــه  الفــرد،  تــازم  التــي 

فتســيطر  شــعره،  بــأكل  مهووســا 
عىل وعيه ويصبح سلوكا اعتياديا 
إال  منــه  التخلــص  يســتطيع  ال 
لــدى  النفــي  العــاج  عــن طريــق 

االختصاصني".
وأضافت األميوين ملوقع "ســكاي 
نيــوز عربيــة": "هناك عدة أســباب 
النــادر،  الســلويك  املــرض  لهــذا 
منها وراثية جينية ترتبط بخلل يف 
الوظائــف الحيويــة للدماغ والجهاز 
ومنهــا  مبــارش،  بشــكل  العصبــي 
مبســألة  تتعلــق  اجتامعيــة  بيئيــة 

اإلساءة أو اإلهامل أو الرب".
هــذا  خــرباء وصفــوا  أن  إىل  يشــار 
السلوك بـ"األكل القهري للشعر"، 
حالــة   90 ســوى  يوجــد  ال  وأنــه 

معروفة عىل مستوى العامل.


