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محافظات/ عبد الله التركماني:
المعدنــي  بالرصــاص  العشــرات  أصيــب 
المغلــف بالمطــاط وباالختنــاق، أمــس، 
خــال قمــع شــرطة االحتــال تظاهــرة 
النقــب  فــي منطقــة  شــعبية حاشــدة 

داخل أراضي الـ48، خرجت تنديًدا بأعمال 
االســتياء  بهــدف  األراضــي،  تجريــف 
مســلوبة  األطــرش  قريــة  فــي  عليهــا 
االعتــراف. ونقل 3 مصابيــن على األقل 
إلــى المستشــفيات، بينهــم شــاب )20 

عاًما( أصيب بجروح متوسطة في رأسه 
مــن جراء إصابته برصاصة معدنية، ورجل 
يبلــغ مــن العمــر 65 عاًما أصيــب بجروح 
طفيفــة فــي ظهــره، كمــا اعتقــل عــدد 
مــن المتظاهريــن بينهــم فتــاة ُســحلت 

وشــارك  عليهــا.  واعُتــدي  األرض  علــى 
فــي التظاهــرة التــي دعت إليهــا اللجنة 
أكثــر  النقــب،  لعــرب  العليــا  التوجيهيــة 
مــن ألفي شــخص قــرب مفتــرق قريتي 
ســعوة واألطــرش. ورفــع المتظاهرون 

التجريــف  بأعمــال  المنــددة  اليافطــات 
وحملــة  القمعيــة  والممارســات 
االعتقاالت التي شنتها شرطة االحتال 

بحــق أهالــي النقــب، التي طالت 
65 شخًصا منهم نساء وأطفال.

وقفة دعم وإسناد لألسري املريض نارص أبو حميد يف مدينة غزة أمس   ) تصوير / يارس فتحي (

تظاهرة شعبية حاشدة يف  النقب تنديًدا بأعامل تجريف األرايض     ) األناضول (قوات االحتالل تعتقل شابًّا خالل املواجهات  يف النقب املحتل    ) األناضول (

غزة-رام الله/ محمد األيويب:
غــزة  قطــاع  يف  املواطنــن  مئــات  شــارك 
مــع  وقفتــن  يف  املحتلــة،  الغربيــة  والضفــة 
أبــو حميــد،  نــارص  بالرسطــان  األســري املريــض 

عــى  العــارش  لليــوم  غيبوبــة  يف  دخــل  الــذي 
خطــرية  صحيــة  انتكاســة  يعــاين  إذ  التــوايل، 
ا يف مشفى "برزالي"  تهدد حياته، ويرقد حاليًّ
اإلرسائيــي، وســط مطالبــات باإلفــراج الفــوري 

عــن "أبــو حميــد"، وذلــك "قبــل فــوات األوان". 
ففــي مدينــة غــزة، شــارك عــرات املواطنــن 

والفصائــل  القــوى  ممثــي  مــن  وعــدد 
مقــر  أمــام  وقفــة  يف  الفلســطينية، 

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
تلهث قيادات السلطة خلف رساب التنسيق 
االحتــالل  دولــة  حاميــة  يعــزز  الــذي  األمنــي 

مــن  الفلســطينين  ــا ويحــرم  أمنيًّ اإلرسائيــي 
النيــل مــن جيشــها الذي يقتــل املدنين لياًل 
ونهاًرا. وتحرص تلك القيادة -التي تتجاهل 

الدعــوات الوطنيــة لوقــف التنســيق األمنــي- 
الحــن  بــن  لقــاءات  عقــد  عــى 
واآلخــر مــع قــادة حكومــة االحتــالل 

المفتي يحث المواطنين على الدفاع عن مساجدهم
"التقوى" و"الرحمن".. مسجدان مقدسيان 

يواجهان خطر الهدم اإلسرائيلي
القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:

يف القــدس املحتلــة، ال يســلم الحجــر وال البــر مــن آلــة البطــش والهــدم 
اإلرسائيليــة، فتــارة تســتهدف األخــرية منــازل املقدســين وتــارة 
أخــرى أماكــن عبادتهــم الدينيــة أو املســيحية عــدا عــن اإلجراءات 

خال استقباله وفًدا من الدائرة اإلعامية لحماس
بحر يشيد باإلعالم المقاوم ودوره في 

تعزيز الثوابت والقضايا الوطنية
غزة/ فلسطن:

أشــاد رئيس املجلس التريعي باإلنابة، د. أحمد بحر، باإلعالم املقاوم ودوره 
يف تعزيــز الثوابــت والقضايــا الوطنيــة. جــاء ذلــك، خــالل اســتقبال بحر وفًدا من 

الدائرة اإلعالمية لحركة حامس يف قطاع غزة برئاسة رئيسها عي العامودي.
وحــر اللقــاء النائــب هدى نعيم، والنائب د. مشــري املرصي، واألمن 
ثــروت البيــك، إضافــة إىل أعضــاء الدائــرة  العــام للمجلــس التريعــي 

ناصر الدين: وفد من حماس 
يزور الجزائر غًدا 

إسطنبول/ فلسطن:
كشــف عضو املكتب الســيايس لحركة حامس، هارون نارص الدين، عن موعد 

زيارة الوفد الرئيس من حركة حامس إىل الجمهورية الجزائرية.
وأكــد هــارون الديــن يف حــوار مــع "املركز الفلســطيني لإلعالم"، أنه من املتوقع 
أن يصل الوفد إىل العاصمة الجزائرية يوم غٍد، يرأسه عضو املكتب السيايس 
يف الحركة ومسؤول ملف العالقات العربية واإلسالمية خليل الحية، وبعضوية 

عدد من القيادات منهم مسؤول ملف العالقات الوطنية حسام بدران.

التماس لمحكمة االحتال لمعرفة معلومات عن وضعه الصحي
وقفتان في غزة والضفة للمطالبة باإلفراج 

الفوري عن األسير المريض "أبو حميد"

"الضفة المنطقة األكثر تعقيًدا على صعيد المقاومة"
بدران: شعبنا لن يقبل االعتداء على النقب 
ومشكلتنا السياسية سببها عباس وفريقه

عباس يعزي "هرتسوغ" وفرج يلتقي "لبيد"
السلطة تحافظ على دفء عالقتها مع )إسرائيل( وتتجاهل مصالح الشعب

55

بعد وفاة الطفل النواتي
أهالي الخليل لـ"وزيرة الصحة": لسنا 

منطقة "عقاب" ونرفض قرار نقل "الهدري"

فارق الحياة على الباب
مطالبة بمحاسبة 

المسؤولين عن طرد 
النواتي من المستشفى

رام الله-غزة/ صفاء عاشور:
حقــوق  إعــالم  مركــز  مديــر  طالــب 
"شــمس"  والدميقراطيــة  اإلنســان 
الصحــة  وزارة  رحــال،  عمــر  د. 
الفعليــن  املســؤولن  مبحاســبة 

33

44

33

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية راضي رحّيم لصحيفة "فلسطين":
تصريحات الرجوب "توتيرية" وال تخدم الوحدة.. 
ق األزمة وتغييب السلطة "الديمقراطية" ُيعمِّ

دمشق-غزة/ نور الدين صالح:
عــدَّ عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة الدميقراطيــة 
ســوريا  إقليــم  يف  رئيســها  ونائــب  فلســطن  لتحريــر 

رايض رحّيم ترصيحات عضو اللجنة املركزية لحركة 
فتــح جربيــل الرجوب "توتريية" وتؤثر ســلبيا 
44يف العالقــة مــع حركــة املقاومــة اإلســالمية 

221515

اعتقال ممثل قائمة 
انتخابية بالضفة.. 

السلطة ترفض
 نتائج الصندوق

ر الالجئين  لبنان.. خيمة )194( ُتذكِّ
الفلسطينيين بنكبتهم األولى

تقرير: 1260 انتهاًكا بحق الحريات 
اإلعالمية الفلسطينية في 2021

44

33 66

1515

ا على هدم منشأته التجارية بالقدس االحتال ُيجبر فلسطينيًّ

إصابـــات واعتقاالت خـــالل تجدد التظاهــــرات في النقــب

رام الله/ فلسطن:
شــيع مئــات املواطنــن يف قريــة جلجليــا شــامل رام اللــه، أمــس، الشــهيد 
قــوات  احتجــاز  بعــد  ارتقــى  الــذي  عامــا(،   80( أســعد  عمــر  املســن 
االحتــالل اإلرسائيــي لــه، وتكبيلــه، واالعتــداء عليــه فجــر أول مــن 

أمس. وانطلق موكب التشــييع من أمام مجمع فلســطن 
جلجليــا،  يف  الشــهيد  عائلــة  منــزل  إىل  وصــواًل  1515الطبــي، 

تشييع الشهيد الُمسن
 عمر أسعد شمال رام الله

تحليل: أحـــداث النقب قد تؤدي
لسقــــــوط حكومــــــة نفتــــــالي بينيت

22

النارصة/ أدهم الريف:
يتفــق محللــون ومختصــون بالشــأن اإلرسائيــي، عــى أن أحــداث النقــب 
يف  تصعيــد  مــن  املنطقــة  تشــهده  ومــا  املحتلــة،  فلســطن  جنــوب 
قــد  الســيايس يف دولــة االحتــالل  الوســط  االنتهــاكات وتداعياتــه عــى 

يــودي بحكومــة االحتــالل برئاســة اليميني نفتــايل بينيت. ويدلل 
هــؤالء عــى ذلــك بأن حكومــة االحتالل املؤلفة من عدة أحزاب،  1515

الدوحة/ فلسطن:
قــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــامس حســام بــدران إّن الضفــة 

الغربيــة املحتلــة اليــوم هــي املنطقــة األكرث تعقيــًدا عى صعيد 
املقاومة، مؤكدا أن االحتالل لن ينجح بتهجري أهلنا يف النقب 
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مرصع ضابَطْي كوماندوز 
إرسائيليَّْي بنيــــران 

"صديقة" قرب غور األردن
النارصة/ األناضول: 

ُقتــل أمــس ضابطــان مــن وحــدات الكومانــدوز التابعــة لجيــش االحتــال 
اإلرسائيــي خــال أعــال حراســة بالقــرب مــن معســكر يف غــور األردن 

بنريان صديقة متبادلة.
وأشــار جيــش االحتــال يف بيــان إىل أن ســبب إطــاق النــار املتبــادل، 
عائلتــْي  أبلــغ  أنــه  إىل  الفًتــا  التشــخيص،  يف  خلــل  نتيجــة  حصــل 

الضابطني، وفتح تحقيًقا يف ظروف الحادث.
بــدوره نقــل موقــع والــا اإلرسائيــي عــن ضابــط كبــري -مل يكشــف عــن 
هويتــه- أن الضابطــني القتيلــني مــن قيــادة إحــدى وحــدات قــادة وحــدة 
إيغوز النخبوية يف الجيش اإلرسائيي، واصًفا الحدث بأنه قاٍس جًدا.

يف  تدريبــي  يــوم  انتهــاء  بعــد  الحــادث  وقــع  فقــد  الضابــط،  وحســب 
معسكر يف منطقة النبي موىس )يف غور األردن(، حيث خرج االثنان 
يف دورية حول القاعدة العســكرية بغرض متشــيط املنطقة، من أجل 

العثور عىل قطعة مرسوقة من الوحدة، خاصة بالرؤية الليلية.
وبالتــوازي خــرج ضابــط آخــر من الوحدة، للعثور عــىل األداة املرسوقة 
دون علمها، واشــتبه بها يف الظام، فأطلق صلية رصاص عليها، 

من مسافة قصرية، فأرداها قتيلني.
وتســبب الحــادث بحالــة "صدمــة وحــزن"، يف دولــة االحتــال وهيمــن 
الحادث عىل تغطية وسائل اإلعام، يف حني أبدى زعاء أحزاب من 
االئتــاف الحكومــي واملعارضة، ونشــطاء مواقــع التواصل االجتاعي، 

حزنهم، معتربين ما حدث بـ"الفاجعة املؤملة".
وقــال رئيــس حكومــة االحتــال نفتــايل بينيــت عــرب حســابه يف تويــر: 
"صبــاح حزيــن للغايــة، مــن صميــم قلبــي أتقــدم بالتعــازي إىل أرسيت 

الضابطني اللذين ُقِتا الليلة املاضية يف حادث مأسوي".
وســيتم  األليــم،  الحــادث  هــذا  ظــروف  يحقــق يف  "الجيــش  وأضــاف: 

استخاص الِعرب املطلوبة".
يف حــني عّقــب وزيــر جيــش االحتــال، بينــي غانتــس عــىل الحــدث، 
ال  لألســف  الجيــش،  مــن  ضابطــني  مقتــل  عــىل  عميــق  "حــزن  بقولــه: 
يوجــد يشء ميكــن أن يعــّوض الخســارة الفادحــة للعائــات واألصدقــاء 

والوحدة".
تغريــدة  يف  فعلــق  ليربمــان،  أفيغــدور  اإلرسائيــي  املاليــة  وزيــر  أمــا 
عــرب تويــر: "صبــاح قــاٍس للغايــة، فقدنــا الليلــة ضابطــني، مــن وحــدة 

الكوماندوز".
يف حــني قــال وزيــر الخارجيــة اإلرسائيي يائري البيد عرب توير:" صباح 
وانكــرس  قواتنــا  بنــريان  مقاتلــني  ضابطــان  ُقتــل  ومؤِلــم،  صعــب  يــوم 
كونــوا  الوحــدة،  وأصدقــاء  لعائــات  التعــازي  بأحــر  أَبعــث  القلــب. 

أقوياء".
مــن جهتــه، وصــف رئيــس املعارضة ورئيــس الحكومة الســابق، بنيامني 
نتنياهــو، عــرب صفحتــه الشــخصية عىل فيســبوك، الحــادث بأنه "كارثة 
ضخمــة"، وقال:"أتقــدم بأحــر التعــازي لعائلتي الضابَطــنْي اللَذْين ُقتا 

الليلة املاضية يف حادث إطاق النار القايس يف غور األردن".

غزة-رام الله/ فلسطني:
وجــه مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق، أمــس، 
يف  اإلنســان  حقــوق  بحالــة  الخــاص  للمقــرر  رســالة 
األرايض الفلســطينية "مايــكل لينــك" أطلعــه فيهــا 
عىل الجرمية البشعة التي ارتكبتها قوات االحتال 
اإلرسائيــي، بحــق املســن "عمــر أســعد )80 عاًمــا( 
الضفــة  وســط  اللــه،  رام  شــال  جلجيــا  بلــدة  مــن 

الغربية املحتلة.
وأوضح املركز يف رســالته، أن املســن "عمر أســعد" 
كان عائــدا مــن زيــارة ألقاربــه وآمنــا يف طريقــه، إال أن 
قوات االحتال فاجأته مبهاجمة مركبته والتنكيل به 
واحتجــازه يف بيــت قيــد اإلنشــاء دون مراعــاة لســنه 
االعتــداء  عقــب  أوليــة  اســعافات  أي  لــه  تقــدم  ومل 

عليه.
وذكــر أن مــا تعــرض لــه املســن أســعد، يــأيت يف ظــل 
االقتحامــات التــي متارســها قــوات االحتــال بشــكل 
ومتــارس  الفلســطينية،  والقــرى  للبلــدات  يومــي 
واالعتقــال  واالعتــداء  التنكيــل  عمليــات  خالهــا 
والقتل للمواطنني الفلســطينيني، وترهيب اآلمنني 

يف بيوتهم.
لجنــة  إرســال  بــرورة  رســالته  يف  املركــز  وطالــب 
تحقيق؛ والعمل من أجل فتح تحقيق دويل ملعرفة 
مابســات الجرميــة، والعمــل عــىل محاســبة الجنــاة 
العمــل  رضورة  عــىل  مشــدًدا  فيهــا،  املتورطــني 
مــن أجــل توفــري حايــة للمواطنــني الفلســطينيني، 
وتحميــل االحتــال مســؤولية جرامئــه التــي يرتكبهــا 

مدعــاة  يكــون  ال  حتــى  العقــاب،  مــن  إفاتــه  وعــدم 
لتكرار مثل هذه الجرمية.

ويف السياق، دعا عضو املكتب السيايس للجبهة 
الدميقراطية لتحرير فلسطني، تيسري خالد، االدارة 
قوانينهــا  وفــق  مبســؤولية  التــرف  إىل  األمريكيــة 
قتــل  عــن  االحتــال  حكومــة  ومحاســبة  ومســاءلة 
األمريكيــة،  الجنســية  يحمــل  الــذي  أســعد،  املســن 

بعد اعتقاله.
قتــل  "إن  أمــس:  وقــال خالــد يف تريــح صحفــي، 
املســن أســعد جرمية تضاف إىل مسلســل الجرائم 
اليوميــة التــي يقــوم بهــا جيــش االحتــال وجمعيــات 
والتــي  اليهــودي  االرهــاب  ومنظــات  االســتيطان 
كان آخرهــا مسلســل هــدم منــازل الفلســطينيني يف 
الوحــي يف  القــدس ويف األغــوار والقمــع  مدينــة 

النقب".
مارســات  يف  الــر  يــرى  "العــامل  أن  وأضــاف: 
االحتــال ضــد الفلســطينيني وال يعمــل شــيئا لوقفــه 
وكأنــه  مســؤولية  بعــدم  التــرف  يواصــل  مــا  بقــدر 
يحاول االبتعاد بنفسه عن التهمة السخيفة الجاهزة 
مبعاداة السامية والتكفري الزائف عن الرور، التي 
أحاطــت باليهــود خاصــة يف الــدول األوروبيــة عــىل 

امتداد عقود". 
ودعــا خالــد، األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو 
غوتــريش لتحمــل مســؤولياته والعمــل عــىل تفعيــل 
نظــام الحايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني تحــت 

االحتال.

النارصة/ أدهم الريف:
يتفــق محللــون ومختصــون بالشــأن اإلرسائيــي، 
فلســطني  جنــوب  النقــب  أحــداث  أن  عــىل 
املحتلــة، ومــا تشــهده املنطقة مــن تصعيد يف 
االنتهــاكات وتداعياتــه عــىل الوســط الســيايس 
يف دولــة االحتــال قــد يــودي بحكومــة االحتال 

برئاسة اليميني نفتايل بينيت.
ويدلــل هــؤالء عــىل ذلــك بــأن حكومــة االحتــال 
إربــاك  حالــة  يف  أحــزاب،  عــدة  مــن  املؤلفــة 

وترصدها املعارضة إلسقاطها.
يف  صمــود  معركــة  النقــب  أهــايل  ويخــوض 
وهــي  اإلرسائيليــة،  "التحريــش"  عمليــات  وجــه 
املواطنــني  أرايض  آليــات  تجريــف  عــن  عبــارة 
الفلسطينيني وزراعتها باألشجار وتحويلها إىل 
أحراش ومصادرتها الحًقا، ضمن مخطط ينفذه 
مــا يســمى بـ"الصنــدوق القومــي الصهيــوين" أو 

ما يعرف بـ "الكرين كييمت".
ونتج عن ذلك فعاليات ميدانية وَخيمة اعتصام 
هدمتها جرافات االحتال، ودفع ذلك األهايل 
إىل إغاق شارع 31، أحد الشوارع الرئيسة يف 
النقــب، وميــر مــن نصــف قريــة األطــرش ويصــل 

للبحر امليت.
بينيت وعباس

عــادل  اإلرسائيــي  بالشــأن  املختــص  ورجــح 
تــؤدي هــذه األحــداث إىل  شــديد، إمكانيــة أن 
املعارضــة  ظــل  يف  بينيــت  حكومــة  ســقوط 
الشــديدة مــن أحــزاب يف الحكومــة لسياســاتها 
النقــب، ومعارضــة آخريــن لوقــف  تجــاه أهــايل 

عمليات "التحريش".
رئيــس  أن  "فلســطني"،  لـــصحيفة  شــديد  وبــنيَّ 
"الكنيســت"  يف  املوحــدة  العربيــة  القامئــة 
منصور عباس، املثري لاستغراب يف سياسته 
وقراراتــه وآخرهــا التصويــت لصالح منــح ميزانية 
لجيــش االحتــال، ومطالبته بتدخل "الشــاباك" 
يهــدد  الداخــل،  لفلســطينيي  اليوميــة  بالحيــاة 
اليــوم بعــدم املشــاركة يف أي تصويــت لصالــح 
يف  االحتــال  انتهــاكات  عــىل  بنــاًء  الحكومــة 

النقب.
وهذا ما يجعل احتالية سقوط حكومة بينيت 

واردة يف أي لحظة، بحسب شديد.
ــه إىل أن تراجــع بينــت عــن مــروع النقــب  ونبَّ
ســينهيه متاًما داخل معســكر اليمني، وســيفهم 
أنــه تخــىل عــن مبــادئ مــروع "تشــجري وتعمــري 

يف  الفلســطينيني،  النقــب  لجاهــري  القويــة 
وجــه إجــراءات االحتــال وأيًضــا يف وجه منصور 
"الروايــة  تبنــي  بعيــًدا يف  الــذي ذهــب  عبــاس 
الصهيونيــة" تجــاه اإلنســان الفلســطيني، حتــى 
"الدولــة  فكــرة  تبنــي  إىل  مؤخــًرا،  األمــر،  وصــل 
تصعيــد  تبعــات  أن  شــديد  وتوقــع  اليهوديــة". 
الحالــة  عــىل  ســتنعكس  بالنقــب  االحتــال 
الفلســطينية كلهــا يف الداخــل املحتــل، بعدمــا 
ثبت أن دور منصور عباس ورشكائه يف حكومة 
للحركــة  تجميــل  مــن  أكــر  "ليــس  االحتــال 
الصهيونيــة، وال يوجــد أي فائــدة ميكن تحقيقها 

للجاهري الفلسطينية يف الداخل".
بعــد  األرايض"  "تحريــش  بـــ  يعــرف  مــا  ونشــأ 
القومــي  "الصنــدوق  نشــاط  مــن  ســنوات 
الســارسة  مــن  الصهيــوين" يف رشاء األرايض 

والسيطرة عليها.

عــىل  الحفــاظ  أجــل  مــن  النقــب"  )تحريــش( 
كريس الحكومة.

تــأيت  شــديد-  -بحســب  النقــب  وأحــداث 
ضمــن "املــروع الصهيــوين" الــذي كــا وضــع 
نصــب عينيــه تهويــد الجليــل شــايل فلســطني 

املحتلة، هو اآلن يريد تهويد النقب، جنوًبا.
عــىل  كبــري  باهتــام  يركــز  االحتــال  أن  وبــنيَّ 
الفارغــة  األرايض  مخــزون  ويعدهــا  النقــب 
ســيطرة  عــدم  وينبغــي  أمامــه  املتبقــي 

الفلسطينيني عليه.
بالبعــد  "ترتبــط  االحتــال  انتهــاكات  أن  كــا 
الدينــي لــدى اليهــود"، وقــد صــدرت يف األيــام 
األخــرية فتــاوى دينيــة مــن حاخامــات يهــود كبــار 
برورة التوجه للنقب، و"التشجري والعمل به" 

كا يدعون، بحسب شديد.
بالوقفــة  اإلرسائيــي  بالشــأن  املختــص  وأشــاد 

سيطرة يهودية
اإلرسائيــي  بالشــأن  املختــص  يــرى  جهتــه،  مــن 
النقــب يظهــر  مــا يحــدث يف  أن  عــرايب،  ســاري 
يف  أشــجار  زراعــة  تريــد  االحتــال  دولــة  بــأن 
النقــب، لكــن مــن وراء ذلــك تســعى إىل الوصــول 
يف  التــرف  عــىل  قــادرة  فيهــا  تصبــح  ملرحلــة 
القــدس  يف  فقــط  وليــس  بفلســطني  مــكان  كل 
النقــب  أرايض  يف  بــل  املحتلتــنْي،  والضفــة 
الفلســطينيني  وأن  متلكهــا  أنهــا  باعتبــار  أيًضــا، 
مــن مقيمــني فيهــا. وأضــاف عــرايب  أكــر  ليســوا 
لصحيفــة "فلســطني"، أن االحتــال يتعامــل معنا 
الغربيــة  والضفــة  القــدس  نقيــم يف  الذيــن  نحــن 
عــىل أننــا مقيمــون وطارئــون، وتعد األرايض التي 
نقيــم عليهــا إرسائيليــة، حتــى إنهــا يف إجراءاتهــا 
الذيــن  ومــع   ،48 الـــ  أرايض  داخــل  وترفاتهــا 
معهــم  تتعامــل  إرسائيليــة؛  جنســية  يحملــون 
وكأنهم مقيمون وليســوا بوصفهم ســكاًنا أصليني 
األرض.  هــذه  عــىل  أصليــني  حــق  أصحــاب  أو 
وأكمل: أن )إرسائيل( تســعى إىل فرض وجودها 
واســتغال األرايض خاصــة يف النقــب تحديــًدا 
باعتبارها أماك دولة رغم أن مثة بنى اجتاعية 
عربيــة تقليديــة أصيلــة موجودة هنــاك لها أمناط 
حياة خاصة يف هذه املنطقة، ولذلك هي تريد 
أن تفــرض رؤيتهــا وســلوكياتها يف املنطقــة عــىل 
بتمييــز  املوضــوع  مــع  وتتعامــل  فلســطني  أرض 
عنــري واضــح تجــىل ســابًقا يف أحــداث الشــيخ 
عنهــا  ونتــج  املــايض،  أيــار  مايــو/  خــال  جــراح 

خوض املقاومة معركة سيف القدس.
مــا  تجــاه  جــًدا  مرتبكــة  بينيــت  حكومــة  أن  وبــني 
يحدث يف النقب، وهناك أوساط تدعو إلرجاء 
خطــط الحكومــة هنــاك، وليــس التوقــف النهايئ، 

إىل حني إعادة الحكومة ترتيباتها وحساباتها.
واســتدرك عــرايب: أن "مثــة أوســاط يف الحكومــة 
ترصــد  واملعارضــة  التأجيــل،  عمليــة  تعــارض 
سياســية  أوســاط  مــن  املكونــة  بينيــت  بحكومــة 
منابتهــا متعــددة ومختلفــة ومتباينــة، وأي حــدث 
يؤثــر يف هــذه الحكومــة، لكــن يف ذات الوقــت 
مهــا  انهيارهــا  بعــدم  معنيــة  الحكومــة  أطــراف 
عــودة  عــدم  أجــل  مــن  بينهــم  الخافــات  بلغــت 

بنيامني نتنياهو الذي يربص بهذه الحكومة".
تســتطيع  لــن  مرتبكــة  بينيــت  "حكومــة  إن  وقــال 
التعامــل مــع الكثــري من امللفــات مبرونة وأريحية 

بسبب طبيعتها الهشة".

خالد يدعو "اإلدارة األمريكية" إىل محاسبة االحتالل
مركز حقويق يطالب بفتح تحقيق 

دويل يف جريمة قتل مسن بالضفة

تحليل: أحداث النقب قد تؤدي لسقوط حكومة نفتايل بينيت

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود االحتالل في النقب أمس         ) أ ف ب (

غزة/ فلسطني:
أشاد رئيس املجلس التريعي باإلنابة، د. أحمد بحر، باإلعام 

املقاوم ودوره يف تعزيز الثوابت والقضايا الوطنية.
جاء ذلك، خال استقبال بحر وفًدا من الدائرة اإلعامية لحركة 

حاس يف قطاع غزة برئاسة رئيسها عي العامودي.
وحــر اللقــاء النائــب هــدى نعيــم، والنائب د. مشــري املري، 
واألمــني العــام للمجلــس التريعــي ثــروت البيــك، إضافــة إىل 
أعضــاء الدائــرة اإلعاميــة، وذلــك لبحــث عــدة ملفــات، وتعزيــز 

التواصل.
حــاس  لحركــة  اإلعاميــة  الدائــرة  مؤسســات  أن  بحــر  وأوضــح 
رســالتها  أن  خاصــة  الفلســطيني،  لإلعــام  رافعــة  شــكلت 
اإلعاميــة أغاظــت العــدو، مــا دفعــه إىل اســتهداف بعــض هــذه 
األعــراف  لــكل  مخالفــة صارخــة  والصحفيــني، يف  املؤسســات 

والقوانني الدولية.
وشــدد عــىل أهميــة دور اإلعــام املقاوم، خاصــة خال الحروب 
التي شنها االحتال عىل قطاع غزة، ومن بينها يف معركة "سيف 
القــدس"، التــي حققــت الروايــة الفلســطينية العامليــة ونجحــت 
الفلســطينية،  القضيــة  مــع  الــدويل  التضامــن  حالــة  تعزيــز  يف 
وكشفت الوجه الحقيقي القبيح لاحتال وافراءاته عىل مدار 
ســنوات احتــال فلســطني يف كل القضايــا كاألرسى والاجئــني 

واالستيطان وتهويد القدس وحصار غزة وغريها.
املواطنــني،  لــدى  الربملانيــة  الثقافــة  تعزيــز  أهميــة  بحــر  وأكــد 
وإبــراز الــدور التريعــي عــىل صعيــد ســن القوانــني وأثرهــا يف 

املجتمع، والرقابة عىل أداء املؤسسات الحكومية.
بــدوره؛ شــكر العامــودي رئاســة املجلــس التريعي عىل حســن 
اســتقبال وفــد الدائــرة، مؤكــًدا أن املجلــس التريعــي يشــكل 

املؤسسة املنتخبة الوحيدة والرعية يف الحالة الفلسطينية، 
والعنوان األبرز من عناوين شعبنا الفلسطيني.

الــدور  إبــراز  يف  اإلعاميــة  املؤسســات  جهــود  إىل  وأشــار 
يف  التريعــي  املجلــس  عــن  الصــادرة  واملواقــف  الربملــاين 
القضايــا املختلفــة، موضًحــا أن الدائــرة اإلعامية تــويل اهتاًما 
يســتمر  أن  راجًيــا  التريعــي،  املجلــس  عــن  يصــدر  مبــا  كبــرًيا 
التواصــل والتنســيق مبــا يخــدم املجتمــع الفلســطيني والقضيــة 

الوطنية.
يف ســياق متصــل، أكــد رئيــس الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة 
اإلعــام  وســائل  تؤديــه  الــذي  الــدور  أهميــة  محيســن  أحمــد 
املختلفــة التابعــة للفصائــل الفلســطينية يف مواجهــة التطبيــع 

العريب مع االحتال وتعزيز ثقافة املقاطعة بكل جوانبها.
الهيئــة،  مــن  وفــد  رأس  عــىل  بهــا  قــام  زيــارة  خــال  ذلــك  جــاء 
ومبشــاركة رئيــس حملــة املقاطعــة -فلســطني د. باســم نعيــم، 

للدائرة اإلعامية بحركة حاس، إذ كان يف اســتقبالهم رئيســها 
عي العامودي، واملتحدث باسم الحركة فوزي برهوم.

وأوضــح محيســن أن الزيــارة تــأيت يف إطــار الزيــارات التــي بدأتها 
الهيئــة والحملــة لوســائل اإلعــام املحليــة، ودوائــر اإلعــام يف 
جهودهــا  لتكثيــف  وتوجيههــا  لحثهــا  الفلســطينية،  الفصائــل 
اســتثار  رضورة  مؤكــًدا  التطبيــع،  ملــف  ملعالجــة  اإلعاميــة 
لــدى  الفلســطينية  اإلعــام  لوســائل  القــوي  اإلعامــي  الحضــور 
العربيــة  الــدول  عــىل  التطبيــع  خطــر  إلبــراز  العــريب،  الجمهــور 

واستقرارها وأمنها وتاريخها وحارضها ومستقبلها.
من جانبه أشار نعيم إىل أن موجة التطبيع الحالية مع االحتال 
تجــاوزت يف أبعادهــا املفهــوم التقليــدي للتطبيــع، ويتم العمل 
إليصاله للمستوى الشعبي بعد أن كان لسنوات طويلة يقتر 
إســراتيجيات  ابتــكار  رضورة  مؤكــًدا  الرســمي،  الجانــب  عــىل 

إعامية وثقافية جديدة ونوعية ملواجهة تلك املخططات.

خالل استقباله وفًدا من الدائرة اإلعالمية لحماس

بحر يشيــــــــد باإلعـــــــالم المقـــــاوم ودوره 
يف تعـــزيز الثوابـــــت والقضايــــــا الوطنيـــــة

جانب من الزيارة 
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القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
وال  الحجــر  يســلم  ال  املحتلــة،  القــدس  يف 
البــر مــن آلــة البطــش والهــدم اإلرسائيليــة، 
فتــارة تســتهدف األخــرة منــازل املقدســيني 
أو  الدينيــة  عبادتهــم  أماكــن  أخــرى  وتــارة 
التضييقيــة  اإلجــراءات  عــن  عــدا  املســيحية 

عىل حياتهم لدفعهم للرحيل.
وبزعم البناء دون ترخيص، أخطرت ســلطات 
بلــدة  التقــوى يف  االحتــال، أمــس، مســجد 
العيســوية بالهــدم خــال أربعــة أيــام، ليكــون 
إخطــار  بعــد  املدينــة  يف  الثــاين  املســجد 
مسجد الرحمن يف قرية بيت صفافا جنوب 
املرممــة  قبتــه  بهــدم  القــدس  مدينــة  رشق 

حديًثا.
عائلــة  تربعــت  أشــهر،  خمســة  نحــو  وقبــل 
"حمــدان" بقطعــة أرض مــن أجل بناء مســجد 
لحالــة  نظــًرا  ســكانه؛  لخدمــة  البلــدة  يف 
االكتظاظ التي تشــهدها العيســاوية، وما إن 
انتهــى البنــاء يف الطابــق األريض والبــدء يف 
أساســات الطابــق الثــاين فوجــئ عضــو لجنــة 
املتابعــة يف العيســوية محمــد أبــو الحمــص، 
وأخــذ  االحتــال  قــوات  قبــل  مــن  باقتحامــه 
مقاســاته وتعليــق قــرار بالهــدم خــال أربعــة 

أيام.
كانــوا  األهــايل  إن  الحمــص:  أبــو  وقــال 
الــذي  املســجد  بنــاء  مــن  االنتهــاء  يتوقعــون 
تبلــغ مســاحته حــوايل 260 مــًرا مربًعا، قبل 
دخــول شــهر رمضــان املبــارك، الفًتــا إىل أن 
رشطــة االحتــال أعــادت اقتحــام املــكان نهار 

أمس واعتقلت اثنني من سكان املنطقة.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الحمــص  أبــو  وأفــاد 
يحاولــون  الحــي  أهــايل  بــأن  "فلســطني" 
التواصل مع املحامني واملختصني من أجل 

االحتــال وســمعت عــرب القنــاة العربيــة 12، 
تحريــض  نتيجــة  جــاء  القبــة  هــدم  قــرار  إن 
املســتوطنني؛ "ألن منظرهــا الجميــل مل يــرُق 

للمستوطنني".
د قبــل قيــام دولة  ولفــت إىل أن املســجد ُشــيِّ
االحتــال، ويقــع عىل مســاحة نحو 400 مر 
مربــع، وهــو أحــد خمســة مســاجد يف القريــة 

مقدسة وخط أحمر".
حرية العبادة

والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  وأدان 
الفلســطينية الشــيخ محمــد حســني، تصاعــد 
عــىل  واملســتوطنني  االحتــال  اعتــداءات 

املساجد الفلسطينية.
وندد املفتي العام، يف بيان، أمس، بإصدار 

الضغط عىل ســلطات االحتال ملنع عملية 
الهدم.

مســعورة  حملــة  يشــن  االحتــال  أن  وأكــد 
يف  والشــجر  والحجــر  البــر  تســتهدف 
تنفيــذه  جانــب  إىل  املقدســة  املدينــة 
وتهجــر  واســتدعاءات  اعتقــاالت  سلســلة 
وتريــد املقدســيني وهــدم منازلهــم بحجــة 

عدم البناء غر املرخص.
درويــش  العيســاوية  قريــة  مختــار  وعــرب 
درويــش عــن رفض أهــايل القرية لقرار الهدم 
اإلرسائيــي، منــذًرا بخطــورة القــرار الــذي قــد 
عــىل  تغولــه  لزيــادة  االحتــال  شــهية  يفتــح 

مساجد القرية ومدينة القدس عامة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  درويــش  وأوضــح 
5 آالف  نحــو  إنشــاء املســجد هدفــه خدمــة 
نســمة هم من ســكان املنطقة، داعًيا لحراك 
املقدســيني  لدعــم  الســلطة  قبــل  مــن  قــوي 
والتخفيف من معاناتهم؛ لتثبيت صمودهم 

يف قراهم وبلداتهم ومنازلهم.
العيســوية  قريــة  يف  املســاجد  عــدد  ويبلــغ 
مبدينــة القــدس خمســة مســاجد تخــدم أكرث 

من 23 ألف نسمة، بحسب أبو الحمص.
مسجد الرحمن

القــدس،  ملدينــة  الرقــي  الجنــوب  وإىل 
عــن  املســؤولني  االحتــال  بلديــة  أخطــرت 
مســجد الرحمــن يف قريــة بيــت صفافــا، قبــل 
مــن  ترميمــه  تــم  التــي  قبتــه  بهــدم  أســبوع، 

جديد.
أن  عليــان،  محمــد  القريــة  مختــار  وأوضــح 
االحتــال  بلديــة  مــن  املســتهدف  املســجد 
واملســتوطنني واحــد مــن أربعــة مســاجد يف 

القرية، وعمره أكرب من كيان االحتال.
بلديــة  مــن  ا  شــفهيًّ تهديــًدا  تلقيــت  وقــال: 

هي: الرحمن، حمزة، الربج، خالد بن الوليد، 
ومسجد الربية يف رشفات.

عــن  الدفــاع  رضورة  عــىل  عليــان  وحــث 
باتــت  التــي  واألرايض  واملنــازل  املســاجد 
مهددة باملصادرة والهدم اإلرسائيي، داعًيا 
أهــايل القريــة للتحــرك مبختلــف اإلمكانــات 
للجــم االحتــال ووقــف جرامئه، فـ"املســاجد 

سلطات االحتال قراًرا يقيض بهدم مسجد 
قّبــة  هــدم  العيســاوية، وكذلــك  التقــوى يف 

مسجد الرحمن يف قرية بيت صفافا.
تتــم  املســاجد  عــىل  االعتــداءات  أن  وبــني 
يف إطــار سياســة مربمجــة تهــدف إىل تأجيــج 
األرض  عــىل  واقــع  أمــر  وفــرض  الــراع، 
بالقيــم  االســتهتار  مــدى  وتظهــر  املحتلــة، 
أن  مؤكــًدا  لآلخريــن،  واإلنســانية  الدينيــة 
األديان الســاموية تحرم االعتداء عىل أماكن 

العبادة
املســاجد،  إعــامر  إىل  املواطنــني  ودعــا 
والدفــاع عنهــا أمــام إجــرام املعتديــن عليهــا 
الــدول  مطالًبــا  وغرهــم،  املســتوطنني  مــن 
اإلنســان  بحريــة  املعنيــة  واملؤسســات 
االعتــداءات  وجــه  يف  الوقــوف  واألديــان 

اإلرسائيلية اآلمثة.
العربيــة  األمتــني  حســني  الشــيخ  وناشــد 
تجــاه  مســؤولياتهام  بتحمــل  واإلســامية 
فلســطني مبا فيها القدس املحتلة، والدفاع 
اعتــداءات  مــن  مقدســاتها  وحاميــة  عنهــا، 
يف  فســاًدا  يعيثــون  الذيــن  املســتوطنني 

األرض الفلسطينية.
مقدســيون،  نشــطاء  أطلــق  الســياق،  ويف 
التواصــل  مواقــع  عــىل  إلكرونيــة  حملــة 
هــدم  االحتــال،  لقــرار  رفًضــا  االجتامعــي، 

مسجد التقوى.
تهــدم  "لــن  بعنــوان  الحملــة  وأطلقــت 
التقــوى"  مســجد  أنقــذوا  مســاجدنا.. 

احتجاًجا ورفًضا لقرار االحتال.
وشهدت الحملة منذ انطاقتها تفاعًا عىل 
منصــات التواصــل، إضافــة إىل املشــاركات 
عــرب  النشــطاء  مــن  العديــد  صفحــات  عــىل 

منصة "الفيسبوك".

