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5 وفيات و1468 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة والقطاع

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة 5 وفيــات و1468 إصابــة بفــروس كورونــا، و486 حالة 
تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية. ففي 
غــزة، ســجلت وزارة الصحــة حالتــي وفــاة و356 إصابــة عقــب إجــراء 1312 
ــا، مشــرة إىل تعــايف 80 حالــة مــن مصــايب كورونــا. ولفتت إىل  فحًصــا مخربيًّ
أن اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 2020 

و189018  نشــطة،  حــاالت   2104 منهــا  إصابــة،   192859 بلــغ 
حالة تعاٍف، و1737 حالة وفاة. وأضافت أن 50 مصابا يخضعون 

"حمالت مقاطعة )إسرائيل( تعبير عن الرأي يكفله القانون"
ترحيب فلسطيين بقرار 

المحكمة الفدرالية األلمانية 
الداعم لحركة المقاطعة

برلني- رام الله/ فلسطني:
القــى قــرار املحكمــة الفدراليــة اإلداريــة األملانيــة، لــذي عــد مبوجبــه النــدوات 
واألنشطة املساندة لحمالت حركة مقاطعة )إرسائيل( وسحب االستثارات 

منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا )BDS(، "تعبــًرا عــن الــرأي يكفلــه 
بــدور  وإشــادة  ا  فلســطينيًّ ترحيًبــا  األملــاين"،  األســايس  القانــون 

رفع قضية عائلة صالحية يف 
الشيخ جراح لـ"الجنائية الدولية"

لندن/ فلسطني:
رفــع املركــز الــدويل للعدالــة للفلســطينيني )ICJP(، ومقــرّه لنــدن، قضيــة 
إىل  املحتلــة  القــدس  مبدينــة  جــراح  الشــيخ  حــي  يف  صالحيــة  عائلــة 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وأفــاد املركــز الــدويل، يف بيــان، أمــس، بــأن 

عائلــة صالحيــة التــي هدمــت قوات االحتــالل اإلرسائييل منزلها 
فجر األربعاء يف حي الشيخ جراح، وتحاول إجبارها عىل إخالء 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
تصدرت بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن رشقها بالضفة الغربية 
املحتلــة، املواجهــات مــع جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل، أمــس، إلفشــال 
محاوالتــه لالســتيالء عــىل جبلهــا وبلداتهــا ونهبهــا لصالح االســتيطان، يف 
الوقــت الــذي أصــاب فيــه عــرات املواطنــني بقمــع فعاليــات مناهضــة 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  مواطنــني   9 وأصيــب  األرض.  لرسقــة 

مــع  اندلعــت  باالختنــاق يف مواجهــات  آخــرون  باملطــاط و52 
وعرقلــت  دجــن،  بيــت  وقريــة  بيتــا  بلــدة  يف  االحتــالل  قــوات 

تواصل التظاهرات 
يف النقب تنديًدا 

بالتجريف واالعتقاالت 
اإلرسائيلية

النقب املحتل/ فلسطني: 
أهــايل  تظاهــرات  تواصلــت 
عــىل  الســادس  لليــوم  النقــب، 
التــوايل، تنديدا باســتمرار تجريف 
االعتقــاالت  وحمــالت  األرايض، 

رشطــة  تنفذهــا  التــي 
اإلرسائيليــة،  االحتــالل 

وقفة يف مجد 
الكروم رفًضا للعنف 

والجريمة وتواطؤ 
رشطة االحتالل

النارصة/ فلسطني:
الكــروم  مجــد  بلــدة  أبنــاء  تظاهــر 
داخــل األرايض املحتلــة عــام 48، 
أمــس، قبالــة مركــز رشطــة االحتــالل 
رفضــا  الشــاغور؛  مبنطقــة  يف 

لعمليات الرسقة وظاهرة 
العنف والجرمية.

روت تفاصيل اقتحام منزلها 
عائلة المعتقل حمايل: 

السلطة تحاول "حرف البوصلة" 
عن المقاومة يف بيتا

نابلس/ فلسطني:
روت عائلــة املعتقــل الســيايس بــالل جهــاد حايــل، تفاصيل اعتقال 

قــوة مــن أجهــزة أمــن الســلطة نجلهــا، فجــر الجمعــة يف بلــدة 
وقالــت  أفرادهــا.  عــىل  واالعتــداءات  نابلــس،  جنــوب  بيتــا 

المواطنون يشعرون بالغضب من إهمالها األزمة
حكومة اشتية.. وعود 

بحـــل أزمـــة كهربـــاء 
طولكرم دون تنفيذ

طولكرم-غزة/ جال غيث:
مــع بدايــة كل فصــل شــتاء أو صيــف، تظهــر أزمــة 

يف  واضحــة  الكهربــايئ  التيــار  انقطــاع 
مدينة طولكرم وبلديت بلعا وكفر اللبد، 

الجاغوب وحمايل ودويكات.. 
رموز مقاومة "بيتا" الشعبية 

يف "قفص السلطة"
نابلس-غزة/ جال غيث:

رمــوز  دويــكات،  معتصــم  حايــل،  بــالل  الجاغــوب،  الــرؤوف  عبــد 
املقاومــة الشــعبية التــي بــرزت خــالل الشــهور املاضيــة يف بلــدة بيتــا 

رفًضــا  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  نابلــس  مدينــة  جنــويب 
لالســتيطان واســتيالء االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل أراضيها. 