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
وقــادة أجهزتهــا األمنيــة،  اللــه  رام  للســلطة يف  يــُرق  مل 
التــي  الجزئيــة"  "القرويــة  املجالــس  انتخابــات  نتائــج 
املــايض مبناطــق  األول  كانــون  أجريــت يف ديســمرب/ 
مصنفة "ج"، فبدأت مباحقة الفائزين فيها، واالعتداء 

عليهم، واالنقاب عىل تلك النتائج.
االنتخابــات  تلــك  نتائــج  صــدور  عــىل  كثــٌر  ميــضِ  ومل 
حتــى أقدمــت أجهزة الســلطة عــىل اعتقال ممثل قامئة 
مناضــل  القرويــة،  املجالــس  انتخابــات  يف  مســتقلة 
صنوبــر، بعــد مداهمــة منزلــه يف قريــة يتام جنوب رشق 

نابلس، أول من أمس.
للشــاب  اعتقالهــا  لصنوبــر،  الســلطة  اعتقــال  وســبق 
مصعــب رسور والتحقيــق معهــا واالعتــداء عليــه، بتهــم 
انتخابــات  يف  نجحــوا  الذيــن  أقاربــه  أحــد  مســاعدة 

املجالس القروية يف الضفة الغربية املحتلة.
فخــري  االنتخابيــة،  الكيــل"  "طفــح  قامئــة  مرشــح  وعــد 
الشــخصيات  عــىل  واالعتــداء  اعتقــال  أن  جــرادات، 
التــي فــازت يف انتخابــات املجالــس القرويــة، شــكل من 

أشكال عدم قبول السلطة باآلخرين.
وقال جرادات يف حديثه لـ"فلسطني": "اعتقال صنوبر 
نهــج  يعــد  الخاصــة،  مركبتــي  عــىل  النــار  إطــاق  وقبلــه 
معروف ومتوقع لدى السلطة يف التعامل مع نتائج أي 

انتخابات يتم إجراؤها".
وأضــاف: "الســلطة وكــام هــو معــروف ال تعــرف بنتائــج 

لكونهــا  االنتخابــات،  مواجهــة  مــن  وتهــرب  الصنــدوق، 
تعلــم أنهــا لــن تحقــق نتائج أو تفوز يف أي جولة انتخابية 
قادمــة، لذلــك تعمــل عــىل التهــرب مــن إجرائهــا، وعــدم 
االعــراف بــأي نتائــج ال تفــوز بها أو تــأيت بأصوات عكس 

ما تريد".
وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يسمح له باملشاركة 
هــذه  ظــل  يف  رئاســية  أو  تريعيــة  انتخابــات  أي  يف 
القيــادة الحاليــة للســلطة واســتمرارها يف الحكم، كونها 
عبــاس  رئيســها  خاصــة  الحــايل،  الوضــع  مــن  تســتفيد 

الذي يكرس جميع السلطات يف يده.
شــباب  قامئــة  ممثــل  اعتقــال  أن  إىل  جــرادات  وأشــار 
البلــد، جــاء بالتزامــن مــع إصــدار محكمــة تابعــة للســلطة 
ســويطي  فايــز  الفســاد،  ضــد  الناشــط  باعتقــال  حكــام 
ملدة ثاث شــهور، بتهم تتعلق يف قضايا الرأي وحرية 

التعبر.
وشــدد عــىل أن الســلطة تتهــرب مــن إجــراء االنتخابــات 
ألنهــا ســتفرز مجلــس تريعــي ورئيس جديــد، وبالتايل 
ومحاربــة  الســلطات،  وفصــل  القانــون،  تطبيــق  ســيتم 
الفساد، وهو ما ال تريده السلطة الحالية، وتعمل عىل 

بقائها يف الحكم.
بــدوره، قــال الناشــط عمــرو جــرار، الــذي اعتقلتــه أجهــزة 
انتخابــات  أقاربــه يف  مســاندته ألحــد  بســبب  الســلطة 
املجالــس القرويــة، أنــه تعــرض للتعذيــب الوحــي مــن 

قبل املحققني، واالعتقال ألكرث من 10 أيام.

الســجن  "داخــل  "فلســطني":  وأضــاف رسور لصحيفــة 
جانــب  إىل  وقــويف  بســبب  غاضبــون  املحققــني  كان 
زوج شــقيقتي الــذي خــاض انتخابــات املجالس القروية 

وحقق فوز فيها، مقابل خسارة مرشحني حركة فتح".
وأضاف: "خال االعتقال مورس ضدي أشكال مختلفة 
مــن التعذيــب أبرزهــا الــرب مــن قبــل ضابــط التحقيــق 
عــىل رأيس بشــكل قــوي ثــم تحويــي إىل اللجنة األمنية 

يف أريحا".
وأوضــح أن أجهــزة أمــن الســلطة قامــت بإطــاق رساحــه 
لــزوج شــقيقته يف  بعــد التحقيــق معــه حــول مســاندته 

انتخابات املجالس القروية. 
وأجــرت الســلطة انتخابــات املجالــس القرويــة باملناطق 
حــني  يف  املــايض،  ديســمرب   11 يــوم  "ج"  املصنفــة 
الحقوقيــة  املطالــب  عــن  الســلطة  قيــادة  تغافلــت 
والوطنيــة والجامهريــة بإجــراء انتخابــات عامــة، خشــية 

"الهزمية الكبرة"، وفق ما يقول مراقبون.
وأقــدم عبــاس يف نهايــة إبريــل/ نيســان املــايض، عــىل 
خطــوة فرديــة بتأجيــل االنتخابــات الفلســطينية، بعيــًدا 

عن أي مشاورات وطنية. 
تجــرى  أن  املقــرر  مــن  كان  رئــايس،  مرســوم  وبحســب 
العــام  يف  مراحــل   3 عــىل  الفلســطينية  االنتخابــات 
أيــار،  مايــو/   22 يف  )برملانيــة(  تريعيــة  الجــاري: 
املجلــس  وانتخابــات  متــوز،  يوليــو/   31 يف  ورئاســية 

الوطني يف 31 أغسطس/ آب.

غزة/ نضال أبو مسامح:
قــال املتحــدث باســم موظفــي "تفريغــات 2005" رامــي أبــو 
كــرش: إنــه ال توجــد نيــة صادقــة لــدى قيــادة الســلطة إلنهــاء 

هذا امللف وتسويته بطريقة قانونية.
وأشــار أبــو كــرش يف تريــح لصحيفــة "فلســطني"، أمــس، 
إىل أن قيــاديت الســلطة وحركــة "فتــح" قطعتــا وعــًدا جديــًدا 
عليهام بحل ملف "تفريغات 2005" حتى تاريخ 5 فرباير/ 

شباط املقبل.
لكنــه قلــل مــن تلــك الوعــود، مؤكــًدا أنهــا غــر جديــة وتــأيت 

كغرها من الوعود التي مل تنفذ.
عزمهــا  جانــب  إىل  راتبــه  الســلطة  قطــع  كــرش  أبــو  وعــد 

 "2005 "تفريغــات  مــن موظفــي  موظًفــا   36 رواتــب  قطــع 
الوعــود  جديــة  عــدم  دليــل  املقبلــة،  القريبــة  الحقبــة  يف 

والتريحات الحكومية.
وقــال: إن قطــع الراتــب والتهديــد بقطعــه ملوظفــني آخريــن 
مبنزلــة رســالة تهديــد "لــكل شــخص يعــرض عــىل قــرارات 

الحكومة غر القانونية والا إنسانية".
وأضــاف أن حــل ملــف "تفريغــات 2005" يتمثل يف إصدار 

مرسوم رسمي ينهي األمر بشكل واضح ورصيح.
وأكد أبو كرش أن الحكومة برام الله مل تتعامل مع قطاع غزة 
بنفس معاير التعامل مع الضفة الغربية، وهو أمر يزيد من 
معانــاة املواطنــني واملوظفــني بغزة. داعًيا يف الوقت ذاته، 

تلك الحكومة لوقف السياسة املمنهجة التي تر بالنسيج 
املجتمعي والتاريخ النضايل ألبناء شعبنا.

ا  ا وإنسانيًّ وطالب بتوقف هذه السياسة املرفوضة اجتامعيًّ
وإنهــاء ملــف "تفريغــات 2005" وإعــادة الحقوق ألصحابها، 
والرواتــب املقطوعــة بقــرارات كيديــة واصًفــا قطــع الرواتــب 

بـ"الجرمية البشعة".
ويطالــب أكــرث مــن 7 آالف موظــف يف غــزة عينتهــم الســلطة 
بني أعوام 2007-2005، باعتامدهم كموظفني رســميني، 
ورصف رواتبهــم وعاواتهــم بشــكل طبيعــي أســوة بزمائهــم 
"تفريغــات  باســم موظفــي  املوظفــني، بحســب املتحــدث 

."2005

"حسني" يحث المواطنني عىل الدفاع عن مساجدهم

"التقوى" و"الرحمن".. مسجدان مقدسيان يواجهان خطر الهدم اإلرسائييل

اعتقال ممثل قائمة انتخابية بالضفة.. 
السلطة ترفض نتائـــــــج الصنــــــــدوق

القبة الذهبية المقامة حديًثا في مسجد الرحمن ببيت صفافا بالقدس والتي أصدر االحتالل قرارًا بهدمها

أبو كرش: ال "نية صادقة" إلنهاء ملف "تفريغات 2005"

غزة/ فلسطني:
بحــق  انتهــاك،  حالــة   1260 فلســطيني  تقريــر  رصــد 
 2021 عــام  يف  الفلســطينية  اإلعاميــة  الحريــات 

املايض.
قطــاع  يف  الحكومــي،  اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  وقــال 
غــزة، ســامة معــروف، يف مؤمتــر صحفــي، لعــرض تقرير 
ُعقــد يف مقــر  املــايض،  العــام  الحريــات اإلعاميــة يف 
املكتــب أمــس، إن التقريــر ســجل 1260 حالــة انتهــاك 
بحــق اإلعاميــني، بينهــا 1070 انتهــاًكا مــن قبل ســلطات 
مواقــع  رشكات  مــع  بالتواطــؤ  اإلرسائيــي  االحتــال 
التواصــل االجتامعــي العامليــة، و190 انتهــاًكا مــن قبــل 

األجهزة األمنية التابعة للسلطة، وجهات مجهولة.
وأوضح معروف أن االنتهاكات اإلرسائيلية بحق الصحافة 
الفلسطينية، زادت خال العام املايض، وكان أرشسها 
خــال شــهر مايــو/ أيــار املــايض، يف العدوان عىل قطاع 

غزة.
ضــد  انتهــاك   100 مــن  أكــرث  رصــد  التقريــر  إن  وقــال 

الصحفيني يف قطاع غزة، خال شهر مايو فقط.
وأضاف أن عدد شهداء الصحافة ارتفع منذ عام 2000 
إىل 47 شهيًدا صحافًيا، وذلك بعد استشهاد الصحفي 
الشــهر. وذكــر معــروف  أبــو حســني خــال ذات  يوســف 
مــن  أكــرث  إصابــة   ،2021 عــام  خــال  رصــد  التقريــر  أن 
ــا، بينهــم 13 بشــظايا صواريــخ االحتــال يف  270 صحفيًّ
قطــاع غــزة خــال شــهر مايــو، كــام تــم تســجيل 176 حالــة 
اعتقــال واحتجــاز واســتدعاء وابعــاد وحبــس منــزيل بحــق 

الصحفيــني، عــدا عــن توثيــق 229 حالــة منع من التغطية 
وتعطيل عمل الصحفيني.

وبــني أنــه تــم تســجيل "192 حالــة انتهاك مــن قبل مواقع 
حســابات  وإغــاق  وتحريــض،  االجتامعــي  التواصــل 
مؤسســات إعاميــة ومواقــع إخباريــة، يف إطــار محاربــة 

املحتوى الفلسطيني".
وكثرا ما يتهم الفلسطينيون، موقع فيسبوك، تحديدا، 
إغــاق  طريــق  عــن  الفلســطيني"،  "املحتــوى  مبحاربــة 

حسابات النشطاء واملؤسسات.
وأضــاف التقريــر أنــه تم رصــد "123 حالة تدمر وتحطيم 
واقتحام ملؤسسات ومنازل ومطابع ومركبات صحفيني، 
إضافــة إىل 45 حالــة مصــادرة معــدات وســحب هويــات 
ومنــع مــن الســفر، وكذلك 34 حالــة تعذيب ومضايقات 

داخل السجون وفرض غرامات مالية".
وبشــأن االنتهــاكات الداخليــة، قــال التقريــر إنه "ســّجل ما 
يقارب من 190 انتهاكا، أبرزها كان تغول األجهزة األمنية 

التابعة للسلطة بالضفة الغربية عىل الصحفيني".
لتأمــني  "بالتحــرك  الــدويل  املجتمــع  معــروف،  وطالــب 
يف  العاملــة  اإلعــام  ولوســائل  للصحافيــني  الحاميــة 
فلســطني ووضــع حــد إلفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن 

العقاب".
التحــرك  بــرورة  املعنيــة  الحقوقيــة  الجهــات  وناشــد 
"لوقــف جرائــم االحتــال بحــق اإلعاميــني الفلســطينيني 
صحفيــا   19 عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  الفاعــل  والتدخــل 

معتقًا يف سجون االحتال".

جانب من المؤتمر الصحفي أمس        ) تصوير / ياسر فتحي (
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دمشق-غزة/ نور الدين صالح:
الدميقراطيــة  للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  عــدَّ 
لتحرير فلســطني ونائب رئيســها يف إقليم ســوريا رايض 
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ترصيحــات  رحّيــم 
العالقــة  يف  ســلبيا  وتؤثــر  "توترييــة"  الرجــوب  جربيــل 
مــع حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، وُتعيــق إمكانيــة 

الوصول إىل تحقيق الوحدة الوطنية.
وكان الرجوب زعم يف مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، 
أن "حاس ليس لديها موقف واضح لجهة امليض نحو 

الرشاكة الوطنية".
أن  "فلســطني"  صحيفــة  مــع  حــوار  يف  رحيــم  وأضــاف 
واالحتقــان،  التوتــر  حالــة  تزيــد  الرجــوب  ترصيحــات 
وتنعكــس عــى مجمــل القضايــا الوطنية مبــا يعيق إمتام 
املصالحــة، كــا أنهــا تعيــق أي مبــادرة مُيكــن أن تصــل 
بالشــعب الفلســطيني إىل بــر األمــان، والخــروج من حالة 

االنقسام التي يعيشها عى مدار السنوات املاضية.
وشــدد عــى أهميــة اســتعادة منظمــة التحريــر عافيتهــا 
لتجاوز حالة االنقســام التي دّمرت الشــعب الفلسطيني 
وأعاقت إمكانية الوصول السرتاتيجية وطنية متكنه من 

مواجهة االحتالل اإلرسائييل النتزاع الحقوق الوطنية.
وجــدد التأكيــد عــى أهميــة اســتعادة الوحــدة من خالل 
حــوار وطنــي شــامل وصوال إلعادة بناء النظام الســيايس 
كل  مــن  كاملــة  ومبشــاركة  دميقراطيــة  أســس  عــى 
فصائــل العمــل الوطنــي، مشــريا إىل أن الوضــع القائــم 
يف الســاحة الفلســطينية ال مُيّكــن شــعبنا مــن الخــروج 
مــن عنــق الزجاجــة والوصــول لــدور كفاحــي يف مواجهــة 

االحتالل.
وطالــب مبزيــد مــن الضغــط الجاهــريي عــى الســلطة 
الحالــة  ُتخــرج  وطنيــة  وحــدة  إىل  للوصــول  اللــه  بــرام 
الفلســطينية مــن االنقســام إىل فضــاء الوحــدة الوطنيــة، 
املشــحونة  القامئــة  الحالــة  مــن  الخــروج  إىل  داعيــا 

بالتشنجات، والتوقف عن الترصيحات التوتريية.
إلغاء جلسة "المركزي"

ألغتهــا  التــي  املركــزي  املجلــس  بجلســة  يتعلــق  وفيــا 
حركــة فتــح، أرجــع رحيــم ســبب اإللغــاء إىل عــدم توصــل 
فصائــل العمــل الوطني داخــل املنظمة وخارجها التفاق 
عى جدول أعال الجلسة، مبا يفي بإعادة بناء النظام 
واالتفــاق  والرئاســية  الربملانيــة  واالنتخابــات  الســيايس 

عى اسرتاتيجية وطنية.
املركــزي  أعــال  جــدول  عــى  التوافــق  عــدم  أن  ورأى 
ســيزيد األمــور تعقيــدا يف الســاحة الفلســطينية، "ولــن 
نتمكــن كفلســطينيني مــن التقــدم خطــوات باتجــاه بنــاء 

النظام السيايس أو معالجة حالة االنقسام ونتائجها".
وانتقــد سياســة حركــة فتــح القامئــة عــى التفــرد وإقصــاء 
مســتدال  سياســاتها،  لبعــض  الرافضــة  الشــخصيات 
عــى ذلــك بعــدم دعــوة عــدد مــن القيــادات الفتحاويــة 
مثــل األســري املحــرر فخــري الربغــويث، لحضــور اجتــاع 
املجلــس الثــوري للحركــة الــذي ُعقــد يف الخامــس مــن 

يناير/ كانون الثاين الجاري.
متــارس  مل  والســلطة  فتــح  قيــادة  "لألســف  وأضــاف 
تيــارات  تضــم  التــي  الحركــة،  توحيــد  باتجــاه  سياســة 
إجــراءات  أن  مؤكــدا  ذاتهــا"،  عــى  ومنقســمة  مأزومــة 
قيــادة الحركــة تنعكــس ســلبيا عــى العالقــة القامئــة بني 

مكوناتها الداخلية.
الوطنيــة  الحركــة  ومعــاىف يف  منظــم  "أي جســم  وتابــع 
الفلســطينية،  األوضــاع  مجمــل  عــى  إيجابــا  ينعكــس 

والعكس كذلك أيضا".
غياب الديمقراطية 

وحــول واقــع الضفــة الغربيــة املحتلــة وتكثيــف الســلطة 
حمالتهــا األمنيــة، أكــد رحيــم أن غيــاب الدميقراطية يف 
الحياة السياسية للنظام السيايس ينعكس بشكل حاد 
وخطــري جــدا عــى أوضــاع الشــعب الفلســطيني ســواء 

املعيشية أو التي لها عالقة باملواجهة مع االحتالل.
وشــدد عــى رضورة توقــف الســلطة عــن إجراءاتهــا ذات 
العالقــة بتكميــم األفــواه وتغييــب الصــوت الحــر، ملــا لها 
انعكاســات ســلبية عى الشــارع الفلســطيني يف الضفة 
الغربيــة، منبهــا إىل أن الحريــة الدميقراطية هي املخرج 

الرئيــس لحــل القضية الفلســطينية، واملدخل لتصويب 
العالقة بني فصائل العمل الوطني.

عــى  إيجابيــا  ينعكــس  الدميقراطيــة  تحقيــق  أن  وبــنّي 
النظام الفلسطيني واالستعداد الكفاحي لدى الشعب 

يف مواجهة سياسات االحتالل.
وحــول لقــاءات قيــادات الســلطة مع االحتالل، أشــار إىل 
أن الشــعب الفلســطيني جــرّب نهــج املفاوضــات عــى 
مــدار أكــر مــن ربــع قرن، وما أســفرت عــن تراجع القضية 

الوطنية وتغول االحتالل.
ووصــف اللقــاءات بـ"الضــارة" وأنهــا تنعكــس ســلبيا عــى 
أوضــاع الفلســطينيني، كــا أنهــا مل تقــدم شــيئا للســلطة 

يعينها عى حكمها يف الضفة الغربية.
وكان رئيــس مخابــرات الســلطة ماجــد فــرج قــد التقى مع 
وزيــر خارجيــة االحتــالل يائــري لبيــد، وناقشــا قضايا أمنية 
فقــط، حســب مــا كشــفت القنــاة 13 العربيــة، ُمقتديــا 
بنهــج رئيــس الســلطة محمــود عبــاس الــذي التقــى وزيــر 
قبــل  األخــري،  منــزل  غانتــس يف  بينــي  االحتــالل  جيــش 
التنســيق  ســلطته  مواصلــة  لــه  أكــد  حينــا  أســبوعني، 

األمني ومالحقة املقاومة يف الضفة الغربية.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
رساب  خلــف  الســلطة  قيــادات  تلهــث 
حايــة  يعــزز  الــذي  األمنــي  التنســيق 
ويحــرم  ــا  أمنيًّ اإلرسائيــيل  االحتــالل  دولــة 
الفلســطينيني مــن النيــل مــن جيشــها الــذي 

يقتل املدنيني لياًل ونهاًرا.
تتجاهــل  -التــي  القيــادة  تلــك  وتحــرص 
التنســيق  لوقــف  الوطنيــة  الدعــوات 
الحــني  بــني  لقــاءات  عقــد  عــى  األمنــي- 
لبحــث  االحتــالل  حكومــة  قــادة  مــع  واآلخــر 
القضايــا األمنيــة فقــط عــى حســاب أزمــات 
والحياتيــة  اإلنســانية  الفلســطيني  الشــارع 

واالقتصادية.
ماجــد  الســلطة  مخابــرات  رئيــس  والتقــى 
لبيــد،  يائــري  االحتــالل  خارجيــة  وزيــر  فــرج 
مؤخــًرا، وناقشــا قضايــا أمنيــة فقــط، بحســب 
رئيســه  بنهــج  ُمقتدًيــا  العربيــة،   )13( القنــاة 
جيــش  بوزيــر  التقــى  الــذي  عبــاس  محمــود 
األخــري،  منــزل  يف  غانتــس  بينــي  االحتــالل 
قبــل أســبوعني، حينــا أكــد لــه اســتمراره يف 
يف  املقاومــة  ومالحقــة  األمنــي  التنســيق 

الضفة.
الشــؤون  معلــق  ســيانتوف  حيــزي  ــق  وعلَّ
العربية يف القناة قائاًل: إن اللقاء "يعد دفًئا 
آخــَر يف العالقــات بــني )إرسائيــل( والســلطة 

كا حدث يف لقاء أبو مازن وغانتس".

رام الله-غزة/ صفاء عاشور:
اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز  مديــر  طالــب 
رحــال،  عمــر  د.  "شــمس"  والدميقراطيــة 
املســؤولني  مبحاســبة  الصحــة  وزارة 
الفعليــني عــن رفــض مستشــفى النجــاح يف 
نابلس اســتقبال حالة الطفل ســليم النوايت 
وتقديــم العــالج لــه، يف حــني طالــب مركــز 
اشــتية  حكومــة  اإلنســان  لحقــوق  امليــزان 
بإعــادة النظــر يف إجــراءات العــالج بالخــارج 

ملرىض قطاع غزة.
النــوايت )16 عاًمــا(، األحــد  وتــويف الطفــل 
الطبــي  فلســطني  مجمــع  داخــل  املــايض 
مبدينــة رام اللــه، وذلــك بعــد تدهــور صحته 
مستشــفيات  عــدة  رفــض  إثــر  الصحيــة، 
يف الضفــة الغربيــة اســتقباله بحجــة وجــود 
قــرار بالتوقــف عــن اســتقبال مــرىض األورام 

بسبب تراكم الديون عى السلطة.
وبنّي رحال يف ترصيح لصحيفة "فلسطني" 
أمــس، أن الســلطة وقعــت وانضمــت للكثري 

منســق شــؤون املناطق يف جيش االحتالل، 
"يف حني يعمل عباس وقادة أجهزة السلطة 

كرؤساء بلديات لدى هذه اإلدارة".
الكثــري  تدفــع  الســلطة  ترصفــات  أن  وبــنيَّ 
الفلســطيني  الشــارع  لــدى  التســاؤالت  مــن 
االحتــالل  للقــاء  الســلطة  قيــادة  لهفــة  حــول 
الــذي يقتــل الفلســطينيني ويواصــل تهويــد 
الوطنيــة  القــوى  للقــاء  تكــرتث  وال  القــدس، 

لتمتني وتحصني الجبهة الداخلية. 
أن  يعلــم  الشــعب  "لكــن  واســتدرك: 
الســلطة تســعى لتأمــني وجودهــا وامتيــازات 
اعتبــار  قياداتهــا واملقربــني منهــا دون أدىن 
للمصلحــة الوطنيــة العليا للشــعب والقضية 
الســيايس  املحلــل  وتوقــع  الفلســطينية". 
يحــاول  التــي  الســلطة  سياســة  تبقــى  أن 
بوابــة  عــرب  أنفســهم  تســويق  قادتهــا  بعــض 
)إرسائيــل(، واالســتناد إىل جدارهــا لتحقيــق 
االمتيــازات الشــخصية عى حســاب القضية 
ومصالح الشــعب الفلســطيني والتغول عى 

مقدراته.
توجه إسرائيلي

اللــه  رام  مــن  الســيايس  الباحــث  ورأى 
عصمــت منصــور، أن اللقاءات هدفها تعزيز 
الرغبــة اإلرسائيليــة بعــدم التوجه ملفاوضات 
سياســية أو املــيض باتجــاه "حــل الدولتــني" 
بــل تعزيــز الحالــة األمنيــة لـ)إرسائيــل( ودعــم 

املستحقات املالية"، الفتًا إىل أن األخالق 
الفلســطيني  الشــعب  وأخــالق  الطبيــة 
العــون  كل  تقديــم  تتطلــب  كانــت  وقيمــه 
واملســاعدة للنــوايت. وطالــب مركز امليزان 
بإعــادة  اشــتية  حكومــة  اإلنســان  لحقــوق 
النظــر يف إجــراءات العــالج بالخارج ملرىض 
الــدويل  املجتمــع  طالــب  كــا  غــزة،  قطــاع 
لوقــف  االحتــالل  ســلطات  عــى  بالضغــط 
تحــول  التــي  واملعوقــات  العراقيــل  وإنهــاء 
املستشــفيات  إىل  املــرىض  وصــول  دون 
والداخــل  الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينية 
املحتــل، وإزالــة العراقيــل التــي تحــول دون 
باألجهــزة  غــزة  قطــاع  مستشــفيات  تزويــد 
لعــالج  الرضوريــة  والعالجيــة  التشــخيصية 
حريــة  وضــان  حياتهــم.  وإنقــاذ  املــرىض 
الحركــة للمــرىض ومرافقيهــم دون أي تأخــري 

أو إبطاء.
إىل  االختصــاص  جهــات  املركــز  ودعــا 
التحقيــق يف وفــاة الطفــل النــوايت والســيا 

االجتاعيــة  القضايــا  صعيــد  عــى  حتــى 
ُيبــدي عبــاس اهتامــه الكبــري بالتواصــل مــع 
االحتــالل  دولــة  رئيــس  هاتــف  إذ  االحتــالل، 
لــه التعــازي بوفــاة  م  إســحاق هرتســوغ، وقــدَّ

والدته أورا هرتسوغ.
تثبيت وجودها

الكاتــب واملحلــل الســيايس عــاد محســن، 
قال إن السلطة استبدلت املسارات الثالثة 
املتوازيــة وهــي التنســيق األمنــي مــع األفــق 
الســيايس مــع النهــوض والتنميــة االقتصادية 

التي كانت موجودة سابًقا.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  محســن  وأوضــح 
األفــق الســيايس انعــدم وبقيــت التســهيالت 
االقتصاديــة مقابــل التنســيق األمني، وهو ما 
تقــوم عليــه فكــرة "الســالم االقتصادي" الذي 

تريده حكومات االحتالل املتعاقبة.
وجودهــا  لتثبيــت  تســعى  الســلطة  أن  ورأى 
القاعــدة  خــرت  بعدمــا  األرض  عــى 
وبعــض  االحتــالل  بوابــة  عــرب  لهــا،  الشــعبية 
التســهيالت التــي يقدمهــا من أجل اســتعادة 
التــي  الشــعبية  الحاضنــة  مــن  القليــل"  "ولــو 
املواطنــني  بحــق  ســلوكها  بســبب  فقدتهــا 
يف الضفــة وعقوباتهــا عــى غــزة وغريهــا مــن 
اإلجراءات. وفًقا لقوله، فإن اللقاءات تندرج 
ضمــن ســياق اإلقــرار مبنهــج روابــط القرى يف 
يحكمهــا  التــي  املدنيــة"  "اإلدارة  مواجهــة 

التــي  الدوليــة  واملواثيــق  االتفاقيــات  مــن 
تجعــل مــن حــق الطفــل النــوايت وغــريه مــن 
املــرىض تلقــي التطبيــب والرعايــة الصحيــة 
غــري  النــوايت  عــالج  "عــدم  عــادًا  الكاملــة، 
تحجــج  إن  رحــال:  وقــال  بتاتــًا".  مقبــول 
عــى  لهــا  ديــون  بوجــود  النجــاح  مستشــفى 
لعــدم  لهــا، وال ســبب  ليــس عــذرا  الســلطة 
اســتقبال هذا املريض وغريه من املرىض، 
غــري  تــرصف املستشــفى  أن  مشــددًا عــى 

أخالقي.
وأشــار إىل أنــه العديــد مــن الخيــارات كانت 
متاحــة للمستشــفى لحــل مشــاكلها املاليــة 
مــع وزاريت الصحــة واملالية غري طرد الطفل 
لوســائل  الخــروج  بإمكانهــا  وكان  النــوايت، 
اإلعــالم والقــول "إنهــا ال تــزال تقــدم خدمــة 
التطبيب للمرىض من كل املحافظات رغم 

وجود مستحقات مالية عى الوزارات".
عــالج  املستشــفى  بإمــكان  "كان  وتابــع: 
عــن  الحديــث  يتــم  والحقــًا  الطفــل، 

استقرار السلطة. وقال منصور خالل حديثه 
إىل  تــؤدي  اللقــاءات  إن  "فلســطني":  مــع 
تقزيــم دور الســلطة واقتصارهــا عــى األمــور 
االتصــاالت  أن  مؤكــًدا  واليوميــة،  الحياتيــة 
واللقــاءات تخــدم الطــرف اإلرسائييل وفكرته 
يف تكريــس "الســالم االقتصــادي" وتقليــص 

سقف القضية الفلسطينية.
بأوضــاع  معنيــة  غــري  )إرسائيــل(  أن  وبــني 
يف  نظرتهــا  ُتركــز  لذلــك  الفلســطينيني، 
عــى  الســلطة  مســؤويل  مــع  اجتاعاتهــا 
الجانــب األمنــي واســتمرار التنســيق بينهــا، 
للعالقــة  الفعــيل  التقزيــم  هــو  "وهــذا 
املصلحــة  يخــدم  مبــا  بينهــا  والتواصــل 
الســلطة  مصالــح  أن  وأوضــح  اإلرسائيليــة". 
مــع االحتــالل باتــت أمــًرا ال ميكــن فصلــه عــن 
بعضه، مضيًفا: "أصبحت املصلحة مرتبطة 
ببقــاء الســلطة، وهــذا املعيــار الــذي يحــدد 
عــن  والتغــايض  األمنــي  والتعــاون  اللقــاءات 

كل األبعاد السياسية".
وتوقع املحلل الســيايس أن تشــهد املرحلة 
وتعزيزهــا  اللقــاءات  اســتمرار  القادمــة 
وتكثيفهــا لضــان بقاء الوضع القائم كا هو 
الفلســطينية،  عــى حســاب املصالــح  عليــه 
الــذي  املســار  باتجــاه  تذهــب  "فالســلطة 
ترســمه )إرسائيل( والقائم عى مبدأ الســالم 

االقتصادي".

حيــث  بالخــارج،  العــالج  دائــرة  إجــراءات 
جــرى تحويلــه إىل مستشــفيات تعلــم وزارة 
الصحة أنها ال تتلقى -كا ادعى مستشفى 
طرفهــا  مــن  جديــدة  حــاالت  مثــال-  النجــاح 
أو  الــوزارة  الديــون املرتاكمــة عــى  بســبب 
بســبب عــدم اختصــاص بعــض منهــا، يضــع 
تســتوجب  الــوزارة  عــى  كبــرية  مســئولية 

التحقيق فيها.
وأوضــح املركــز أن رفــض مستشــفى النجــاح 
الطفــل  الطبــي اســتقبال  ومجمــع فلســطني 
النــوايت، ال ميكــن تربيــره أخالقيــا وقانونيــا، 
ويف  فيــه  التحقيــق  أيضــا  ويســتوجب 
مالبســاته، داعيــا املجتمــع الدويل ومنظمة 
املنظــات  مــن  وغريهــا  العامليــة  الصحــة 
قــدرات  لتطويــر  الســعي  إىل  والــوكاالت 
ورفدهــا  غــزة  قطــاع  يف  املستشــفيات 
خدمــات  لتوفــري  الرضوريــة  بالتجهيــزات 
وغــريه  الرطــان  ملــرىض  الصحيــة  الرعايــة 

من األمراض الخطرية.

عضو المكتب السيايس للجبهة الديمقراطية رايض رحّيم لصحيفة "فلسطني":

ترصيحــــات الرجـــوب "توترييـــة" وال تخــدم الوحدة.. 
ق األزمــــة وتغييــب السلطـــة "الديمقراطيــــة" ُيعمِّ

عباس يعزي "هرتسوغ" وفرج يلتقي "لبيد"

السلطة تحافظ عىل دفء عالقتها 
مع )إرسائيل( وتتجاهل مصالح الشعب

راضي رحّيمراضي رحّيم

فارق الحياة عىل الباب

مطالبة بمحاسبـة المسؤولني عن طرد النوايت من المستشفى

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعــد أيــام مــن وفــاة الطفــل املريــض بالرطــان ســليم 
النــوايت، نتيجــة رفــض اســتقباله مــن قبــل مستشــفى 
دائــرة  وتلكــؤ  نابلــس،  مدينــة  يف  الجامعــي  النجــاح 
الخدمــة يف وزارة الصحــة يف متابعــة قضيــة الطفــل 
إىل  الــوزارة  لجــأت  لــه،  املناســب  العــالج  وتوفــري 
الهــدري  الطبيــة هيثــم  التحويــالت  نقــل مديــر دائــرة 
إىل منطقــة جنــوب الخليــل وهــو مــا أثــار حالــة رفــض 

وغضب من قبل األهايل.
غــزة  مــن  النــوايت  الطفــل  والــد  محــاوالت  تنجــح  ومل 
إلدخاله إىل قسم األورام يف مستشفى النجاح، بعد 
رفــض إدارة املستشــفى الســاح لــه بذلــك، وعللــت 
وطالبتــه  الســلطة،  عــى  املرتاكمــة  بالديــون  ذلــك 

بالعودة لغزة، وتويف طفله يف طريق العودة.
وأمــام حالــة الغضــب الشــعبي، قــررت وزيــر الصحــة 
دائــرة  مديــر  نقــل  كيلــة،  مــي  اللــه  رام  حكومــة  يف 
دورا  مدينــة  إىل  الهــدري  هيثــم  الطبيــة  التحويــالت 
بــداًل منــه،  جنــوب الخليــل، وتعيــني عفيــف عطاونــة 
وذلــك للهــرب مــن مســؤولياتها. ورفــض أهايل مدينة 
دورا جنوب الخليل، قرار وزيرة الصحة، نقل الهدري 
إىل منطقتهــم. وأكــد الناشــط يف مدينــة دورا معــاذ 
يرفضــون  الخليــل،  أهــايل جنــوب مدينــة  أن  عقيــل، 
نقــل الهــدري إىل منطقتهــم، خاصــة بعــد حادثــة وفاة 
مستشــفيات  يف  اســتقباله  وعــدم  النــوايت  الطفــل 

الضفة الغربية املحتلة.

"فلســطني"،  لصحيفــة  حديثــه  يف  عقيــل  ووصــف 
قرار وزيرة الصحة بـ"الخاطئ"، وقال: "نحن كشــباب 
وأبنــاء مدينــة دورا نرفــض تعيــني هيثم الهدري مديًرا 

لصحة الجنوب وأنه ال مكان له بيننا".
مــع  يتعامــوا  لــن  الخليــل  جنــوب  "أهــايل  وأضــاف: 
الهدري إطالًقا، وسيقومون ببذل كل ما يستطيعون 
حتــى تتــم معاقبتــه ووقــف قــرار نقلــه إىل منطقتهــم"؛ 

عقاًبا له عى الحادثة.
وأوضــح أن هنــاك حملــة شــعبية عــرب مواقــع التواصل 
جنــوب  إىل  الهــدري  انتقــال  ترفــض  االجتاعــي، 
الخليــل، وتطالــب بوقــف القــرار، مشــدًدا عى أنه لن 

تتوقف الحملة حتى يتم الرتاجع عن قرار نقله.
وزارة  قــرار  رجــب،  نــور  الناشــط  وصــف  جهتــه،  مــن 

الصحة بنقل الهدري، خطوة انتقامية.
الســلطة  "إن  "فلســطني":  لصحيفــة  رجــب  وقــال 
تعاقــب أهــايل جنــوب الخليل بنقــل الهدري، وتؤكد 
أن املنطقة مهمشة وال يوجد أي اهتام بها من قبل 

الحكومة".
وأوضــح أن حكومــة اشــتية تنظــر إىل جنــوب الخليــل، 
بأنهــا "مقــربة األحيــاء، أو صحــراء قاحلــة، لذلــك تقوم 
بإرسال أي موظف تريد معاقبته لها،" وهو ما حدث 

مع الهدري.
وشــدد رجــب عــى أن األهــايل ســيواصلون الضغــط 
عى السلطة من أجل وقف نقل الهدري إىل جنوب 

الخليل ووقف التهميش يف تلك املناطق.

بعد وفاة الطفل النوايت
أهايل الخليل لـ"وزيرة الصحة": 

لسنــــا منطقـــة "عقــــاب" 
ونرفض قرار نقل "الهدري"
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تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب 
إىل املدعى عليه/ ضياء طلعت فارس محسن من رصفند العامر وسكان رفح 
هويــة 400623377 ومجهــول محــل اإلقامــة يف دولــة تركيــا. لقــد حكــم عليــك 
بتاريــخ 2021/12/28م يف الدعــوى أســاس 2021/817 وموضوعهــا تفريــق 
زوجتــك ومدخولتــك  قبــل  مــن  عليــك  واملقامــة  والتعليــق  الهجــر  مــن  للــرر 
بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة حنــن زكريــا منصــور النحــال مــن رفــح وســكان 
بينونــة  بائنــة  واحــدة  منــك طلقــة  بتطليقهــا  وذلــك   405804030 رفــح هويــة 
صغــرى دفًعــا للــرر الحاصــل لهــا مــن هجــرك وتعليقــك لهــا بــا ســبب رشعــي 
ا بحقك  أو عــذر مقبــول وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونية حكــاًم غيابيًّ

قابا لاعرتاض واالستئناف، لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 2022/1/13

قايض رفح الرشعية
الشيخ الدكتور/ أمين خميس حامد

دولة فلسطن 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية 

اخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد 
الســادة/ 1.رزق ســليامن حســن أبو مراحيل من ســكان النصريات 2.اميان 

سامة حسن أبو مراحيل من سكان النصريات 
نظرا لعدم توقيعكم عىل أوراق معاملة التسجيل املجدد التي تخص املواطن/ 
خالــد ســليامن عــودة أبــو هويشــل هويــة رقــم 943915389 مــن ســكان منطقــة 
)حســب  ماليــة   "1" القســيمة  يف  مربــع"  "1674مــرت  مســاحته  والبالــغ  الربيــج 
ادعــاء املواطــن( مــن القطعــة 5 ماليــة )حســب ادعــاء املواطــن( مــن أرايض وادي 
غــزة وحيــث انكــام جــريان لــأرض الخاصــة باملواطــن املذكــور مــن الجهــة الرشقيــة 
املعاملــة  إمتــام  عــىل  اعــرتاض  أي  لديكــم  كان  اذا  بانــه  العلــم  نرجــو  والغربيــة 
املذكــورة أعــاه عليكــم اثبــات اعرتاضكــم حســب األصــول ومراجعتنــا خــال 15 
يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم اخطارنــا هــذا او احضــار حكــم قضــايئ بالخصــوص خال 
تلك الفرتة واال سيتم السري يف املعاملة حسب اإلجراءات املثبتة لدينا قانونا 

حرر يف: 2022/1/9م
دائرة التسوية 
اإلدارة العامة للمساحة 

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة – دائرة التسوية 

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة – دائرة التسوية 
اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم ان السيد/ خالد سليامن عودة أبو هويشل قد تقدم لتسجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعــدي عــىل حقوقــه ان يتقــدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعان.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: خالد سليامن عودة أبو هويشل / الربيج

2. اسم املدينة او القرية: وادي غزة 

3.اسم موقع االرض: وادي غزة 

4. رقــم القســيمة: 1"ماليــة" )حســب ادعــاء املواطن(  رقــم القطعة: 5"مالية 

" )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مريي املساحة: 1674م2  الحصة: كاما  

5. الحدود مبوجب املخطط

الرشقي: رزق حسن سليامن أبو مراحيل  ، الغريب: اميان سامة حسن أبو مراحيل
الشاميل: امري يوسف حمدان دغمش ، الجنويب: عيىس سليامن حسن أبو مراحيل 
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: الــت اليــه بالــرشاء مــن عيــىس ســليامن 

حسن أبو مراحيل والتي الت اليه بالرشاء من اميان سامة حسن أبو مراحيل 
والتي الت اليها بالرشاء من حسن ومصطفى ومحمد أبناء سليامن حسن أبو 
مراحيــل والتــي الــت اليهــم باملــرياث مــن ســليامن حســن أبــو الحاج أبــو مراحيل 

واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لريبة األماك بوزارة املالية 
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

يف الطلب رقم 2022/28
يف القضية الحقوقية رقم 2021/154

املســتدعيان/ 1. محمد يحيى عبد الرحمن الفرا    2. مصطفى كامل عبد 
الرحمن الفرا ،وكيلهام املحامي/ إياد صبحي الفقعاوي. 

املستدعي ضده/ أحمد عبد الحافظ أحمد عياد )مجهول محل اإلقامة(.
 نوع الدعوى/ حقوق. 

قيمة الدعوى /18000 دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف القضية الحقوقية رقم: 2021/154 
إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعين قــد أقامــا عليــك 
دعوی )حقوق رقم 2021/154( اســتناًدا إىل ما يدعيانه يف الئحة دعواهام 
املرفــق لــك نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة، لذلــك يقتــي 
عليك الحضور إىل هذه املحكمة خال خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
هــذه املذكــرة، كــام يقتــي أن تــودع قلم هــذه املحكمة ردك التحريري خال 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة، علــاًم أنــه قــد تحــدد لهــا 
جلسة 2022/2/3 لنظر الدعوى، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعين أن يسريا يف دعواهام حسب األصول.
 تحريرًا يف: 2022/01/13

رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ .  شادي سويدان

أعلــن أنــا/ حســن منــار حســن العايــدي عــن فقد جواز ســفري 
الفلسطيني والذي يحمل هوية رقم 405221805 فالرجاء 

ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد جواز 
سفر

رام الله-غزة/ نضال أبو مسامح:
يقاطــع األرسى اإلداريــون، محاكــم 
االحتــال اإلرسائيــي تحــت شــعار 
العــام  بدايــة  منــذ  حريــة"  "قرارنــا 
الجديد، رفًضا لاعتقال اإلداري.

وأكــد رئيــس هيئــة شــؤون األرسى 
بكــر،  أبــو  قــدري  واملحرريــن 
قــرار  يف  اإلداريــن  اســتمرار 
املقاطعــة حتــى تحقيــق مطالبهــم 

القانونية.
ترصيــح  يف  بكــر  أبــو  وأوضــح 
أمــس،  "فلســطن"،  لصحيفــة 
وفعاليــات  حمــات  هنــاك  أن 
جامهرييــة يف الداخــل والشــتات 
وعواصــم أوروبيــة لتســليط الضــوء 
عىل الحكم اإلداري غري القانوين.

ووصف أوضاع األرسى يف سجون 

خان يونس/ فلسطن: 
للدعــوة  العامــة  اإلدارة  نفــذت 
والشــئون  األوقــاف  بــوزارة  واإلرشــاد 
الدعويــة  القافلــة  مــرشوع  الدينيــة 
يونــس،  خــان  محافظــة  يف  الكــربى 
مبشاركة )30( داعية, بحضور وكيل 
وزارة األوقــاف د.عبــد الهــادي األغــا، 
ومديــر أوقــاف خــان يونــس د.محمــد 
الدعــوة  دائــرة  ومديــر  الغلبــان, 
املجتمعيــة واإللكرتونيــة يوســف أبــو 

معيلق.
التــي  األهميــة  عــىل  د.األغــا  وأكــد 
خاصــة  املــرشوع  هــذا  يكتســبها 
وأنــه ُيعــد واحــدًا مــن أوجــه النشــاط 
الــذي  املتنــوع،  الجامعــي  الدعــوي 
الدعــاة  مــن  مجموعــة  فيــه  يشــارك 

االحتال بـ"الســيئة للغاية"، بفعل 
إجــراءات وقــرارات إدارة الســجون، 
الفًتــا إىل أن األخــرية تغلــق بعــض 
تفــي  نتيجــة  األرسى  أقســام 

فريوس كورونا بينهم.
وقــال إن املســاس بقضيــة األرسى 
ا، ولن نقبل املساس  مرفوض نهائيًّ
بهــم تحــت أي ظــرف مــن الظروف، 
وســنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا 

تجاههم.
الهيئــات  بكــر  أبــو  وطالــب 
جــادة  بوقفــة  والدوليــة  األمميــة 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  تجــرم 
عــىل  والعمــل  األرسى،  ضــد 
إلنهــاء  والفــوري  العاجــل  التدخــل 
األرسى  بحــق  اإلداري  االعتقــال 

الفلسطينين.

املهرة الذين ميتلكون املقدرة عىل 
فــن إبــاغ النــاس، وتوصيــل الرســالة 
بالحكمــة  ومقبولــة  ســهلة  بصــورة 

واملوعظة الحسنة.
وأوضــح أن القافلــة الدعويــة الكــربى 
جــدران  داخــل  جهدهــا  ينحــرص  ال 
عــىل  التحــرك  بــل  فقــط،  املســاجد 
تواجدهــم،  أماكــن  يف  النــاس  كل 
داعيــًا الدعــاة إىل التقــرب من الناس 

وتفقد أحوالهم وتعزيز صمودهم.
األوقــاف هــذا  وشــكر وكيــل وزارة 
الــذي  الكبــري  الدعــوي  الجهــد 
واإلرشــاد  الدعــوة  دائــرة  تنفــذه 

االحتــال  ســلطات  وتتــذرع 
رسيــة"  "ملفــات  بوجــود 
للمعتقلــن وال ميكــن الكشــف 
يعــرف  فــا  مطلًقــا،  عنهــا 
مــدة  محاميــه  وال  املعتقــل 
محكوميتــه وال التهمــة املوجهة 
واضــح  خــرق  يف  وذلــك  إليــه، 
ورصيــح لبنــود القانــون الــدويل 
)إرسائيــل(  لتكــون  اإلنســاين، 
الجهة الوحيدة يف العامل التي 

متارس هذه السياسة.
نحــو  ــا  إداريًّ االحتــال  ويعتقــل 
500 معتقل فلسطيني، بينهم 

أربعــة قارصيــن وأســرية واحدة، 
من بن نحو 4600 أسري، وفق 

نادي األسري.

بالوزارة، منوها إىل أن األوقاف لن 
تدخــر جهــدا يف القيــام بواجباتهــا 

الدعوية تجاه املجتمع.
القافلــة  أن  الغلبــان  أوضــح  بــدوره 
الجــدول  وفــق  أنشــطتها  نفــذت 
للــدروس  االدارة  أعدتــه  الــذي 
جهــات  مــع  بالتعــاون  الوعظيــة 
واســتهدفت  االختصــاص، 
واملستشــفيات،  املســاجد، 
والســجون والنظــارات، واألســواق، 
وزيــارة  واملتنزهــات،  واملقاهــي 
املحافظــة  يف  العلــامء  مــن  عــدد 
لتعزيــز أوارص املحبــة والتواصــل.

الرساج يشيد بدور 
المبادرات المجتمعية يف 

تعزيز روح االنتماء لغزة
غزة/ فلسطن:

أشــاد رئيس بلدية غزة، د. يحيى الرساج، بدور املبادرات املجتمعية 
يف تعزيز روح االنتامء واملبادرة لدى الغزين، واملشاركة يف تحسن 

واقع الشوارع والبنية التحتية يف مدينة غزة.
وأكــد الــرساج يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن املجلــس البلــدي وضــع 
عــىل ســلم أولوياتــه تعزيــز سياســة املشــاركة املجتمعيــة يف صناعــة 
القــرار وتنفيــذه، وتشــجيع املبــادرات املجتمعيــة والشــبابية النوعيــة 

التي تخدم املدينة.
وأوضح أن البلدية عىل استعداد الحتضان ورعاية املبادرات الخاقة 
انجاحهــا  ســبيل  يف  لديهــا  املتاحــة  اإلمكانيــات  وتوفــري  واملبدعــة 
وتوسيعها ضمن مساعي املجلس البلدي للنهوض بواقع مدينة غزة، 

وتحسن األوضاع الصحية والبيئية والحياتية للغزين. 
بواقــع  لارتقــاء  حثيثــة  جهــوًدا  تبــذل  البلديــة  أن  إىل  الــرساج  ونــوه 
املدينــة والخدمــات املقدمــة للمواطنــن، وتعزيــز مبــدأ الرشاكــة مــع 
مختلــف القطاعــات واملؤسســات يف املدينــة، بهــدف تحقيق التنمية 

املستدامة، وتنفيذ مشاريع خدماتية وتطويرية جديدة.
 120 يذكــر أن بلديــة غــزة احتضنــت خــال العامــن املاضيــن نحــو 
مبــادرة، والتــي كان أبرزهــا؛ سلســلة مبــادرات "حنعمرهــا"، وتعاونيــة 
البحر إلنا، ومبادرة بيتكم عامر، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مشــاركة 

املجتمع املحي ودعم واملوهوبن واملبدعن.

غزة-رام الله/ محمد األيويب:
شــارك مئــات املواطنــن يف قطــاع غــزة والضفــة 
األســري  مــع  وقفتــن  يف  املحتلــة،  الغربيــة 
املريــض بالرسطــان نــارص أبو حميــد، الذي دخل 
يف غيبوبة لليوم العارش عىل التوايل، إذ يعاين 
ا  انتكاسة صحية خطرية تهدد حياته، ويرقد حاليًّ
يف مشفى "برزالي" اإلرسائيي، وسط مطالبات 
باإلفــراج الفــوري عــن "أبــو حميــد"، وذلــك "قبــل 

فوات األوان".
املواطنــن  عــرشات  شــارك  غــزة،  مدينــة  ففــي 
وممثي القوى والفصائل الفلسطينية، يف وقفة 
املتحــدة،  لأمــم  الســامي  املنــدوب  مقــر  أمــام 
تضامًنــا مــع األرسى املــرىض، خاصــة األســري أبــو 

حميد.
وطالــب متحدثــون يف الوقفــة، برسعــة التدخــل 
أبــو حميــد،  نــارص  عــن األســري  اإلفــراج  أجــل  مــن 

وذلك "قبل فوات األوان".
وقــال وكيــل وزارة األرسى واملحرريــن بهــاء الديــن 
نــارص  األســري  "حالــة  إن  كلمتــه،  يف  املدهــون، 
أبــو حميــد هــي واحــدة مــن الحــاالت التــي ميارس 
الســجون  يف  املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل  بحقهــا 

الصهيونية".
وأضــاف: "مــا ميارســه االحتــال بحــق األســري أبــو 
حميــد، تجــاوز كل القوانــن الدولية، وأن سياســة 
مــن  فاقمــت  الســجون  داخــل  الطبــي  اإلهــامل 

حالته وأدت إىل تدهور حالته الصحية".
وأكــد أن سياســة االحتــال بحــق األرسى تتطلــب 
وقفــة جــادة مــن الجميــع إلنقــاذ نــارص أبــو حميــد، 
مشــرًيا إىل أن عــام 2022 ســيكون عــام التضامــن 

مع األرسى ونرصتهم.
لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  مــن جهتــه، طالــب 
صــاح  "حشــد"،  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
عــن  لإلفــراج  العاجــل  بالتدخــل  العاطــي،  عبــد 

األسري نارص أبو حميد.

يــزال  مــا  حميــد  أبــو  األســري  أن  الهيئــة  وأكــدت 
محتجًزا بقســم العناية املكثفة داخل مستشــفى 
"بــرزالي" بحالــة صحيــة خطــرية وحرجــة، فهــو يف 
التنفــس  أجهــزة  تحــت  وموضــوع  غيبوبــة  حالــة 

االصطناعي والتخدير.
وأضافــت أن أطبــاء االحتــال كانــوا قــد اكتشــفوا 
إصابة األسري أبو حميد بورم رسطاين خبيث يف 
الرئتــن خــال شــهر ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب مــن 
العام املايض، وقد خضع لعملية جراحية حينها 
تــم خالهــا إزالــة 10 ســم مــن محيــط الــورم وتــم 

وأعربــت الهيئــة عــن قلقهــا عــىل الحالــة الصحيــة 
الصعبة لأسري نارص أبو حميد، محملًة سلطات 
االحتال املسؤولية الكاملة عن مصريه وحياته.
القانونيــة  املؤسســات  الهيئــة،  وطالبــت 
الدوليــة  اللجنــة  خــاص  وبشــكل  والحقوقيــة 
للصليــب األحمــر بالتدخــل الفــوري لإلفــراج عنــه 

وإنقاذ حياته قبل فوات األوان.
العــرب،  املحامــن  اتحــاد  طالــب  جانبــه،  مــن 
اإلنســان،  حقــوق  ومنظــامت  الــدويل  املجتمــع 
عــن  الفــوري  لإلفــراج  االحتــال،  عــىل  بالضغــط 

وقال عبد العاطي يف كلمة له خال الوقفة، "إن 
سياســة اإلهــامل الطبــي، تســبب يف قتــل 219 

أسرًيا داخل سجون االحتال اإلرسائيي".
حميــد  أبــو  األســري  أوصــل  "االحتــال  أن  وبــّن 
ملرحلــة صعبــة وخطــرة بســبب اإلهــامل الطبــي، 
ويجب بذل كل الجهود لإلفراج عن األسري نارص 

أبو حميد".
وطالــب عبــد العاطــي املجتمــع الــدويل وأحــرار 
الجــاد إلنقــاذ األســري  بالتدخــل والتحــرك  العــامل 

نارص أبو حميد.
ويف ســلفيت، شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
دعــم  وقفــة  يف  املواطنــن،  عــرشات  شــارك 

وإسناد مع األسري املريض أبو حميد.
بسياســة  املنــددة  اليافطــات  املشــاركون  ورفــع 
مطالبــن  املــرىض،  األرسى  بحــق  االحتــال 
الــذي  حميــد  أبــو  األســري  عــن  العاجــل  باإلفــراج 

يعاين وضعا صحيا خطري للغاية.
وكانت هيئة شــؤون األرسى واملحررين تقدمت 
عرب طاقمها القانوين، أمس، بالتامس "للمحكمة 
الســبع،  بــر  يف  لاحتــال  التابعــة  املركزيــة" 
للضغط عىل إدارة السجون للحصول عىل مزيد 
مــن التفاصيــل واملعلومــات حول آخــر التطورات 

فيام يتعلق بالوضع الصحي لأسري أبو حميد.
املقــدم،  االلتــامس  عــرب  أيضــا  الهيئــة  وطالبــت 
أخــرى  مــرة  بزيارتــه  حميــد  أبــو  لعائلــة  بالســامح 

مبستشفى "برزالي" اإلرسائيي.

إعادتــه بعدهــا ملعتقــل "عســقان" قبــل متاثلــه 
الســجون  إدارة  أهملــت  بعــد  وفيــام  للشــفاء، 
حالتــه وماطلــت بتحويلــه لتلقي جلســات العاج 
الكيميــايئ الازمــة لــه، مــا أدى إىل تفاقــم حالتــه 
أبــو  األســري  تعــرض  إىل  وأشــارت  كبــري.  بشــكل 
حميد لخطأ طبي يف أثناء عاجه، وذلك عندما 
قــام أحــد األطبــاء داخــل مشــايف االحتــال بــزرع 
أنبــوب بطريقــة خاطئــة يف صــدره لتفريــغ الهــواء 
الــذي أدى إىل تدهــور  الســوائل، األمــر  وإخــراج 

حالته مجدًدا ودخوله مرحلة حرجة وصعبة.

األسري أبو حميد.
وقال األمن العام لاتحاد مكاوي بن عيىس يف 
بيــان، أمــس: "إن االحتــال مســتمر يف ارتــكاب 
ويتعمــد  الفلســطينين  األرسى  ضــد  جرامئــه 
تقديــم  بعــدم  منهــم  املــرىض  بصحــة  اإلرضار 
الرعايــة الطبيــة لهــم، مــا يتنــاىف مع أبســط قواعد 

القانون الدويل اإلنساين".
يعــاين  الــذي  أبــو حميــد  "األســري  أن  وأشــار إىل 
ســجون  يف  عمــره  ســنن  أفنــى  الرئــة،  رسطــان 
االحتال، وهذا ما يعد اعتداء عىل أبسط القيم 

اإلنسانية".
وأكــد أن مــا ميارســه االحتــال بحــق املــرىض مــن 
األرسى "يتنــاىف مــع اتفاقيــة جنيف وُيعد جرمية 
حــرب وجرميــة ضــد اإلنســانية لن ينســاها التاريخ 

ولن تسقط بالتقادم".
وناشــد األمــن العــام التحــاد املحامــن العــرب، 
املجتمــع الــدويل "الخــروج عــن صمتــه املعيــب 
وتحمــل مســؤولياته بإلــزام االحتال االنصياع إىل 
القانــون الــدويل واإلفــراج عــن أرسى الحريــة ويف 

مقدمتهم األسري املناضل أبو حميد".
كانــت  الفلســطينية  القضيــة  أن  عــىل  وشــدد 
املحامــن  اتحــاد  أولويــات  رأس  عــىل  وســتظل 
العــرب حتــى إنهــاء االحتــال وتحريــر آخــر أســري 

فلسطيني، بحسب البيان.
"األمعــري"  مخيــم  مــن  حميــد"  "أبــو  واألســري 
)وســط  اللــه  رام  قــرب  الفلســطينين  لاجئــن 
عــام  منــذ  معتقــل  املحتلــة(،  الغربيــة  الضفــة 
)مــدى  مؤبــدات   7 بالســجن  ومحكــوم   2002

االحتــال  مقاومــة  بتهمــة  عامــا،  و50  الحيــاة( 
شــهداء  "كتائــب  تأســيس  يف  واملشــاركة 
يقضــون  أشــقاء  خمســة  أحــد  وهــو  األقــى". 
عقوبة السجن مدى الحياة يف سجون االحتال، 
وهدمــت قــوات االحتــال منزلهم مــرات عديدة، 

وُحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

التماس لمحكمة االحتالل لمعرفة معلومات عن وضعه الصحي

وقفتــان يف غـــــــــزة والضفــــة للمطالبــــــة باإلفراج 
الفـــوري عن األسيــــــــر المـــريـــــــــــض "أبو حميــــد"

"المحامني العرب" 
يدعو المجتمع 

الدويل للخروج عن 
صمته المعيب

بمشاركة 30 داعية

تنفيذ مرشوع القافلة الدعوية 
الكربى يف محافظة خان يونس

اإلداريون مستمرون يف مقاطعة 
محاكـــــم االحتالل لليوم الـ14

وقفة تضامنية مع األسير المريض ناصر أبو حميد في غزة أمس        ) تصوير / ياسر فتحي ( 
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الرجوب والرؤية 
المطلوبة من حماس 

لفضائيــة  الرجــوب  جربيــل  فتــح  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
امليادين : "عىل حامس تقديم رؤية تؤهلنا وإياهم لقيادة 
وأشــاد مبواقــف  كثــرة  أمــورا  "وذكــر  الفلســطيني  الشــعب 
الســيد صالــح  مــن املصالحــة مثــل  قيــادات حــامس  بعــض 
العاروري، باملقابل زعم أنه مل يسمع يوما من السيد خالد 
مشــعل أي كلمــة تدعــو للحــوار أو تدعمــه، ونحــن هنــا لســنا 
بصــدد مــن أشــاد بهــم أو انتقدهــم الرجــوب رغــم أن الجميــع 
والداعمــن  الحــوار  إىل  الداعــن  أكــر  مشــعل  أن  يعلــم 
لــه، ويكفــي للداللــة عــىل ذلــك اللقــاء الــذي جمــع مشــعل 
والرجوب عام 2020 يف الدوحة، وانتهى بأن أرسل السيد 
خالــد مشــعل تحياتــه لــكل قيــادات وكــوادر حركــة فتــح ومثن 
آنذاك موقف رئيس السلطة وإرصاره عىل إنجاز املصالحة 
للترصيحــات  الرجــوب  الســيد  يعــود  أن  يــا حبــذا  الوطنيــة، 
مشــعل  للقياديــن  التقاطهــا  تــم  التــي  الجميلــة  والصــور 

والرجوب من أجل استعادة الذاكرة.
جربيــل  الســيد  قالهــا  التــي  والجليــة  الواضحــة  العبــارة 
الرجــوب هــي املختــرص املفيــد لــكل مــا يتعلــق باملصالحــة 
ومســتقبلها، نســتطيع القــول إن الرجــوب بهــذه الجملة قطع 
قــول كل خطيــب: عــىل حــامس تقديم رؤيــة تؤهلنا وإياهم 
لقيــادة الشــعب الفلســطيني، أي أنــه يطالــب حركــة حــامس 
حركتــي  تقاســم  يضمــن  حــل  إىل  التوصــل  يف  مبســاعدته 
حامس وفتح قيادة الشــعب الفلســطيني، ولو كانت هناك 
نيــة إلجــراء انتخابــات عــىل ســبيل املثــال فلــن تكــون هنــاك 
إليهــا  الجميــع  يذهــب  حيــث  ورؤى،  ملقرتحــات  حاجــة 

ويختار الشعب من ميثله ثم تنتهي القضية. 
الشــعب  قيــادة  يف  للمشــاركة  فصيــل  أي  يؤهــل  يشء  ال 
خــال  ومــن  الحقيقيــة،  إنجازاتــه  ســوى  الفلســطيني 
عقبــة  وكانــت  االنتخابــات  اســتعصت  وإن  االنتخابــات، 
لبعــض الفصائــل للوصــول إىل دفــة الحكــم أو املشــاركة فيــه 
يكــون التوافــق هــو الحــل أو املفــر األنســب لتلــك الفصائــل 

بدال من خوض مغامرة االنتخابات.
أعتقــد أنــه لــن تكــون هنــاك مصالحــة إذا كانــت االنتخابــات 
أحــد  الوطنــي  واملجلــس  والرئاســية  الترشيعيــة  العامــة؛ 
اســتحقاقاتها، ولــن تكــون هنــاك مصالحــة إذا كان اعــرتاف 
جميــع  وأنصــح  رشوطهــا،  أحــد  الدوليــة  بالرشعيــة  حــامس 
الفصائــل بالتوقــف عــن الذهــاب رشقــا وغربــا طلبــا للوحــدة 
الوطنية توفرا للجهد واملال ورأفة بالشعب الغلبان، ويف 
الختــام نؤكــد أن قيــادة الشــعب الفلســطيني ليســت حكــرا 
عــىل أي فصيــل فلســطيني، وليســت كعكــة ليتــم تقاســمها 
الفلســطيني  للشــعب  هــي مســؤولية ومتثيــل حقيقــي  بــل 
ال يكــون إال مــن خــال صناديــق االقــرتاع وانتخابــات نزيهــة 

وشفافة.

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/60(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: خالد 
عبــد الرحمــن احمــد أبــو خالــد مــن ســكان الزوايــدة هويــة رقــم 802727867 

بصفته وكيا عن: عبد الرحمن احمد عمرو أبو خالد 
مبوجب وكالة رقم: 204 / 2022 صادرة عن غزة 

يف   افــراز   / /رهــن  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القطعة 2342 القسيمة 17 املدينة النصرات 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/1/13م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/52(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: رامي 
محمــد ســامل النجــار مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 410133714 بصفتــه 

وكيا عن: سحر محمد سامل النجار 
مبوجب وكالة رقم: 1585 / 2021 صادرة عن إسطنبول 

افــراز يف    / /رهــن  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القطعة 2310 القسيمة 120 املدينة أبو مدين 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/1/13م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/59(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
فــوزي ســليامن احمــد النجار من ســكان خانيونس هويــة رقم 924926850 

بصفته وكيا عن: ريعان محمد سامل النجار 
مبوجب وكالة رقم: 15587 / 2021 صادرة عن القاهرة 

افــراز يف   / بيــع /مبادلــة /رهــن   / انتقــال  إجــراء معاملــة  الوكالــة:  موضــوع 
القطعة 2310 القسيمة 120 املدينة أبو مدين 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/1/13م

مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/63(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــود بــدر يونــس صــربه مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 900810508 بصفتــه 

وكيا عن: ادهم خالد يوسف رشاب ه/ 916990831 
مبوجب وكالة رقم: 3459 / 2020 صادرة عن كاتب عدل خانيونس 

افــراز يف   / /رهــن  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القطعة 638 القسيمة 70 املدينة غزة الزيتون 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاها خمســة عــرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/1/13م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ عــادل صالــح ســعيد االغــا مــن خانيونــس 

هوية رقم/700022908 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ والده 
والذي يدعي أنه مسجل خطأ يف سجات الطابو بغزة باسم // صالح اسعيد االغا 

القطعة 104 القسيمة 3 أرايض خانيونس 
إىل االسم الصحيح له// صالح اسعيد حمدان االغا 

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــان  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــال 

التصحيح يف سجات الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعان.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . موفق محمد علوان

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ عواطف سليامن عبدو فياض من القرارة 
هوية رقم/ 992691238 قد تقدمت بطلب لتصحيح اسم/ جدها 

والذي يدعي أنه مسجل خطأ يف سجات الطابو بغزة باسم // رزق محمد املدين
القطعة 215 القسيمة 33 أرايض بني سهيا

إىل االسم الصحيح له// رزق محمد سليامن املدين
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
خال مدة أقصاها خمسة عرش يومًا من تاريخ اإلعان وإال فسيتم التصحيح 

يف سجات الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعان.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . موفق محمد علوان

بروت-غزة/ جامل غيث:
الريــاح تحــاول اقتــاع الخيمــة مــن مكانهــا، والــربد يقرص 
يضــع  واألخــرى  الفينــة  وبــن  وطفليــه،  زوجتــه  أجســاد 
تزويدهــم  محــاواًل  املابــس  قطــع  مــن  مزيــًدا  عليهــم 
الحــاج  بالــدفء، هــذه هــي حــال عائلــة الاجــئ رأفــت 
عمــر التــي اعتصمــت أمــام املقــر الرئيــس لوكالــة غــوث 

وتشغيل الاجئن "أونروا" يف بروت.
والحــاج عمــر )32 عاًمــا( فلســطيني نــزح مــن مخيــامت 
اللجوء يف سوريا إىل لبنان، يبيت هو وعائلته املكونة 
الــربد  يف  التــوايل  عــىل  الرابــع  لليــوم  أفــراد  أربعــة  مــن 
القــارس داخــل خيمــة ســميت )خيمــة 194 تيمنــا بقــرار 
األمــم املتحــدة القــايض بعــودة الاجئــن إىل ديارهــم( 
االثنــن  املعنيــة،  واملؤسســات  الاجئــون  أقامهــا 

املايض أمام مقر الوكالة.
أمامهــا  حــًا  تجــد  مل  التــي  العائــات  إحــدى  وهــي 
األونــروا  لقــرار  رفضهــا  عــن  للتعبــر  االعتصــام  ســوى 
كبــدل  لاجئــن  املقدمــة  النقديــة  املســاعدة  بوقــف 
إيــواء وللســلة الغذائيــة، فقــد قلصــت الوكالــة األمميــة 
الواحــد،  للفــرد  دوالرا   25 إىل   27 مــن  املســاعدة 
عائلــة  لــكل  أمريــي  دوالر   100 دفــع  عــن  وتوقفــت 
بــدل إيــواء شــهري للنازحــن الفلســطينين مــن ســوريا 
إىل لبنــان. يقــول الحــاج عمــر لصحيفــة "فلســطن" إنــه 
يعتصــم أمــام مقــر األونــروا غــر آبــه بانخفــاض درجــات 
الحرارة؛ لرســل رســالة للوكالة بأن قرارها األخر مبنزلة 
إعــدام لــه ولاجئــن، مؤكــًدا أنــه ســيمكث وعائلتــه يف 
االســتجابة ملطالبــه املرشوعــة  لحــن  التضامــن  خيمــة 

بتوفر احتياجاته.
وتقليــص  للمســاعدات  "أونــروا"  وقــف  أن  وأوضــح 
املســاعدات الغذائيــة، ســيجعل عائلتــه عرضــة للطــرد 
من منزله املستأجر الذي يقيم به منذ أشهر يف مخيم 
نهــر البــارد لاجئــن الفلســطينين قــرب مينــاء طرابلــس 

شاميل لبنان.
مطالب مشروعة

مخيــم  مــن  النازحــن  أحــد  وهــو  قــدورة،  محمــد  أمــا 
الرمــوك جنــويب العاصمــة الســورية دمشــق إىل مخيــم 
عــن الحلــوة جنــويب لبنــان، فــأرص عــىل الوجــود داخــل 
اســتجابة  بعــد  إال  مغادرتهــا  وعــدم  االعتصــام  خيمــة 

الوكالة ملطالب املعتصمن.
الغــوث  وكالــة  "فلســطن"  عــرب صحيفــة  قــدورة  وحــث 
للرتاجع عن قراراتها وأن تتحمل مســؤولياتها اإلنســانية 
الفلســطينين  الاجئــن  تجــاه  واإلغاثيــة  واألخاقيــة 
لحــن عودتهــم إىل ديارهــم التــي هجــروا منهــا عنوة عام 

.1948

أوضــاع  تــردي  مــن  ســيزيد  الوكالــة  قــرار  أن  إىل  وأشــار 
الاجئن املالية، فهم ال ميلكون سوى املساعدة التي 
تقدمها لهم، يف ظل األوضاع االقتصادية الســيئة التي 
متــر بهــا لبنــان، وجائحــة كورونــا وانهيــار اللــرة اللبنانيــة، 

وغاء األسعار.
حقوقهــم  عــن  يتنازلــوا  لــن  الاجئــن  أن  قــدورة  وأكــد 
إليهــا  الســلمية للوصــول  الوســائل  وسيســتخدمون كل 
االســتجابة  حــن  إىل  أجمــع  للعــامل  صوتهــم  وإيصــال 

ملطالبهم وعودتهم إىل ديارهم التي هجروا منها.
واقع مرير

مــن جانبــه، انتقــد مســؤول ملــف املهجريــن مــن ســوريا 
إىل لبنان يف الجبهة الدميقراطية أركان بدر، قرار وقف 
الشــهرية  النقديــة  املســاعدات  خفــض  الغــوث  وكالــة 
املقدمــة لاجئــن الفلســطينين املهجريــن مــن ســوريا 

إىل لبنان بدل إيواء والسلة الغذائية.

وأكد بدر لصحيفة "فلســطن" وجود إجامع فلســطيني 
للوقــوف  الفلســطينية والاجئــن هنــاك  الفصائــل  مــن 
إىل جانــب الاجئــن ودعــوة املديــر العــام لألونــروا مــن 
أجــل الرتاجــع عــن قــراره الــذي انعكــس بالســلب عــىل 

واقع العائات املهجرة، وزيادة تقديم الدعم لهم.
واعتــرب أن تلــك التقليصــات بدايــة لخطــوة أخــرى متــس 
لبنــان،  يف  لاجئــن  والرضوريــة  األساســية  الخدمــات 
داعًيــا ملواجهــة تلــك القــرارات والتوحد إلغاق الطريق 

عــن أي محــاوالت لتقليص الخدمــات املقدمة لاجئن 
بحجة العجز يف املوازنة.

ودعــا بــدر، الــدول املانحــة إىل إيجــاد دعــم دائــم لوكالــة 
املاليــة،  األزمــة  ضحيــة  الاجــئ  يكــون  وأال  الغــوث، 
مؤكــًدا أن أوضــاع الاجئــن ال يبــرش بخــر، محــذًرا مــن 
انفجــار الاجئــن يف أي لحظــة بســبب تــردي أوضاعهــم 
التــي  التقليصــات  عــىل سياســة  احتجاًجــا  االقتصاديــة 

تنتهجها الوكالة بحقهم.
ضغوط أمريكية

بــدوره، أكــد عضــو قيــادة اتحــاد لجــان حــق العــودة يف 
ستشــهد  القادمــة  األيــام  أن  ســخنيني،  أحمــد  لبنــان 
تصعيــًدا عــىل األرض ومضاعفــة الفعاليــات وصــواًل إىل 
اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام احتجاًجــا عــىل قــرارات 
املســاعدات  وإيقــاف  خدماتهــا  بتقليــص  "أونــروا" 
املاليــة املقدمــة لهــم كبــدل إيــواء لاجئــن املهجريــن 
مــن ســوريا إىل لبنــان ومــن أجــل تخفيــض املســاعدات 
مــع صحيفــة  الغذائيــة. واعتــرب ســخنيني، يف حديــث 
املقدمــة  خدماتهــا  "أونــروا"  تقليــص  أن  "فلســطن" 
واإلرسائيليــة  األمريكيــة  للضغــوط  اســتجابة  لاجئــن 
للربنامــج  الكافيــة  األمــوال  وجــود  عــدم  ذريعــة  وتحــت 
احتياجــات  تلبيــة  عــىل  قدرتهــا  وعــدم  الغــذايئ 
"أونــروا"  تقديــم  وقــف  إن  وقــال:  املتزايــدة.  الاجئــن 
مســاعدة بــدل اإليــواء التــي ُخصصــت لاجئــن ســيزيد 
وأضــاف:  لاجئــن.  املعيشــية  األوضــاع  تــردي  مــن 
الاجئــون  لهــا  لجــأ  التــي  التحــركات واملواقــف  "إن كل 
واملؤسســات والجهــات املعنيــة احتجاًجــا عىل قرارات 
الوكالة مل تنِث "أونروا" عن امليض قدًما يف سياساتها 

لتقليص خدماتها.
وطالــب الوكالــة بعــدم حــل أزمتهــا املاليــة عىل حســاب 
تــردي  ظــل  والجــوع يف  الفقــر  يعانــون  الــذي  الاجئــن 
كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  يعيشــونها  التــي  األوضــاع 
بالســلب  وانعكاســها  اللبنانيــة  اللــرة  ســعر  وانخفــاض 
الفلســطينين  الاجئــن  عــدد  وبلــغ  الاجئــن.  عــىل 
ألــف   27 حــوايل  لبنــان  إىل  الســورين  مــن  النازحــن 
يف  اللجــوء  مخيــامت  يف  معظمهــم  ويعيــش  الجــئ، 
ظروف إنسانية واجتامعية صعبة جًدا، وفق إحصائيات 

رسمية.

"علماء فلسطني" تدعو إليقاف 
رشكة "فيس بوك" عند حدها

غزة/ فلسطن:
دعت رابطة علامء فلســطن القانونين وأحرار العامل إليقاف رشكة فيس بوك 
عنــد حدهــا إزاء مــا ترتكبــه مــن محاربــة القضيــة وحريــة الــرأي وكل مــا مــن شــأنه 
بيان وإبراز جرائم االحتال اإلرسائييل. جاء ذلك يف بيان نرشته الرابطة أمس، 
عقــب إغــاق صفحتهــا عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي فيــس بــوك، وقالــت 
فيــه: "لقــد فوجئنــا مســاء األربعــاء بإغاق صفحتنا )رابطة علامء فلســطن( بعد 

محاوالت كثرة تعرضت لها مواقعنا وصفحاتنا الخاصة لاخرتاق واإلغاق".
ووصفــت الرابطــة هــذا اإلغــاق "بالترصف الخارج عــن القانون وتكميم األفواه"، 
الفيســبوك،  عــىل  النشــطة  الدعويــة  الصفحــات  مــن  أن صفحتهــا  إىل  مشــرة 
الدينيــة  الخطــب  ســوى  تنــرش  ال  أنهــا  كــام  متابــع،  مليــون  مــن  أكــر  ويتابعهــا 
والفتاوى الفقهية واألنشطة التي تقوم بها الرابطة، وكل ما من شأنه نرصة الحق 

وقضايا األمة، وخاصة القضية الفلسطينية واملسجد األقىص.

الترشيعي يدرس مسودة 
مرشوع قانون للمتقاعدين 

العسكريني والمدنيني
غزة/ أدهم الرشيف:

يــدرس املجلــس الترشيعي  مع الجهات الحكومية واملختصة 
العســكرين  باملتقاعديــن  خــاص  قانــون  مــرشوع  مســودة 
واملدنيــن، حســبام أكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة يف املجلــس 

النائب محمد فرج الغول.
وبنَّ الغول يف ترصيح لصحيفة "فلسطن"، أمس، أن اللجنة 
القانونية يف املجلس تعقد لقاءات وورش مع جهات مختصة 

للتشاور حول بنود مرشوع القانون.
وذكر أن الجهات التي تشــارك يف مشــاورات مرشوع القانون، 
واملاليــة  الحكومــي  العمــل  متابعــة  للجنــة  العامــة  األمانــة 

العسكرية ووزارة املالية، وموظفن حكومين، وغرهم.
لنقــاط  حلــول  إيجــاد  املشــاورات  مــن  الهــدف  أن  إىل  ــه  ونبَّ
الخاف، دون أن يديل بأي تفاصيل حول البنود التي يشملها 

القانون.
النهائيــة  املســودة  إلصــدار  زمنيــة  مــدة  الغــول  يحــدد  مل  وإذ 
ا أن االتفاق  للقانــون، توقــع إنجــازه يف أقــرب وقــت ممكــن، عــادًّ

عىل نقاط الخاف يعني جهوزية مرشوع القانون.
املوظفــن  مصالــح  عــىل  الترشيعــي  املجلــس  حــرص  وأكــد 
العســكرين واملدنيــن مــع رضورة موازنــة ذلــك مــع املصلحــة 

العامة.

ر الالجئني الفلسطينيني بنكبتهم األوىل لبنان.. خيمة )194( ُتذكِّ

بدر: التقليصات بداية 
لخطوة أخرى تمسُّ 
الخدمات األساسية 

والرضورية لالجئني

سخنيين: األيام القادمة 
ستشهد تصعيًدا عىل 

األرض وصوًل إىل 
اإلرضاب عن الطعام

بروت/ فلسطن:
غــوث  302" وكالــة  "الهيئــة  دعــت 
يف  "األونــروا"  الاجئــن  وتشــغيل 
لبنان للرتاجع عن فصل 30 موظًفا 
مدرجــن عــىل ملــف إعــادة إعــامر 
إيــاه قــراًرا  ة  البــارد، عــادَّ مخيــم نهــر 

ظامًلا.
أمــس،  بيــان  يف  الهيئــة  ت  وعــربَّ

القــرار  لهــذا  املطلــق  رفضهــا  عــن 
مــن، و17  القــايض بفصــل )9 معلِّ
كاتًبا، و3 عامل، ومهندس( خاصة 
يف ظل األوضاع اإلنســانية الكارثية 
الفلســطينيون  الاجئــون  بهــا  ميــر 
يف لبنــان نتيجــة املزيــد مــن تدهور 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  األوضــاع 

التي متر بها الباد.

يــأيت  القــرار  هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
يف  الوكالــة  التــزام  عــدم  بعــد 
وعودهــا برتتيــب وضــع املوظفــن 
عــن  معربــة  جديــدة،  وظائــف  يف 
قلقها من سلسلة التقليصات التي 
طالت الاجئن يف لبنان التي كان 
آخرها "تبديل" املساعدة النقدية 

الفلســطينين املهجريــن  لاجئــن 
إىل  الوكالــة  وتدعــو  ســوريا،  مــن 
بالبحــث  مســؤولياتها  تحمــل 
وتغطيــة  التمويــل،  مصــادر  عــن 
املهــام  وفــق  الاجئــن  احتياجــات 
املوكلــة إليهــا مــن الجمعيــة العامــة 

لألمم املتحدة.