منظمات أممية تدعو لإلفراج 
الفوري عن األسري المريض نخلة

نيويورك/ فلسطني:
غــوث  ووكالــة  )يونيســف(  للطفولــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  دعــت 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا" واملفوضية السامية لحقوق 

اإلنســان، ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل إىل اإلفــراج الفــوري 
عن األسر املريض أمل نخلة )18 عاًما( من ُمخيم الجلزون 

قال إن رئيس السلطة في أيامه األخيرة
آيزنكوت: التصدع الداخيل يف )إرسائيل( 

أخطر من التهديدات الخارجية
النارصة/ فلسطني:

وصــف رئيــس أركان جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل الســابق غــادي آيزنكوت، 
الصهيــوين"،  "للحلــم  دمــار  بأنــه  الواحــدة"  "الدولــة  مــروع 
مشــًرا إىل أن الضعــف الداخــيل اإلرسائيــيل أكــر خطــورة مــن 

رواده أحيوا "الفجر العظيم" نصرة للنقب

50 ألف ُمَصلٍّ يؤدون الجمعة يف رحاب المسجد األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أدى عــرات آالف املصلــني، صــالة الجمعــة 
أمــس، يف رحــاب املســجد األقــى املبــارك، 
التــي  املشــددة  العســكرية  اإلجــراءات  رغــم 

عــىل  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  فرضتهــا 
القــدس  القدميــة يف  البلــدة  أبــواب ومداخــل 
اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت  املحتلــة. 
بالقــدس، بــأن نحــو 50 ألــف مصــل أّدوا صــالة 

إىل  مشــرة  األقــى،  املســجد  يف  الجمعــة 
املصلــني  دخــول  عاقــت  االحتــالل  رشطــة  أن 

الذيــن توافــدوا منــذ ســاعات الصباح 
عمليــات  خــالل  مــن  للمســجد 

دعوات لـ "يوم غضب" لمطالبة الوكالة بخطة طوارئ في لبنان

مســؤول أردنــي: موازنــة "أونـــروا" ال تناســب 
 عــــدد الالجئيــــن فـــي المملكــــة

عقب اقتحام منازلهم وترويع عائالتهم 

فصائل وطنية وإسالمية: السلطة تخدم االحتالل 
ومستوطنيه باعتقالها نشطاء بلدة بيتا

أبو كويك: فتح أفشلت لقاءات الجزائر وحماس 
تمتلك رؤية ناضجة للمرشوع الوطين

عّان- بروت/ متابعة محمد عيد: 
قــال املديــر العــام لدائرة الشــؤون الفلســطينية 
يف األردن رفيــق خرفــان: إن موازنــة "أونروا" يف 
األردن ال تناسب عدد الالجئني الفلسطينيني 

مليونــني  نحــو  عددهــم  البالــغ  اململكــة  يف 
40 يف  قرابــة  ألــف الجــئ، مبــا يشــكل  و400 
الفلســطينيني يف جميــع  مــن الالجئــني  املئــة 
ترصيحــات  يف  خرفــان،  وأضــاف  األقاليــم. 

موازنــة  إن  أمــس،  األردنيــة،  "اململكــة"  لقنــاة 
"أونــروا" يف األردن تشــكل نحــو 18 يف املئــة 

فقــط مــن موازنــة الربنامــج، الفتــًا إىل 
أن اململكــة "طالبــت بزيــادة حصتهــا 

نابلس/ فلسطني:
الهجمــة  وإســالمية،  وطنيــة  فصائــل  أدانــت 
الرســة التي تشــنها أجهزة أمن الســلطة ضد 
رمــوز ونشــطاء املقاومــة الشــعبية يف الضفــة 
الغربية والتي كان آخرها اقتحام منازل أهايل 

بلدة بيتا مبحافظة نابلس واعتقال أبنائها.
منفصلــة،  بيانــات  يف  الفصائــل،  وأجمعــت 
تــأيت  االعتقــاالت  هــذه  أن  عــىل  أمــس، 
الســلطة  قيــادة  بــني  املتكــررة  للقــاءات  مثــرة 
إضافــة  األمنــي  للتنســيق  وتعزيــًزا  واالحتــالل 

إىل أنهــا محاولــة لــوأد املقاومــة الشــعبية يف 
الضفــة الغربيــة املحتلة. واعتقلت قوة أمنية 
تزيــد عــىل 100 عنــرص مــن أجهــزة الســلطة، 

محــرر  أحدهــم  مواطنــني،  ثالثــة 
منــازل  اقتحــام  بعــد  أســر  ووالــد 

رام الله/ فلسطني:
قال القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية 
إن  أمــس:  كويــك،  أبــو  حســني  حــاس 
قبــل  الجزائــر  لقــاءات  أفشــلت  فتــح  حركــة 
باملــروع  مهتمــة  غــر  وإنهــا  تبــدأ،  أن 
وال  الفلســطيني  بالقــرار  وتتفــرد  الوطنــي، 

وأضــاف  االنتخابــات.  وال  الراكــة  تريــد 
أن  صحفيــة  ترصيحــات  يف  كويــك  أبــو 
االحتــالل  إرضــاء  عــىل  تعمــل  فتــح  قيــادة 
الشــعب  حســاب  عــىل  اإلرسائيــيل 

عــدم  عــىل  وتــرص  الفلســطيني، 
منــع  بزعــم  االنتخابــات،  إجــراء 
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تــعــزيــة ومواساة
تتقدم حركة املقاومة اإلسالمية حاس بأحر التعازي واملواساة 
من األخ املجاهد الدكتور املهندس لؤي القريويت "أبو محمد" 
عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة الشــعبية - القيــادة العامة، ومســؤولها 
يف قطاع غزة، والعائلة وعموم آل القريويت الكرام  بوفاة والده وفقيدهم
الحاج  األستاذ المحامي/ تيسير علي القريوتي

"أبو لؤي"
ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه، ويســكنه فســيح 

جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

حركة املقاومة اإلسالمية حاس

"يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية 
مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي"

"بيتا" تقاوم واالحتالل يصيب "بيتا" تقاوم واالحتالل يصيب 
عرشات المواطنني والمستوطنون عرشات المواطنني والمستوطنون 