خيمة االعتصام خيمة االعتصام 

"الهيئة 302" تدعو "أونروا" يف لبنان 
إىل الرتاجـــــع عــــــن فصــــل 30 موظًفا
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مواجهــات عنيفــة اندلعــت يف النقــب بالداخــل املحتــل بــن األهــايل وقــوات 
ــون اإلطــارات املطاطيــة، وأغلقــوا الطــرق الرئيســة،  االحتــال، إذ أشــعل املحتجُّ

عىل خلفية اعتداءات االحتال املتواصلة.
ومئــات  املواجهــات،  هــذه  يف  ُأصيبــوا  األطفــال  وحتــى  الشــباب  عــرات 
الــذي  واإلجــرام  األحــداث،  نقــل  مــن  ومنهــم صحفيــون، ملنعهــم  املعتقلــن، 
يرتكبــه االحتــال، هــذه االنتهــاكات دفعــت لجنــة التوجيــه العليــا لفلســطينيي 
النقــب إىل تصعيــد نضالهــا ضــد هجامت االحتال، وإعان اإلرضاب الشــامل 

يف جميع قرى النقب.
يراهــن االحتــال عــىل تدجــن أهلنــا يف الداخــل املحتــل، ومحاولــة إدماجهــم 
يف املجتمــع الصهيــوين، ويعمــل بــكل الوســائل عــىل تقطيــع أوارص الشــعب 
الفلســطيني، فعــزل أهــل الداخــل عــن أهل الصفة وعــزل أهل غزة عنهم، وعزل 
الجميع عن فلسطينيي الشتات، إال أن هذا الرهان أثبت فشله مرات عديدة، 
وليــس أدّل عــىل ذلــك مــن انتفاضــة الداخــل املحتــل يف أثنــاء العــدوان األخــر 
عــىل غــزة. ينظــر أهلنــا يف الداخل ملامرســات االحتال ضد قرى النقب عىل 

الطابــع  مبفهــوم  لفرادتهــا  االقتاعــي،  "برافــر"  مخطــط  مقاومــة  تجربــة  وتحرضنــا 
أي  والشــمويل،  املواِجــه  وطابعهــا  الراقــي،  التنظيمــي  واملســتوى  الوحــدوي 
غــر  األخــرة  امليــزة  وهــذه  والســاحل،  والجليــل  املثلــث  بلــدات  إىل  امتدادهــا 
مســبوقة، مبعنــى أنــه ألول مــرة يف تاريــخ نضــال أهــل النقــب، يتمكنــون مــن توليــد 
امتداد تضامني وتفاعيل حقيقي عىل طول املنطقة املحتلة عام 1948، تجىّل 
يف إغــاق الشــوارع ويف مواجهــات متكــررة، واعتقــاالت باملئــات، إذ أن غالبيــة 
الجمهــور الفلســطيني داخــل )إرسائيــل(، مل تكــن عــىل تواُصــل مع منطقــة النقب، 

وعىل اّطاع عىل حجم الظلم الواقع عىل أهلها.
وقد أسفر النضال آنذاك عن إسقاط قانون "برافر" االستعامري، بصورة أرسع ماّم 
كنــا نتوّقــع. وكانــت قــد نشــأت وتطــورت عمليــة التواصــل من خال طاب الشــامل 
الذيــن بــدأوا تدريجيــا بالدراســة يف جامعــة بــر الســبع منــذ أواســط الســبعينيات. 
وكان لذلــك تأثــر هــام يف مســرة التفاعــل االجتامعــي والســيايس، وقــد اعُتقــل 
العديــد منهــم، وأنــا واحــٌد منهــم، وُطــرد آخرون من الجامعة، بســبب املشــاركة يف 

نضاالت أهل النقب.
ليــس ســها تحشــيد كل فلســطينيي الـــ48، حــول قضيــة تبــدو محلّيــة، مــع أهــل 
ــش اإلرسائيــيل،  النقــب، وبخاصــة يف ظــروف الحالــة الفلســطينية الراهنــة، والتوحُّ
ومــع هــذا، إّن ذلــك ليــس مســتحيا، ومــا تجربــة مقاومــة "برافــر"، إال دليــل عــىل 
ــق هــذا الهــدف النضــايل. ومــا حصــل يف األيــام األخــرة مــن بدايــات  إمكانيــة تحقُّ
رغــم  الشــوارع،  وإغــاق  اعتصــام،  خيمــة  إقامــة  مثــل  املواجهــة،  لخــوض  جريئــة 
محدوديــة املشــاركة الجامهريــة، هــو مــؤرش عــىل بداية الســرداد الوعي بجدوى 
النضال الشعبي، وذلك بعد أن كاد انخراط الحركة اإلسامية )الجنوبية( يف نظام 
التطهــر العرقــي الصهيــويّن، أن يوّجــه رضبــة قاســية لهــذا الوعــي من خــال تصوير 

االستجداء واملقاَيضة والخنوع، عىل أنه السبيل النتزاع الحقوق.

بشــكل كامــل، وقتــل االف الفلســطينين وهجــر مئــات االالف منهــم، من منظور ال 
يدعم الرواية الفلسطينية فقط، بل يقدم مقاربة أكرث تشدًدا.

يف تقريــر نــر الشــهر املــايض يف صحيفــة هآرتــس اإلرسائيلية، كشــف الباحث 
الفلســطينين  بحــق  ارتكبــت  التــي  املجــازر  مــن  جديــدة  مجموعــة  عــن  راز  آدم 
خــال زمــن النكبــة، واســتند يف ذلــك إىل وثيقة رسيــة، تم االفراج عنها مؤخًرا من 
بــن مجموعــة وثائــق أخــرى مــن قبــل )إرسائيــل(. وال تشــكل دمويــة وهمجيــة تلــك 
املجازر الجديد بالنســبة للفلســطينين، وإمنا يعد ظهورها كمجازر جديدة، مل 
تكن معروفة من قبل الفلسطينين من قبل، يف ظل تضارب الروايات حول عدد 
تلك املجازر وعدد ضحاياها، يعد قضية تحتاج إىل مراجعة. وكانت )إرسائيل( 
قــد حجبــت قبــل ســنوات عــدد مــن الوثائــق الرسيــة، والتــي أفرجــت عنهــا خــال 
مثانينيــات القــرن املــايض، بعــد أن اســتخدمها عدد مــن املؤرخن اليهود، وباتوا 
بفعلها يتحدثون عن مقاربة جديدة حول نكبة فلســطن، غر تلك التي روجت 
لها حكومات دولتهم، كان من بينهم بيني موريس الذي وثق ٤٨ مجزرة جديدة.

التابــع لجيــش االحتــال،  الصــادرة عــن جهــاز املخابــرات  الوثيقــة  تلــك  وأثبتــت 
والتي استخدمها موريس، يف دراسته التي نرها عام ١٩٨٦، وأعادت الحكومة 
حجبهــا بعــد ذلــك، أن الســبب األكــر واألهــم يف هجــرة الفلســطينين خال عهد 
النكبة كان الجرائم والعنف الشــديد الذي اقرف ضدهم، والذي شــكل أكرث من 
٧٠ يف املائة من أســباب هجرة الفلســطينين، يف حن اعتر التقرير أن وســائل 
التخويف والرهيب كإلقاء القذائف ذات األصوات املخيفة وغرها، ترفع تلك 
النســبة إىل ٩٤ يف املائــة. كــام أشــار ذلــك التقريــر إىل أن خــروج الفلســطينين 
مــن قــرى فلســطينية عديــدة، قبــل وصــول التنظيــامت اإلرهابيــة اليهوديــة اليهــا 
واملمثلة بالهجاناه ومنظمتي ليحي وايتســل، وكان بأوامر من قيادات فلســطينية 
الفلســطينين  املســلحن  مبواجهــة  تتعلــق  تكتيكيــة  ألســباب  وجــاء  عربيــة،  أو 
لتلك التنظيامت اليهودية املعتدية. عملت )إرسائيل( منذ نشــأتها عىل إخفاء 
الوثائــق التــي تؤكــد تــورط املنظــامت الصهيونيــة والجيــش اإلرسائيــيل مــن بعدها 
بجرائــم ضــد الفلســطينين، والتــي مل يُكــن مــن املمكــن بناء دولــة االحتال دونها، 
كــام أنهــا أصــدرت عــام ١٩٤٩ عفــًوا بأثــر رجعــي عــن جميــع الجرائــم التــي اقرفــت 
قبل ذلك، إلغاق ملف تلك الجرائم. وأكد تقرير صادر عن معهد بحث الرصاع 

يعيــش أهلنــا يف الداخــل املحتــل عــام ١٩٤٨م وتحديــًدا يف "النقــب" حالــة 
ثوريــة، ومواجهــة نضاليــة ضــد االحتــال الصهيــوين الــذي يعتــدي عــىل القرى، 
أنهــا  االحتــال  يزعــم  التــي  القــرى  هــذه  ــا،  قرسيًّ أهلهــا  تهجــر  عــىل  ويعمــل 
غــر رشعيــة، وال يعــرف بوجودهــا، يقــف أهلهــا بــكل عزميــة وثبــات يواجهــون 
أراضيهــم،  لتجريــف  جــاءت،  التــي  االحتــال  جرافــات  العاريــة  بصدورهــم 

وتهجرهم منها.

باعتبارهــم ضحيــًة ســلبية  ليــس  النقــب،  عــادت األنظــار مجــددا إىل فلســطينيي 
ملــروٍع اســتعامرّي تطهــرّي مســتمر، بــل كمكــّوٍن فاعــٍل يف الوجــود الفلســطيني 
الباحــث  تأكيدهــا  أعــاد  تاريخيــة  حقيقــة  وهــي  الوطــن،  أرجــاء  يف  املنتــر 
الفلســطيني، ابــن مدينــة رهــط - بــر الســبع، منصــور النصــارصة، يف كتابــه البحثي 
السياســة  مــن  عــام   100 الســبع؛  وبــر  النقــب  بـ"بــدو  امُلعنــَون  والنوعــي،  الهــام 
واملقاومــة"، والصــادر عــن جامعــة كولومبيــا. وهــي مقاومــة مل تقترص عــىل الدفاع 
عن وجودهم عىل أرضهم وأماكن سكنهم، بل امتدت لتشمل التضامن والتفاعل 
مــع قضيــة الشــعب الفلســطيني الوطنيــة، وكان آخرهــا هّبــة أيــار/ مايــو املجيــدة 
َدت فلســطن وشــعبها  "هبة األمل والكرامة"، العام املايض، وهي الهبة التي وحَّ

يف الداخل والخارج.
وُتظهــر الصــورة القادمــة مــن النقــب الفلســطيني، أن مامــح يقظة شــعبية متجددة 
االســتعامري،  االســتيطاين  املــروع  مواجهــة  يف  األفــق،  يف  تلــوُح  محــدودة 
ــت يف مقاومــة أعــامل التحريــش والتجريــف التــي تقــوم بهــا )إرسائيــل( يف  وتجلَّ
ــة، تعــاين أطناًنا  منطقــة الســياج، إذ توجــد ســتة تجمعــات ســكنية فلســطينية مكتظَّ
مــن الظلــم والتمييــز والحصــار، ففــي األيــام األخــرة صّعــد الســكان العــرب نضالهم، 
ــا، يربــط بــن أكــر مــدن النقــب؛ بر الســبع، املطــرود أهلها  وأغلقــوا شــارًعا رشيانيًّ
دة، ومدينة عراد املستعِمرة التي ُبنيت بعد النكبة عىل أراضينا. ومنطقة  واملهوَّ
السياج الواقعة رشق مدينة بر السبع، تشّكل %10 فقط من النقب، والتي جرى 
فيها تجميع من نجا من التطهر العرقي من فلسطينيي النقب: 13 ألف من أصل 

100 ألف، أي أن تهجر الناس أنفسهم عىل يد الصهيونية، عملّية مستمرّة.

جديــة،  تحديــات  يواجــه  واملرغــوب،  املنشــود  ــم  املنظَّ الشــعبي  الحــراك  ولكــن 
وعوائق موضوعية منها اجتامعية داخلية، تتمثل يف التشتت الِقَبيل والسيايّس، 

وهي مل تكن قامئة بهذه الحّدة أيام مقاومة مخطط "برافر"، عىل سبيل املثال.

كان التطهــر العرقــي الــذي مارســته الحركــة الصهيونية ومن بعدها حكومة الدولة 
بــن اســتقدام  فــام  الصهيونيــة حجــر زاويــة يف مروعهــا االحتــايل اإلحــايل، 
الاجئــن اليهــود مــن أبعــد أصقــاع األرض إىل فلســطن، والســيطرة عــىل أرضهــا 
بالتضليــل تــارة وبالخــداع تــارة وبالقــوة والعنــف تــارات، شــكل تفريغ فلســطن من 
الصهيونيــة  الحركــة  أقدمــت  املــروع.  هــذا  الثالــث الســتكامل  العنــرص  أهلهــا 
وحكومتهــا مــن بعدهــا بتفريــغ فلســطن مــن أهلهــا مــن خــال احتالهــا واقــراف 
مجازر وحشــية بحقهم، استشــهد خالها آالف الفلســطينين، وهجر منها معظم 
ســكانها، والذيــن بلــغ عددهــم مليــون الجــئ، حســب بعــض املصــادر، منهــم مــن 
رحــل إىل أجــزاء أخــرى مــن فلســطن، وآخــرون رحلــوا خارجهــا. وال تعتــر الحركــة 
الصهيونيــة وحدهــا املســؤولة عــن هــذا الجــرم، بل ميتد إىل الحكومــة اإلرسائيلية 
من بعدها، التي استكملت عمليات تفريغ فلسطن من أهلها، وأخفت ملفات 
أنهــا تعرضــت  الجرائــم واملجــازر بحــق أهــل فلســطن، واختلقــت روايــة تدعــي 
للعدوان من قبل سبع دول عربية، وإن ما فعلته إبان حرب عام ١٩٤٨ كان مجرد 
دفــاع عــن النفــس، وأنهــا مل تهجــر الفلســطينين وتقــرف مجــازر إجراميــة بحقهــم، 
وإمنــا هــم تركــوا أرضهــم بإرادتهــم وتلبيــة ألوامــر قياداتهــم الفلســطينين والعــرب، 
حتى أنها أنكرت حدوث مجزرة دير ياسن، وادعت بأنها من خيال الفلسطينين. 
جاء الكشف عن عدد ضئيل من الوثائق الرسية التي تحتجزها )إرسائيل( مؤخًرا، 
باإلضافة إىل ما تم الكشــف عنه منها يف وقت ســابق، ليفتح الباب بإعادة النظر 
يف ملــف بنــاء دولــة )إرسائيــل( عــىل أســاس أنهــا بنيــت عــىل إبادة الفلســطينين، 
والــذي انعكــس وترجــم فعلًيــا بتدمــر مئات القرى واملدن الفلســطينية، معظمها 

أنهــا شــكل مــن أشــكال التمييــز العنــرصي، الــذي متارســه دولــة االحتــال ضــد 
العــرب هنــاك، هــذه االعتــداءات ليســت األوىل، بــل مارســت دولــة االحتــال 
يف  املشــاركن  مــن  انتقاًمــا  املحتــل  الداخــل  يف  أهلنــا  ضــد  بوليســية  حرًبــا 

مسرات الدعم واإلسناد ألهل القدس وأهل غزة يف الحرب األخرة.
مــروع "تحريــش أرايض النقــب" الــذي يســعى االحتــال لتطبيقــه هــو اعتداء 
صهيوين استيطاين ُمغّلف بذرائع واهية، وبطريقة ملتوية، إذ سيبدأ املروع 
بتجريف أرايض الفلسطينين يف النقب، ثم زراعتها باألحراش، ليك يستويل 
عليهــا االحتــال بعــد ذلــك بصيغــة قانونيــة عــر الزعــم بــأن هــذه األرايض هــي 

مناطق خرضاء تعود للدولة، ومُينع االقراب منها أو السكن فيها.
وزيادة يف االســتفزاز واالســتعاء، قِدَم املتطرّف الصهيوين وعضو الكنيســت 
"إيتــامر بــن غفــر" إىل قريــة األطــرش يف النقــب وقــام مبامرســات اســتفزازية، 
حيــث ســاعد قــوات الجيــش يف تجريــف األرايض، وزراعــة أشــجار يف أرايض 
املواطنــن قــرًسا، األمــر الــذي أثــار الغضــب عــىل وســائل التواصــل االجتامعي 

يف أوساط الفلسطينين.

األرايض،  التهجــر، ورسقــة  ومحــاوالت  واالعتــداءات،  املامرســات  هــذه  كل 
والتمييــز العنــرصي، إذ ال يســتطيع املواطنــن يف بعــض القــرى أن يبنــي بيًتا أو 
يعيــد ترميمــه، بزعــم أنهــا غــر رشعية، إذ يشــعر املواطن العريب أنه مواطن من 
درجــة متأخــرة يف هــذه الدولــة العنرصيــة التــي متــارس العنرصيــة عــىل أســاس 
اللــون، والِعــرق، والديــن، هــذه املامرســات مــن شــأنها أن تشــعل انتفاضــة يف 

الداخل ضد مامرسات االحتال االستفزازية والعنرصية.
بــدأت رقعــة هــذه االحتجاجــات تتوســع، حيــث قــام شــبان فلســطينيون  وقــد 
برشــق مركــز رشطــة تــل الســبع بالحجــارة، عــىل خلفيــة االعتــداءات عــىل قريــة 

األطرش.
خاصــة ذلــك: لــن تفلــح مامرســات االحتــال وخطواتــه يف تدجــن أهلنــا يف 
الداخــل، بــل إن هــذه املامرســات واالســتفزازات العنرصيــة ستشــعل الداخــل 
املحتــل يف وجــه دولــة التمييــز العنــرصي، وصــر أهلنــا يف الداخــل ينفــد، بــل 
إّن رشارة هذه االنتفاضة قد بدأت فعًا، فالفلسطينيون يف الداخل يشعرون 

بكل ألوان التهميش والتمييز، وسلب الحقوق.

ويف خضــم الحــراكات الشــعبية املوضعيــة، التــي شــهدناها يف األشــهر األخــرة، 
تبلــورت لــدى النشــطاء االجتامعيــن والنشــطاء السياســين، مبــادرة إعــادة تنظيــم 
النضــال الجامعــي، وذلــك مــن خــال املبــادرة إلعــادة تنظيــم "لجنــة التوجيــه لعرب 
النقــب"، واختيــار ُمرّكــز جديــد لهــا هــو الشــخصية الوطنيــة، جمعــة الزبارقــة، مــكان 
اللجنــة  قــاد  الــذي  والوطنيــة  االجتامعيــة  الشــخصية  الخرومــي،  ســعيد  الراحــل 
لســنوات طويلــة، وهــي اإلطــار الوحــدوي الذي كان ذراعــا هاما يف مقاومة مخطط 

"برافر" وإسقاطه عام 2013.
َلــة، ال تــزال يف اعتقــادي، تحتــاج  إّن مبــادرة إعــادة تنظيــم اللجنــة التــي كانــت معطَّ
لجهد كبر وألفق واسع يف التفكر، لتطوير دورها يف قيادة العمل الشعبي عىل 
ل العمــود  األرض، وبخاصــة قدرتهــا عــىل اســتقطاب الجيــل الشــاب، والــذي شــكَّ
الفقــري للحــراك يف النقــب والشــامل، ويف املواجهــات امليدانيــة، يف مجابهــة 
قانــون "برافــر". وهــا نحــن نلحــظ بدايــات عودة هــذا املكّون الهــام، ففي مواجهات 
ره  الثاثــاء واألربعــاء، اعُتقــل 46 شــخصا، بينهــم فتيــات وقــارصون. ومــا يجــب تذكُّ
يف إطــار عمليــة تنظيــم الصفــوف، هــو أن عمليــة التحضــر إلســقاط "برافر"، والتي 
بــدأت فــور عمليــة التوصيــة عــىل القانــون مــن ِقبــل وزيــر التخطيــط الصهيــوين عــام 
2011، تــّم التمهيــد لهــا بحملــة توعيــة شــاملة، ليــس فقــط مــن خــال اإلعــام، بــل 

مــن خــال دعــوة نشــطاء وشــخصيات مــن النقــب إىل الشــامل إللقــاء محــارضات، 
واملشــاركة يف ندوات، حول ِمحنة فلســطينيي النقب، وربط هذه املحنة مبحنة 
جميع فلسطينيي الداخل، ونتج عن ذلك منّو وعٍي وطنّي شامل، ُترجم بعد عاٍم 
إىل مظاهــرات مرّخصــة، ومــن ثــّم إىل مظاهــرات صاخبــة غر مرّخصــة، ومواجهات 
وســخنن  وحيفــا،  الفحــم،  وأم  وعــارة،  يافــا،  شــوارع  يف  أســبوعية،  شــبه  عنيفــة 

وغرها، والتي بدت شكا من أشكال العصيان املديّن.
لقد توّفرت آنذاك عوامل مساِعدة، أهمها أن حال لجنة املتابعة كان أفضل مام 

عليــه اليــوم، أو لنقــل أقــّل ضعفــا. كــام أن الحــزب الــذي لعــب دورا رياديــا ورئيســيا 
يف التحشــيد والتنظــر للنــزول إىل الشــوارع، والنــزول فعليــا، يف هذه املواجهات 
التجمــع؛ هــو  أال وهــو حــزب  والجريئــة،  النشــطة  الشــبابية  الحــراكات  إىل جانــب 
اآلن يف حالــة ضعــف وعجــز. واألمــر األخطــر، هــو خــروج مرّكــب مــن مركبــات لجنــة 
املتابعــة، أي الحركــة اإلســامية الجنوبيــة، مــن الحركــة الوطنيــة، واصطفافهــا مــع 
نظــام األبارتهايــد االســتعامري الــذي يســتهدف وجــود وحيــاة فلســطينيي النقــب. 
مــع ذلــك، تتوفــر اإلمكانيــة إلحيــاء العمــل الشــعبي يف النقــب، ومــن ثــم يف بقيــة 
املناطق، إذ يكفي أن نتذكر كيف اجرحت جامهرنا هبة أيار األخرة، مع وجود 

هذا الضعف العام، وغياب دور املؤسسات التمثيلية والحزبية.
إطــاق  يف  األســايس  الــدور  الواعيــة،  طائعــه  وبخاصــة  الشــاب،  للجيــل  كان 
تلــك الطاقــة الهــادرة، وإّن مــا يتوجــب عــىل هــذه الطائــع االنتبــاه لــه هــو رضورة 
لنــا  الحقيقــي  األمــل  فهــم  واملوســمية،  املزاجيــة  مــن  والتخّلــص  االســتمرارية، 
ولشعبنا. لكن ُيفرض أن تكون نقطة البدء من النقب نفسه، أي من خال عملية 
أهــل  مهمــة  ليســت  وهــي  املســؤولية،  ــل  بتحمُّ الوعــي  وإنهــاض  داخــيل،  تنظيــم 
وشــباب وأطفــال قريــة ســعوة وســواها فقــط، إمنا هــي مهمة كل الطاقــات األهلية، 

واألكادميية املثقفة يف عموم فلسطينيي النقب، ومن ثم يف عموم فلسطن.

اإلرسائيــيل الفلســطيني “عكيفــوت” عــام ٢٠١٧ أن )إرسائيــل( متنــع الجمهــور مــن 
الوصــول إىل معظــم الوثائــق الرسيــة، التــي يســمح قانــون االرشــيفات لعــام ١٩٥٥ 
بكشــفها بعــد ســنوات محــددة، وانتهــت فرة رسيتها، خصوًصــا تلك التي تتعلق 
بحــرب عــام ١٩٤٨. كــام اعتــر تــرصف الحكومــة بإعــادة حجــب وثائــق تــم االفــراج 
عنها، بعد أن أمضت الفرة القانونية املقررة لها أمر غر قانوين. ويؤكد مسؤول 
أمني إرسائييل رفيع أنه مل يتم نر جميع الحقائق حول النكبة وقضية الاجئن 
الفلســطينين. ويفرس ذلك ما تم اإلفصاح عنه من هذا النوع من الوثائق بأنه ال 

يتجاوز فعلًيا ال ١ يف املائة منها.
ويحظر قانون االرشيفات يف )إرسائيل( نر وثائق رسية لسنوات تراوح ما بن 
١٥ و٩٠ عاما أو حتى لزمن غر محدد، حسب درجة خطورتها، وتتعلق بأحداث 
حــرب ١٩٤٨ وملــف أســلحة الدمــار الشــامل مبــا فيهــا ســاحها النــووي وعاقــات 
)إرسائيــل( الخارجيــة. ويعــد ســن هــذا القانــون إحــدى الوســائل التــي لجــأت اليهــا 
حكومــات )إرسائيــل( لحجــب الوثائق التــي تفضح دموية وهمجية دولة االحتال، 
حيث منح القانون رئيس حكومة دولة االحتال صاحيات واسعة لتمديد اغاق 
ملفــات ووثائــق رسيــة، رغــم انتهــاء مــدة رسيتهــا. ومــدد رئيــس الــوزراء اإلرسائييل 
بعــد خمســن عاًمــا.  فــرة حجبهــا  انتهــت  التــي  الوثائــق  عــام ٢٠١٠ حجــز آالف 
وتشــارك لجنــة وزاريــة أيًضــا مبهمــة تأجيــل اإلفــراج عــن وثائــق رسيــة مــن أرشــيف 
الدولــة، ومكونــه مــن ممثــيل مــن عــدد مــن األرشــيفات املختلفــة يف )إرسائيــل( ، 
وعــدد مــن ممثــيل وزارات مختصــة. كام ميتلك مســؤول األرشــيف قدرة تصنيف 
مــع مســؤوله  ذلــك  بتنســيق  وثيقــة واعتبارهــا “وثيقــة خطــرة” وحجــب تداولهــا 
األعــىل. وبــدأ الجهــاز املســؤول عــن األمن يف وزارة الحــرب اإلرسائيلية عام ٢٠٠٢ 
بعمــل مســح شــامل لتلــك الوثائــق الرسيــة املوجودة يف أرشــيف الدولة، للبحث 
عــن جميــع الوثائــق التــي تديــن )إرسائيــل( وتنقــض روايتهــا حــول النكبــة، ورشعت 

يف إغاقها.
يــأيت االخفــاء املنهجــي للحقائــق مــن قبــل حكومــات االحتــال املختلفــة، ليخفي 
أحــداث مرعبــة حــول تهجــر الفلســطينين، ويغطــي عــىل تــورط زعامء سياســين 
كبــار يف )إرسائيــل(. وتكمــن أهميــة كشــف تلــك الوثائــق املفــرج عنهــا حتــى اآلن 
يف أنهــا وضحــت جوانــب عديــدة خفيــة مل تســتطع الروايــة الفلســطينية تغطيتها 

متاًمــا واالملــام بجميــع جوانبهــا، يف ظــل الظــروف التــي تعــرض لهــا الفلســطينيون 
خال عهد النكبة، والتي حالت دون متكنهم من رصد مآسيهم بالكامل يف ظل 
استشــهاد عائــات بأكملهــا أو حتــى قــرى بأكملهــا، واعــدام جميــع قاطنيهــا، وهــو 
االمــر الــذي يفــرس أحياًنــا أعــداد ضحايــا تلــك املجــاز التــي كانــت تــراوح مــا بــن 
بضــع عــرات إىل بضــع مئــات، وهــي التــي قــد متثل عدد ســكان القريــة بأكملها. 
الغمــوض  حالــة  أيًضــا  يفــرس  املــوت  مــن  الهــروب  وفــوىض  الهلــع  حالــة  أن  كــام 
حــول مصــر هــؤالء الضحايــا، والذيــن تســعى)إرسائيل( إلخفــاء تفاصيلهــا بــكل مــا 
أوتيــت مــن قــوة. جــاءت جرائــم التنظيامت اليهودية قبــل حرب عام ١٩٤٨ وجرائم 
جيــش االحتــال اإلرسائيــيل بعــد عــام ١٩٤٨ بهــدف تهجــر الفلســطينين واخــاء 
فلســطن مــن أهلهــا، ويعتــر بقــاء أربعــة االف فلســطيني يف حيفــا وضواحيهــا 
مــن ٩٠ ألــف فلســطيني وثاثــة آالف فلســطيني يف يافــا وضواحيهــا مــن بــن ١٢٠ 
ألــف فلســطيني أكــر دليــل عــىل ذلــك. ويبــدو أن الــدور الفلســطيني يف البحــث 
عــن املزيــد مــن الحقائــق لكشــفها للعــامل ألثبــات أن )إرسائيــل( دولــة بنيــت عــىل 
مــأيس الفلســطينين يصبــح أكــرث الحاًحــا اآلن، مــع تكشــف املزيــد مــن الحقائــق 
عــن بشــاعة مــا حــدث ألجدادنــا، والتــي يبــدو أننــا ال نعــرف عنهــا الكثــر. ويبــدو 
األمر أكرث الحاًحا مع اســتمرار مامرســات هذا الكيان بتنفيذ مخططاته أيًضا يف 
إطــار األرايض التــي احتلهــا بعــد ذلــك يف عــام ١٩٦٧، وانــكاره للحــق الفلســطيني 
فيهــا، وحــر الفلســطينين يف أقــل مــن ١٠٪ مــن مجمــل أراضيهــم، وحرمانهــم 
مــن مامرســة ســيادة حقيقــة عليهــا، وابقــاء قضيتنــا عالقــة دون حــل رغــم مرور قرن 
مــن الزمــان. كــام انــه يجــب االخــذ بعن االعتبــار بإن صدور قرار التقســيم من قبل 
الجمعيــة العامــة عــام ١٩٤٧وانســحاب بريطانيــا مــن فلســطن بعــد ذلــك، أطلــق 
يــد العصابــات الصهاينــة لرسقــة أرض فلســطن وتريــد أهلهــا، وبنــاء )إرسائيــل( 
، والــذي اتبــع بإقــرار العــامل الغــريب برعيــة هــذا الكيــان بعــد ذلــك، االمــر الــذي 
رسخ دعامئه وثبت أقدامه عىل حساب الفلسطينين، االمر الذي يجعلنا نعيد 
التفكــر باالكتفــاء بفكــرة محاســبة )إرسائيــل( عــىل جرامئهــا، عــىل الرغــم مــن أنهــا 
جرائــم ال تســقط بالتقــادم، خصوًصــا وأن جميــع مقــريف تلــك الجرائــم قبــل عــام 
١٩٤٨ وبعدها قد غيب املوت معظمهم، ومن هنا أدعو برضورة العمل والبحث 

عن بدائل اكرث فاعلية.

هل ينتفض الداخل المحتل لتهجري قرى النقب؟

فلسطينيو النقب... هل من ُأُفق للنهوض؟

وثائق إرسائيلية جديدة تبلور مقاربة مختلفة حول النكبة

د. محمد حسن أبو شباب

د. سنية الحسيين
رأي اليوم

عوض عبد الفتاح
عرب 48
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غزة/ رامي رمانة: 
بلغــت قيمة الحقوق املالية ملنتفعي 
عــى  املرتاكمــة  االجتامعيــة  الشــؤون 
السلطة   واالتحاد األورويب نحو مليار 
ونصف مليار شيقل منذ 2017، وفق 
ما ذكر املتحدث باســم "الهيئة العليا 
ومنتفعــي  فقــراء  بحقــوق  للمطالبــة 
صبحــي  االجتامعيــة"  الشــؤون 

املغريب.
"فلســطني"  لصحيفــة  املغــريب  وقــال 
أمس: إن منتفعي الشؤون االجتامعية 
مل  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  يف 
يف  ماليــة  مخصصــات  أربعــة  يتلقــوا 
عام 2021 املنرصم، املقدرة قيمتها 

بـ548 مليون شيقل.
 7 لهــم  الشــؤون  متلقــي  أن  وأضــاف 
مخصصات مالية أخرى مل يتسلموها 
مــن عــام 2017 وحتــى 2020، ُتقــدر 
قيمتهــا بـــ959 مليــون شــيقل، مشــرًا 
بتلــك  تعــرتف  ال  الســلطة   أن  إىل 

الحقوق.
تلقــوا  املنتفعــني  أن  امُلغــريب  وبــني 
مخصصــات  ثالثــة   2017 عــام  يف 
 2018 عــام  ويف  أربعــة،  أصــل  مــن 
ونفــس  أربعــة،  أصــل  مــن  مخصصــني 

األمر يف عامي 2019 و2020.
االتحــاد  أن  إىل  املغــريب  وأشــار 
الســنوات  تلــك  يف  كان  األورويب 
مل  لكــن  للســلطة  مســاهمته  ُيقــدم 
املســاهامت  تلــك  األخــرة  تنفــق 
إىل  لفــت  بــل  مســتحقيها،  عــى 
لــوزارة  العــام  املفــوض  رفــض  إرصار 
التنميــة االجتامعيــة يف قطاع غزة لؤي 
باملخصصــات  االعــرتاف  املدهــون 

املالية السبعة آنفة الذكر.
التــي  األرس  عــدد  املغــريب  وقــدر 
تتلقــى مخصصــات ماليــة مــن التنميــة 
بقيمــة  أرسة  ألــف   116 االجتامعيــة 
ثالثــة  كل  شــيقل  مليــون   137 ماليــة 
أشــهر؛ 81 ألــف أرسة يف قطــاع غــزة، 

واملبالــغ تــرتاوح مــن 700 شــيقل إىل 
1800 شيقل لكل منتفع.

وجــدد املغــريب اإلشــارة إىل أن وزيــر 

الذين يشاركون يف وقفات احتجاجية 
عى قطع املخصصات املالية عنهم، 

وهو ما رفضه بشكل قاطع.
الفلســطينية  الســلطة  وبــررت 
الشــؤون  مخصصــات  رصف  عــدم 
االجتامعيــة يف العــام املنــرصم لعــدم 
األورويب،  االتحــاد  مســاهمة  تلقيهــا 
من جهته قال املتحدث باسم االتحاد 
األورويب يف القدس املحتلة، شــادي 
امليزانيــة  إقــرار  بانتظــار  إنهــم  عثــامن، 
املخصصــة لفلســطني واإلعــالن عنهــا 
خــالل الربــع األول مــن العــام الجــاري، 
الشــؤون  مخصصــات  مســاهمة  لدفــع 

االجتامعية.
"فلســطني"  لصحيفــة  عثــامن  وأوضــح 
أن اإلتحــاد األورويب ُيجــري مشــاورات 
فلســطني  ميزانيــة  حــول  داخليــة 
واملنطقة، وأنه يرجح إقرارها وإعالنها 

قبل مارس املقبل.
األورويب  االتحــاد  أن مســاهمة  وبــني   

و36 ألف أرسة يف الضفة الغربية.
وتتفــاوت قيمــة املســاعدة املاليــة من 
أرسة ألخرى حســب حجمها وإعالتها، 

التنميــة االجتامعيــة يف رام الله أحمد 
تهديــد  برســائل  يبعــث  مجــدالين، 
بغــزة  االجتامعيــة  الشــؤون  ملنتفعــي 

االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات  يف 
تقدر سنويًا بـ)40( مليون يورو.

قــدم  األورويب  االتحــاد  أن  وأشــار إىل 
يف نوفمــر املــايض 15 مليــون يــورو 
لدفــع  ذهبــت   ، الســلطة   لخزينــة 

رواتب موظفيها.
متلقــي  اســتمرار  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
يف  االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
طالبــوا  احتجاجيــة  وقفــات  تنظيــم 
األورويب  واالتحــاد  الســلطة    خاللهــا 
مخصصاتهــم  دفــع  يف  بــاإلرساع 

املالية.
أوضــاع  ســوء  املشــاركون  واشــتىك 
نحــو  مــّي  بعــد  املعيشــية  أرسهــم 
عــام عــى عدم تســلمهم مخصصاتهم 
تأمــني  عــن  وعجزهــم  الشــهرية، 
احتياجاتهــم؛ ملحدوديــة فرص العمل 
يف قطــاع غــزة املحــارص، وتراكم حجم 
أصحابهــا  ومطالبــة  عليهــم،  الديــون 

بالسداد.

واشنطن/ وكاالت: 
ظــّل الرئيــس األمــريك جــو بايــدن يواصــل نهــج 
الصــني  إزاء  املتشــدد  ترامــب  دونالــد  ســلفه 
رغــم الخالفــات بينهــام، ويؤمن بايدن -كام كان 
ذلــك شــأن ترامــب- أن عــى الواليــات املتحــدة 
فــك ارتباطهــا مــع بكــني بتقليــل اعتامدهــا عــى 
الصينيــة،  اإلمــدادات  وسالســل  املنتجــات 
األمــن  ولدواعــي  اقتصاديــة  ألســباب  وذلــك 

القومي.
وهــذه ليســت قناعــة بايــدن وحــده، فــام يزيــد 
تعزيــز  يؤيــدون  الذيــن  أولئــك  أمــل  خيبــة  مــن 
العالقــات األمركيــة الصينيــة يف مجــال التجارة 
املبذولــة لالحتفــاظ  أن املســاعي  واالســتثامر 
مبســافة بــني اقتصــادي البلديــن تحظــى بتأييــد 
وسط أعضاء الحزبني الدميقراطي والجمهوري 

عى حد سواء.
وعى الرغم من دعم الحزبني لتلك املساعي، 
يبــدو  البلديــن  اقتصــادي  بــني  الفصــل  فــإن 
صعــب املنــال، حســب مقــال مبجلــة "فوريــن 
األمركيــة،   )Foreign Policy( بوليــي" 
القانــون  أســتاذ  كوســيك  جيفــري  للكاتبــني 
املساعد بجامعة أريزونا، وراجان مينون أستاذ 

العالقات الدولية بكلية مدينة نيويورك.
ويقول املقال إن إدارة بايدن إذا أرادت تحقيق 
النجاح، فإن األمر لن يقترص عى إعادة ترتيب 
قطاعــات كبــرة مــن اقتصادهــا "املعــومل"، بــل 
عليهــا أيضــا أن تضمــن مشــاركة الــدول األخــرى 
التي تعّد من الرشكاء التجاريني واملستثمرين 
الكبــار مــع الصــني، وهــي أهــداف ســيكون مــن 
الصعــب تحقيقهــا أكــر مــام يتوقــع كثرون يف 

واشنطن.
مــع  االرتبــاط  فــك  مغّبــة  مــن  املقــال  وحــّذر 
الصــني، ال ســيام يف الجانــب االقتصــادي، وأن 
عى إدارة الرئيس جو بايدن التخيل عن انتهاج 
الــدول  سياســات أحاديــة والعمــل عــى حشــد 
التــي ترتبــط بعالقــات تجاريــة وطيــدة مــع بكــني 

إىل جانبه.
جهــود  يعتمــد  اآلن  حتــى  بايــدن  انفــك  ومــا 
االقتصاديــن  بــني  الفصــل  يف  ترامــب  إدارة 
يونيو/حزيــران  ففــي  ليونــة،  أكــر  مبقاربــة  وإن 
شــاملة  خطــة  األبيــض  البيــت  وضــع  املــايض 
لزيــادة اإلنتــاج املحــيل لتقليــل االعتــامد عــى 
سالســل اإلمدادات العاملية "الهشــة"، بخاصة 

تلك التي مصدرها الصني.