دون جرائمهم دون جرائمهميصعِّ يصعِّ

)Apa(                    مواجهات بين شبان وقوات االحتالل وسط مدينة الخليل أمس

عشرات آالف المصلين يؤدون الجمعة في األقصى أمس                    )فلسطين(

الربد يزيد خطر النوبات القلبية.. 
وعالمات تخربك باقرتابها

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
درجــات  وانخفــاض  الشــتاء،  فصــل  يف  الحيــاة  منــط  تغــر  مــع 
إنهــا  حتــى  القلبيــة،  بالنوبــات  اإلصابــة  احتاليــة  تــزداد  الحــرارة 
فقــط ذوي  وليــس  الســن،  مــن صغــار  الشــباب  تطــال  أصبحــت 
تلــك  تفــادي  ميكــن  فكيــف  الســن،  كبــار  أو  املزمنــة  األمــراض 
النوبــات؟ يحــذر اختصاصيــو جراحة األوعية الدموية من نشــاط 
الجهــاز العصبــي الزائــد عــن الحد، والناتــج عن التعرض لدرجات 

ا، مؤكدين أن "فصل الشتاء خطر  حرارة منخفضة جدًّ
ا، ويجــب االهتــام بالتدفئــة لكيــال يصــاب القلب  جــدًّ
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إعالن طرح عطاء
مرشوع: تحسني خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 

يف املجتمعات الضعيفة يف قرية القرارة
)Nakheel-2022- 01 -W-01( عطاء رقم

 تعلــن جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر – خــان يونــس عــن طــرح عطــاء )تأهيــل شــبكة امليــاه والــرف 
الصحــي( ضمــن مــروع تحســن خدمــات امليــاه والــرف الصحي والنظافة العامة يف املجتمعــات الضعيفة يف قرية 
القرارة بتمويل كريم من منظمة العون اإلسالمي وذلك حسب جداول الكميات واملواصفات الفنية والروط العامة 

والخاصة واملخططات املرفقة فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية: -
1. يجب عىل املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص ومصنفًا لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين 

يف مجال املياه والرف الصحي والطرق درجة ثالثة عىل األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب عــىل املقــاول عنــد رشاء املناقصــة إحضــار شــهادة تصنيــف أصليــة وســارية املفعــول مــن اتحــاد املقاولــن 

وحسب التصنيف املطلوب وأن يكون للمقاول خربة سابقة وموثقة يف هذا املجال.
3. يجب أن تكون األسعار باليورو األورويب.

4. األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل )املقاول( تقديم فواتري رضيبة معفاة.

5. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ باســم )جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر( لدخــول العطــاء بقيمــة )1100 

يورو( كفالة بنكية أو شيك بنيك صادر عن بنك لدى سلطة النقد الفلسطينية، وساريًا ملدة )90 يومًا( من آخر موعد 
الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

7. كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عىل نسخة من وثائق العطاء عىل العنوان التايل )جمعية 

النخيل – السطر الرقي – شارع صالح الدين – بجوار مستشفى دار السالم( مقابل مبلغ غري مسرتد وقدره )100( يورو 
للعطاء الواحد بدءًا من يوم الســبت املوافق 2022/01/22 م وحتى يوم االحد املوافق 2022/01/30، وذلك خالل 

أوقات الدوام الرسمي )من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثانية ونصف مساء"(. 
8. سوف تختار )جمعية النخيل( أفضل عرض والجمعية غري مقيدة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

9. ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للمقاولــن املشــاركن وذلــك يف )جمعيــة النخيــل( الســتقبال أيــة استفســارات حــول 

املروع وتتبعه زيارة للموقع وذلك يوم الخميس املوافق 27/01/2022 الساعة العارشة صباحًا.
10. آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مظــروف مغلــق الســاعة 12:00 ظهــرًا مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/01/31 م. مــع 

العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
11. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها يف مقر جمعية النخيل، وسيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب 

من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.
12. يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب

13. رسوم اإلعالنات عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات واالستفسارات يرجي االتصال عىل جوال الجمعية رقم 0593262420

إعالن توريد شنطة عدد ومستلزمات كهربائية
تأسست نقابة املهندسن الفلسطينين -مركز غزة يف 9 كانون األول 1976 
لتمثيل املهندسن يف قطاع غزة. وحتى عام 2020، لدي نقابة املهندسن 
أكرث من ثالثة عر ألف منتسب. ومنذ تأسيس نقابة املهندسن، شاركت 
النقابــة بقــوة يف ربــط ودمــج مهنــدس حديــث التخرج بســوق العمل من خالل 

بناء القدرات والتدريب والدعم والتعلم القائم عىل العمل.
وقــد حصلــت نقابــة املهندســن بالراكــة مــع منتــدى شــباب بــال حــدود عــىل 
منحــة متويــل ضمــن مــروع "متهري شــباب فلســطن" لتدريب 36 مهندًســا يف 
مجــال الطاقــة الشمســية وصيانــة األجهــزة الكهربائيــة، وتنــوي اســتخدام جــزء مــن 
امليزانية لتمويل توريد شنطة عدد ومستلزمات كهربائية وجبات غذائية لصالح 

املتدربن حسب الروط واملواصفات املذكورة يف كراسة عرض السعر.
الــروط  كراســة  عــىل  الحصــول  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــن  فعــىل 
الحســن/  خالــد  شــارع  غــزة  املهندســن  نقابــة  مقــر  مــن  الكميــات  وجــدول 
موبايــل:0594712230 أو مــن مقــر نقابــة املهندســن يف مدينة خانيونس 

جوال:0597282649
• عىل املتقدم أن يكون مرخصًا ولديه سجل رضيبي

• رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء
هذا العطاء ضمن مروع فلســطن للشــباب املهرة )SYP(، الذي تنفذه وزارة 

العمل ووكالة التنمية البلجيكية - Enabel بتمويل من الحكومة البلجيكية.

)MyCARE-Gaza-2022 /01( إعالن طرح عطاء رقم
تدعــو مؤسســة الرعايــة االنســانية املاليزيــة - مــاي كري 
)MyCARE( - مكتب غزة, الرشكات واملوردين ذوي االختصاص 

واملسجلني لدى الدوائر الرسمية إىل التقدم بعطاءاتهم 
يف مظاريف مغلقة لتوريد مساعدات اغاثية ضمن مرشوع 

الشتاء 2022 وذلك وفق الرشوط التالية:
1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون من الركات املرخصة والعاملة بقطاع غزة, وأن 

يرفق مع العطاء صورة عن آخر خلو طرف رضيبي وصورة عن السجل التجاري للركة.
2. األسعار بالدوالر األمرييك شاملة رضيبة القيمة املضافة )فاتورة رضيبية(.