عــى  األغلــب  األعــم  يف  الخطــة  تلــك  وتركــز 
التــي  املوصــالت  كأشــباه  الحيويــة  الصناعــات 
حــادا  انخفاضــا  املتحــدة  الواليــات  شــهدت 
يف حصتهــا الســوقية منهــا يف العقــود الزمنيــة 
األخــرة، وكذلــك املعادن األرضية النادرة التي 
تعــّول فيهــا عــى الصني بنســبة تبلــغ نحو 80% 

من احتياجاتها.
ويف األثنــاء، فــإن الرســوم الجمركيــة التــي كان 
ترامــب قــد فرضهــا عــى الــواردات مــن الصــني 
خطــوات  واتخــذ  مرتفعــة،  بايــدن  عليهــا  أبقــى 
يف  االســتثامر  مــن  األمركيــة  الــرشكات  ملنــع 
باملؤسســة  ارتباطــات  لهــا  صينيــة  رشكــة   59

العســكرية الصينيــة أو بإنتــاج معــّدات مراقبــة، 
وبعض تلك الرشكات مدرجة يف قامئة ترامب 
"هــواوي"  االتصــاالت  عمــالق  مثــل  الســوداء 

.)Huawei(

كــام يعمــل بايــدن واألعضــاء الدميقراطيــون يف 
الكونغــرس عــى الدفــع باتجــاه خفــض اعتــامد 
الواليــات املتحــدة عــى الــواردات الحيويــة مــن 
الصــني، يف حــني يحــذر منتقــدو فــك االرتبــاط 
االقتصادي -ومنهم غرفة التجارة األمركية عى 
وجــه الخصــوص- مــن أن الفصــل بــني اقتصــادي 

البلديــن ســيعيق سالســل اإلمــدادات القامئــة، 
الــرشكات  اإلنتــاج، ويجــر  التأخــر يف  ويفاقــم 

واملستهلكني عى تحمل زيادة األسعار.
مــن  ملّحــة  مطالــب  بايــدن  يواجــه  ذلــك،  وإزاء 
العمــل  وقــف  بــرورة  األمركيــة  الــرشكات 
ترامــب  عهــد  الســائدة يف  الجمركيــة  بالرســوم 
الــذي أدى ترصفــه املنفــرد إىل عواقــب تحّمــل 
دفــع  وقــد  وحــده،  األمــريك  االقتصــاد  وطأتهــا 
الــواردات مــن الصــني  الرســوم عــى  رفــع تلــك 
البضائــع  تكلفــة  زيــادة  إىل  الســابق  الرئيــس 
يف  املســتهلكني  عــى  الصــني  يف  املصنعــة 
الواليــات املتحــدة مبقــدار 80 مليــار دوالر يف 
عام 2018 وحده، كام أسفر عن فقدان ما بني 

250 ألفا إىل 300 ألف وظيفة.

مــع  التجــاري  العجــز  ينخفــض  مل  ذلــك  ومــع 
 346.8 مــن  متواضعــة،  بنســبة  إال  الصــني 
مليــار دوالر يف 2016 إىل 344.3 مليــارا يف 

.2019

بــأي  االرتبــاط  فــك  إســرتاتيجية  تحظــى  ولــي 
التخــيل  بايــدن  عــى  يتعــني  للنجــاح،  فرصــة 
عــن سياســاته األحاديــة الجانــب وحشــد عمــل 
جامعــي تشــارك فيــه دول لهــا عالقــات تجاريــة 

كبرة مع الصني واستثامرات هناك.
ورغــم أن الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب 
رسقــة  مــن  للحــد  مســاٍع  يف  مجــددا  انخرطــا 
اللــوم  يلقــى  التــي  الفكريــة  امللكيــة  حقــوق 
فيهــا عــى الصــني إىل حــد كبــر يف مجــاالت 
وتكنولوجيــا  الريــاح  توربينــات  برمجيــات  مثــل 
فــإن  القيــادة،  الذاتيــة  واملركبــات  االتصــاالت 
بوليــي-  فوريــن  -وفقــا ملقــال  يعنــي  ال  ذلــك 
أن االتحــاد األورويب عــى عجلــة مــن أمــره لفــك 

ارتباطه بالصني.
مــن شــأن  أن  يــرون  األوروبيــون  التجــارة  فخــراء 
املداخيــل  مــن  ويقلــل  النمــو  يعيــق  أن  ذلــك 
تكــون  أن  أجــل  ومــن  العجــوز،  القــارة  دول  عــر 
إلســرتاتيجية بايــدن لفــك االرتبــاط مــع الصــني 
وكوريــا  اليابــان  بهــا  تلتحــق  أن  بــد  ال  جــدوى، 
ببكــني  ترتبــط  أخــرى  آســيوية  ودول  الجنوبيــة 

بعالقات تجارية واقتصادية حيوية.
ويــرى كاتبــا املقــال أن مثــل هــذه اإلســرتاتيجية 
ســلوكها  تغيــر  إىل  الصــني  تدفــع  أن  ُيرّجــح  ال 
تحالــف  تنظيــم  تكتنــف  التــي  للصعوبــات  نظــرا 
ويكــون  املتحــدة  الواليــات  تقــوده  متامســك 

ملتزما بفك االرتباط االقتصادي مع بكني.

ثــم إن الصــني اتجهــت إىل تقليــص اعتامدهــا 
الصــادرات،  يقــوده قطــاع  اقتصــادي  عــى منــو 
لتســتعيض عنــه بالطلــب املتزايــد عى ســلعها 
ر  ُقــدِّ لــو  وحتــى  املحليــني،  املســتهلكني  مــن 
الحكومــة  فــإن  طريقــه  يجــد  أن  االرتبــاط  لفــك 
الصينيــة ســتبقى ملتزمــة بأولوياتهــا األساســية 
قمــع  أو  تايــوان  توحيــد  إعــادة  يف  املتمثلــة 
الســيايس  نظامهــا  عــى  املتمــردة  الحــركات 

"االستبدادي".
فــك  لسياســة  يــزال  مــا  ذلــك،  كل  ورغــم 
كبــر  لهــا  يكــن  مل  وإن  مرشقــا  جانبــا  االرتبــاط 
تأثــر عــى الصــني، فتقليــل اعتــامد الواليــات 
املتحــدة عــى سالســل اإلمــدادات الهشــة قــد 
يف  عراقيــل  مــن  االقتصــاد  وقايــة  يف  يســاعد 
املستقبل كتلك التي عاىن منها يف السنتني 

املاضيتني.
وتخلــص مجلــة فوريــن بوليــي يف مقالهــا إىل 
أن االستثامر يف القدرات املحلية تأخر كثرا، 
للواليــات املتحــدة  إذا تســّنى  أنــه  مشــرة إىل 
القيــام بذلــك وتدعيــم رشاكاتهــا مــع حلفائهــا 
املتقاربني معها يف التفكر فإن ذلك سيكون 

أفضل للجميع.

عثمان: ننتظر إقرار االتحاد األوروبي ميزانيته لدفع مساهمة الشؤون 
مليار ونصف مليار شيقل حقوق مالية لمنتفعي الشؤون عىل السلطة واالتحاد األورويب

هل تستطيع الواليات المتحدة فك ارتباطها االقتصادي مع الصني؟

غزة/ فلسطني: 
عــامل  لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  قــال 
العمــي،  ســامي  غــزة  قطــاع  يف  فلســطني 
إضفــاء صفــة  يرفــض  اإلرسائيــيل  االحتــالل  إن 
"عامــل" عــى تصاريــح العــامل الفلســطينيني؛ 

للتهرب من حقوقهم القانونية.
وأضــاف العمــي يف ترصيــح صحفــي، أمس، 
إجــراًء  مؤخــًرا  أقــر  اإلرسائيــيل  االحتــالل  أن 
جديــًدا بإضفــاء صفــة "احتياجــات اقتصاديــة" 
مــن  بــدال  للعــامل،  التصاريــح املمنوحــة  عــى 
تهرًبــا  ذلــك  معتــًرا  "تاجــر"،  الســابقة  الصفــة 
متعمًدا وتنصاًل من الحقوق القانونية املرتتبة 

عى إضفاء صفة "عامل" عى التصاريح.
الفلســطينيني  للعــامل  يحــق  أنــه  وأوضــح 
العاملــني يف الداخــل املحتــل الحصــول عــى 
العــامل  عليهــا  يحصــل  التــي  الحقــوق  نفــس 
دولــة  عمــل  قانــون  حســب  اإلرسائيليــون 

االحتالل.
جملــة  العامــل  متنــح  "عامــل"  صفــة  أن  وبــني 
مــن األمــور، مثــل الحصــول عــى الحــد األدىن 
مــن األجــور، إجــازة ســنوية، مســتحقات مــرض، 
بــدل  الراحــة،  يــوم  يف  التشــغيل  مســتحقات 

سامي العمي

تأمــني  الســفر،  نفقــات  إضافيــة،  ســاعات 
عــى  والحصــول  اإلقالــة،  تعويــض  تقاعــدي، 

تأمني صحي وخدمات صحية مهنية.
وأشار إىل أن عامل غزة والضفة يعانون ظروف 
الســالمة  تدابــر  إىل  ويفتقــرون  ســيئة،  عمــل 
مــن  يشــكون  مــا  وغالًبــا  املناســبني،  والتأمــني 
انتهــاكات قوانــني العمــل اإلرسائيليــة ومعايــر 
ومواثيــق العمــل الدوليــة، التــي صــادق عليهــا 
باألجــور،  يتعلــق  فيــام  ســيام  وال  االحتــالل، 
وقــد  اإلجــازة،  وسياســات  العمــل،  وســاعات 
تفاقمــــت هذه الظــــــــــــــــــــــــــــــروف منذ جائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
كوفيــد - 19. ولفــت إىل أن منحنــى متوســط 
ســنة  بدايــة  منــذ  العمــل  حــوادث  ضحايــا 
حــاالت  معــدل  أن  يظهــر   2021 2000 حتــى 

الوفــاة الســنوية يف صفــوف العــامل العاملــني 
بالداخــل املحتــل يبلــغ قرابــة 35-33 عامــاًل، 

لكن عائالتهم ال تحصل عى تعويضات.

 "المدن الصناعية" 

تستقبل وفًدا من 
 UNIDO مؤسسة

غزة/ فلسطني:
الصناعيــة  واملــدن  االســتثامر  تشــجيع  هيئــة  اســتقبلت 
غــزة  مبدينــة  مقرهــا  يف  الوطنــي  االقتصــاد  لــوزارة  التابعــة 
 ،"UNIDO الصناعيــة أمــس، وفــدا مــن مؤسســة اليونيــدو 

برئاسة أحمد الفرا.
واملــدن  االســتثامر  تشــجيع  لهيئــة  العــام  املديــر  ورشح 
الصناعيــة عــالم غبايــن كل تفاصيــل عمل املدينة الصناعية 
التــي  الظــروف  التــي حققتهــا املدينــة يف ظــل  واإلنجــازات 
مــرت بهــا، والخدمــات التــي تقــدم للمصانع يف ســبيل الرقي 

بها وتطوير صناعاتنا الوطنية.
الكبــر بوجــود مدينــة صناعيــة يف  الفــرا عــن فخــره  وأعــرب 
غــزة تعــد مــن أنجــح وأرقــى املــدن الصناعيــة يف فلســطني، 
مؤكدًا أن مؤسسة اليونيدو ستظل الداعمة لكل القطاعات 

الصناعية.
وأوضــح الفــرا أنــه ســيتم تنفيــذ عــدة مشــاريع تهــدف لتوفــر 
الكهربــاء للمصانــع، وتوجيههــم لالســتخدام األمثــل للطاقــة 
مــن خــالل برامــج يقــوم بهــا اليونيدو تصل لتوفــر حوايل 40 
مــن خــالل  ذلــك  يــأيت  للمصنــع،  الشــهرية  الفاتــورة  مــن   %

تدخالت فنية يقوم بها فريق اليونيدو لكل املصانع.
مــن جهتــه أكــد مديــر دائــرة النافــذة االســتثامرية يف الهيئــة، 
باجس الدلو، أن الهيئة قادرة فنيًا وإداريًا عى التعاون التام 
مع كل الجهات الدولية لتوفر بيئة خصبة لالستثامر داخل 
تلبــي  دعــم  وســيلة  أي  توفــر  خــالل  مــن  الصناعيــة  املــدن 
احتياجات املســتثمرين، من أجل التســهيل والتخفيف عن 
كاهــل املصانــع التــي ما زالت تعاين نقص الدعم والتمويل 

عى كل األصعدة.
وتــم االتفــاق خــالل االجتــامع عــى عقــد عــدة لقــاءات أخــرى 
مع املصانع وبحضور أعضاء من مؤسسة اليونيدو لتوضيح 
املؤسســة  طرحتــه  الــذي  مســتدامة  برنامــج  تطبيــق  آليــات 

مؤخرًا.

اإلحصاء: 
ارتفاع مؤرش غالء 

المعيشة بفلسطني يف 
عام 2021 بنسبة 1.24 %

رام الله/ فلسطني: 
سجل الرقم القيايس ألسعار املستهلك يف فلسطني ارتفاعًا 
 ،2020 عــام  مــع  2021 مقارنــة  عــام  1.24 % خــالل  نســبته 
بواقــع 1.95 % يف القــدس J1، وبنســبة 1.41 % يف الضفــة 

الغربية، وبنسبـــــــــــــة 0.27 % يف قطاع غزة.
وعــزا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الســبب الرئيــس 
الرتفــاع مــؤرش غــالء املعيشــة يف فلســطني إىل ارتفــاع أســعار 
تشــكل  التــي   ،%  4.39 بنســبة  املواصـــــــــــــــــــــــالت  مجموعــة 
أهميتهـــــــــــا النســبية   14.26 % مــن ســلة املســتهلك، حيــث 
الديــزل  12.05 %، وأســعار  البنزيــن بنســبة  ارتفعــت أســعار 
بنســبة 8.62 %، وســجلت أســعار مجموعــة املســكن وامليــاه 
والكهربــاء والغــاز وغرهــا مــن الوقــود ارتفاعــًا نســبته 3.65 %، 
التي تشــكل أهميتها النســبية 9.06 % من ســلة املســتهلك، 
 ،%  10.51 بنســبة  للســكن  الفعــيل  اإليجــار  ارتفــع  حيــث 

وأسعار الغاز بنسبة 5.92 %.
أســعار  ســجلت  فقــد  أمــس،  اإلحصــاء  أصــدره  بيــان  ووفــق 
مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات غــر الكحوليــة ارتفاعــًا 
نسبته 0.86 %، التي تشكل أهميتها النسبية 28.15 % من 
سلة املستهلك، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 
8.68 %، وأســعار الدجــاج الطــازج بنســبة 6.72 %، وأســعار 

وأســعار   ،%  3.95 بنســبة  أخــرى  وســكريات  الســكر  بدائــل 
اللحــوم الطازجــة بنســبة 3.25 %، عــى الرغــم مــن انخفــاض 
الخــراوات  وأســعار   ،%  9.60 مبقــدار  البطاطــا  أســعار 
املجففــة مبقــدار 8.19 %، وأســعار البيــض مبقــدار 5.39%، 
وأســعار الخــراوات الطازجــة مبقــدار 2.02 %، وأســعار األرز 

مبقدار 1.73 %.

غزة/ فلسطني: 
أنهت اإلدارة العامة للبرتول التابعة لوزارة 
املاليــة يف قطــاع غــزة التجهيــزات الخاصة 
بإمتــام عمليــة نقــل مضخــات تفريــغ غــاز 

الطهي الوارد من الجانب املرصي.
وقالــت الــوزارة يف ترصيــح صحفي أمس، 
النقــل  إنهــا جهــزت كل متطلبــات عمليــة 

وتجهيــز  األرضيــة  وتهيئــة  تســوية  مــن 
التمديدات الالزمة.

لتفريــغ  يهــدف  املــرشوع  أن  وأوضحــت 
إىل  املــرصي  الجانــب  مــن  الــوارد  الغــاز 
ضمــن  الفلســطينية،  الوقــود  شــاحنات 
عمليــة تحقــق األمــن والســالمة، وتســاهم 
عــن  الناتجــة  املخاطــر  مــن  التخفيــف  يف 

عملية تفريغ الغاز.
غــاز  كميــات  يوفــر  املــرشوع  أن  وأكــدت 

الطهي واحتياجات قطاع غزة اليومية.
وبينــت أنهــا تعمــل لتنظيــم عمليــة دخــول 
خطــة  وفــق  غــزة،  لقطــاع  والغــاز  الوقــود 
الســلع  هــذه  عــى  للحفــاظ  اســرتاتيجية 

وتوفر احتياجات األهايل.

الماليــة تنهي تجهزيات نقــــل 
غــــاز الطهي من الجانــــب المرصي

العميص: رفض االحتالل إضفاء صفة "عامل" 
عىل تصاريح العمال للتهرب من حقوقهم 

صورة أرشيفية صورة أرشيفيةوقفة ملنتفعي الشؤون   وقفة ملنتفعي الشؤون  
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الخرطوم/ وكاالت:
أطلقــت قــوات األمــن الســودانية أمس، 
قنابل الغاز املسيل للدموع عىل آالف 
املتظاهريــن املناهضــن ملــا يســمونه 
يف  الرئــايس  القــر  قــرب  "االنقــاب" 
الخرطــوم كــا أفــاد شــهود، يف أعــال 
عنــف تــأيت بعــد أيــام فقــط عــىل إطاق 

حوار تحت إرشاف األمم املتحدة.
وأغلقت السلطات جرس النيل األبيض 
الرابط بن أم درمان والخرطوم. وذكرت 
الســوداين  األمــن  أن  صحفيــة  تقاريــر 
عــىل  للدمــوع  املســيل  الغــاز  أطلــق 
املتظاهرين يف محيط القر الرئايس 

بالخرطوم.
انطلقــت  احتجاجيــة  تظاهــرة  وكانــت 
يف  األربعــن  بشــارع  ســنادة  مبحطــة 
الخرطــوم،  العاصمــة  غــريب  درمــان  أم 
شــعارات  املحتجــون  خالهــا  رفــع 
تنــادي مبدنيــة الدولــة وخــروج املكــون 

العسكري من السلطة.
مكتوبــا  الفتــات  املتظاهــرون  ورفــع 
و"الثــورة  كاملــة"،  مدنيــة  "دولــة  عليهــا 
ثــورة شــعب، والســلطة ســلطة شــعب، 

أنقرة/ األناضول:
أعــرب الرئيــس الرتيك رجب طيب أردوغان، 
األورويب  االتحــاد  يطــور  أن  يف  أملــه  عــن 
الحــايل،  العــام  خــال  أنقــرة  مــع  عاقاتــه 
يف  محوريــة  دولــة  بــاده  أن  عــىل  مشــدًدا 
يواجههــا  التــي  التهديــدات  عــىل  التغلــب 

االتحاد.
لــه، أمــس، خــال لقــاء  جــاء ذلــك يف كلمــة 
قــر  االتحــاد األورويب يف  مــع ســفراء دول 

تشانقايا بالعاصمة أنقرة.
دون  الحيلولــة  رضورة  عــىل  أردوغــان  وأكــد 
تخريب العاقات الرتكية األوروبية باالختباء 
يف  االتحــاد،  داخــل  التضامــن  ذريعــة  وراء 
إشــارة إىل اتخــاذ دول أوروبيــة مواقــف ضــد 

تركيا للتضامن مع اليونان وقربص الرومية.
األورويب  االتحــاد  يتخلــص  أن  "نأمــل  وقــال: 
العــام  يف  االســرتاتيجي  النظــر  قــر  مــن 
2022، وأن يتــرف بجــرأة أكــرب يف تطويــر 

العاقات مع تركيا".
وأشــار إىل أن "كل من ينظر مبوضوعية يرى 
التغلــب  يف  محوريــة  دولــة  تركيــا  بــأن  ويقــر 
االتحــاد  يواجههــا  التــي  التهديــدات  عــىل 

األورويب".
أزمــة  لتفاقمــت  جهودنــا  لــوال   " وأضــاف: 
األرواح  يف  الخســائر  وزادت  املهاجريــن 
وازدادت رشاسة اإلرهاب وانترشت الفوىض 

مستقلة( الداعمة للمتظاهرين.
عــىل  الدوليــة  الفعــل  ردود  ويف 
رئيــس  قــال  بالســودان،  املســتجدات 
فولكــر  هنــاك  املتحــدة  األمــم  بعثــة 
بريتــس إّن املســار الــذي أطلقتــه األمــم 
السياســية،  األزمــة  لتســوية  املتحــدة 
قــد يكــون آخــر بارقــة أمــل للتســوية يف 
البــاد، وإن اســتقالة عبــد الله حمدوك 
من رئاسة الحكومة أحدثت فراغا كبريا 

خصوصا لدى املكون املدين.
األمــن،  ملجلــس  مغلقــة  جلســة  ويف 
طالــب بريتــس بإنهــاء حالــة الطوارئ يف 
الســودان مــن أجــل إيجــاد بيئــة مامئــة 

للحوار.
عــن  الكــف  إىل  األمنيــة  القــوات  ودعــا 
املتظاهريــن،  ضــد  العنــف  اســتخدام 
ســلمية  عــىل  املحتجــون  يحافــظ  وأن 

حراكهم.
مجموعــاٍت  هنــاك  بــأن  بريتــس  وأقــر 
ليســت  الســوداين  الشــارع  يف  مهمــًة 
الحــوار  يف  للمشــاركة  اســتعداد  عــىل 
الذي دعت إليه األمم املتحدة، إال أنه 

رغم ذلك سيواصل االتصال بها.

قبل االتحاد األورويب".
هــذه  تنفيــذ  عــدم  أجــل  "ومــن  قائــًا:  وتابــع 
األجنــدة اإليجابيــة وخاصــة تحديــث االتحــاد 
إلهــاء  تكتيــكات  اســتخدام  يتــم  الجمــريك، 

ضدنا".
تراجــع  انتظــار  الواقعــي  مــن غــري  أنــه  وشــدد 
ضغط الهجرة ما مل يتم حل األزمات الحالية 

حول تركيا وأوروبا.

الرئيس رجب طيب أردوغان

ووّقــع الربهــان وعبــد اللــه حمــدوك يف 
املــايض،  الثــاين  نوفمرب/ترشيــن   21
اتفاقا سياسيا تضمن عودة األخري إىل 
وتشــكيل  االنتقاليــة،  الحكومــة  رئاســة 
رساح  وإطــاق  كفــاءات،  حكومــة 

املحــررة مــن اإلرهــاب شــايل ســوريا بهــدف 
تأمن العودة الطوعية للسورين".

يف  األخــرية  املهاجريــن  أزمــة  إىل  وأشــار 
االتحــاد  أن  مجــددا  أظهــرت  بياروســيا، 
مســتدامة  سياســية  ميتلــك  ال  األورويب 

بخصوص مكافحة الهجرة.
وأوضــح أن تركيــا تنتظــر مــن االتحــاد األورويب 
فقــط أن يقــوم بتقاســم األعبــاء واملســؤولية 
ليــس  األمــر  هــذا  وأن  الهجــرة،  ملــف  حــول 
ممكنا دون تحديث اتفاقية 18 مارس/ آذار 

)2016( الخاصة باملهاجرين.
كــا دعــا لوقــف عمليــات إعــادة املهاجريــن، 
وحــث االتحــاد األورويب عــىل رفــع صوته إزاء 
املشاهد املؤسفة لحوادث دفع املهاجرين 

يف بحر إيجه.
وأشار إىل أن تركيا تسعى لانضام لاتحاد 
األورويب منذ أكرث من 50 عاما، موضحا أنه 
قابــل الكثــري مــن رؤســاء الــدول والحكومــات 
إطــار مفاوضــات  والزعــاء واملســؤولن يف 
االنضــام عــىل مــدى 20 عامــا خــال توليــه 

رئاستي الوزراء والجمهورية.
ولفــت إىل أنــه شــاهد خــال هــذه املرحلــة 
تركيــا  أمــام  العراقيــل  مــن  الكثــري  اختــاق 
ومعاملتها مبعايري مزدوجة، مؤكدا استمرار 
االســرتاتيجية  األولويــة  منــح  يف  بــاده 

لانضام إىل االتحاد رغم ذلك. 

والعســكر للثكنــات"، و"الشــعب أقــوى 
والردة مستحيلة".

وأفــادت تقاريــر صحفية بــأن املحتجن 
الطــرق  بعــض  عــىل  حواجــز  وضعــوا 
املنطقــة،  يف  الرئيســية  والشــوارع 
عــن  األمنيــة  الســلطات  وتحدثــت 
مقتــل ضابــط رشطــة برتبــة عميــد خــال 

مظاهرات أمس.
الجديــدة  املظاهــرات  هــذه  وتــأيت 
األمــم  إطــاق  مــن  أيــام  بضعــة  بعــد 
كل  تشــمل  محادثــات  املتحــدة 
الفصائــل الســودانية، يف محاولــة لحــل 
األزمــة الناجمــة عــا يصفــه املحتجــون 
بقيــادة  العســكري  املكــون  بـ"انقــاب" 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  الجيــش  قائــد 

عبد الفتاح الربهان.
العســكري  املكــون  ســيطرة  ومنــذ 
إىل  الســودانيون  ينــزل  الســلطة،  عــىل 
بتنحــي  للمطالبــة  بانتظــام  الشــوارع 
األمــن  قــوات  وتصــدت  العســكرين. 
عــن  أســفر  مــا  االحتجاجــات،  لهــذه 
ســقوط 63 قتيا ومئات الجرحى حتى 
اآلن، وفــق لجنــة األطبــاء املركزية )نقابة 

عىل رقعة جغرافية أوسع".
وضــع  وجــوب  عــىل  الــرتيك  الرئيــس  وشــدد 
حــد لعمليــات صد املهاجرين واملارســات 
التي ترضب بالقانون الدويل عرض الحائط.

كا أكد أن "االتحاد األورويب يتحدث باسم 
بغــري  قــربص  جزيــرة  يف  الرومــي  الجانــب 
بصــرية، بينــا يتغافــل عــن حقــوق القبارصــة 
ذات  مــن  يتجــزأ  ال  جــزأ  هــم  الذيــن  األتــراك 

املنطقة".
وأشــار إىل أن االتحــاد األورويب مل يتخــذ أي 
خطــوة مهمــة يف مواجهــة مشــاكل مرتســخة 
عىل رأسها تشكيل سياسة مشرتكة للهجرة، 

ومعاداة األجانب واإلسام.
تتفــاوض  دولــة  بصفتهــا  تركيــا  أن  وبــن 
حــل  يف  دوًرا  تلعــب  لاتحــاد،  لانضــام 
مشــكات القضايــا األساســية مثــل ساســل 
التوريــد واإلرهــاب والهجــرة واألمــن والدفــاع 
وأمــن  والصحــة  واألجانــب  اإلســام  وكراهيــة 

إمداد الطاقة.
وأكــد أن إحــراز تقــدم يف العاقات بن تركيا 
واالتحــاد األورويب يكتســب أهميــة أكــرب يف 

هذه الفرتة الحساسة.
عــىل  ومحادثــات  زيــارات  "أجرينــا  وقــال: 
مســتوى رفيــع، وعقدنــا اجتاعــات حوار يف 
والصحــة،  والهجــرة  واألمــن  املنــاخ  مجــاالت 
ولكــن مــع األســف مل نــر الرد الــذي ننتظره من 

الطــوارئ  حالــة  فــرض  أبرزهــا  الربهــان، 
والــوزراء  الســيادة  مجلــي  وحــّل 
قــوى  تعتــربه  مــا  وهــو  االنتقاليــن، 
سياســية "انقابا عســكريا"، يف مقابل 

نفي الجيش.

إحــال  يف  ســاهمت  تركيــا  أن  عــىل  وأكــد 
األمــن واالســتقرار شــايل ســوريا مــن خــال 
عملياتهــا العســكرية ضــد تنظيمــي "الدولــة" 

و"ي ب ك".
شــايل  املحــررة  املناطــق  أن  إىل  وأشــار 
ســوري،  مايــن   4 حــوايل  تحتضــن  ســوريا 
الســوري  النظــام  هجــات  اســتمرار  رغــم 
وتنظيــم "ي ب ك/ يب كا كا" اإلرهــايب عــىل 

املناطق املدنية.
وأضاف أن التواجد الرتيك يف شال سوريا 
وحــدة  عــىل  الحفــاظ  يف  جهــة  مــن  ســاهم 
موجــة  أمــام  والوقــوف  الســورية،  األرايض 

هجرة جديدة من جهة أخرى.
أيضــا يف  بــاده ســاهمت  أن جهــود  وأردف 
األطفــال  غــرق  تكــرار حــوادث  الحيلولــة دون 
عــن  فضــا  أيــان،  الطفــل  مثــل  البحــر  يف 
توفريهــا البيئة املناســبة لعــودة حوايل 500 

ألف سوري إىل بادهم بشكل طوعي.
فــإن  وتابــع قائــا: "رغــم كل هــذه الحقائــق، 
تركيــا مل تتلــق الدعــم املناســب مــن االتحــاد 

األورويب خال مكافحة أزمة الهجرة".
وزاد: "االتحــاد األورويب مل ينفــذ حتــى اآلن 
الــذي  الطوعــي  اإلنســاين  القبــول  برنامــج 
يفتــح بــاب الهجــرة القانونيــة للســورين، كــا 
مل يدعــم جهــود تركيــا يف إنشــاء املشــاريع 
املناطــق  يف  التحتيــة  والبنيــة  الســكنية 

وتعقد قوى الحرية والتغيري- املجلس 
لتحديــد  اليــوم  اجتاعــا  املركــزي، 

موقفها من املبادرة األممية.
املتحــدة  األمــم  بعثــة  وكانــت 
بالســودان  االنتقــايل  الحكــم  لدعــم 
"يونيتامــس" )UNITAMS( قــد قالــت 
-يف بيان عىل صفحتها يف فيســبوك- 
تســريها  التــي  السياســية  العمليــة  إن 
ســتبدأ  الســودان  يف  املتحــدة  األمــم 
مبشاورات أولية مع الحكومة والجهات 
والحــركات  الســام  ورشكاء  الفاعلــة 

املسلحة واملجتمع املدين.
هــذه  نتيجــة  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
املشــاورات  مــن  األوليــة  املرحلــة 
ستســاهم يف تحديد الخطوات التالية 
املتحــدة  األمــم  وشــددت  للعمليــة. 
جميــع  تعــاون  عــىل  تعــول  أنهــا  عــىل 
إنهــاء  يشــمل  منــاخ  لتهيئــة  األطــراف 
ومحاســبة  املتظاهريــن  ضــد  العنــف 

مرتكبي العنف.
األول  أكتوبر/ترشيــن   25 ومنــذ 
املايض، يشــهد الســودان احتجاجات 
إجــراءات اســتثنائية اتخذهــا  ردا عــىل 

فيــه  تواصــل  وقــت  تركيــا يف  أن  إىل  وأشــار 
زيادة املساعدات للدول التي تعترب مصدر 
تقييــم  عــىل  تعمــل  الرشعيــة،  غــري  للهجــرة 

املسألة بأبعادها الحقيقية.
تركيــا  عمليــات  أن  إىل  أردوغــان  ولفــت 
الطريــق  قطعــت  ســوريا  يف  العســكرية 
لتصديــر  مركــز  إىل  البلــد  هــذا  تحــول  أمــام 

اإلرهابين إىل العامل.

املعتقلن السياسين.
لكن يف 2 يناير/كانون الثاين الجاري، 
اســتقال حمــدوك مــن منصبــه، يف ظل 
احتجاجــات رافضــة التفاقه مع الربهان 

ومطالبة بحكم مدين كامل.

استهداف رتل 
معدات للتحالف 

الدويل قرب بغداد
بغداد/ األناضول:

أفــاد مصــدر أمنــي عراقــي، أمــس، بــأن عبــوة ناســفة اســتهدفت رتــا للتحالف 
الدويل ملكافحة تنظيم الدولة، شايل العاصمة بغداد.

وقــال املصــدر، وهــو ضابــط يف رشطة بغداد برتبة نقيب لوكالة "األناضول"، 
إن "عبــوة ناســفة اســتهدفت رتــل شــاحنات تحمــل مــواد ومعــدات لوجســتية 
لصالــح قــوات التحالــف الــدويل عــىل الطريــق الرئيــس يف منطقــة الطارميــة، 

شايل بغداد".
وأشــار الضابــط، مفضــا عــدم نــرش اســمه ألنــه غري مخــول بالتريــح لإلعام، 
إىل أن "االنفجار تسبب بخسائر مادية بإحدى مركبات الرتل، من دون وقوع 

إصابات برشية".
مستشــاري  ضــد  هجــات  وتــرية  املاضيــة  القليلــة  األيــام  يف  وتصاعــدت 
التــي  العراقيــة  العســكرية  القواعــد  تعرضــت  إذ  ومعداتهــم،  التحالــف 

تستضيفهم، وأرتال الشاحنات التي تنقل معداتهم، لهجات شبه يومية.
وجــاءت هــذه الهجــات يف ظــل تهديــد فصائــل مســلحة عراقيــة مقربــة مــن 
إيــران باســتهداف القــوات األجنبيــة يف العــراق، بعدمــا شــككت يف إعــان 
انسحابها وتحويل مهامها من القتال إىل تقديم املشورة والتدريب للقوات 

العراقية.
والتحالــف  العــراق  مــن  كل  أعلــن  املــايض،  األول  كانــون  ديســمرب/   9 ويف 

الدويل انتهاء املهام القتالية لقوات األخري يف الباد.
وأبرمت بغداد وواشنطن، يف يوليو/ متوز املايض، اتفاقا يقيض بانسحاب 
هــذه القــوات بحلــول نهايــة 2021، مــع اإلبقــاء عــىل مستشــارين ومدربــن 

أمريكين ملساعدة القوات العراقية. 

الرئاسة اللبنانية:
دعــــوة عون للحــوار 

الوطين ستبقى مفتوحة
بريوت/ األناضول:

أكدت الرئاسة اللبنانية، أمس، أّن دعوة رئيس الباد ميشال عون إىل إجراء حوار 
وطني "ستبقى مفتوحة"، داعية رافيض الحوار إىل "وقف املكابرة".

جاء ذلك يف بيان للرئاسة اللبنانية، إثر مشاورات أجراها عون مع رئيي مجلس 
النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إىل حوار وطني.

أجــل  مــن  "حــوار وطنــي  عــون إىل  دعــا  املــايض،  األول  كانــون  أواخــر ديســمرب/ 
املوّســعة،  واملاليــة  اإلداريــة  الامركزيــة  وهــي:  مســائل،  ثــاث  عــىل  التفاهــم 

االسرتاتيجية الدفاعية لحاية لبنان، وخطة التعايف املايل واالقتصادي".
البــاد مقاطعتهــا  األساســية يف  املكونــات  مــن  تعــد  أحــزاب  أعلنــت  أن  وســبق 
الحــوار، وهــي "تيــار املســتقبل" و"القــوات اللبنانيــة" و"التقدمــي االشــرتايك"، 
معتربيــن أن األوليــة يف هــذه املرحلــة هــي لانتخابــات الربملانيــة املقــرر إجراؤها 
يف مايو/ أيار املقبل، فيا أيد الحوار مكونات حليفة لعون، منها "حزب الله".

وذكــر بيــان رئاســة الجمهوريــة أن "مواقــف البعــض تراوحــت بــن رفــض التشــاور 
ورفض الحوار، وهم يتحّملون مسؤولية ما يرتتب عىل استمرار التعطيل الشامل 
للسلطات". وأمل بأن "يغلب الحّس الوطني للمقاطعن عىل أي مصالح أخرى، 
ويدعوهــم إىل وقــف املكابــرة والنظــر إىل مــا يعانيــه الشــعب اللبنــاين واملوافقــة 

يف أقرب وقت عىل إجراء حوار رصيح".
وأعلن البيان أن عون ماٍض يف دعوته للحوار )مل يحدد موعدا له( من دون ترّدد، 

ويف اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إىل حاية لبنان واللبنانين.
ويعــاين اللبنانيــون منــذ أكــرث مــن ســنتن أزمــًة اقتصاديــة طاحنــة، أدت إىل انهيــار 
الوقــود  عــن شــح يف  الــدوالر، فضــا  مقابــل  العملــة املحليــة  قيمــة  قيــايس يف 

واألدوية، وانهيار قدرتهم الرشائية.

تونس/ األناضول:
البــاد  دعــت جمعيــة تونســية، قضــاة 
املفتــوح  "اإلرضاب  قــرار  اتخــاذ  إىل 
حّلــت  إذا  الجاعيــة"،  االســتقالة  أو 
األعــىل  "املجلــس  الســلطات 

للقضاء".
األوســاط  يف  جــدل  ســاد  ومؤخــرا 
الحقوقية، بشأن "استقالية القضاء"، 
عــىل ضــوء تريحــات للرئيــس قيــس 
ســعّيد، أكــد فيهــا بأن القضــاء "وظيفة 
من وظائف الدولة"، وتلميحه إىل حل 

املجلس األعىل للقضاء.
للقضــاة  التونســية  "الجمعيــة  وقالــت 
"ندعــو  صحفــي:  بيــان  يف  الشــبان" 
أو  املفتــوح  اإلرضاب  قــرار  اتخــاذ 
حــّل  صــورة  يف  الجاعيــة  االســتقالة 
ورفــض  للقضــاء،  األعــىل  املجلــس 
إرشاف أي مجلــس بديــل معــن عــىل 

القضاء".
مســاس  أي  "رفضهــا  عــن  عــربت  كــا 
بالبنــاء الدســتوري للســلطة القضائيــة 
مبقتىض املراسيم ويف إطار التدابري 

االستثنائية".

واعتــربت الجمعيــة أّن "حــل املجلــس 
تامــا  رفعــا  يشــكل  للقضــاء  األعــىل 
لكافــة ضانــات االســتقالية الهيكليــة 
مهــب  يف  بــه  ويرمــي  للقضــاء، 
عــىل  ويســهل  السياســية  التجاذبــات 
السلطة التنفيذية استعاله وتطويعه 
لربامجها وحساباتها مبا يفقده حياده 

وميهد ملحاكات غري عادلة".
وأعربت عن "متسكها بأحكام الفصل 
102 مــن الدســتور" الــذي ينــص عــىل 
تضمــن  مســتقلة  ســلطة  "القضــاء  أن 
إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة 

القانون وحاية الحقوق والحريات".
اســتقالية  حــول  النقــاش  واشــتعل 
القضــاء، منــذ أن أعلنــت وزيــرة العدل 
ليــىل جفــال يف أكتوبر/ترشيــن األول 
املــايض، إعــداد مرشوع قانون يتعلق 
أثــار  مــا  للقضــاء،  األعــىل  باملجلــس 

حفيظة العديد من القضاة.
واعترب قضاة تريحات وزيرة العدل، 
تدخــا يف الشــأن القضــايئ، فيا فّند 
الرئيس ســعّيد ذلك، مشــددا عىل أن 
إعــداد هــذا املــرشوع ســيتم بــإرشاك 

القضاة أنفسهم.
ومل تخــل خطابــات ســعّيد يف الفــرتة 
القضــاء،  إىل  التطــرق  مــن  املاضيــة 
وكثــريا مــا أكــد عىل أن القضــاء "قضاء 
الدولة"، وأنه مســتقّل ال ســلطان عليه 
تطهــري  و"ال طريــق إىل  القانــون،  غــري 
البــاد إال بقضــاء عــادل، وقضــاة فــوق 
كل الشبهات". ومنذ 25 يوليو/ متوز 
املــايض، تشــهد تونــس أزمــة سياســية 
إجــراءات  ســعيد  اتخــاذ  عقــب  حــادة 
اســتثنائية أبرزهــا تجميــد اختصاصات 
نوابــه،  عــن  الحصانــة  ورفــع  الربملــان 
وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانن، 
وإصــدار ترشيعــات مبراســيم رئاســية، 
وتشــكيل  الحكومــة  رئيــس  وإقالــة 
أخــرى جديــدة. وترفــض غالبيــة القــوى 
القــرارات،  تلــك  بالبــاد  السياســية 
الدســتور"  عــىل  "انقابــا  وتعتربهــا 
والحريــات،  بالحقــوق  ومساســا 
فيهــا  تــرى  أخــرى  قــوى  تؤيدهــا  بينــا 
 ،"2011 ثــورة  ملســار  "تصحيحــا 
زيــن  آنــذاك  بالرئيــس  أطاحــت  التــي 

العابدين بن عيل. 