3. تعترب كافة األسعار التي يضعها املتقدم للعطاء أمام كافة بنود العطاء يف جدول 

الكميات واملواصفات عىل أنها القيمة الكاملة والشاملة إلنجاز األعال املطلوبة. 
4. األسعار سارية ملدة ال تقل عن )30( يوم من تاريخ فتح املظاريف.

5. يتــم رشاء كــراس العطــاء مــن مؤسســة MyCARE – مكتــب غــزة, شــارع 

الصناعــة, مفــرتق الدحــدوح, عــارة دلــول )1(, الطابــق الرابــع, وذلــك مقابــل 
االثنــن  يــوم  مــن  ابتــداء  شــيقل,   )200( قيمتــه  مســرتد  غــري  مــايل  مبلــغ 
24/01/2022 وحتى يوم الثالثاء 25/01/2022 خالل ساعات استقبال 

املتقدمن للعطاء من الساعة 08:30 صباحًا - 02:00 ظهرًا.
6. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تســليم كفالــة حســن تنفيذ بقيمــة %10 من 

قيمة العقد سارية املفعول ملدة )30( يوم من تاريخ اشعار الرتسية.
7. آخــر موعــد لتســليم العطــاء مغلــق وبالظرف املختــوم ومختوم عىل جميع 

أوراقــه هــو يــوم األربعــاء 26/01/2022 الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مكتــب 
مؤسســة MyCARE, ولــن تقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا املوعد, وســيتم فتح 

املظاريف يف نفس اليوم ونفس املكان.
8. مؤسســة MyCARE غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار, كــا يحــق لها قبول 

أو رفض أي عطاء أو إلغاءه أو إلغاء العطاء كاماًل دون تحمل أي مســئولية أو 
إبداء أسباب, ودون أن يكون ألحد حق االعرتاض بأي شكل من األشكال.

9. رسوم اإلعالن يف الجريدة ليومن عىل من يرسو عليه العطاء. 

10. لالستفسار االتصال عىل جوال رقم: 0592192800.

برلن- رام الله/ فلسطن:
القــى قــرار املحكمــة الفدراليــة اإلداريــة األملانيــة، لــذي 
لحمــالت  املســاندة  واألنشــطة  النــدوات  مبوجبــه  عــد 
حركــة مقاطعــة )إرسائيــل( وســحب االســتثارات منهــا 
الــرأي  عــن  "تعبــرًيا   ،)BDS( عليهــا  العقوبــات  وفــرض 
ا  يكفلــه القانــون األســايس األملــاين"، ترحيًبــا فلســطينيًّ

وإشادة بدور املتضامنن مع القضية الفلسطينية.
وجــاء هــذا القــرار الصــادر عــن املحكمــة ومقرهــا مدينــة 
بلديــة ميونيــخ،  القضيــة املرفوعــة ضــد  اليبــزغ، ضمــن 
التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة ألنشطة 

وفعاليات حركة املقاطعة.
رائــًدا  دوًرا  أملانيــا  يف  الفلســطينية  الجاليــة  ولعبــت 
يف صــدور القــرار، عــرب تفعيــل القضيــة عــىل مســتوى 

الواليات األملانية.
مســاء  صــدر  الــذي  قرارهــا،  يف  املحكمــة  وقالــت 
الخميس، إن "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة 
الحــق األســايس يف  للبلديــة غــري قانــوين ألنــه ينتهــك 

حرية الرأي والتعبري".
 13 يف  قــراًرا  أصــدر  قــد  ميونيــخ  بلديــة  مجلــس  وكان 
2017، مينــع اســتخدام مرافــق  كانــون األول/ديســمرب 
البلديــة أو أي مرفــق عــام يف املدينــة للفعاليــات التــي 
تتنــاول أو تدعــم أو تتبــع أو تــروج ملحتــوى وموضوعــات 

وأهداف حركة مقاطعة )إرسائيل(.
ووفًقا للمحكمة، فإن القانون األسايس األملاين يضمن 
لــكل شــخص الحــق يف التعبري عــن آرائه ونرها بحرية، 
وإن تقييــد حريــة الــرأي والتعبــري الــوارد يف قــرار مجلــس 

بلدية ميونيخ غري مربر دستورًيا.
وأشــارت املحكمــة إىل الحــق األســايس يف حريــة الــرأي 
يخضع لقيود القوانن العامة لكن قرار املجلس البلدي 

ليس اقرتاًحا قانونًيا.
ويأيت قرار املحكمة الفدرالية اإلدارية األملانية )العليا( 
بعــد نحــو ثــالث ســنوات مــن مصادقــة الربملــان األملــاين 
يف 17 أيار/مايــو 2019 عــىل قــرار غــري ملــزم اعتــرب أن 
حركــة مقاطعــة )إرسائيــل( "معاديــة للســامية"، وطالــب 
بفرض العقوبات عىل كل من يتعامل معها أو يدعمها 

ومحارصة أنشطتها.
ومثنت دائرة املقاطعة يف الجبهة الدميقراطية لتحرير 

فلسطن القرار الذي اتخذته املحكمة األملانية.
وأشارت الدائرة، يف بيان، أمس، إىل أن هذا القرار هو 
نــر وإنجــاز كبــري للناشــطن بحركــة مقاطعــة إرسائيــل 
)BDS(، الذيــن يقفــون ضــد سياســة الفصــل العنــري 
اإلرسائيليــة والجرائــم املختلفــة التــي ترتكبهــا ســلطات 
االحتــالل كالتهجــري القــري واالضطهــاد والتوســع يف 
املســتوطنات غري الرعية، إضافة لجرائم الحرب التي 