مع انطالق حوار بإشراف أممي
إغالق جسور وإطالق غاز مدمع لتفريق المحتجني عىل "االنقالب" بالسودان

أردوغان: نأمل من االتحاد األورويب تطوير عالقته برتكيا يف 2022

ر من مغبة جمعية تونسية ُتحذِّ
حــــل المجـلس األعىل للقضــــــــاء

) األناضول ( اشتباك بن قوات األمن السوداين  واملتظاهرين 
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ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين   منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

األغبر.. أكاديمي لغوي يبث الحياة األغبر.. أكاديمي لغوي يبث الحياة 
في مخطوطة عمرها في مخطوطة عمرها 300300 عام عام

1010 طرق بسيطة لجعل عام  طرق بسيطة لجعل عام 20222022 أفضل من عام  أفضل من عام 20212021

قبــل عامــن أخــذ أســتاذ العلــوم اللغويــة يف جامعة 
الحجــر  فــرة  يف  عاتقــه  عــى  الوطنيــة،  النجــاح 
انتشــار  بســبب  فلســطن  شــهدته  الــذي  الصحــي 
جائحــة كورونــا، تحقيــق املخطوطــة الثقافيــة "الــدرر 
املنتخــب يف أمثــال العــرب" للعالمة الشــيخ قاســم 
بــن محمــد الحلبــي البكرجــي )1094هـــ 1169هـــ(، 
وغــاص يف أعامقــه محققــا ومنتجــا كتابــه الجديــد 

بطريقة جامعة جعلته سهال ومتاحا للجميع.
يقــول األغــر لصحيفــة "فلســطن": إن الغــوص يف 
باملــايض  بالتغنــي  يعنــي  ال  البكرجــي  مخطوطــة 
ملعرفــة  فيــه  التدقيــق  وإمنــا  أطاللــه،  عــى  والبــكاء 
أســباب نهــوض الحضــارات وأســباب أفولهــا أيضــًا، 
وفهــم ســياق ظهورهــا بالعــودة إىل األصــول متحيًصا 
وتنقيًبــا يف صــورة عرصيــة مُتكــن القــارئ مــن فهمهــا 

وتداولها.
جانبــن:  إىل  باألمثــال  االهتــامم  األغــر  ويعــزو 
اجتامعــي يرتبــط بحيــاة الشــعوب وقصصهــا، وهــي 
ناطقــة عنهــم ومــرآة حياتهــم، وجانــب بالغــي يعــر 
عن املعاين العظيمة بكلامت قليلة لها سحر بياين 

وترسق القلوب قبل اآلذان.
أمثــال  مــن  املنتخــب  "الــدر  مخطــوط  أن  ويوضــح 
العــرب"، مل يســبق أن تــمَّ تحقيقــه، عــى حــد علمــه 
واطالعه، ويف ذلك إشــارة عامة إىل رضورة العودة 
مكتبــات  يف  املحفوظــة  املخطوطــات  تلــك  إىل 
خاصة، وإعادة النظر فيام ُحقق منها وما مل ُيحقق، 
جديــد  وجــود  عــدم  إىل  يذهــب  رأيــًا  هنالــك  ألن 
ُيحقــق يف املخطوطــات، وهــذا املخطــوط، وغــره 
يؤكــد وجــود كــمٍّ كبــر بحاجــة إىل تحقيــق، وإعــادة 

بثِّ الحياة فيه.
غزارة اللغة والمراجع

وعــام إذا ســهل كتابــه عــى القــارئ واختــرص عليــه 
الطريق يف قراءة ومعرفة قصة األمثال، يجيب 

د. األغــر: "مــن املعلــوم أنَّ املخطوطــات مكتوبــة 
بخــط اليــد، وهــذا يعنــي التــأينِّ يف قــراءة الكلامت؛ 
ألنَّ الكتابة املعارصة، وطريقة رسم الحرف العريب، 
النــص،  قــراءة  وإعــادة  كبــرة،  تطــور  مبرحلــة  مــرّت 

يخلــو األمــر مــن أخطــاء برشيــة، ال ميكــن أن يســلم 
منها عمل برشي".

تصنيف المحتوى
وقصصــه  وحكمــه  الكتــاب  هــذا  أمثــال  وتوزعــت 
األبــواب  مــن  بــاب  كل  بابــا،   30 عــى  وحواشــيه 
العــرب  )غــر  املولديــن  بأمثــال  ختــم  األوىل  الـــ28 
الذيــن عاشــوا يف البيئــة العربيــة(، يف حن ُخصص 
البــاب الـــ29 أليــام اإلســالم، والبــاب الـــ30 لُنَبــذ مــن 
كالم النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم والخلفاء 

والصحابة والتابعن.
وإهــداء  عــام  فهــرس  األبــواب  هــذه  ســبق  وقــد 
القرآنيــة  اآليــات  بفهــارس  وختــم  ومقدمــة، 
وقامئــة  الشــعرية،  والقــوايف  النبويــة  واألحاديــث 
املصادر واملراجع، فضال عن صور من املخطوطة 
األم، وجــاءت كلهــا مبثوثــة يف نحــو 800 صفحــة 

من القطع الكبر.

صعوبات
وعــن أبــرز الصعوبــات التــي واجههــا، يذكــر األغر أن 
بــال  الوصــول إىل نســخ املخطــوط أكــر مــا ُيشــغل 
املحقــق، ورمبــا ُيعــدُّ ذلــك "أمَّ الصعوبــات"؛ فكثــر 
مــن مخطوطــات الحضارة العربية اإلســالمية موجود 
يف الــدول الغربيــة، وال ميكن لألفراد الوصول إليها، 
العربيــة  الــدول  مــن  كبــر  عمــل  إىل  يحتــاج  وهــذا 
ومؤسســاته الثقافيــة إلحضــار تلــك املخطوطــات أو 

صورها، ونرشها بصورة معينة.
أمثــال  مــن  املنتخــب  "الــدر  مخطــوط  أن  إىل  ويشــر 
العرب" كان الوصول إليه سهاًل مقارنة بغره، إذ حصل 
عــى نســختن إلكرونيتــن إحداهــام إماراتيــة، والثانية 

أزهرية متوفرة عى شبكة اإلنرنت.
ويوضــح أن كتابــه يف صورتــه الحاليــة، ُيعــدُّ تحقيقــًا 
ُمصغــرًا لكتــاب مهــم جــدًا، مل ينــل مــا يســتحقه مــن 

التحقيق، وهو كتاب "مجمع األمثال" للميداين.

معرفــة  إىل  يحتــاج  املعــارصة،  بالطريقــة  وإخراجــه 
كبــرة جــدًا بضبــط األحــرف والكلــامت، والعبــارات، 
إن  بــل  شــخص،  ألي  متوفــرة  غــر  املعرفــة  وهــذه 
كثــرا مــن أبنــاء تخصــص اللغــة العربيــة، أو الرشيعة 
اإلســالمية، ال ميتلكــون هــذا العلــم، فلــكل إنســان 

ميدانه البارع فيه".
تحقيــق  فــإنَّ  ذلــك،  إىل  "إضافــة  ويتابــع: 
املخطوطــات يعنــي العــودة إىل كــمٍّ كبــر جــدًا مــن 
املراجــع واملصــادر للتأكــد مــن صحة ما ورد فيه من 
آيــات قرآنيــة، وأحاديــث نبويــة، وقصــص تاريخيــة، 
وعبــارات، وأمثــال"، مشــًرا إىل اســتعانته بأكــر مــن 
300 مرجــع، للتأكــد مــن صحــة وســالمة مــا ورد يف 

مخطوطات األمثال.
ويضيف: "امتالك القارئ أو املهتم نسخة ُمحققة 
يغنيــه عــن العــودة إىل مراجــع للتأكــد مــام جــاء يف 
ال  "طبعــًا  مســتدرًكا:  النهائيــة"،  بنســخته  الكتــاب 

األمثــال  أن  الفلســطيني،  اللغــوي  املحقــق  ويذكــر 
يف الغالــب كانــت نــرًا، واألمثــال الشــعرية كانــت 
قليلة جدًا، ولكنَّ قصة املثل احتوت عى كم كبر 
مــن الشــواهد؛ إذ بلغــت اآليــات القرآنيــة مــا نســبته 
)%7(، واألحاديــث النبويــة )%18(، واحتل الشــعر 

املرتبة األوىل يف الشواهد بنسبة )75%(.
أزمنتهــا  يف  األمثــال  تلــك  تــداول  آليــة  وحــول 
املختلفــة ومــن قالهــا، يقــول األغــر: "يف الغالــب ال 
يعلــم قائــل األمثــال، وتــردد كــام قيلــت دون تحريف 
أو تعديــل وإن احتــوت أخطــاء لغوية، وهذا يســاعد 
عــى رسعــة تناقلهــا وانتشــارها بــن النــاس وســهولة 

استحضارها".
ومنهــا مــا هــو متــداول أو قريــب منــه كمثــل "عــش 
و"الحــرب  طــاوس"  مــن  و"أزهــى  عجبــا"  تــر  رجًبــا 
ســجال" و"َمــن صــدق اللــه نجــا" و"الطمــع الــكاذب 

يدق الرقبة" وغرها.

نابلس غزة/ مريم الشوبكي:
كثيــرة هذه األمثــال الشــعبية المتداولة التي 
ُنِقلت إلينا شفاهية حاملة معها حياة الشعوب 
وقصصهــا منذ عشــرات الســنين، والتــي يراها 

األكاديمــي والمؤلــف الفلســطيني د. بســام 
األغبــر مرآة تعبر عن واقع اجتماعي وإنســاني 

بأسلوب بالغي مقتضب.

واشنطن/ وكاالت:
مخططــات  نرســم  أنفســنا  نجــد  عــام،  كل  بدايــة  يف 
التخــاذ  جاهديــن  ونســعى  الجديــد،  للعــام  جديــدة 
قرارات جديدة. لكن يف أغلب األحيان مير العام دون 
الوصول إىل األهداف املنشودة، فنندم عى ما فات.

 awareness( "ويف تقريــر نــرشه موقــع "أورنــس آكــت
مانســون  هــاريل  الكاتبــة  تســتعرض  األمــريك،   )act

املقبــل  العــام  لجعــل  البســيطة  الطــرق  مــن  العديــد 
أفضل.

1  توقف عن اإلفراط يف القلق
الوعــي  الفعــل، ولكــن مــع  القــول أســهل مــن  يبــدو  قــد 
والتعّقــل ميكنــك التغلب عى مخاوفك والركيز عى 
اللحظة الراهنة. نعم، ســتحدث أشــياء ســيئة ال محالة، 
بالعيــش  لنفســك  اســمح  شــيئا.  يغــر  لــن  القلــق  لكــن 

واالستمتاع بالحياة بشكل أفضل.
2  تواصل مع اآلخرين أكر

عندما تســتلقي عى فراش املوت لن تندم عى عدم 
العمل أكر أو عدم القيام باملزيد من العمل، بل إن ما 
ســتندم عليــه حقــا هــو عدم التواصل الــكايف مع الذين 
تحبهــم، وعــدم االنفتــاح عــى اآلخريــن. كــن اجتامعيــا 

وتواصل مع الناس أكر.
3  قلل الشكوى والتذمر

إن طريقــة تفكرنــا تنعكــس عــى حياتنــا بشــكل كبــر، 
فإذا كنت تفكر باســتمرار يف األمور الســيئة، فهذا كل 
تفكــرك لألفضــل، وســتبدأ  غــّر طريقــة  مــا ســتدركه. 

بإدراك كل ما هو جيد ومناسب يف حياتك.
4  تحقيق األساسيات

رّتــب األولويــات يف حياتــك وبّســطها. اســأل نفســك: 
مــا أهــم جوانــب حياتــك؟ الصحــة أو العالقة األرسية أو 
الحيــاة املهنيــة؟ بالطبــع يختلــف ترتيــب األولويــات من 
شخص آلخر، وأًيا كانت األمور األساسية بالنسبة لك، 
ركــز عليهــا هــذا العــام وتوقــف عــن القلــق بشــأن األمــور 

األخرى.
5  ركز عى الحافز

مــن  للنهــوض  يدفعــك  الــذي  مــا  يحّفــزك؟  الــذي  مــا 
الرسير يف الصباح ويبقيك مستيقًظا إىل وقت متأخر 
من الليل؟ هذا ما يجب أن تركز عليه يف عام 2022.

6  اعنِت بنفسك 
لالعتنــاء  وقتــا  خصــص  أنانيــة،  ليــس  بالنفــس  االعتنــاء 
أحــد  يجعــل  لــن   .2022 عــام  يف  وجســدك  بعقلــك 
االعتنــاء بــك أولويــة لــه، بــل أنــت مــن ســيقوم بذلــك. ال 

تنس ذلك أبدا.
7  توقف عن مقارنة نفسك باآلخرين

عــن  توقــف  االجتامعــي،  التواصــل  منصــات  عــرص  يف 
مقارنة نفسك باملؤثرين ومعارفك. ابحث عن مصدر 
إلهــام، ولكــن ال تقحــم نفســك يف منافســة مــع اآلخريــن 
عى "من حياته أفضل"، فلكل شخص حياته ورحلته.

8  مترن عى االستجابة للصدمات

ويف  صعبــة،  بأوقــات  حياتــه  يف  شــخص  كل  ميــر 
املقابــل نطــّور طرقــا للتفاعــل مــع العــامل بنــاًء عى هذه 
الصدمــات، وهــو مــا يســمى باســتجابات الصدمة. لكن 
أمــور جميلــة يف  مــن  نفســك  تحــرم  أن  يعنــي  ال  هــذا 

الحياة بسبب حادثة سيئة مررت بها.
9  ابتسم أكر

االبتســامة معديــة. اغتنــم كل فرصــة ممكنــة للتبســم، 
خاصــًة عندمــا ال "تشــعر بالرغبــة يف ذلك". ملاذا؟ ألن 
خطوة واحدة يف االتجاه الصحيح ستمهد الطريق إىل 

حيث تريد أن تكون.
10  كن واعيا

كــن واعيــا بشــأن خطواتــك وقراراتــك الحاليــة، ألنك إذا 
األمــر  بــك  ينتهــي  فســوف  ذلــك  تفعــل  مل 
إىل تفويــت الكثــر يف حياتــك، ســتفوتك 
اللحظــات الثمينــة والرائعــة يف الحيــاة، ولن 

تستطيع تعويضها.

الباحث بسام االٔغر يستعرض كتابه أثناء حفل إشهاره يف نابلس الباحث بسام االٔغر يستعرض كتابه أثناء حفل إشهاره يف نابلس 
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األسيران "أبو حميد" و"رداد" يقاسيان األسيران "أبو حميد" و"رداد" يقاسيان 
مع عائلتيهما آالم "القتل البطيء"مع عائلتيهما آالم "القتل البطيء"

رام الله–طولكرم/ فاطمة الزهراء العويني:
تمر اللحظات ثقيلة على قلوب ذوي األســرى المرضى، 
الذيــن ُيقاســي أبناؤهــم ألــم "المــرض واإلهمــال الطبي 
والبعــد عــن األهل"، ويخشــون مــن أن يســتيقظوا على 
خبــر فقدانهــم، فــي ظل تجاهــل دولي لجرائــم االحتالل 

بحــق األســرى، وعدم االســتماع لمناشــداتهم بالضغط 
على االحتالل اإلســرائيلي لإلفراج عنهم لسوء وضعهم 

الصحي.
فعائلة األسير ناصر أبو حميد الذي يتدهور وضعه الصحي 

يومًا بعد يوم، تقضي أيامًا غاية في الصعوبة خاصة لألم 
التي لها أربعة أسرى آخرين في سجون االحتالل بخالف 
ناصــر، والشــهيد عبــد المنعــم، وســطرت طوال الســنين 

الفائتة صفحاٍت من العز والصمود والثبات.

ولكــن عنــد استشــعار الخطــر يقــرب مــن حيــاة 
ابنهــا نــارص يضطــرب الوضــع الصحــي ألم نارص، 
وتغــدو يف حالــة مزاجيــة صعبــة، يســيطر عليهــا 
كبدهــا"،  "فلــذة  عــى  حزًنــا  والقلــق  الخــوف 
الذي يقايس وضًعا صحًيا يف كل لحظة بفعل 
ســجون  يف  املعهــود  البطــيء  القتــل  عمليــات 

االحتالل بحق األرسى.
فالوضــع النفــي ألم نــارص –وفق مــا يبني ابنها 
نتعــود  مل  "لكننــا  أبــدًا،  بالســهل  ليــس  ناجــي- 
قوتنــا  نســتمد  ونحــن  شــامخة  قويــة  إال  عليهــا 
منهــا، لذلــك ندعمهــا لتبقــى بقوتهــا املعهــودة 
أن  غــر  نــارص"..  عــن  باإلفــراج  تنــادي  وتظــل 
التحمــل،  الســيدة املســنة مل يقــَو قلبهــا عــى 

فُأدخلت مساء أمس املشفى.
وإذ يبني أن زيارتها لـ"نارص" يف السابع من يناير/ 
عديــدة  مناشــدات  بعــد  الجــاري،  الثــاين  كانــون 
كاملــة  غيبوبــة  حالــة  يف  لــه  ورؤيتهــا  لالحتــالل 
موصــواًل باألجهــزة الطبيــة يف جميع أنحاء جســده، 

جعلها تدرك أن وضعه الصحي بالغ الخطورة.
لهــا  ســمح  بــأٍم  بالكــم  "مــا  أبــو حميــد:  ويضيــف 

2002 مــع ثالثــة أشــقاء له هــم: نرص، ورشيف، 

إســالم  شــقيقهم  اعتقــل  حــني  يف  ومحمــد، 
عــام 2018، ولهــم شــقيق ســادس شــهيد وهــو 
عبــد املنعــم أبــو حميــد، وقــد هدمــت ســلطات 
كان  مــرات،  خمــس  العائلــة  منــزل  االحتــالل 
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ويف طولكــرم، جــددت معانــاة األســر أبو حميد 
آالم عائلــة األســر املريــض معتصــم رداد الــذي 
يقــايس هــو اآلخــر "القتــل البطــيء" يف ســجون 
االحتالل منذ 14 عاًما مضت دون أن يلوح يف 

األفق أي أمٍل باإلفراج عنه.
يقــول شــقيقه عاهــد: "ســتون حبــة دواء يوميــًا 
يقــايس  2008م  منــذ  وهــو  يتناولهــا معتصــم، 
اآلالم وسط إهامل طبي متعمد. حتى اليوم مل 
نحصــل عــى أي تقريــر مــن جهــة حقوقيــة دوليــة 
تعنــت  بســبب  الصحــي،  شــقيقي  وضــع  عــن 

االحتالل".
هذا الصمت الدويل املريب جعل عائلة رداد 
وتأجيــج  إثــارة  ملحاولــة  فعالياتهــا  عــن  تتوقــف 

ابنهــا املريــض املســتغرق يف  برؤيــة  االحتــالل 
مــن  أمتــار  ثالثــة  بعــد  عــن  حــراك  بــال  غيبوبتــه 
رسيره وملدة عرش دقائق فقط )وفق اشراطات 
االحتــالل(، ومل ُيســمح لهــا بلمســه أو االقــراب 

منه، لقد ضاعفت تلك الزيارة أملها".
إذ  النضــايل يف ســن مبكــرة،  نــارص  بــدأ طريــق 
االنتفاضــة  أهازيــج  عــى  طفولتــه  يف  انطلــق 
األوىل عــام 1987 واعتقــل بســبب ذلــك نحــو 
7 مــرات خــالل عــام واحــد، توالــت االعتقــاالت 
املحاكــم  قضــت  حيــث   2002 عــام  الحًقــا 
االحتالليــة بســجنه 7 مؤبــدات وخمســني عاًمــا 
شــهداء  كتائــب  تأســيس  املشــاركة يف  بتهمــة 

األقىص.
لعمليــة  نــارص  الفائــت خضــع  العــام  نهايــة  يف 
"بــرزالي"  مستشــفى  يف  معقــدة  جراحيــة 
اإلرسائيــي الســتئصال ورم مــن رئته، ما تســبب 

له مبضاعفات صحية وتراجع كبر يف وزنه.
واألســر املولــود يف مخيــم األمعــري، واحد من 
بني خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة 
عــام  نــارص  اعتقــل  إذ  االحتــالل،  ســجون  يف 

مجــٍد،  غــر  األمــر  "بــات  الــدويل،  العــام  الــرأي 
ســلكنا كل الطــرق ملحاولــة تخفيــف حكــم رداد 

لكن دون جدوى )...( سلمنا أمرنا لله".
العائلــة،  إليهــا  لجــأت  التــي  الســبل  إحــدى 
رداد  إبعــاد  بطلــب  االحتــالل  ملحكمــة  التقــدم 
إىل األردن، غــر أن ســلطات االحتــالل رفضــت 
االقــراح، "يعتــره خطــرًا عــى أمنــه لكونــه ُيعبئ 
فــامذا  الســجن،  داخــل  وهــو  ضدهــم  األرسى 

سيكون الحال لو خرج لدولة ثانية".
كــام حاولــت العائلة تخفيض الحكم وفق قانون 
"الشــليش" الــذي تخفــض مبوجبــه مــدة ســجن 
األســر إىل ثلثي مدة الحكم، "إذا أثبت حســن 
الســلوك خــالل اعتقالــه، ومل يقــم بــأي إشــكالية 

خالل هذه الفرة".
إدارة  ضبــاط  أحــد  ذهــب  "حينهــا  رداد:  يقــول 
ســجون االحتــالل إىل زنزانــة معتصــم وأخره بأن 
الحصــول عــى إفــراج أو تخفيــض حكــم لــه أمــٌر 

مستحيل مهام فعل".
يف  ســنوات  عــدة  منــذ  رداد  األســر  ويرقــد 
مستشــفى "ســجن الرملــة" الــذي يعــده األرسى 

الطبــي  اإلهــامل  بداخلــه  ُيــارس  "مســلخًا" 
والقتل البطيء بحق األرسى املرىض، يف حني 
جعل االحتالل من جسده مكانًا لتجاربه الطبية 

يف انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان.
الرسطــان  منهــا  أمــراض  بعــدة  إصابتــه  ورغــم 
وضغــط الــدم والغضاريــف وفقــر الــدم وارتفــاع 
يف دقــات القلــب وضعــف يف النظــر، يتعــاىل 
معتصــم عــى جراحــه عندمــا ُيتــاح لــه بــني حــني 
وآخــر لقــاء أمــه وشــقيقه يف زيــارة لــه يف الرملــة 
عــن  يتحــدث  وال  مبتســاًم  يظــل  أن  ويحــاول 

أوجاعه أبدًا، يخر عاهد.
ويضيــف: "ومــن شــدة إجــرام املحتــل أننا نقطع 
مســافة طويلــة كل شــهر لزيارتــه، وعندمــا نصــل 
إذا مل يكــن قــادرًا عــى النــزول لنــا )مستشــفى 
الرملة عدة طوابق( فإنهم ال يســاعدونه، فنعود 

أدراجنا دون أن نراه".
يذكــر أن األســر املريــض رداد )38 عامــا( مــن 
بلدة صيدا مبحافظة طولكرم، اعتقله االحتالل 
 20 لـــ  بالســجن  ُحكــام  ويقــي   ،2006 عــام 

عاًما.
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كــم أشــتاق لــك، لحنانــك وعواطفــك الجياشــة أيهــا الشــاعر املثقــف 
عــيَّ  تعطــف  صغــر،  رجــل  وأنــت  املبكــرة  طفولتــك  منــذ  الرقيــق، 
وتعينني يف أعباء البيت وتربية إخوتك، حتى مرصوفك الشخيص 
تشــري بــه حلــوى، تهــرع بهــا إىل البيــت تضــع يف فمــي قطعــة منهــا، 
ثم متر عى جميع أفراد األرسة تعطي كالًّ نصيبه مهام كان صغًرا! 
ال أدري يــا قمــري إن كنــت تتذكــر هــذه التفاصيــل أم ال، أمــا أنــا فــال 

أظنني أنساها يوًما!
ســعيد يــا بؤبــؤ عينــي، كل يــوم يــر عــي وعليــك، أراين أزداد حًبــا 
فيــك بطريقــة تثــر العجــب، يســألني إخوتك: أليس لك إال ســعيد؟ 
فتســيل الدمعــة مــن عينــي رغــاًم عنــي وأقول: ســعيد يختلف يف كل 

يشء، حبه يأل أركاين!
 25 عاًما تنقلت فيها بني الســجون بال كلل لعل عيني ترتوي منك 

عيــوين،  أن تضمــك  مقابــل  ســعيد  يــا  تهــون  املعانــاة  لدقائــق، كل 
وكــم أمتنــى لــو أن هــذا الزجاج الســميك العــازم يختفي، فآخذك يف 
ــق بــك بعيــًدا، بعيــًدا عــن الســجن  حضنــي، وال أتــركك أبــًدا، بــل أُحلِّ
ــق بــك هنــاك، فــوق ســامء فلســطني، تحــت  وأســواره املقيتــة، أُحلِّ
أشعة الشمس الدافئة الحنونة مثلك، وال أتركك إال بعد أن أضعك 
يف عش عى شجرة سامقة، بعيدة ال تطالها أيدي الظلم، لتستمتع 

مبا تبقى من عمرك وعمري.
غــدوُت عــى أعتــاب الســتني مــن عمري، وولجَت عامــك األربعني يا 
نــور عينــي خلــف أســوار الســجون، جعلــوا مــن بــالدك منــايف تتــذوق 

قلبــي وال تــراك عينــي إال ِلامًمــا، ولكنــي كنــت مرتاحــة الخاطــر ألنــك 
حًرا تتنقل حيث تشــاء وكيف تشــاء، وليس هناك من هو أخر مني 

مبدى حبك للحرية واالنعتاق، للشمس للهواء للزهور للطيور.
ســعيد يا روح قلبي، غلبك الشــوق ليلتها، فإذا بك تقفز عى حني 
غــرة مــن الجــدار الخلفــي للبيــت، عانقتــك بشــوق وشــعرت بــأين ال 
أريــد أن أعتقــك، أريــد أن أُعــوض ولــو جــزًءا يســًرا مــن الحرمان الذي 

يعصف يب وبك.
متددَت قلياًل، وغفوت، فإذا بجيش االحتالل يطوق الحارة ويقتحم 
البيــت مــن ســطح البيــت، وتقــع مــرة أخــرى أســًرا بــني أيديهــم أيهــا 

الطائر الحِذر املتيقظ!
وإرصارك  ولصالبتــك  العــزل،  وزنازيــن  التحقيــق  أقبيــة  احتجزتــك 
عــى عــدم البــوح، حــارصوا بيتنــا مــرة أُخــرى، ولكــن هــذه املــرة كنــت 
أنــا املقصــودة، خدعــوين بقولهــم إن الضابــط املســؤول يريدين ألمر 
بجــرأة منقطعــة  يتعلــق بســعيد، ركبــت معهــم يف ســيارة عســكرية 
النظــر، قيــدوين، ومل يداخلنــي خــوف أو تــردد، ســارت بنــا الســيارة 
يف طريــق أعرفهــا جيــًدا حتــى وصلنــا إىل حاجــز زعــرة جنــوب رشق 
نابلس، ثم انحرفت السيارة إىل طرق ال أعرفها، عصبوا عيني ورسنا 
مســافة طويلــة، قبــل أن ينزلــوين إىل ســجن أراه للمــرة األوىل، رغــم 
أين أعــرف مــن الزيــارات جميــع الســجون التــي تنقــل ســعيد بينهــا، 
أســئلة  طبيــب  ليســألني  الســجن،  عيــادة  إىل  مجنــدات  اقتادتنــي 
تتعلــق بصحتــي، وقبــل أن أُجيــب عــن أســئلته ســألته: أيــن أنــا؟ فقــال 

جحيمها وغربتها، وكأننا ال نستحق الحياة! 
ماذا أحدثهم عنك يا سعيد؟ ماذا أقول لهم؟ 

هــل أُخرهــم أنك نشــأت يف املســاجد ودور القــرآن، تدرس وُتدرِّس 
فيهــا؟ وأن الكتــاب والعلــم خــر أصدقائــك وأقــرب رفاقــك؟ أنهيــت 
الثانويــة العامــة بتقديــر جيــد جــًدا، وانضممــت إىل كليــة الرشيعــة- 
جامعــة النجــاح، ولكــن املحتــل مل يكــن ليســمح لألحــرار أمثالــك بــأن 
يســروا يف طريقهــم الــذي اختــاروه مبــلء إرادتهــم، يعشــقون هــذا 
الوطن وُيخلصون نيتهم لخالقهم، اعتقلوك للمرة األوىل ملدة عام.

وبعــد خروجــك مبــارشة، عــدت لجامعــة القــدس املفتوحــة تــدرس 
يف  وتــدرس  لتعمــل  الخــاص  مرشوعــك  وفتحــت  العربيــة،  اللغــة 
ســاعات  بــك يف  تربصــوا  وسياســًيا،  وطنًيــا  وتنشــط  ذاتــه،  الوقــت 
املساء األوىل بعد خروجك من صالة العرص مبارشة، قوات خاصة 
مــن املســتعربني حــارصوك مبالبــس عربيــة تحــت تهديــد الســالح، 

لتصلني األخبار إىل بيتي بأن سعيد قد اعتقل!
ثــالث ســنوات تنقلــَت فيهــا بــني ســجون عــدة، أســعى خلفــك مــن 
ســجن آلخــر، ألرسق دقائــق تــروي ظــأ روحــي، وخرجــت منهــا رافــع 
الوطــن  عــن  والدفــاع  املقاومــة  درب  يف  لتســتمر  شــامًخا،  الــرأس 
األحــرار  مــن دأب  فليــس  أعامقــك،  املتأصــل يف  هــو طبعــك  كــام 
أن يراجعــوا عــن دربهــم الــذي آمنــوا بــه واختــاروه طواعيــة، أكملــَت 
االعتقــال  أو  لالغتيــال  معرًَّضــا  لعامــني،  مطــارًدا  وبقيــت  مســرتك 
يف كل لحظــة، ُحرمــَت النــوم يف بيتــك أســوة بــكل النــاس، يحرســك 

مستغرًبا: أنت يف سجن الجلمة! ومل ُيعتقل سعيد سابًقا هنا. يف 
التحقيق، شعرت بقوة عجيبة تترسب يف عروقي، ابتدرين املحقق 

قائاًل: هل تعرفني ملاذا أنت هنا؟
قلت باستغراب: وملاذا أنا هنا؟

قال: أوالدك اعرفوا عليك!
أحرضهــم  هيــا  أوالدي؟  هــم  وأيــن  قائلــة:  شــدقي  مبــلء  ضحكــت 
ألســمع منهــم! ســبحان اللــه، اعتقلتــم مــع أبنــايئ 26 شــاًبا مــن البلد، 
مل تســتطيعوا ســحب اعــراف واحــد منهــم، فجئتــم إيلَّ لتأخــذوا مــا 

عجزتم عى أخذه منهم؟ كم أنتم فاشلون!
فــإذا بــه يقــول يل: مســكني عــي )ابنــي الصغــر، وعمره 3ســنوات(!! 

هو اآلن يبيك عى غيابك، من سيعتني به؟
قلت له: ال تقلق، لن يحدث له يشء، والده وأخواته معه!

وتركوا سعيد ير من أمامي وعليه دماء وآثار التعذيب، متاسكت، 
وتظاهرت بأين مل أتأثر!

13 يوًما مل يستطيعوا هزيتي! أو التأثر يف سعيد.

ثــم  األوىل،  الجامعيــة  شــهادته  عــى  الســجن  يف  ســعيد  حصــل 
أشــعاره  بعــض  وكتًبــا،  ومقــاالت،  أشــعاًرا  اآلن  يكتــب  املاجســتر، 
تحولــت إىل أناشــيد جميلــة تبــثُّ األمــل يف النفوس، وتغني للحرية 
والوطن الحر، يرقب بزوغ الفجر الذي نحسبه بات قريًبا جًدا أقرب 
مــن أي وقــت مــى مــا دامــت املقاومــة تحمــل قضيــة األرسى عــى 

عاتقها ولن يهدأ لها بال حتى تفك قيودهم جميًعا .



رام الله/ فلسطني:
الصهيــوين  االحتــال  قــوات  أن  محليــة،  صحفيــة  تقاريــر  كشــفت 
أفســدت بطولــة للرباعــم مواليــد 2008 يف بلــدة ســلواد التــي تتبــع 

ملحافظة رام الله والبرية بالضفة الغربية املحتلة.
وذكــرت التقاريــر، أن قــوات االحتــال أطلقــت قنابــل الغــاز املســيل 
الاعبــني  مــن  عــدد  باختنــاق  تســبب  مــا  امللعــب،  تجــاه  للدمــوع 

األطفال.
وأســفر هــذا التــرف الهمجــي مــن االحتــال، عن انســحاب العديد 

من الفرق من البطولة، التي شارك فيها حوايل 200 العبًا.
ومل تكــن هــذه املــرة األويل، التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــال، بإلقــاء 
أنهــا  قنابــل غازيــة عــى املاعــب، وتخريــب عــدة مباريــات، كــا 

تواصل اعتقال عدد من الاعبني واملدربني.
فقــد ســبق لقــوات االحتــال وأن اقتحمــت العديــد مــن األنديــة يف 
القــدس والضفــة، إىل جانــب اقتحــام عدد مــن الاعب يف مختلف 
أنحــاء القــدس والضفــة وألــق عليهــا قنابــل الغاز التــي أصابت العدد 

من الاعبني والجاهري.

الرباع محمد حمادة ومنتخب الطائرة الشاطئية

نقل 4 مباريات بيتية ألندية الدرجة الممتازة

الدعاليس ُيكرم أصحاب الميداليات الذهبية والبرونزية

اتحاد كرة القدم ُيشدد عقوباته
على المخالفين في الجولة السادسة

سحب قرعة بطولة كأس "جوال" لكرة السلة 
افتتاح منافسات 
األسبوع الخامس 

لدوري الدرجة 
الثانية اليوم

أهلي البريج يهزم 
شباب المغازي 
ويتصدر دوري 
الدرجة الثالثة

قوات االحتالل ُتفسد بطولة
رياضية بالضفة الغربية الُمحتلة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
صــادق اتحــاد كــرة القــدم عــى توصيــات لجنــة االنضبــاط الخاصــة مبباريات 
والثالثــة،  واألوىل  املمتــازة  الدرجتــني  دوري  لبطولتــي  السادســة  الجولــة 

والجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية.
وجاء توصية تخســري فريق الشــاطئ إداريًا )3-0( امام غزة الريايض، كأبرز 
العقوبــات التــي تــم فرضهــا عــى "البحريــة" بنــاء عــى مخالفــات جاهــري 
بثــاث  األصــي  موعدهــا  قبــل  الحكــم  انهاهــا  التــي  مباراتهــا  الفريــق يف 

دقائق.
كا وصادق االتحاد عى توصية اللجنة بفرض عقوبة نقل مباريات ألربعة 
فرق من فرق أندية الدرجة املمتازة، حيث أوصت اللجنة نقل مباراة بيتية 
واحــدة ألنديــة: شــباب رفــح، اتحــاد خانيونــس، اتحاد بيت حانــون، خدمات 

الشاطئ، بسبب شغب جاهريها خال املباراة السابقة.
وبنــاء عــى مــا ســبق، حــددت لجنــة املســابقات باتحــاد الكــرة يــوم الثاثــاء 
املقبل موعدًا إلقامة مباراة خدمات الشــاطئ وبيت حانون الريايض عى 
ملعب خانيونس ضمن منافسات الجولة السابعة تنفيذًا لقرار اتحاد الكرة 

بنقل مباراة بيتية واحدة لنادي الشاطئ.
كــا وأعلنــت لجنــة املســابقات تأجيــل مبــاراة الريمــوك والقادســية ضمــن 
منافســات الجولــة الخامســة واملقــرر إقامتهــا اليــوم عــى ملعــب خانيونــس 
بنــاء عــى طلــب الجهــات األمنيــة، وســتقوم اللجنــة بتحديــد موعــد جديــد 

للمباراة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
ســحب اتحــاد كــرة الســلة أمــس، قرعــة بطولــة كأس "جــوال" 
ألنديــة غــزة وذلــك مبقــره مببنــى اللجنة األوملبية غــرب مدينة 

غزة.
وحرض القرعة خليل أبو شــالة نائب رئيس االتحاد، وأعضاء 

االتحاد ومندويب األندية املشاركة يف البطولة.
وجاءت نتائج القرعة عى النحو التايل:

جباليــا،  خدمــات  املغــازي،  خدمــات  األوىل:  *املجموعــة 
خدمات الربيج، خدمات دير البلح، شباب املغازي.

* املجموعة الثانية: خدمات رفح، جمعية الشبان املسيحية، 
غزة الريايض، شباب الربيج، خدمات خانيونس.

وتنطلــق منافســات البطولــة يــوم 24 مــن شــهر ينايــر الجــاري 
عــى صالــة ســعد صايــل غــرب مدينــة غــزة، مببــاراة خدمــات 

الربيج وخدمات دير البلح.

غزة/فلسطني:
أكــد عصــام الدعاليــس رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي، أن اإلنجــاز 
الــذي حققــه الربــاع محمــد حــادة يف بطولــة العــرب لرفــع األثقــال، 
ومنتخــب الطائــرة الشــاطئية يف بطولــة غــرب آســيا، هــا مبعــث فخر 
واعتزاز لكل الشعب الفلسطيني، وحافز كبري لكل الشباب واألبطال 
الرياضيــني املبدعــني ويف كل املجــاالت لتقديــم املزيــد مــن التميــز 

ورفع علم فلسطني عاليا يف كل املحافل العربية والدولية.
وكان عصــام الدعاليــس اســتقبل صبــاح اليــوم الخميــس، يف مكتبــه 
مبقر رئاســة العمل الحكومي مبدينة غزة، وفدا من املجلس األعى 
للشــباب والرياضــة عــى رأســه كل مــن جابــر عيــاش القائــم بأعــال 
ومحمــد  ســلطان  أبــو  ســعيد  العامــون  واملــدراء  األعــى،  املجلــس 
حلــس، ود. خالــد الواديــة رئيــس اتحــاد رفــع األثقــال والبطــل محمــد 
حــادة واملــدرب حســام حــادة، وبعثــة كــرة الطائــرة الشــاطئية التــي 
شــاركت يف بطولــة غــرب آســيا يف قطــر كل مــن ســعد اللــه أبــو عيطــة 
رئيس البعثة واملدرب خالد العرفان والبطلني إبراهيم قصيعة وعبد 

الله العرقان واإلعامي محمد العجلة.
وأشاد الدعاليس خال حديثه يف لقاء تكريم األبطال بالرباع محمد 
ميداليــات   )3( عــى  بالحصــول  كبــري  إنجــاز  مــن  ومــا حققــه  حــادة 
ذهبيــة يف فئــة الناشــئني وبرونزيــة فئــة الكبــار يف بطولــة العــرب لرفــع 
األثقــال التــي أقيمــت يف مدينــة أربيــل  بالعــراق، كــا أشــاد مبنتخب 
كرة الطائرة الشــاطئية الذي حصل عى برونزية غرب آســيا بعد أداء 

مرشف وإنجاز تحصده فلسطني ألول مرة يف هذه البطولة.
ووجــه الشــكر لاعبــني األبطــال وطواقمهــم الفنيــة عــى اإلنجــاز الكبري 
إنــه مل دواعــي فخرنــا  وقــال:"  الفلســطينية،  للرياضــة  الــذي حققــوه 

وعزتنــا أن نحتفــي اليــوم بهــؤالء األبطــال الذيــن رفعــوا اســم فلســطني 
عاليا رغم قلة اإلمكانيات وما نعانيه من حصار ظامل عى غزة".

العــامل  تخاطــب  مقدســة  رســالة  تحمــل  باتــت  الرياضــة  أن  وأكــد 
وتثبــت القــدرة عــى تحقيــق اإلنجــازات يف كل املواقــع واملحافــل، 
وفرصــة إليصــال صــوت الحــق الفلســطيني من خال تعاطف شــعوب 
ودول العــامل وإبــراز عدالــة القضيــة عــرب الظهــور يف كل املناســبات 

الرياضية.
ومتنــى الدعاليــس التوفيــق لــكل الرياضيــني يف املشــاركات الدوليــة 
بــدأ  الــذي  حــادة  محمــد  الربــاع  بالذكــر  وخــص  املقبلــة،  والعربيــة 

التحضــري للمشــاركة يف دورة األلعــاب األوملبيــة يف باريــس 2024، 
وفريق نادي الصداقة الذي يســتعد للبطولة العربية لكرة الطائرة يف 

تونس.
كا شكر املجلس األعى للرياضة ممثًا بعبد السام هنية مساعد 
أمــني عــام املجلــس، وقــال:" نقــدر الجهــد الكبــري والعمــل الــدؤوب 
الــذي يقــوم بــه عبــد الســام هنيــة ودوره يف تطويــر وخدمــة الرياضــة 

الفلسطينية".
ويف ختام اللقاء قدم الدعاليس درعًا تكرمييًا ومكافأة مالية لاعبني 

األبطال والطواقم الفنية. 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تفتتح عر اليوم منافسات األسبوع الخامس من دوري الدرجة 

الثانية لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2022.
وتقــام اليــوم مبــاراة واحــدة فقــط، بعــد تأجيــل مبــاراة القادســية 
والريمــوك، حيــث يقابــل فريــق خدمــات املغــازي نظــريه جمعيــة 
الصــاح عــى ملعــب الشــهيد محمد الدرة، عند الســاعة الثانية 

عرا.
ويحتل فريق خدمات املغازي املركز الثامن برصيد "٦" نقاط، 
بينا يتواجد فريق الصاح يف املركز الحادي عرش برصيد "٣" 

نقاط فقط.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
املغــازي  شــباب  نظــريه  عــى  الربيــج  أهــي  فريــق  تفــوق 
بهدفــني دون رد، يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــى ملعــب 
الشهيد محمد الدرة، يف ختام مباريات األسبوع السادس 

من دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب".
 وأحرز الهدفني أســامة أبو غرقود، ومحمد الســعيدين يف 
 )11( إىل  الربيــج  رصيــد  لريتفــع  و95(،   15( الدقيقتــني 
شــباب  أمــام  األهــداف  وبفــارق  األول،  املركــز  يف  نقطــة 
معــن، وتوقــف رصيــد املغــازي عنــد نقطــة واحــدة باملركــز 

السابع، واألخري.
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FELESTEENONLINE

حصاد الجولة السادسة من دوري »ooredoo« الممتاز 2022-2021

حصاد الجولة السادسة لدوري الدرجة األولى موسم 2022-2021

غزة/ وائل الحلبي:
دوري  يف  منافســيه  أقــرب  عــى  التفــوق  يف  الشــجاعية  اتحــاد  اســتمر 
الثمــن شــباب خانيونــس يف ختــام منافســات  بفــوزه  "ooredoo" املمتــاز 
الجولــة السادســة، والتــي شــهدت خدمــة كبــرة للمنطار بتعــر مالحقيه اتحاد 
خانيونــس وشــباب رفــح بالتعــادل اإليجــايب، لكــن خدمــات رفــح لحــق بركــب 

املنافسن واقتحم املربع بعد فوزه الغايل عى اتحاد بيت حانون.
الجولــة السادســة حملــت البرشيــات لثالثــة فرق غابت عنهــا االنتصارات منذ 
انطــالق املســابقة، لتتمكــن فــرق غــزة الريــايض واألهــي والصداقــة مــن الفــوز 

عى الشاطئ والهالل وشباب جباليا تواليًا.
• التغريد منفردًا

استمرت مسرة اتحاد الشجاعية الناجحة للغاية يف دوري الدرجة املمتازة، 
بعدمــا حســم الفــوز عــى ضيفــه شــباب خانيونــس بهدفــن دون رد، يف قمــة 
مباريــات الجولــة السادســة، والتــي جعلــت املنطــار يبتعــد بصــدارة الرتتيــب 

ويوقف زحف شباب خانيونس ويلحق به الخسارة األوىل يف مسرته.
الشــجاعية أراح نفســه بنســبة كبــرة بهــذا الفــوز والــذي يــأيت عــى أحــد أبــرز 
منافســيه، بعدمــا ســبق لــه الفــوز عــى شــباب رفــح واتحــاد خانيونــس ليبتعــد 

بفارق 5 نقاط عن أقرب مالحقيه، بوصوله إىل 16 نقطة يف املركز األول.
فــوز الشــجاعية جــاء يف توقيــت هــام للغايــة خاصــة وأنــه يســبق الجولــة التــي 
ستشــهد مباريات الديريب التي ســتجمع منافســيه ببعضهم، والتي ســتصب 
نتائجهــا يف صالحــه بــكل األحــوال، ليعــزز مــن موقفــه يف مواصلة مشــواره نحو 

حصد اللقب الثاين يف تاريخ املنطار.
النشــامى مل يفلــح يف إيقــاف الشــجاعية وتلقــى أول خســارة لــه منــذ بدايــة 
الــدوري، ليفقــد الفريــق فرصــة القفــز لصــدارة الرتتيــب وتجمــد رصيــده عنــد 
11 وحافظ عى تواجده يف املركز الثاين بالرشاكة مع شباب وخدمات رفح 

واتحاد خانيونس أصحاب نفس الرصيد من النقاط.
خســارة شــباب خانيونــس أحبطــت الفريــق والتــي جــاءت بعد ثالثــة انتصارات 
متتاليــة والتــي ســبقها تعادلــن يف الجولتــن األوىل والثانيــة، لكنــه ســيكون 
ُمطالب بتعويض الخسارة يف مباراته القادمة أمام جاره االتحاد يف الديريب. 

• األخضر يقتحم المربع
زحــام  يف  ودخــل  الشــجاعية  مالحقــي  تعــر  فرصــة  اســتثمر  رفــح  خدمــات 
املنافسن بفوزه الغايل عى اتحاد بيت حانون بثالثة أهداف مقابل هدف، 

ليضع الفريق قدمه يف مربع املنافسة للمرة األوىل منذ بداية الطويلة.
عــودة خدمــات رفــح بالنقــاط الثــالث مــن أمــام الحوانــن منحــت الفريــق الثقــة 

خســارة  أول  وألحــق  رائــع  بشــكل  ظهــر  وأنــه  خاصــة  املنافســة،  عــى  بقدرتــه 
بأصحــاب األرض، ليتقــدم خطــوة هامــة عــززت مــن ثقتــه بقدرتــه عــى مواصلة 

مالحقة الشجاعية الذي يتزعم صدارة الرتتيب.
حالــة التألــق التــي ظهــر بهــا نجــوم خدمــات رفــح منحــت جامهــره الطأمنينــة 
الكبرة عى قدرته الســتكامل مشــواره، يف ظل أن الفوز عى الحوانن عى 

أرضهم وأمام جامهرهم يعد أمرًا ليس بالسهل.
يف املقابــل خســارة بيــت حانــون حرمــت الفريــق مــن إنهــاء الجولــة يف وصافــة 
الرتتيــب، وأوقفــت رصيــده عنــد 9 نقــاط وتعــد هــي الخســارة األوىل للفريــق، 
الــذي حافــظ عــى تواجــده مبســافة قريبــة مــن مربــع املنافســة برغــم الخســارة 

مستفيدًا من عدم ابتعاد فرق املقدمة بإستثناء الشجاعية. 
• أضرار مستمرة

للشــجاعية  الهدايــا  تقديــم  رفــح  وشــباب  خانيونــس  اتحــاد  فريقــا  واصــل 
بتعادلهــام اإليجــايب بهدفــن لــكل منهــام، يف القمــة التــي جمعــت الفريقــن 

وسط حضور جامهري هو األكرب حتى اآلن منذ انطالق البطولة.
بالنقــاط  الخــروج  مــن  مقربــة  عــى  كانــوا  املبــاراة  هــذه  يف  األرض  أصحــاب 
الثالث، لوال فقدان الرتكيز يف اللحظات األخرة والتي جعلت الفريق يتلقى 

هدف التعادل يف دقائق الوقت بدل من الضائع.
اتحاد خانيونس خرج بعد املباراة ببيان رسمي يشكو فيه ظلم الحكام وأنهم 
حرموه من فوز عى منافسه شباب رفح، إال أن الفريق كان ميلك املقومات 
التــي تجعلــه يحســم النتيجــة مبكــرًا قبل أن تصــل األمور إىل التعادل، وهذا ما 

يحتاج الفريق ملعالجته قبل فوات اآلوان وتفادي فقدان مزيد من النقاط.
شــباب رفــح اســتمر يف فقــدان مزيــد مــن النقــاط للجولــة الثالثة عــى التوايل، 
ومل يتمكن من العودة لسكة االنتصارات وأجربت النتيجة األزرق الرفحي عى 
البقــاء بعيــدًا عــن الصــدارة التــي كان يعتليهــا حتــى خســارته مــن الشــجاعية، 

ليتسع الفارق مع األخر إىل 5 نقاط.
وخاصــة  القادمــة  مبارياتــه  يف  أكــرب  قــوة  إىل  يحتــاج  الــدوري  لقــب  حامــل 
الديــريب الهــام الــذي ينتظــره أمــام جــاره خدمات رفح، حيث ســيخرج الفائز به 
برضبــة مزدوجــة األوىل يتخلــص مــن أقرب منافســيه والثانيــة تتمثل يف تذليل 

الفارق مع الشجاعية عى أمل أن يتعر يف الجوالت الالحقة.
• طعم الفوز

مل يفــوت الصداقــة فرصــة تــذوق طعم الفوز للمرة األوىل منذ بداية 
مشواره يف البطولة، بعودته فائزًا من أمام شباب جباليا بهدف دون 
رد، ليزيــح الفريــق عــن كاهلــه الضغــوط الكبــرة التــي تســببت فيهــا 

النتائج السلبية يف الجوالت الخمس السابقة.
الصداقة نجح يف التعامل مع مجريات املباراة بالشــكل املناســب 
برغم قوة أصحاب األرض، إال أن املدفعجية بثوبهم الجديد دخلوا 
عــى طريــق االنتصــارات، ورفــع الفريــق رصيــده إىل 5 نقــاط وتقــدم 

يف الرتتيب خطوة واحدة نحو املركز العارش.
التــي  الخســارة  بهــذه  الطبيعيــة  حالتــه  يف  يكــن  مل  جباليــا  شــباب 
أحبطــت الفريــق بعــد صحوتــه أمــام خدمــات الشــاطئ يف الجولــة 
الرابعــة، قبــل أن يتعــر بالتعــادل أمــام الهــالل والتــي لحقهــا بخســارة 
مــن الصداقــة، أوقفــت رصيــد الفريــق عنــد 6 نقــاط جعلتــه يرتاجــع 
الرصيــد  نفــس  الريــايض صاحــب  غــزة  عــن  متأخــرًا  الثامــن  للمركــز 

بفارق األهداف.
عميــد أنديــة فلســطن هــو األخــر كان عــى موعــد مــع أول انتصاراته 
والذي جاء أمام خدمات الشاطئ بهدفن مقابل هدف، يف مباراة 
مل تكتمــل وانتهــت نهايــة غــر طبيعيــة بعــد إصابــة الحكــم املســاعد 

بزجاجة مياه ألقيت عليه من املدرجات.
التوقعات تشر إىل أن النتيجة النهائية للمباراة ستكون يف يد لجنة 
االنضبــاط ومجلــس ادارة االتحــاد، ســواء باعتامد النتيجــة الحالية أو 

تخسر الشاطئ إداريًا ويف كال الحالتن العميد مستفيد.
فــوز الريــايض منــح الفريــق أنفاســه بعــد مشــوار شــاق يف الجــوالت 
الســابع  نقــاط يف املركــز   6 الخمســة املاضيــة، ورفــع رصيــده إىل 

متفوقًا عى الثوار بفارق األهداف.
إال أن الشــاطئ واصــل تواجــده يف مربــع الخطــر الكبــر برغــم تغيــر 
الجهــاز الفنــي قبــل بدايــة الجولــة السادســة بأيــام قليلــة، لتتواصــل 
مســرته املتواضعــة يف الــدوري والتــي أوقفــت رصيــده عنــد نقطــة 

واحدة يف املركز الثاين عرش واألخر.
• صحوة األهالوية

األهــي اختــار املوعــد املناســب لإلعــالن عــن نفســه بــكل قــوة بفــوزه الثمــن 
عى الهالل بهدفن مقابل هدف، وينجح العائد حديثًا للدوري املمتاز يف 

تحقيق أول انتصاراته يف املسابقة.
يف  التاســع  للمركــز  متقدمــًا  نقــاط   5 إىل  الفريــق  رصيــد  رفــع  األهــي  فــوز 
الرتتيــب، وجنــى مــا زرعــه من محــاوالت لتحقيق الفوز خالل الجوالت الفائتة، 
النتيجــة  بــركات وحاتــم نصــار يف حســم  مــن خــربة العبيــه محمــد  ويســتفيد 

لصالحه أمام منافس عنيد.

الهــالل مل يغــر مــن واقعــه املريــر بهــذه النتيجــة التــي ألحقــت بــه الخســارة 
الثالثــة، وأوقفــت رصيــده عنــد 3 نقــاط وتراجــع للمركــز الحــادي عــرش وقبــل 
األخــر، لتتحــرك ادارة النــادي إلعــادة املدرب نعيم الســويريك لقيادة الفريق 

خلفًا لحازم الوزير املستقيل من منصبه بعد الخسارة.
• أرقام الجولة الـ6

• شهدت الجولة السادسة تسجيل 17 هدفًا
الهدافــن  صــدارة  يتقاســامن  غنيمــة  أبــو  وطــارق  ســلمي  محمــود   •

برصيد 5 لكل منهام.
• الشــجاعية األكــر تســجياًل لألهــداف برصيــد 13 هدف ومن خلفه 

شباب واتحاد خانيونس برصيد 10 أهداف لكل منهام.
• اتحــاد خانيونــس وبرغــم قوتــه الهجوميــة لكنــه يعتــرب صاحــب أســوأ 
خــط دفــاع بتلقــي شــباكه 11 هــدف، ومــن خلفــه الشــاطئ والصداقــة 

استقبلت شباك كل فريق 10 أهداف.
• الجولة الـ6 مل شهدت اشهار 14 بطاقة صفراء، وعادت البطاقات 
أبــو  صائــب  نصيــب  مــن  وكانــت  واحــدة  مــرة  يف  للظهــور  الحمــراء 

حشيش العب الصداقة.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
شدد خدمات النصرات واملجمع اإلسالمي الخناق عى الزوايدة متصدر ترتيب 
دوري الدرجة األوىل ملوســم 2022-2021، مع ختام منافســات الجولة السادســة 
انتصاراتــه  عــى  النصــرات  فيهــا  للمتصــدر، وحافــظ  تعــر جديــد  والتــي شــهدت 

واستفاق املجمع ومناء من كبوتهام.
بــدوره نجــح أهــي النصــرات يف الحفــاظ عــى صحوتــه وفــاز عــى التفــاح الــذي 
زادت متاعبــه بخســارة جديــدة، ورفــض خدمــات جباليــا والجالء الفــوز بعد لجوئهام 

للتعادل السلبي.
تشديد الخناق والمالحقة

النصــرات واملجمــع اإلســالمي يف مالحقــة شــباب  اســتمرت محــاوالت خدمــات 
الزوايــدة، بعــد فوزهــام عــى خدمــات خانيونــس واألقىص وســقوط الزوايدة يف فخ 

التعادل أمام بيت حانون األهي.
الزوايــدة دخــل مباراتــه أمــام مضيفــه بيت حانون من أجــل تعويض فقدانه لنقطتن 
يف الجولــة املاضيــة، إال أنــه اصطــدم مبنافــس قــوي وخــرج مــن أمامــه بتعادل مثن، 

أوقف زحف الزوايدة يف املقدمة.
هــذه النتيجــة مل تكــن مرضيــة للضيــوف بنســبة كبــرة خاصــة وأن الفريــق كان يعــول 
عى الفوز من أجل اعادة الفارق بينه وبن أقرب مالحقيه، ليبقى متصدرًا للرتتيب 

برصيد )14( نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصرات واملجمع اإلسالمي.
بيــت حانــون حــل يف املركــز الســادس بهــذه النتيجــة التــي رفعــت رصيــده إىل )7( 
نقاط، لكنه حاول تذليل الفارق بشــكل أكرب مع فرق املقدمة من أجل اللحاق بهم 

والدخول يف أجواء املنافسة عى الصعود.
خدمات النصرات نجح يف استغالل هذا التعر وواصل مالحقته للزوايدة، بفوزه 
الثمــن عــى خدمــات خانيونــس بهدفــن مقابــل هــدف، ليحافــظ عــى توازنــه يف 

النتائج بتحقيقه للفوز الرابع له باملسابقة.

الفــوز عــى فريــق بحجــم خدمــات خانيونــس ميثــل الكثــر ألصحــاب األرض، خاصــة 
وأن الضيــوف دخلــوا املبــاراة بحالــة مــن النشــوة بفوزهــم األول، ليتمكــن خدمــات 
النصــرات مــن حســم األمــور لصالحــه واســتثامر عامــي األرض والجمهــور والفــوز 
يف املبــاراة، لرفــع رصيــده إىل )13( نقطــة يف املركــز الثــاين بفــارق األهــداف عــن 

املجمع صاحب نفس الرصيد.
خدمــات خانيونــس مــن جانبــه، عــاد لدائرة النتائج الســلبية رسيعًا، رغم صحوته يف 
الجولــة املاضيــة والفــوز عــى بيــت حانــون األهــي، ليتوقــف رصيــده عنــد )5( نقاط 

جعلته يبقى يف املركز التاسع.
صحوة سريعة

مل تدم آثار خسارة املجمع اإلسالمي الجولة املاضية من أهي النصرات طوياًل، 
ونجــح يف تحقيــق صحــوة رسيعــة مــع افتتــاح الجولــة السادســة، بفــوزه عى األقىص 

بهدف دون رد.
الفوز املثر للمجمع منح الفريق راحة كبرة بعدما نجح يف اجتياز الخسارة األوىل 
التــي تعــرض لهــا يف الــدوري، ومتكــن مــن حصــد النقــاط الثــالث مــن أمــام ضيفــه 
األقىص ويتساوى مع خدمات النصرات برصيد )13( نقطة محتاًل املركز الثالث.

املــدرب  اســتقالة  عــى  وافــق  الــذي  األقــىص  يف  كبــر  صــدى  لهــا  كان  الخســارة 
إيــاد عــدوان وأعــاد مدربــه الســابق أحمــد ســعيفان لتدريــب الفريــق، ملحاولــة إنقــاذ 

املوقف يف ظل احتالله للمركز الحادي عرش وقبل األخر برصيد )4( نقاط.
الثالثــة  املباريــات  يف  تعــره  بعــد  األخــرة  الجولــة  يف  توازنــه  فاســتعاد  منــاء  أمــا 
الســابقة، ليســتفيق أمــام مضيفــه خدمــات الربيــج ويحقــق الفــوز عليــه بهــدف دون 

مقابل ويعود لطريق االنتصارات التي غاب عنها يف ثالث جوالت متتالية.
منــاء اجتــاز الكبــوة التــي مــر بها وشــهدت خســارة الفريــق يف مباراتــن والتعادل يف 
واحــدة، إال أن هــذا الفــوز جعــل الفريــق يعــود ملربع املنافســن ويســتفيد من تعر 
الزوايــدة وعــدم توســيع فــارق النقــاط، خاصــة وأنــه رفــع رصيــده إىل )10( نقــاط يف 

املركز الرابع.
خدمــات الربيــج بقــي يف دائــرة الهزائــم التــي جعلــت الفريــق يرتاجــع للمركز العارش 
برصيــد )5( نقــاط متأخــرًا بفــارق األهــداف عــن خدمــات خانيونــس صاحــب نفــس 

الرصيد يف املركز التاسع.
نهوض مستمر

حافظ أهي النصرات عى مســرة التقدم التي مير بها الفريق بفوزه الثاين عى 
التــوايل، أمــام التفــاح بثالثــة أهــداف دون رد، األمــر الــذي جعــل الفريــق يقــرتب مــن 
مراكــز املقدمــة، لكنــه أجــرب التفــاح عــى البقــاء يف موقــف صعــب محتــاًل املركــز 

األخر يف الرتتيب.
املنافســن  مقارعــة  يف  الفريــق  رغبــة  عــن  يعــرب  النصــرات  ألهــي  الكبــر  الفــوز 
والدخــول بينهــم عــى أمــل خطــف إحدى بطاقتي الصعود يف نهاية املطاف، إال أنه 
يســر بخطــى جيــدة لتحقيــق هدفــه الرئيــي وهــو البقاء يف الدرجــة األوىل، بعدما 

رفع رصيده من الفوز إىل 9(( نقاط يف املركز الخامس.
معانــاة التفــاح اســتمرت بخســارة جديــدة أجــربت املــدرب جهــاد الســدودي عــى 
االستقالة من تدريب الفريق بعدما أبقته الخسارة يف املركز الثاين عرش واألخر 

بتوقف رصيده عند 3 نقاط.
تعادل سلبي

فــرض التعــادل الســلبي نفســه عــى لقــاء خدمــات جباليــا وضيفــه الجــالء، والذي مل 
يكن مفيدًا للفريقن خاصة وأنه حرمهام من التقدم يف الرتتيب.

خدمات جباليا الباحث عن تأمن موقفه يف مركز آمن يف ترتيب الدرجة األوىل، 
حصل عى النقطة السادسة يف مشواره بهذا التعادل، ومل يفلح يف تكرار ما فعله 

يف الجولة املاضية والفوز عى خدمات الربيج.
الجــالء مل يبتعــد كثــرًا عــن حــال خدمــات جباليــا ورفع رصيــده إىل )7( نقاط محتاًل 

املركز السابع، لكنه فرط بفرصة التقدم مركزين عى أقل تقدير.

الشجاعية يتفوق على ثالث منافسيهالشجاعية يتفوق على ثالث منافسيه

خدمات النصيرات والمجمع ُيحاصران الزوايدةخدمات النصيرات والمجمع ُيحاصران الزوايدة

الصداقة وغزة الرياضي واألهلي تنتصر أخيرًا وتعثر جديد للشاطئ والهالل

نماء يصحح مساره وأهلي النصيرات يزداد صحوة والتفاح يتراجع أكثر

خدمات رفح يدخل المنافسة وشباب رفح واتحاد خانيونس يعطالن مصالحهما
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حديقة الجندي المجهول..مساحة للتزنه يف غزة  )تصوير/ محمود أبو حصرية(

األفقي:
1 -   حقنة تكسب الجسم مناعة  -  اعوجَّ

2 -   صغري النعامة – من صفات الرسول صىل هللا عليه 
وسلم معكوسة + للتحرس 

3 -   بقايا يشء بعد تحطمه + حرف جر + يحل 
4 -   جزار + مختلفان + من الحروف االبجدية معكوسة 

5 -   نساعد + اعواد النبات الصغرية اليابسة + نصف زمزم 
6 -   عاتب +حرف + والدة + دار معكوسة 

7 -   متشابهان + مختلفان + للتخيري 
8 -   مدينة سعودية + رياء مبعرثة 

9 -  سورة قرآنية + حرف 

العمودي:

1 -   تهاجر – علم مؤنث 
2 -   تدهور األخالق معكوسة – 

معظم 
3 -   ارتفع + االمر من عمل + 

طعم الحنظل معكوسة 
4 -   عملة آسيوية + توجه 
معكوسة + منال مبعرثة 

5 -   مبارك + ا – عرشة باالنجلزيية 
معكوسة 

6 -   جمع منقلة ناقص الحرف 
األخري – علم مذكر معكوسة 

7 -   حرف + واضع النظرية النسبية 
8 -   علم الطبيعة + حرف 
9 -  دولة أوروبية صغرية 

ب
الحل مقلو

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.

الصحابية الملقبة بذات النطاقني تتكون 
من 4 مقاطع )14 حرًفا( 

أم الفضل – الرميصاء – الخنساء – أم كلثوم – 
عائشة – خديجة – زينب بنت جحش – أم سليم 
– أم حرام – رقية – ميمونة – هند – فاطمة - 

حمنة - نور 

حل الكلمة الضائعة 

أسماء بنت أيب بكر

إعداد/ وفاء المهتدي

وفاة آخر الجزائريين 
المخططين للثورة

ضد المستعمر الفرنسي
الجزائر/ وكاالت:

عــت الجزائــر، أمــس، عثــان بلــوزداد آخــر أعضــاء مــا ُيعــرف بـ"مجموعــة 22" التــي  ودَّ
خططت لتفجري الثورة الجزائرية )1962-1954( ضد االستعار الفرنيس.

وذكرت وكالة األنباء الجزائرية الرسمية أن "عثان بلوزداد تويف عن عمر ناهز الـ92 
عاما" دون ذكر سبب الوفاة.

ونعــى الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبون الفقيد واصفا إياه بـــأنه "أحد رفقاء الرواد 
تضحيــات  وصاحــب  الخالــدة،  نوفمــر  شــعلة  مفجــري  مــن  األبطــال،  الشــهداء  مــن 
جســيمة، وخصــال وطنيــة عاليــة، ورصيــد نضــايل تحــرري كبــري"، بحســب بــاغ صــادر 

عن الرئاسة.
من جهته أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الســعيد شــنقريحة، أن املجاهد عثان 
بلــوزداد الــذي "يعــد مــن بــن الرمــوز التــي تركــت بصمتهــا يف تاريــخ الجزائــر املعارص 
ونذرت كل حياتها ألجل الوطن"، بحسب رسالة التي نرشتها وسائل إعام جزائرية.

ونعــى وزيــر املجاهديــن الجزائــري العيــد ربيڤــة الراحــل عــى صفحتــه بـ"فيســبوك"، 
قائــا: "انتقــل إىل رحمــة اللــه تعــاىل، آخــر عضــو من أعضاء مجموعة الـــ22 التاريخية 
الذين حّددوا مصري الشعب الجزائري وصنعوا تاريخ الجزائر املعارص ووضعوا حًدا 

فاصًا بن مرحلة وأخرى، املجاهد الرمز عثان بلوزداد".
وولــد بلــوزداد بحــي بلكــور الشــعبي بالعاصمــة الجزائــر، ويعــد أحــد قدمــاء املحاربــن 
كــا أنــه يعتــر عضــوا يف "مجموعــة 22" التــي اجتمعــت بحــي املدنيــة بالعاصمــة 

الجزائر، وخططت لتفجري الثورة التحريرية.
وانضم بلوزداد إىل املنظمة الخاصة التابعة لجيش التحرير الجزائري.

وأثنــاء   1954 نوفمــر  الثــاين/  7 ترشيــن  بلــوزداد يف  عثــان  عــى  القبــض  وألقــي 
املحاكمة أعلن انتاءه لحزب "جبهة التحرير الوطني".

ومل يتــول عثــان بلــوزداد أي مســؤولية سياســية عقــب اســتقال الجزائــر عــن فرنســا 
عام 1962.

تحذير جديد من أندرويد:
احذف هذه الرسالة أو ادفع ثمًنا باهًظا

لندن/ وكاالت:
قصــوى  تأهــب  حالــة  يف  أندرويــد  مســتخدمو  ُوضــع 
بعــد أن اكتشــف الباحثــون رســالة نصيــة جديــدة خبيثــة 
مصممــة لرسقــة التفاصيــل املرصفيــة ومداهمــة ســجل 

العناوين الخاص بك.
وإذا تلقيــت رســالة نصيــة مــن صديــق أو جهــة اتصــال 
قريبــة تطلــب منــك تنزيــل تطبيــق مشــغل فيديو جديد 

فكن حذرا.
وذكــر موقــع "إكســرس "أنــه لتنفيذ هذا الهجوم املدمر 
تستفيد الرسالة النصية من برنامج خبيث جديد ُيعرف 
أندرويــد،  أجهــزة  يصيــب  أن  ميكــن  "فلوبــوت"،  باســم 
ومبجــرد تثبيتــه تكــون لديــه قــدرات للســاح للمحتالــن 
املرصفيــة،  االعتــاد  بيانــات  برسقــة  اإللكرتونيــن 
لقطــات  التقــاط  وحتــى  النصيــة،  الرســائل  واعــرتاض 

شاشة من جهاز الضحية.

أيضــا مداهمــة ســجل  أنــه ميكنــه  بلــة  الطــن  يزيــد  ومــا 
العناويــن وتوزيــع املزيــد مــن الرســائل املزيفــة عى أي 

جهات اتصال يعرث عليها.
وهذا هو أحد األســباب التي تجعل خراء األمن قلقن 
للغايــة بشــأن "فلوبــوت" ألنــه ســيظهر دامًئــا كــا لــو أن 

الرسالة املزيفة أُرسلت من شخص تعرفه وتثق فيه.
تحدثــوا  الذيــن  تيــم"  هنــرت  "مالــوار  للخــراء يف  ووفقــا 
مســتخدمي  عــى  يجــب  كومبيوتــر،  بليبنــغ  ملوقــع 
أندرويــد البحــث عــن أي رســائل نصيــة تســأل عــا إذا 

كانوا يعتزمون تحميل مقطع فيديو من أجهزتهم.
لصفحــة  الضحيــة  يأخــذ  الرســالة  يف  رابــط  وســُيضّمن 
مــزورة لتنزيــل تطبيــق فــاش بايــر وهــذا التطبيــق هــو 
رســالة  تلقيــت  وإذا  فلوبــوت،  كابــوس  ســيبدأ  الــذي 
تطلــب منــك تنزيــل تطبيــق خــارج متجر "غوغــل باي"، 

فإن النصيحة بسيطة: ال تستجب لطلبهم.

دامئــا  أندرويــد  تأثــر مســتخدمي  أســباب  أحــد  ويكمــن 
التشــغيل  لنظــام  املفتوحــة  الطبيعــة  يف  الحيــل  بهــذه 
بتنزيــل  فقــط  تســمح  التــي  "آبــل"  فعكــس  هــذا؛ 
التطبيقــات عــر متجــر التطبيقات الرســمي الخاص بها، 
ميكــن ملســتخدمي أندرويــد تثبيــت امللفــات والرامــج 
مــن أي مــكان عــى الويــب )بــرشط أن يقومــوا بتعديــل 

اإلعدادات االفرتاضية قليا(.
تطبيقــات  إنتــاج  ميكنهــم  املحتالــن  أن  يعنــي  وهــذا 
عــى  مبــارشة  الضــارة وتوزيعهــا  بالرامــج  مزيفــة مليئــة 
األجهــزة التــي تعمــل بنظــام أندرويــد، مــن دون الحاجــة 
إىل التســلل تحــت رادار ميــزات أمــان غوغــل املضمنــة 

يف متجر "باي".
قيــام  بعــدم  ُينصــح  األخــري،  فلوبــوت  هجــوم  ولتجنــب 
خارجيــة  روابــط  أي  فــوق  بالنقــر  أندرويــد  مســتخدمي 

غريبة حتى لو ُوضعت يف نص من األصدقاء.

عملية شراء أونالين تعيد 
لم شمل أسرة لم تتقابل 

منذ 30 عاًما
إدنرة/ وكاالت:

يف  مؤخــرا،  بــاي"،  "إي  موقــع  ســاهم 
منــذ  مــرة  إســكتلندية ألول  عائلــة  لقــاء 

قرابة الثاثن عاما.
مــن  البالــغ  كولكوهــون  روس  وشــارك 
العمر 37 عاما، قصة لقائه مع شقيقته 
عامــا،   31 العمــر  مــن  البالغــة  إيريــن 
عــى  منشــور  يف  مــرة،  ألول  ووالــده 

"تويرت".
بــدأت  اللقــاء  قصــة  إن  روس،  وقــال 
عندما اشرتى إحدى ألعاب كرة القدم 

من موقع "إي باي"، قبل عامن.
رســالة  تلقــى  فقــد  روس  وبحســب 
بــرّد قيمــة مشــرتياته،  البائــع تفيــد  مــن 

روس  والــد  بأنــه  الحقــا  األخــري  ليوضــح 
الذي مل يلتق به من قبل.

ونقلــت وكالــة "يــو يب آي" لألنبــاء عــن 
روس قولــه: "عمليــة الــرشاء هــذه أدت 
قابلــت  عائلتــي، حيــث  عــى  للتعــرف 
شــقيقتي يوم االثنن، بعدما حال وباء 
كورونا دون اجتاعنا منذ بداية القصة 

قبل عامن".
وأضاف روس: "ضحكنا وبكينا وشعرنا 
كــا لــو أننــا نعــرف بعضنا طيلــة حياتنا. 

كانت تجربة جميلة للغاية".
جديــر بالذكــر أن وكالــة "يــو يب آي" مل 
تذكــر ســبب ابتعــاد األب واألخــت عــن 

روس، وعدم لقائهم من قبل.
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إصابـــات واعتقاالت خـــالل  ... 

بدران  ... 

تشييع الشهيد  ... بدران  ... 

نارص الدين:   ...  غزة-رام الله/ فلسطني:
و528  وفــاة  حالتــي  أمــس،  الصحــة  وزارة  ســجلت 
إصابــة جديــدة بفــروس كورونــا يف الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة.
وقالــت وزارة الصحــة يف بيــان: إن نســبة التعــايف مــن 
فــروس كورونــا يف فلســطني بلغــت 98.2 %، يف 
حــني بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 0.8 % ونســبة 

الوفيات 1 % من مجمل اإلصابات.
عــى  الجديــدة ســجلت  اإلصابــات  أن  وأشــارت إىل 
 ،28 32، طوبــاس  القــدس  النحــو اآليت: "ضواحــي 
بيــت لحــم 73، رام اللــه والبــرة 110، طولكــرم 29، 
 ،3 ســلفيت   ،17 جنــني   ،47 الخليــل   ،59 نابلــس 

قلقيلية 3، أريحا واألغوار 13، قطاع غزة 114".
الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  الــوزارة  وأضافــت 
توزعت حسب اآليت: "ضواحي القدس 5، طوباس 
4، بيــت لحــم 41، رام اللــه والبــرة 59، طولكــرم 7، 

 ،2 ســلفيت   ،11 جنــني   ،38 الخليــل   ،14 نابلــس 
قلقيلية 1، أريحا واألغوار 2، قطاع غزة 114".

وُســجلت حالتــا وفــاة يف بيــت لحــم نتيجــة اإلصابــة 
بفروس كورونا.

غــرف  يف  مريًضــا   52 وجــود  إىل  الــوزارة  ولفتــت 
العنايــة املكثفــة، يف حــني يعالــج يف مراكــز وأقســام 
مريًضــا،   93 الضفــة  يف  املستشــفيات  يف  كورونــا 

بينهم 19 مريًضا عى أجهزة التنفس االصطناعي.

بإطــالق  التظاهــرة  وقمعــت رشطــة االحتــالل 
املســيل  والغــاز  الصــوت  وقنابــل  الرصــاص 
تجــاه املشــاركني،  العادمــة  للدمــوع وامليــاه 
الصحفيــة  الطواقــم  عــى  اعتــدت  كــا 

املوجودة يف املكان.
لقمــع  املتظاهــرون  تصــدى  جهتهــم،  مــن 
)رقــم  شــارع  وأغلقــوا  اإلرسائيليــة  الرشطــة 
31( املركــزي يف منطقــة الجنــوب، مؤكديــن 

عــن  اليــد  رفــع  حتــى  بالنضــال  اســتمرارهم 
أراضيهم.

مــن  جملــة  ضمــن  التظاهــرة  هــذه  وتــأيت 
اللجنــة  عنهــا  أعلنــت  التــي  الفعاليــات 
تنديــًدا  النقــب،  لعــرب  العليــا  التوجيهيــة 
أهــايل  ضــد  القمعيــة  املارســات  بتواصــل 

النقب وأراضيهم وممتلكاتهم.
مواجهات وإصابات

يف حــني أصيــب عــدد مــن املواطنــني مســاء 

أمــس، خــالل مواجهــات اندلعــت يف بلــديت 
برقة وبزاريا شال غرب نابلس شال الضفة 

الغربية.
وأفاد الهالل األحمر بأن طواقمه تعاملت مع 
20 إصابة خالل املواجهات مع االحتالل يف 

برقة، بينها 4 إصابات بالرصاص املطاطي.
االحتــالل  قمــع  بعــد  املواجهــات  وجــاءت 
مســرة عنــد مدخــل برقــة تضامًنــا مــع األســر 
نارص أبو حميد املريض بالرسطان وللتصدي 

ملحاوالت املستوطنني مهاجمة البلدة.
بلــدة  قــرب مدخــل  اندلعــت مواجهــات  كــا 
بزاريا املجاورة، تخللها إطالق قنابل الصوت 

والغاز املسيل للدموع. 
املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  ذلــك،  إىل 
بحاالت اختناق مساء أمس، خالل مواجهات 
مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــي يف قرية برقة 
الضفــة  شــال  نابلــس  مدينــة  غــرب  شــال 

الغربية.
شــال  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
عــدًدا  إن  بيــان  يف  دغلــس  غســان  الضفــة 
نتيجــة  باالختنــاق  أصيبــوا  املواطنــني  مــن 
خــالل  للدمــوع،  املســيل  الغــاز  استنشــاق 

املواجهات.
وبني أن قوات االحتالل قمعت مســرة تندد 
عــى  واالســتيالء  املســتوطنني  باعتــداءات 

أرايض املواطنني يف املنطقة.
هدم منشأة

مواطنــا  أمــس،  االحتــالل  ســلطات  وأجــرت 
التجاريــة  منشــأته  هــدم  عــى  فلســطينيا، 

شايل مدينة القدس املحتلة.
وذكــرت مصــادر محليــة، بــأن بلديــة االحتــالل 
يف القدس، أجرت املقديس جال محمد 
عــي، عــى هــدم املنشــأة قيــد اإلنشــاء، يف 

مخيم "شعفاط" لالجئني الفلسطينيني.

بنحــو  تقــدر  املنشــأة  مســاحة  أن  وأضافــت 
قيــد  مــًرا مربًعــا، وهــي محــال تجاريــة   150

اإلنشاء.
ومنــذ بدايــة العــام الجــاري، هدمت ســلطات 
االحتــالل اإلرسائيــي 16 منزال ومنشــأة، وفق 

مصادر فلسطينية تعنى بشؤون القدس.
عــرشات  اقتحــم  منفصــل،  إطــار  ويف 
املســتوطنني، صباح أمس، باحات املســجد 
قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  األقــى، 

االحتالل.
وأفــادت مصــادر مقدســية، أن املســتوطنني 
أدوا طقوًســا تلموديــة يف املنطقــة الرشقيــة 

من املسجد املبارك.
وتجــري اقتحامــات املســتوطنني عــادًة عــى 
دفعتني؛ األوىل يف الفرة الصباحية والثانية 
اســتيطانية  وســط حملــة  الظهــر،  بعــد صــالة 
لفــرض  األقــى  اقتحامــات  لتكثيــف  شــعواء 

السيطرة والتحكم فيه.
شــبان  اســتهدف  آخــر،  ســياق  ويف 
فلســطينيون، مســاء أمــس، مركبــة اســتيطانية 
بزجاجــة حارقــة جنــوب رشق مدينــة نابلــس، 

شال الضفة الغربية.
ألقــوا  شــباًنا  بــأن  عريــة  مصــادر  وأفــادت 
زجاجــة حارقــة صــوب مركبــة اســتيطانية بــني 
جنــوب  و"مجداليــم"  "تفــوح"  مســتوطنتي 

رشق نابلس.
أصيبــت  املركبــة  أنَّ  املصــادر  وأوضحــت 
إصابــة مبــارشة، وتــرر زجاجهــا، يف حــني مل 
ُيعلن عن إصابات يف صفوف املستوطنني.
عــى  املســتوطنني  مــن  مجموعــة  واعتــدت 
عــدد مــن الصحفيــني يف أثنــاء مهمــة تصويــر 
يف منطقة الجفتلك يف األغوار الفلسطينية 

الوسطى.
صحفيــني  ثالثــة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 

تعرضوا العتداء املستوطنني بالرب ورش 
غــاز الفلفــل قــرب بلــدة بيتــني بــرام اللــه بدعم 

من جيش االحتالل.
االعتــداء  يف  أصيــب  أنــه  املصــادر  وبّينــت 
الصحفيــون محمــد عمــري ودعــاء أبــو ســنينة 
وعبــد الكريــم أبــو رشيفــة، يف أثنــاء عودتهــم 

من مهمة تصوير يف منطقة الجفتلك.
يف حني أبعدت سلطات االحتالل املحررين 
باســل عبيــدات )28عاًمــا(، وأنــس عويســات 
رشق  جنــوب  املكــر  جبــل  مــن  عامــا(   28(
بيــت ســاحور  القــدس املحتلــة، إىل مدينــة 
غــرب مدينــة بيت لحم جنوب الضفة الغربية 

ملدة أسبوع.
وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف 
بيان بأنه أفرج عن عبيدات وعويسات مساء 
أمــس، مــن ســجن النقــب الصحــراوي، عقــب 
انقضاء فرة محكوميتها البالغة 8 سنوات.