تتعلق بقصف املدنين واألطفال الفلسطينين.
لعبتــه  الــذي  الــدور  نتيجــة  هــو  القــرار  هــذا  أن  وأكــدت 
الـــ  حركــة  دعــم  مــن  أملانيــا  يف  الفلســطينية  الجاليــات 
)BDS( واالنخــراط يف نشــاطاتها، وكذلــك الــدور الــذي 
لعبــه الناشــطون األملــان واألوروبيــون الداعمون للقضية 

الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
د.  الوطنيــة  املبــادرة  لحركــة  العــام  األمــن  مثــن  كــا 
املحكمــة  اتخذتــه  الــذي  القــرار  الربغــويث،  مصطفــى 

األملانية.
القــرار  هــذا  إن  أمــس،  تريــح،  يف  الربغــويث،  وقــال 
إيجــايب ولصالــح الشــعب الفلســطيني، وانتصــار لحركــة 
ونظــام  العدوانيــة  وسياســتها  )إرسائيــل(  عــىل   )BDS(

األبارتهايد العنري الذي قامت بإنشائه.
املحكمــة،  بقــرار  الفلســطيني  الشــعب  حــزب  ورحــب 

معتربا إياه إنجاز كبري لحركة املقاطعة.
وقــال الحــزب، يف بيــان، أمــس، إن قــرار املحكمــة العليــا 

مثل انحياًزا للعدالة وتعبرًيا عن سيادة القانون.
إىل  بالوصــول  ســاهم  مــن  لجميــع  بالتحيــة  وتوجــه 
الجاليــة  وخاصــة  أوروبــا  يف  النشــطاء  مــن  القــرار  هــذا 
حملــة  توســيع  رضورة  عــىل  مشــددا  الفلســطينية، 
املقاطعة يف العامل؛ ألهميتها القصوى يف دعم نضال 

الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه املروعة.

النارصة/ فلسطن:
اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش  أركان  رئيــس  وصــف 
الســابق غــادي آيزنكــوت، مــروع "الدولــة الواحــدة" 
ا إىل أن الضعف  بأنه دمار "للحلم الصهيوين"، مشــريً
التهديــدات  مــن  خطــورة  أكــرث  اإلرسائيــي  الداخــي 

الخارجية للكيان اإلرسائيي.
"معاريــف"  صحيفــة  مــع  حــوار  يف  آيزنكــوت  وعــرب 
التاســك  تراجــع  مــن  قلقــه  عــن  أمــس،  العربيــة، 

االجتاعي والداخي يف )إرسائيل(.
اإلرسائيــي  املجتمــع  يف  التصــدع  أن  إىل  وأشــار 
والقطيعة املتبادلة بن القادة وتدهور الحكم وتراجع 
الثقة مبؤسســات الدولة واملحاكم وانتشــار الجرمية، 

"كلها تهديدات تواجه مستقبل الدولة". 
التهديــد  بســبب  ليــس  قلقــون  "اإلرسائيليــون  وقــال: 
اإليــراين، ولكــن بســبب الضعــف الداخــي، وتخفيــف 
بــن  واالحتــكاكات  املســاواة  وعــدم  التاســك 
الجمهــور  اســتيعاب  وعــدم  االجتاعيــة  القطاعــات 

بأكمله يف املجتمع".
أســتخف  ال  أننــي  "صحيــح  آيزنكــوت:  واســتدرك 
بالتهديــدات الخارجيــة، وأتعامــل معهــا طيلــة حيايت، 
لكن الصمود القومي للمجتمع اإلرسائيي أهم عنر 

يف األمن القومي".
عــام  الجيــش  يف  انخرطــت  "عندمــا  أنــه  إىل  ولفــت 
1978، انخرط ما نســبته ٪88 من املجندين، يهودا 

ودروزا يف الجيــش، وعندمــا تــم تجنيــد ابنــي األصغــر 

يف 2015، تــم تجنيــد ٪67 فقــط مــن اإلرسائيليــن، 
وهذا تراجع مريع وخطري".

مــن  بــأن  تتعلــق  أخــرى  "متالزمــة  هنــاك  أن  وأضــاف 
للخدمــة  التوجــه  يفضــل  َمــن  املجنديــن  هــؤالء  بــن 
العسكرية يف وحدات السايرب، و8200، والوحدات 
للحــرب  اســتعدادهم  أن  يعنــي  مــا  التكنولوجيــة، 

والقتال واملجازفة آخذ يف الرتاجع".
القوميــة هــي  ثنائيــة  الدولــة  مــن "أن  وحــذر آيزنكــوت 
نهايــة الرؤيــة الصهيونيــة، ليس عليك أن تكون عبقرًيا 
عظيــًا لفهــم معنى مالين الفلســطينين املنخرطن 
يف داخلنــا، بجانــب الوضــع املعقــد تجاه فلســطينيي 
للــأزق  حــل  تقديــم  الحالــة ميكــن  هــذه  الـــ48، ويف 
اإلرسائيــي مــع الفلســطينين، خاصــة أننــا يف نهايــة 

أيام محمود عباس".
واقــرتح أن تبــادر )إرسائيــل( إىل تنفيــذ "خطــوة مؤقتــة 
تحســن  أجــل  مــن  ســنوات،   3-5 الفلســطينين  مــع 
العــداء،  مــن  للحــد  جــر  بنــاء  يف  والبــدء  الواقــع 
وتعزيــز الثقــة معهــم، عــرب مبــادرة مشــرتكة لـ)إرسائيل( 
املتحــدة  والواليــات  واألردن  ومــر  والفلســطينين 
ودول الخليــج وغريهــا، ألنــه يف النهايــة يجــب تغيــري 
الدولــة  رؤيــة  إىل  )إرسائيــل(  يقــود  الــذي  الواقــع 

الواحدة، وتعني تدمري الحلم الصهيوين".
لركــة  رئيًســا  ــا  حاليًّ يعمــل  آيزنكــوت  أن  إىل  يشــار 
تخزيــن الطاقــة اإلرسائيليــة، وهــي رشكــة تقــوم بتطويــر 

تقنية متقدمة للغاية يف مجال الطاقة.

النارصة/ فلسطن: 
كشــفت صحيفة عربيــة النقاب 
عــن قــرب جاعــي لفلســطينين، 
 1948 حــرب  يف  استشــهدوا 
عــىل "شــاطئ مدينــة قيســارية" 

شايل فلسطن املحتلة.
"هآرتــس"  صحيفــة  وأشــارت 
عمليــات  حــدوث  إىل  العربيــة 
للفلســطينين،  جاعــي  قتــل 
قريــة  عــىل  الهجــوم  بعــد 
حيفــا(  )جنــوب  الطنطــورة 
ســنة  الفلســطينية  النكبــة  عــام 

.1948

وثائقيــا  فيلــا  أن  إىل  وذكــرت 

ألــون  األمريــيك  للمخــرج 
"الطنطــورة"  بعنــوان  شــوارتز، 
عــرب  األســبوع  هــذا  ســُيعرض 
شــهادات  ويتضمــن  اإلنرتنــت، 
يف  شــاركوا  إرسائيليــن  جنــود 
الصحيفــة  وبحســب  املجــزرة. 
 200 نحــو  دفــن  "تــم  فقــد 
إعدامهــم  بعــد  فلســطيني، 
حاليــا  يقــع  جاعــي،  قــرب  يف 
ســيارات  انتظــار  ســاحة  تحــت 
مؤرخــون  وكان  دور".  شــاطئ 
مجــزرة  وثقــوا  قــد  فلســطينيون 
الطنطــورة التــي وقعت يف ليلة 

23-22 مايو/أيار 1948.

وأشــارت الصحيفة إىل أن هذه 
يتــم  التــي  األوىل،  املــرة  هــي 
فيهــا "نقــل شــهادات عــن جنــود 
خــالل  تواجــدوا  إرسائيليــن 
املجــزرة، فضــال عــن الحديــث 

عن موقع القرب الجاعي".
حــول  الضجــة  أن  وأوضحــت 
قريــة  يف  جــرى  مــا  حقيقــة 
الطنطورة، بدأت قبل 22 عاًما، 
يف أعقــاب أطروحة ماجســتري، 
عليــا  دراســات  طالــب  كتبهــا 
ثيــودور  ُيدعــى  إرسائيــي، 
شــهادات  وتضمنــت  كاتــس، 
ارتكبهــا  التــي  الفظائــع  حــول 
لــواء اإلســكندروين )الهاغانــاه( 
العــرب.  الحــرب  أرسى  ضــد 
ســن  يف  "اآلن،  واســتدركت: 
اعــرتف  فــوق،  ومــا  التســعن 
الســابقن  الجنــود  مــن  عــدد 
مذبحــة  بــأن  الجيــش  لــواء  مــن 
عــام  يف  بالفعــل  حدثــت  قــد 
الطنطــورة".  قريــة  يف   1948

الشــهادات  إحــدى  وبحســب 
الشــهود  أحــد  بهــا  أدىل  التــي 
تجــاوز  الشــهداء  عــدد  فــإن 
وقــال  فلســطينيا.   200

موشــيه ديامنــت، أحــد الجنــود 
القرويــون  "ُقتــل  الســابقن: 
برصــاص )متوحش( باســتخدام 
نهايــة  يف  رشــاش،  مدفــع 
تــم  أنــه  إىل  يشــار  املعركــة". 
 800 عــن  يربــو  مــا  تريــد 
قراهــم  مــن  فلســطيني  ألــف 
ومدنهــم مــن أصــل 1.4 مليــون 
يف  يقيمــون  كانــوا  فلســطيني 
فلسطن التاريخية عام 1948 
ومدينــة  قريــة   1300 يف 

فلسطينية.

نيويورك/ فلسطن:
املتحــدة  األمــم  منظمــة  دعــت 
للطفولة )يونيسف( ووكالة غوث 
وتشغيل الالجئن الفلسطينين 
الســامية  واملفوضيــة  "أونــروا" 
ســلطات  اإلنســان،  لحقــوق 
االحتــالل اإلرسائيــي إىل اإلفــراج 
املريــض  األســري  عــن  الفــوري 
أمــل نخلــة )18 عاًمــا( مــن ُمخيــم 
الجلــزون شــال مدينــة رام اللــه، 

ا منذ عام. واملعتقل إداريًّ
األمميــة،  املنظــات  وأوضحــت 

أن  أمــس،  مشــرتك،  بيــان  يف 
حكومــة االحتــالل قامــت بتمديد 
اعتقــال أمــل نخلة حتى 18 أيار/ 
تهمــة  توجيــه  دون   ،2022 مايــو 
إليــه أو محاكمتــه، وكان أمــل يف 
اعتقــل،  حــن  العمــر  مــن  الـــ17 
وهــو رهــن االعتقــال اإلداري منــذ 

أكرث من عام.
وشــددت عــىل أن األســري "أمــل" 
يعــاين وضعــا صحيــا حرجــا منــذ 
ص مبــرض مناعي  صغــره، إذ شــخِّ
األسري أمل نخلةذايت حــاد وهــو الوهــن العضــي 

رعايــة  يتطلــب  الــذي  الشــديد، 
وبعــد  مســتمرة،  ومراقبــة  طبيــة 
اعتقالــه خضــع  مــن  قليلــة  أشــهر 
ورم  إلزالــة  جراحيــة  لعمليــة 

رسطاين.
هــي  "أمــل"  قضيــة  أن  وأكــدت 
االعتقــال  قضايــا  أكــرث  إحــدى 
التــي طــال أمدهــا بالنســبة لطفــل 
توجيــه  دون  ُيحتجــز  فلســطيني 
ذلــك،  ومــع  محاكمــة،  أو  تهمــة 
منعزلــة،  قضيــة  ليســت  فهــي 
وهنــاك حالًيــا ثالثــة فلســطينين 
اإلداري،  االعتقــال  رهــن  آخريــن 
عندمــا اعتقلــوا كانــوا تحــت ســن 