املحتل.
قنــاة  مــع  لقــاء  خــالل  بــدران  وأكــد 
"األقى" أن "شعبنا لديه مخزون وطني 
فلســطني  وكل  املحتــل  بالداخــل  كبــر 
عــى  االعتــداء  يقبــل  ولــن  التاريخيــة، 
االستســالم،  رايــة  يرفــع  ولــن  النقــب، 

وسيواصل املقاومة بأشكالها كافة".
املقاومــة  وأد  محــاوالت  أن  إىل  وأشــار 
املؤثــر  دورهــا  وتحجيــم  ومحارصتهــا 
مستمرة، لكنها ستبقى خياًرا إسراتيجًيا 

لشعبنا.
وأوضــح بــدران أّن "أجيالنــا الشــابة، حتــى 
األمنــي،  التنســيق  ظــل  يف  تربــوا  الذيــن 
يقولــون اليــوم كفــى، ويضعــون بصمتهــم 

يف املقاومة".
مغلــق  الســيايس  "األفــق  أن  إىل  ونبــه 
الضفــة  يف  للنــاس  املعيشــية  والحالــة 
جرائــم  يف  زيــادة  هنــاك  لكــن  مراجعــة، 
املســتوطنني وهذا األمر هو الذي يحيي 

جذوة املقاومة يف الضفة".
مــن  يســتلهمون  الضفــة  "مقاومــو  وقــال: 
لــن  والثــوار  غــزة،  يف  املقاومــة  حالــة 
التعايــش  إمكانيــة  أوهــام  إىل  يلتفتــوا 

مــع االحتــالل، وســلوك الســلطة مل يعــد 
فقــط،  واملقاومــة  حــاس  مــن  مرفوًضــا 
واملعــادالت  كافــة،  شــعبنا  أبنــاء  مــن  بــل 

أصبحت واضحة".
الســلطة  قيــادة  أّن  عــى  بــدران  وشــدد 
يف  وشــعبنا  خنــدق،  يف  معزولــة  باتــت 
خنــدق آخر، ومســار الســلطة بــات معزوال 
شــعبيا وإقليميــا وال يحقــق أي إنجاز عى 

أرض الواقع.
وأشــار إىل أّن "اتهــام حــاس واملقاومــة 
مــردود  اتهــام  الســيايس  النضــج  بقلــة 
ســلوك  "هــل  متســائاًل:  أصحابــه"،  عــى 
ومســار  غانتــس  ومقابلــة  الســلطة 
الســلطة الســيايس واتفــاق أوســلو الــذي 
النضــج  هــو  الفلســطينية  األرض  ضيــع 

السيايس؟".
وقال: "ال ميكن إيهام شعبنا الفلسطيني 
بــأن املفاوضــات والتنســيق األمنــي لهــا 
املواطــن  صالــح  يف  تصــب  مثــرة  أي 
كلــه  الســلطة  فمــرشوع  الفلســطيني، 
أصبــح عبئــا عــى شــعبنا خاصــة بالطريقــة 
التــي تــدار بها األمور، مطلوب من شــعبنا 
وقواه التخي عن مرشوع أوسلو وسحب 

االعراف بالكيان املجرم".
شــعبنا  إىل  العــودة  هــو  "الحــل  وتابــع: 
وأصل القضية، ومواجهة االحتالل وليس 

البحث عن آليات للتعايش معه".
الترشيعيــة  االنتخابــات  موضــوع  ويف 
قــال:  عبــاس،  ألغاهــا  التــي  والرئيســية 
"عبــاس هــرب مــن االنتخابــات ألنــه يعلــم 
الســلطة  عزلــة  ظــل  يف  ســيخرسها  أنــه 
عــن شــعبها، وموقفنــا يف حــاس موحــد 
لوحــدة  الوصــول  عــى  حريصــون  أننــا 

فلسطينية حقيقية".
تــر عــى  أّن "قيــادة الســلطة  أكــد  لكــن 
إفشــال كل مشــاريع الوحــدة، واملشــكلة 
يضــع  الــذي  وفريقــه  بعبــاس  األســاس 
هــم  مقبولــة،  غــر  تعجيزيــة  اشــراطات 
يريدون من حاس االعراف بـ)إرسائيل(، 
والوقــوع مبــا وقعــت بــه منظمــة التحريــر، 

وهذا مرفوض".
"فكــرة عقــد املجلــس املركــزي  أّن  وبــنّي 
وهذه املجالس املتهالكة هو اســتحضار 
عــى  الســيطرة  إبقــاء  ملحاولــة  ألجســام 
"لــن  مســتدرًكا:  الفلســطيني"،  القــرار 
لتشــويه  الســلطة  لقيــادة  غطــاء  نعطــي 

األمور، شــعبنا هو صاحب الحق األصي 
والوحيد الختيار قيادته".

الجزائريــة  باملبــادرة  بــدران  ورحــب 
مقــدر  الجزائــر  "دور  وقــال:  للمصالحــة 
امليلــون  بلــد  وهــذه  ومحــرم،  وتاريخــي 
يعنيــه  مبــا  معرفــة  البلــدان  أكــر  شــهيد 

االحتالل".
يف  اإلخــوة  مــع  تواصــل  "هنــاك  وقــال: 
لكــن  األمــور،  بعــض  لرتيــب  الجزائــر 
تجربتنــا صعبــة يف ظل ما تفعله الســلطة 
ورضبها لكل االتفاقيات بعرض الحائط".
"حــاس"  باســم  الناطــق  قــال  جهتــه  مــن 
إن  أمــس:  القانــوع، مســاء  اللطيــف  عبــد 
واعتقــاالت  قمــع  مــن  االحتــالل  "إرهــاب 
وإصابــات يف صفــوف أهلنــا يف النقــب 
لــن يثنيهــم عــن االســتمرار يف الدفــاع عــن 

أرضهم وحقهم املرشوع فيها".
وأضــاف القانــوع يف تريــح صحفــي أن 
املحتــل  النقــب   يف  شــعبنا  "جاهــر 
االحتــالل،  لقــوات  تصديهــا  تواصــل 
األرض  تهويــد  يف  محاوالتــه  إلفشــال 

الفلسطينية وشطب معاملها". 
وأكــد أن أهــايل النقــب "يستبســلون يف 

بأرضهــم  ويتشــبثون  االحتــالل،  مواجهــة 
ولــن يتخلــوا عنهــا، وهــو مــا يلــزم دعمهــم 
فــوق  صمودهــم  وتعزيــز  وإســنادهم 

أراضيهم".
يف  مشــاركة  "أوســع  إىل  القانــوع  ودعــا 
واالشــتباكات  الجاهريــة  الفعاليــات 
النقــب  يف  ألهلنــا  دعــًا  امليدانيــة، 
االســتيطان  مــرشوع  وإلســقاط  املحتــل، 

واإلرهاب هناك".
يف  االحتجاجــات  أيــام  منــذ  وتتواصــل 
أشــعل  حيــث  النقــب،  مناطــق يف  عــدة 
املطاطيــة،  اإلطــارات  املتظاهــرون 
رئيســة  طــرق  تقاطعــات  إغــالق  وحاولــوا 
عى مشــارف بلديت تل الســبع وشــقيب 
بوقــف  للمطالبــة  رهــط،  ومدينــة  الســالم 

عمليات التجريف.
االعــراف"  "مســلوبة  قريــة   35 أن  يذكــر 
املخطــط  ضــد  نضــااًل  تخــوض  بالنقــب، 
الرامــي  والركيــز"،  "التهجــر  اإلرسائيــي 
لتجميــع نحــو 150 ألــف نســمة مــن ســكان 
أقــل  عــى  االعــراف"  "مســلوبة  القــرى 
أراضيهــم  وســلبهم  األرض،  مــن  مســاحة 

املمتدة عى مساحة 800 ألف دونم.

حالتا وفاة و528 إصابة جديدة
بـ"كورونا" في الضفة وغزة

حيــث ألقيــت نظــرة الــوداع األخــرة عــى جثانــه الطاهــر، 
قبــل أن ُيصــى عليــه يف مســجد القريــة، ليــوارى بعدها يف 

الرى مبقرتها.
الــذي  أســعد،  الشــهيد  التشــييع  يف  املشــاركون  وحمــل 
القريــة، مردديــن  الفلســطيني، وجابــوا شــوارع  بالعلــم  ُلــف 
الهتافــات الغاضبــة واملنــددة بالجرائــم التــي ترتكبهــا قــوات 

االحتالل بحق أبناء شعبنا.
بصــورة  الشــهيد  مركبــة  هاجمــوا  االحتــالل  جنــود  أن  يذكــر 
مفاجئــة وأخرجــوه منهــا، وعصبــوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن 
يلقــوه يف منــزل قيــد اإلنشــاء، وكذلــك فعلــوا مــع مواطنــني 
الفجــر  ســاعات  يف  أعالهــم  إىل  متوجهــني  كانــوا  آخريــن 

األوىل.
تعــرض  الشــهيد  أن  واضحــا  كان  فإنــه  عيــان  شــهود  ووفــق 
كان  التــي  مالبســه  إن  حيــث  احتجــازه،  خــالل  للتعذيــب 
ملســافة  األرض  عــى  جــره  بفعــل  باألتربــة  مليئــة  يرتديهــا 

طويلة.
ثالثــة  استشــهد  ينايــر  الثــاين/  كانــون  شــهر  بدايــة  ومنــذ 
يف  ارتقــى  حيــث  أســعد،  الشــهيد  فيهــن  مبــن  مواطنــني 
الســادس من الشــهر الجاري الشــهيدان مصطفى فلنة )25 
عاما( من قرية صفا غرب رام الله، بعد تعرضه للدعس من 
قبل مستوطن قرب حاجز بيت سرا، والشهيد باكر محمد 
حشاش )21 عاما( برصاص جنود االحتالل اإلرسائيي يف 

مخيم بالطة مبدينة نابلس.

وقــال هــارون: "الزيــارة جــاءت بدعــوة كرميــة مــن األشــقاء يف الجزائر، بلد 
الشــهداء"، مشــيدًا بدورها والشــعب الجزائري ومواقفه الداعمة للقضية 

الفلسطينية.
الحاليــة  الفــرة  يف  وجهــت  الدعــوة  فــإن  املعلومــات،  "وفــق  وأضــاف: 
إىل حركــة حــاس، واألشــقاء يف الجزائــر يســعون إىل تحقيــق املصالحــة 
املصالحــة  أن  لحــاس  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد  الفلســطينية". 
الفلســطينية لــدى حركــة حــاس أساســياتها معروفــة وواضحــة، أبرزهــا أن 
تكون انتخابات عامة يحتكم فيها الجميع إىل الشــعب الفلســطيني، وما 

يقرره الشعب نحن تبٌع له، ليتم االتفاق عى قيادة ووطنية.
وأوضــح أن الحركــة ذاهبــة للمصالحــة عــى أســاس الرشاكــة يف القيــادة 

الوطنية، للعمل عى مقاومة االحتالل ومواجهة االستيطان.

غزة/ صفاء عاشور:
أعلنــت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة انتهاءها من تنفيذ 
يف  والطفولــة  والثقــايف  الشــبايب  باملجــال  ُتعنــى  مشــاريع 
العــام املــايض، بقيمــة ماليــة وصلــت ألكــر مــن 3 ماليــني 

دوالر أي ما يقارب من 10 ماليني شيقل.
أحمــد  والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة  رئيــس  واســتعرض 
املكتــب  أمــس، يف  عقــد  خــالل مؤمتــر صحفــي  محيســن 
التــي  املشــاريع  أبــرز  غــزة،  مبدينــة  الحكومــي  اإلعالمــي 
نفذتهــا الهيئــة العامــة، التــي ســاهمت يف تعزيــز املشــهد 
الوطنيــة  القضايــا  الثقــايف ومواكبــة املتغــرات مبــا يخــدم 
وتعزيز ثقافة املقاومة. وقال:" إن الهيئة اســتطاعت خالل 
املهمــة  امللفــات  يف  نوعيــة  نقلــة  ُتحــدث  أن   2021 عــام 
التــي تخــص العمــل الشــبايب والثقايف والكشــفي، وأنه عى 
األدبيــة  اإلدارات  لتفعيــل  الهيئــة  ســعت  الثقــايف  الصعيــد 

والفنية وتطويرها مبا يسهم يف تعزيز املشهد الثقايف".
"عــاش  مــرشوع  املشــاريع  أبــرز  مــن  أن  محيســن  وأضــاف 
هنــا" ومــرشوع "القامئــة البيليوغرافيــة" األول عــى مســتوى 
فلســطني، إضافــة إىل إطــالق العديــد مــن املســابقات التــي 
والشــعر  الكاريكاتــر  يف  القــدس"  "ســيف  عنــوان  حملــت 

واألغنية الوطنية والقصة القصرة.
ال  عنــوان"  تحــت  دوليــة  بحثيــة  مســابقة  عقــد  إىل  وأشــار 
للتطبيــع" وفتــح بــاب التنافــس يف تقديــم خدمــة أفضــل مــن 

خــالل مســابقة أفضــل مركــز ومؤسســة ثقافيــة، إضافــة إىل 
وتذليــل  الثقــايف  العمــل  مكونــات  كل  مــع  الرشاكــة  تعزيــز 
والقيــام  دورهــا  ألخــذ  املؤسســات  هــذه  أمــام  العقبــات 

بواجباتها. 
فهدفــت  الشــبايب  الصعيــد  عــى  أمــا  محيســن:"  وأردف 
الهيئــة إىل تنميــة شــباب واٍع وقــوي ومنتــٍم لدينــه ووطنه عر 
إيجــاد بيئــة مالمئــة مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة 
واملشــاريع والرامــج مــن أبرزهــا: تنفيــذ 90 مخيــا صيفيــا، 
التعايــي األول لشــباب الفصائــل الفلســطينية،  واملخيــم 
إىل  ولفــت  فصائــل".  عــرش  شــباب  فيــه  شــارك  الــذي 
الكشــفي  املشــهد  ورعايــة  التطوعيــة  الفــرق  تشــكيل  دعــم 
وطنيــًا، وتشــكيل املجالــس االستشــارية الفصائليــة وعقــد 
عــر  الشــباب  قــدرات  وتنميــة  العمــل  وورش  املؤمتــرات 

التدريب املمنهج واملشاركة يف املناسبات الوطنية.
وبــني محيســن أن الهيئــة اســتكملت تزويــج الشــباب ضمــن 
دعــم  صنــدوق  عــر  الحســن  والقــرض  القطريــة  املنحــة 
الشــباب، وتنفيــذ مــرشوع دلنــي عــى الســوق 2 والبــدء يف 

تنفيذ املرحلة الثالثة منه للعام الحايل 2022.
أمــا يف مجــال الطفولــة والطالئــع فقــد نبــه إىل أن مــن أبــرز 
يف  املســاهمة  واألنشــطة  الــدورات  واألعــال  املشــاريع 
واألرسى،  الشــهداء  ألبنــاء  واملســاعدة  النفــي  التفريــغ 

إضافة إىل مشاريع كسوة الشتاء وغرها.

ذ مشاريع الهيئة العامة للشباب والثقافة ُتنفِّ
بقيمة 10 ماليين شيقل العام الماضي

خالل لقاء حواري عقده "مركز الدراسات السياسية والتنموية" بغزة

تحذيــــرات من عــــودة السلطة "للتفــــاوض" بدعـــــم أمريكـــي إقليمي 
غزة/ نور الدين صالح:

حــذر مشــاركون يف لقــاء حــواري بغــزة، 
مــن عــودة الســلطة "للتفــاوض" بدعــم 
أمرييك إقليمي، مشــيدين يف الوقت 
نفســه بتصاعــد املقاومــة يف الضفــة، 

وإنجازات معركة سيف القدس.
عقــده  الــذي  اللقــاء  وخــالل 
السياســية  الدراســات  "مركــز 
والتنمويــة)CPDS( "، أول مــن أمــس، 
األمريكيــة  "املســاعي  عنــوان  تحــت 
التســوية  مــرشوع  إلحيــاء  واإلقليميــة 

االحتالل.
الجمــود  مــن  حالــة  وجــود  إىل  وأشــار 
إذ  التســوية،  مســار  يف  كامــل  وتعــر 
مــن  ممنهجــة  سياســة  محلــه  حّلــت 
مــا  عــى  تقــي  التــي  االســتيطان 

يسمى "حل الدولتني".
تشــكيلة  أن  إىل  شــالة،  أبــو  ولفــت 
حكومــة االحتــالل الجديــدة تتجــه نحــو 
اليمــني املتطــرف، التــي تدفــع باتجــاه 

املزيد من االستيطان.
بركان الضفة

وأكد أن الضفة تعيش عى بركان وقد 
تنفجر يف أي لحظة بسبب مارسات 
االحتــالل وهمجيــة أجهــزة الســلطة، مــا 
ينذر بإمكانية اندالع انتفاضة وهذا ما 
يخشاه عباس، مشًرا إىل أن االحتالل 
يــدرك مــدى خطــورة انــدالع مواجهــات 

يف الضفة.
أي  انــدالع  فــإن  الصــواف،  وبحســب 
أوســلو  مــرشوع  نهايــة  تعنــي  انتفاضــة 
الــذي دفــع الفلســطينيني إىل متاهات 
"ســيف  معركــة  أن  معتــرًا  كبــرة، 
خاضتهــا  التــي  األخــرة  القــدس" 
أحــد  االحتــالل  مــع  بغــزة  املقاومــة 
الوســائل التــي اســاءت وجــه االحتــالل 

أمام العامل.
هنــاك  أن  نــدرك  أن  "علينــا  وأضــاف: 
والســلطة  الكيــان  بــني  توافــق  شــبه 
محــارصة  رضورة  عــى  والعــرب 
املقاومــة يف فلســطني، وهــي واحــدة 
من األدوات التي يحاولون إسقاطها".

املقاومــة  خيــار  أن  التأكيــد  وجــدد 

حالــة  يف  تعيــش  الســلطة  أن  مؤكــًدا 
الــدويل  الصعيديــن  عــى  عزلــة 

واإلقليمي.
يزورهــا  يعــد  مل  اللــه  "رام  وأضــاف: 
أحــد، لذلــك مــن املؤســف أن يذهــب 
عبــاس ملنــزل )وزيــر جيــش االحتــالل( 
غانتــس يف مظهــر ال يشــكل أي عــداء، 

وهذا ُمهني للشعب الفلسطيني".
يف  ماضيــة  )إرسائيــل(  أن  وأوضــح 
التوسيع االستيطاين يف مدن الضفة، 
مستغلة االنهيار العريب، لكونها تعتر 
هــذه املرحلــة "فرصــة ذهبيــة" لتغيــر 
إذ  وتهويدهــا،  القــدس  مدينــة  طابــع 

يقابله صمت من قيادة السلطة.
وبحســب عبــدو، فإن "ســيف القدس" 
أحــدث تطــوًرا كبــًرا مهــًا، ســّيا أنهــا 
الفلســطينيون،  بدأهــا  معركــة  كانــت 
دفاعــًا عــن القدس وحي الشــيخ جراح، 

وليس ألسباب تتعلق بقطاع غزة. 
ينخــرط  أن  أهميــة  وشــدد عبــدو عــى 
اســراتيجية  ضمــن  جميًعــا  شــعبنا 
معركــة  بعــد  اليــوم  "واألهــم  واضحــة، 
سيف القدس وأهم مخرجاتها؛ كانت 
هنــاك مواجهــة وطنيــة شــاملة، وهــذا 

ميكن أن يبنى عليه".

مواجهــة  أهميــة  عــى  التأكيــد  وجــدد 
الذيــن  الضفــة  يف  املســتوطنني 
جديــدة  أمنيــة  بيئــة  خلــق  يحاولــون 
يف الضفــة، تدفــع مبزيــد مــن التغــول 

االستيطاين. 
والصحفيــة  الكاتبــة  رأت  ذلــك،  إىل 
املقاومــة  م  تقــدُّ أن  مــرزوق،  شــياء 
األخــرى  األطــراف  ُيشــعر  الفلســطينية 
بالخطــر، معتــرًة أن "مــرشوع التســوية 
محــاوالت  كل  أن  وبينــت  انتهــى". 
غــزة  يف  املقاومــة  مــرشوع  محــارصة 
خالل الفرات السابقة باءت بالفشل، 
"ســيف  مــا حققتــه  أهــم  أن  إىل  الفتــًة 
القــدس" هــو تحريــك الضفــة حتــى لــو 

كانت ضمن اإلطار الشعبي.
شــيًئا  يقــّدم  مل  بايــدن  أن  وأوضحــت 
يقــدم  أن  ميكــن  وال  الســلطة،  لرئيــس 
لــه شــيئا، "خاصــة أن هنــاك انشــغاالت 
ألمريــكا وكورونــا والــراع مــع الصــني؛ 

لسنا عى رأس أولوياته".
وبحسب قولها، فإن الواليات املتحدة 
حكومــة  عــى  ضغــط  أي  أن  تــدرك 
االحتالل ســيؤدي إىل انهيارها، لذلك 
أكــر  بــات  األمريــيك  املوقــف  فــإن 

وضوحًا يف الوقت الحايل.

يف ظل تصاعد املقاومة"، يف مدينة 
أبــو  مفيــد  املركــز  مديــر  أشــار  غــزة، 
شالة إىل محاوالت االحتالل تخفيف 
حــّدة املقاومــة املتصاعــدة يف مــدن 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  ومخيــات 
مع اســتمرار متســك الســلطة مبرشوع 

التسوية.
وأوضــح أبــو شــالة أن الســلطة فقــدت 
اســتمرار  ظــل  يف  الســيايس  مســارها 
باتفاقيــة  وااللتــزام  األمنــي  التعــاون 
ســلطات  مــن  التــزام  أي  دون  أوســلو، 

واملحلــل  الكاتــب  قــال  بــدوره، 
إن  الصــواف:  مصطفــى  الســيايس 
محــاوالت اإلدارة األمريكيــة يف إنعــاش 
عمليــة التســوية لهــا تداعيات ودالالت 
بــني  الجمــود  كــرس  أجــل  مــن  كبــرة، 

السلطة واالحتالل.
أن  كلمتــه،  خــالل  الصــواف  وبــنّي 
اإلدارة األمريكيــة تنحــاز بشــكل واضــح 
لالحتــالل، لكــن هناك واقع آخر داخل 
املجتمــع األمريــيك ضعيــف التأييــد لـــ 
اســتثاره  رضورة  مؤكــًدا  )إرسائيــل(، 
جيًدا من خالل الجاليات الفلســطينية 
تفعيــل  أجــل  مــن  هنــاك،  والعاملــني 
وتغيــر صورتهــا  الفلســطينية  القضيــة 

أمام املجتمع األمرييك. 
وأوضــح أن مــا يجــري يف الســاحة يف 
مــؤرشات  ُيعطــي  واإلســالمية  العربيــة 
بــأن هنــاك دفًعــا باتجــاه عــودة الســلطة 
للتفــاوض مــع االحتــالل، لكــن األخر ال 
يعــد عبــاس رشيــًكا للتســوية ويــرى أن 

نهايته قد اقربت.

يشــهد تصاعــًدا يف مــدن الضفــة، مــا 
داعًيــا  تعزيــزه،  عــى  العمــل  يتطلــب 
للعمل عى تكثيف العمل بالساحات 
بهــدف  وأمريــكا،  أوروبــا  يف  الغربيــة 

زيادة رفض سياسات االحتالل.
"عبــاس  بالقــول:  حديثــه  وختــم 
يســعى لبقائــه يف ســدة الحكــم، ســواء 
باالســتمرار مــع االحتــالل أو غــر ذلك، 
أولويــة  ليســت  الفلســطينية  والقضيــة 

بالنسبة له".
آمال السلطة تبخرت

الســيايس  املحلــل  قــال  ناحيتــه،  مــن 
الســلطة  رئيــس  إن  عبــدو:  حســن 
محمــود عبــاس يعــاين حاليــًا مــن عزلــة 
آمــال  كل  أن  إىل  مشــرًا  سياســية، 
بايــدن ســدة  جــو  تــويل  عــى  الســلطة 
الحكــم تبخــرت ومل تعــد هنــاك جهــود 

بالدفع نحو عملية التسوية.
أن  إىل  كلمتــه،  خــالل  عبــدو  ولفــت 
عــى  إال  عبــاس  مــع  يتصــل  بايــدن مل 
خلفية اندالع معركة "ســيف القدس"، 
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الراصد: سلسلة منخفضات 
جوية تتعرض لها المنطقة 

تستمر أسبوًعا

الصين.. السجن لمواطن 
أحرق إمدادات اإلنترنت 

بسبب بطء الشبكة

 "هونــور" الصينيـــــــة تطلـــق 
أول هواتفهـــــــا القابلة للطـــي

رجل يقتحم قمرة 
قيادة طائرة ويحاول 

الهرب من نافذتها

وفد أدباء كويتي 
ينسحب من مهرجان 

تطبيعي في اإلمارات

ه  اكتشاف كوكب مشوَّ
الشكل بالتلسكوب "كيوبس"

بروكسل/ وكاالت:
ملراقبــة  املخصــص  "كيوبــس"،  األورويب  الفضــايئ  التلســكوب  أتــاح 
الكواكــب الخارجيــة، الكشــف للمــرة األوىل عــن كوكــب ذي شــكل مشــّوه 

يشبه كرة الرغبي، بفعل تأثري الجذب الذي يتعرض له بسبب نجمه.
يقــع الكوكــب النــادر املســمى WASP-103b ضمــن كوكبــة هرقل، عىل 
املجموعــة  مــن  ضوئيــة  ســنة   1800 نحــو  تبلــغ  جــًدا  متواضعــة  مســافة 

الشمسية.
الفيزيــاء  بقيــادة عاملــة  بورتــو"،  الفلــك يف "جامعــة  علــاء  فريــق  وكان 
الفلكية الربتغالية سوزانا باروس، يبحث عن عينة مشوهة للغاية بسبب 
قربهــا مــن نجمهــا، عــىل مــا أوضــح جــاك الســكار الــذي شــارك يف إعــداد 

الدراسة املنشورة الثالثاء يف مجلة "أسرتونومي أند أسرتوفيزيكس".
وأضاف عامل الفيزياء الفلكية يف مرصد "باريس- يب إس إل" أن الهدف 
كان "معرفــة مــا إذا كان يف اإلمــكان اكتشــاف شــكل كوكــب عــرب مراقبــة 
منحنــى عبــوره"، أي التبايــن الــذي ينتجــه الكوكــب يف ضــوء النجــم عنــد 
مــروره أمامــه. ورشح أن الفكــرة هــي أن "منحنــى العبــور ال يكــون نفســه إذا 

كان كوكب مثل كرة رغبي أو كرة قدم مير أمام النجم".
أمــا تشــوه الكوكــب فُيفــرتض أن يوفــر بعــد ذلــك معلومــات عــن هيكلــه 
الداخيل األقرب إىل أن يكون صخرًيا أو غازًيا. وأشــارت ســوزانا باروس، 
يف بيــان صــادر عــن وكالــة الفضــاء األوروبيــة، إىل أن "مقاومــة مــادة مــا 

للتشوه تعتمد عىل تكوينها".
وُيرّجــح أن يكــون ســبب التشــوه الكبــري للكوكــب ُقربــه كثرًيا مــن نجمه وتاثره 
بشــكل أكــرب بالجــذب الــذي ُتطلــق عليــه تســمية قــوة املــد والجــزر. وهــذه 
القــوة هــي نفســها التــي يؤثــر بها القمر، والشــمس بدرجــة أقل، عىل كوكب 
األرض، عرب تشويهها دورًيا ببضع عرشات من السنتيمرتات، ومن هنا ينبع 

التشبيه الشهري لشكلها بـ "البطاطا".

الكويت/ فلسطني:
أعلــن ائتــالف الخليــج ضــد التطبيــع، أمــس، انســحاب وفــد 
مــن األدبــاء الكويتيــني من مهرجان طريان اإلمارات لآلداب، 
املقــرر إقامتــه يف فربايــر/ شــباط املقبــل بســبب مشــاركة 

الروايئ اإلرسائييل ديفيد غروسان.
وجــدد االئتــالف يف منشــور عــرب حســابه عــىل موقــع تويــرت 
املهرجــان  يف  املشــاركني  الخليجيــني  األدبــاء  مطالبتــه 
الــروايئ غروســان مــن  باملبــادرة لالنســحاب، موضًحــا أن 
املحتلــة،  فلســطني  يف  العنــري  الفصــل  نظــام  مؤيــدي 
ويناهــض حــق العــودة لالجئــني الفلســطينيني، ويدافع عن 

العدوان اإلرسائييل عىل لبنان عام 2006.
الشــعوب  "ســتظل  الخــراز:  هــاين  القطــري  املغــرد  وقــال 
العربيــة وفيــًة لقضيتهــا األوىل، ثابتــًة يف رفضهــا للتطبيــع، 
عرابــو  يقودهــا  التــي  امللتويــة  املحــاوالت  تكاثــرت  مهــا 

التطبيع يف املنطقة".
عقمــت  "هــل  الحرمــي:  جابــر  القطــري  اإلعالمــي  وتســاءل 
الســاحة الثقافيــة واألدبيــة العربية حتــى يتم دعوة صهيوين 
ســعيد  الســعودي  الكاتــب  دعــا  حــني  يف  للمشــاركة؟"، 
ملقاطعــة  الخليــج  ومثقفــي  أدبــاء  مــن  عــدًدا  الغامــدي 
املقبــل،  الشــهر  ديب  يف  ســيقام  الــذي  املهرجــان، 

الستضافته كاتب صهيوين.
أعلنــوا  "الذيــن  الخليجيــني  األدبــاء  الغامــدي   وشــكر 
املســاة  الخليــج،  )إرسائيــل(  يف  للمهرجــان  مقاطعتهــم 

باإلمارات".
وتنشــط مبــادرة "ائتــالف الخليــج ضــد التطبيــع" يف نــرة 
القضيــة الفلســطينية، وتعمــل يف مجــاالت التصــدي لخطــر 
التطبيع مع االحتالل يف دول الخليج، لتنسيق الجهود بني 

مجاميع مقاومة التطبيع فيها.

علماء يرصدون ألول مرة 
لحظة انفجار نجم

كاليفورنيا/ وكاالت:
رصــد علــاء الفلــك نجــًا عمالًقــا ينفجــر يف مســتعر أعظم 
عــىل  األوىل  للمــرة  هائــل(  نجمــي  )انفجــار  "ســوبرنوفا" 
اإلطالق، وكان املشهد أكرث تفجرًيا ما توقعه الباحثون.

ووفق موقع "اليف ساينس" فقد بدأ العلاء يف مشاهدة 
النجم، وهو عمالق أحمر اسمه "إس أن 2020 يت إل إف" 
ويقع عىل بعد حوايل 120 مليون سنة ضوئية من األرض، 

قبل أكرث من 100 يوم من انهياره النهايئ العنيف.
وخــالل تلــك الفــرتة الســابقة، رأى الباحثــون النجــم ينفجــر 
يف ومضــات مــن الضــوء الســاطع مــع انفجــار كــرات ضخمــة 

من الغاز من سطحه.
وقــال املؤلــف الرئيــي للدراســة ويــن جاكوبســون غــاالن، 
الباحث بجامعة كاليفورنيا بريكيل، يف بيان: "هذا اخرتاق 
مــن  قبــل لحظــات  الضخمــة  النجــوم  يف فهمنــا ملــا تفعلــه 

موتها" . "ألول مرة، شاهدنا نجًا أحمر عمالًقا ينفجر".
يذكــر أن النجــوم الحمــراء العمالقــة هــي أكــرب النجــوم يف 
الكون من حيث الحجم، وعىل الرغم من ضخامتها، إال أن 

أنها ليست أملع أو أضخم النجوم املوجودة هناك.
ومثل شمسنا، تولد هذه النجوم الضخمة الطاقة من خالل 
االندماج النووي لعنارص يف قلبها. ولكن نظًرا لكونها كبرية 
جــًدا، ميكــن للنجــوم العمالقــة الحمراء تكويــن عنارص أثقل 

بكثري من الهيدروجني والهيليوم الذي تحرقه شمسنا.
ورشع مؤلفــو الدراســة الجديــدة مبراقبــة النجــم يف صيــف 
فــره  ســاطًعا،  وميًضــا  يومــض  بــدأ  عندمــا   ،2020 عــام 

الفريق الحًقا عىل أنه غاز ينفجر من سطح النجم.
وباســتخدام تلســكوبني يف هــاواي، راقــب الباحثون النجم 
تلــك  نهايــة  يف  أخــرًيا،  يوًمــا.   130 مــدة  األطــوار  غريــب 

الفرتة، ذهب النجم إىل االنفجار.
الفريــق رأى دليــاًل عــىل وجــود ســحابة  الباحثــون إن  وقــال 
كثيفة من الغاز تحيط بالنجم وقت انفجاره، وعىل األرجح 

هو نفس الغاز الذي أطلقه النجم خالل األشهر السابقة.

لندن/ وكاالت:
أظهــر مقطــع فيديــو تــم تداولــه عــىل مواقــع التواصــل، اقتحــام رجــل لقمــرة 

قيادة طائرة، وإلحاق األذى بأجهزتها، قبل محاولته الفرار من النافذة.
ويظهــر يف الفيديــو الــذي نرشتــه صحيفــة "ديــيل ميــل" الربيطانيــة، رجــال 
اقتحم قمرة قيادة طائرة تابعة لرشكة "أمريكان إيرالينز" متجهة إىل ميامي.
ووفــق الصحيفــة الربيطانيــة، فقــد ألحــق الرجــل وهــو مــن هنــدوراس أرضارا 

بوحدة التحكم الخاصة بالطائرة.
ونجــح عــدد مــن رجــال األمــن مــن ســحب الرجــل الذي مل يكشــف عن اســمه 

للطائرة مجددا، بينا انترش عنارص من األمن أمام الطائرة.
ومل يتــم الكشــف أيضــا فيــا إذا كان الرجــل مســافرا عــىل مــن الرحلــة وفــق 
بيــان صــدر عــن رشكــة الطــريان األمريكيــة، والتــي أثنت عىل تعامــل طاقمها 

مع الوضع.

نابلس/ صفا:
تشــري آخر الخرائط والصور الجوية إىل اســتمرار تقدم منخفض 

جوي ماطر وبارد تجاه املنطقة.
وقال الراصد يف موقع طقس فلســطني الحدث عاصم عصيدة 
أمطــار  لهطــول  ليــاًل  مهيــأة  ســتكون  الفرصــة  إن  "صفــا":  لوكالــة 
محلية عىل الشال، عىل أن تشتد يف ساعات الليل املتأخرة 
وتهطــل مــن الشــال وحتــى النقــب الشــايل، وتكــون مصحوبــة 

بالعواصف الرعدية والربد أحياًنا.
أمــا نهــار اليــوم الجمعــة، فســتهطل أمطــار بعضهــا غزيــر وترتكــز 

بشكل أكرب عىل وسط وشال فلسطني.
عــىل حــني يتوقــع أمطــاًرا أقــل حــدة عــىل الجنــوب مبــا يف ذلــك 

قطاع غزة مع حركة نشطة للرياح وبرودة عالية.
يف حني، ســتواصل األمطار هطولها غًدا الســبت عىل مختلف 

املناطق وعىل فرتات.
أمــا بعــد غــٍد األحــد، فمــن املتوقــع أن تتعــرض املنطقــة لجبهــة 

هوائية باردة جديدة مصحوبة مبنخفض جوي ماطر.
وســتهطل أمطــار غزيــرة عــىل مختلــف املناطق، وخالل ســاعات 
مســاء وليــل األحــد تتعــرض املنطقــة لهــواء قطبــي بــارد جــًدا، مــع 

فرصة تشكل الصقيع واالنجاد بشكل واسع.

بكني/ وكاالت:
تابعــة  كانــت  التــي  "هونــور"  رشكــة  أطلقــت 
سابقا لرشكة "هواوي" الصينية،  أول هواتفها 

الذكية القابلة للطي "ماجيك يف".  
ويســتخدم هاتــف "ماجيــك يف" شــكال قابــال 
للطــي مشــابه لهواتــف "سامســونغ غالكــي 
كبــرية  شاشــة  بــني  بجمعــه  وذلــك  فولــد"،  زد 
ميكــن  أصغــر  خارجيــة  وشاشــة  للطــي،  قابلــة 
استخدامها أثناء طي الجهاز، وفقا ملوقع "ذا 

فريج".
يف  يف"  لـ"ماجيــك  الرئيســية  امليــزة  وتكمــن 
هــي  التــي  للطــي،  القابلــة  الداخليــة  شاشــته 
الزاويــة،  الزاويــة إىل  مــن  بوصــة   7.9 بقيــاس 
وبدقــة 2272 × 1984، مــع معــدل تحديــث 
تبلــغ  ارتفــاع  إىل  عــرض  ونســبة  هريتــز،   90
هاتــف  مــن  بقليــل  أكــرب  يجعلــه  مــا   ،9  :10

"سامســونغ زد فولــد 3" القابــل للطــي، والــذي 
بدقــة  بوصــة   7.6 الداخليــة  شاشــته  تبلــغ 

.1768 × 2208
كــا يحتــوي "ماجيــك يف" عــىل ميزة تســاعد 
يف جعلــه أكــرث قابليــة لالســتخدام يف حالــة 
شاشــته  أن  وهــي  فتحــه،  يف  الرغبــة  عــدم 
الخارجيــة أكــرب قليــال مــن هاتــف "سامســونغ 
 6.45 حجمهــا  يبلــغ  إذ   ،"3 فولــد  غالكــي 
ومعــدل   ،1080  ×  2560 ودقــة  بوصــة، 
إىل  عــرض  ونســبة  هريتــز،   120 تحديــث 

ارتفاع 21: 9.
وعــن محتــواه الداخــيل، فــإن هاتــف "ماجيــك 
يف" يحتــوي عــىل أحــدث رشائــح "كوالكــوم" 
وهــي "ســناب دراغــون 8 جــني 1"، التــي توفــر 
12 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوايئ، 
512 غيغــا بايــت مــن  و256 غيغــا بايــت أو 

السعة التخزينية.
بينا يحتوي عىل بطارية تبلغ سعتها 4750 
شــحنها  وميكــن  الســاعة،  يف  أمبــري  ملــيل 
برعــة تصــل إىل 66 وات، مــا مينــح شــحنا 
رسيعا بنسبة 50 باملئة يف 15 دقيقة فقط.

وفيــا يتعلــق بالكامــريات، فقــد قامــت رشكــة 
 50 3 مستشــعرات بدقــة  "هونــور" بتضمــني 
مــن هاتــف  الخلفــي  الجــزء  بيكســل يف  ميغــا 
مستشــعرا  تتضمــن  والتــي  يف"،  "ماجيــك 
رئيســيا، وكامــريا فائقــة الرعــة، ويشء تطلق 

عليه هونور )كامريا محسنة الطيف(.
فيبــدأ  يف"،  "ماجيــك  هاتــف  أســعار  وعــن 
التخزيــن  لنمــوذج  أمريكيــا  دوالرا   1569 مــن 
ســعة 256 غيغــا بايــت، وســيتم طرحــة للبيــع 
وكالــة  وفــق  الجــاري،  ينايــر   18 مــن  اعتبــارا 

"سبوتنيك".

بكني/ وكاالت:
ُحكم عىل رجل يف الصني بالسجن سبع سنوات لتدمريه محّوال 
لإلنرتنــت عــىل الطريــق العــام بحجــة البــطء يف رسعــة االتصــال 

بالشبكة.
وأظهــرت وثيقــة نرشهــا موقــع محكمــة مدينــة ســينيش مبنطقــة 
غوانغــيش يف جنــوب الصــني أن الرجــل املدعــو الن أرضم النــار 
يف علبة لألسالك بعيد خروجه مستاًء من مقهى لإلنرتنت يف 

املدينة بسبب بطء الشبكة.
وأدت خطوتــه هــذه إىل قطــع اإلنرتنــت عــن حــوايل أربعــة آالف 
أرسة وعــن مستشــفى عــام لفــرتة تــراوح بــني 24 ســاعة و48، مــع 

أرضار بلغت قيمتها 20 ألف يوان )3145 دوالرا(.
بــه مــن خــالل  ومتكنــت الســلطات مــن تحديــد هويــة املشــتبه 

ضبط أداة الجرمية وهي والعة.