الثامنة عرة.
إىل  األمميــة  املنظــات  ودعــت 
الفــوري وغــري املــروط  اإلفــراج 
عــن أمــل نخلــة، مبــا يتــاىش مــع 
القانون الدويل لحقوق اإلنسان.
أعلــن،  نخلــة  األســري  وكان 
ملحكمــة  مقاطعتــه  أيــام،  قبــل 
حضــور  عــن  وامتنــع  االحتــالل، 
ــا  إداريًّ اعتقالــه  تثبيــت  جلســة 
ســن  بلوغــه  مــع  تزامًنــا  وذلــك 
للمــرة  متديــده  بعــد  الرشــد، 
منــذ  التــوايل  عــىل  الرابعــة 
املــايض  العــام  مطلــع  اعتقالــه 

.)21/1/2021(

قال إن رئيس السلطة في أيامه األخيرة
آيزنكوت: التصدع الداخيل

يف )إرسائيل( أخطر من 
التهديدات الخارجية

"حمالت مقاطعة )إسرائيل( تعبير عن الرأي يكفله القانون"
ترحيب فلسطيين بقرار المحكمة الفدرالية 

األلمانية الداعم لحركة المقاطعة

منظمــــات أمميــــة تدعــــو لإلفــــراج 
الفـــــــوري عن األسيــــــر المريض نخلـــــة

صحيفة: قبـــر جماعي لنحـــو
200 شهيـــد عىل شــاطئ 

"قيسارية" المحتلة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعـالن عطاء رقم )2022/2( توريد )أدوات طبية مساعدة( 
ملبادرة حقي يف حياة كرمية خالية من العنف

اإلعاقــة  وذوات  والفتيــات  النســاء  حقــوق  واحــرام  حاميــة  مــروع  ضمــن 
املهمشــات والناجيــات مــن العنــف املبنــي عــي النــوع االجتامعــي يف قطــاع 
غزة والذي سينفذ بالراكة مع مركز شؤون املرأة بالراكة مع جمعية الهالل 

األحمر لقطاع غزة والهالل األحمر القطري وبتمويل من اإلتحاد األورويب.
تعلن  جمعية زاخر لتنمية قدرات املرأة الفلســطينية عن طرح عطاء توريد  
أدوات طبية مساعدة  حسب الروابط واملواصفات الواردة  يف مستندات 
املســجلني  واملورديــن  الــركات  كافــة  وندعــو   )2022/02( رقــم  العطــاء 

رسميًا وذوي االختصاص والخربة
التقــدم للمشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ 
مايل قدره 200 شيكل فقط غري مسردة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح 
يــوم   الثانيــة عــر ظهــرًا  2022/1/22 وحتــى الســاعة  يــوم الســبت املوافــق: 
الثالثــاء املوافــق : 2022/1/24م يف مقــر جمعيــة زاخــر لتنميــة قــدرات املــرأة 

الفلسطينية يف غزة – الشجاعية – شارع املنطار – متفرع شارع عوجان .
1.مثن رشاء كراس 200 شيكل غري مسردة.

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء.

3. عــي الــركات املتقدمــة تقديــم شــهادة خلــو طــرف مــن دائــريت الدخــل 

والقيمة املضافة، وتقديم عينة من االصناف املنوي توريدها .
القيمــة املضافــة  تشــمل رضيبــة  باليــورو وال  األســعار  تكــون  أن  يجــب   .4 

وجميع التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون أية اضافات.
5. سريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.

6. آخر موعد لتسليم الوثائق هو الساعة الثانية عرة من ظهر يوم االثنني 

املوافق 2022/1/24م.
7. سيتم فتح العطاءات يوم الثالثاء 2022/1/25 الساعة الحادية عر صباحًا. 

8. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

لالستفســار ميكــن االتصــال عــىل دائــرة املشــريات بجمعيــة زاخــر لتنميــة 
قدرات املرأة الفلسطينية عىل األرقام التالية:

هاتف: 2803366-08 جوال رقم: 0592108099 أو رقم 0599954390.
 دائرة املشريات
 جمعية زاخر لتنمية قدرات املرأة الفلسطينية

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

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

املوافــق   الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/01/27 وحتى الساعـة 12:00 ظهرًا 

 2022/01/27 املوافــق   الخميــس   يــوم  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 01:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الركة الرئييس 
املـوافـــق   الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثالثينــي   " النــارص  عبــد  بغــزة شــارع جــامل 

2022/01/20  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

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

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

إعالن مناقصة رقم 05/ 2022
الخاصة: تعاقد الستئجار طابعات 

)03t-PMRS/BMZ-22G( إعالن عن املناقصة رقم
لرشاء كواشف ومواد مخربية

تعلن جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ضمن مروع:
 " Defying the protracted crisis: Strengthening resilience 

in healthcare, food security and patients with non-

communicable disease in the Gaza Strip " 

BMZ: 2020.1830.7 :ورقم املرشوع
PKI 62 – 20

والذي يتم تنفيذه بالراكة بني جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة 
 Federal Ministry of وبدعــم مــن   ).Medico International )M.I

)Economic Cooperation and Development )BMZ
عــن رغبتهــا بــراء كواشــف ومــواد مخربيــة حســب الــروط واملواصفــات 
 )03t-PMRS/BMZ-22G(  املنصوص عليها يف مســتندات العطاء رقم
فلســطني  محافظــات  يف  املســجلني  واملورديــن  الــركات  كافــة  وتدعــو 

للمشاركة يف هذه املناقصة حسب الروط املؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصال عىل رخصة تخوله مزاولة املهنة.

2. جميــع األصنــاف يجــب أن تكــون مجــازة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية أو 

الجهات املختصة األخرى.
3. أن يكون مشتغال مرخصا.

4. يجــب ان تكــون جميــع بنــود العطــاء مــوردة إىل األرايض الفلســطينية عــن 

طريق املعابر الرسمية.
5. املروع معفي من رضيبة القيمة املضافة وعليه يجب تقديم فاتورة صفرية.

ميكــن اســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره مائتــني شــيكل فقــط 
يــوم الســبت املوافــق  التاســعة مــن صبــاح  غــري مســردة اعتبــارا مــن الســاعة 
2022/01/22 وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم االربعاء 2020/01/26 

مــن مقــر جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية – غــزة تــل الهــوى شــارع جامعــة 
الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( وفاكس رقم )2626069(.

يرفــق مــع املناقصــة تأمــني أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة 
يبقــى  أن  ويجــب  بنــيك  شــيك  أو  بنــيك  صــورة خطــاب ضــامن  العطــاء يف 
هــذا التأمــني صالحــا ملــدة 180 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعد 
الثالثــاء املوافــق  يــوم  مــن ظهــر  الثانيــة عــر  الســاعة  هــو  الوثائــق  لتســليم 
2022/02/01 يف نفــس املوقــع عــىل أن يكــون العطــاء ســاري املفعــول 

لفــرة 180 يومــا مــن تاريــخ اإلقفــال وســيتم فتــح املظاريــف الســاعة 12:30 
ظهــرًا مــن يــوم الثالثــاء املوافق 2022/02/01 يف مقر الجمعية يف جلســة 
علنية ملن يرغب بالحضور من الركات التي تقدمت بعرض السعر فقط.

مالحظة: رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
Palestinian Medical Relief Society

 )SYFS2022/ 05( إعالن طرح عطاء رقم
توريد حقيبة صحية

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عن طرح عطــاء توريد حقيبة صحية 
رقــم:)SYFS2022 /05( ضمــن مــروع صحــة الشــباب والقيــادة يف قطــاع 

.)UNFPA( غزة بالراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان
 عىل الراغبني باالشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل العنوان 
التــايل: جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب ، العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي 

– خلف مول االندلسية – عامرة املعتز – الطابق االريض ، الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر خالل ساعات 
الســاعة  08:00 صباحــًا إىل  الســاعة  مــن  الخميــس  مــن األحــد حتــى  الرســمي  الــدوام 
04:00 عرصًا علاًم بأن آخر موعد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية واملالية هو 

يوم الخميس املوافق 2022/01/27 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
شروط لمقدم العطاء:

1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األحد املوافق 2022/01/23.

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم األربعاء املوافق 2022/01/26 الساعة 3:00 عرصًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالة بنكيــة قيمتها )%5( من إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 

سارية ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عىل الراغبني باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وســند القبض الرســميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

بالشــؤون اإلداريــة  الرجــاء االتصــال  مــن املعلومــات واالستفســارات  ملزيــد 

إعالن بشأن مختار عائلة األشقر
))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحي مبحافظات غزة بأن 
الســيد/ وســام خليل خليل األشــقر قد تقدم لشــغل منصب مختار لعائلة 
األشــقر، عــىل مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه إىل الدائــرة يف مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه((.

دولة فلسطني 
وزارة

الحكم املحي

"كف" البدوي الفلسطيني يف 
النقب تواجه "املخرز" اإلرسائييل

ألقــت االحتجاجــات األخــرية التــي فجرهــا البــدو الفلســطينيون يف صحــراء 
النقب الضوء مجددا عىل الواقع البائس الذي يحياه فلســطينيو الـ 48 يف 
فلسطني املحتلة، خاصة مع اتساع رقعة استهدافهم، وانتقالها من أوساط 
النخب العسكرية واألمنية إىل اإلرسائيليني عموما، خاصة يف ظل األوضاع 

املعيشية واالجتامعية واالقتصادية.
لقــد أكــدت الســنوات الســبعون األخــرية مبــا ال يــدع مجــاال للشــك أن الوجود 
السياســة  مــن  يعــاين  خصوصــا،  النقــب  صحــراء  يف  الفلســطيني  العــريب 
اإلرسائيلية العامة تجاههم، بوصفهم أقلية عربية، ولهذا الوجود خصوصيته 
وظروفــه املوضوعيــة الخاصــة، ألنــه منــذ عــام 1948 جــاء الركيــز اإلرسائيي 

عىل تهجري معظمهم خارج الحدود.
وقضــت السياســة اإلرسائيليــة املتبعــة بعــد إفــراغ القــرى العربيــة، بتجميــع 
ســكانها الباقــني ومحارصتهــم داخل مراكزهــا، ومنع حركة التنقل فيها، فكان 
الهدف األول تهويد املناطق الفلسطينية، ومحو معاملها التاريخّية، بتنفيذ 
عمليــات هــدم جامعــي للمبــاين املروكة. تتناول التقاريــر اإلرسائيلية بقلق 
ظاهــرة متــدد ســكن العائــالت البدويــة، رغم سياســة عدم االعــراف بقراهم، 
وال تخلــو هــذه التقاريــر مــن تنــاول الظاهــرة بــأدوات ومضامــني عنرصيــة، وال 
تــردد بوصفهــا "خطــرا دميوغرافيــا"، "شــبحا دميوغرافيــا"، "ظاهــرة خِطــرة"، 
"نهايــة العــامل"، "احتــالال عربيــا"، "ســيطرة عربيــة"، أو "تطــورات دميوغرافية 
إن  للقــول  اإلرسائيليــني  املســؤولني  بعــض  يذهــب  فيــام  للقلــق".  مثــرية 
الحديث عن حملة منظمة من قبل البدو للســيطرة عىل هذه املناطق، مع 
العلم أن املستوطنات اإلرسائيلية املقامة يف قلب صحراء النقب أقيمت 
يف إطار مخطط تهويد فلســطني التاريخية، وهي قامئة عىل أرايض القرى 

العربية املحيطة بها، ومتت مصادرتها.
ويف ظل الحصار اإلرسائيي املفروض عىل القرى العربية، إضافة لسياسة 
املصادرة، فقد بات تطور واتساع هذه القرى محدودا، عالوة عىل الجمود 
واإلجراءات املعقدة التي ال تنتهي لعملية توســيع مســطحات البناء يف أي 
خارطــة هيكليــة ألي بلــدة عربيــة، وأدى مــن ثــم إىل تضييــق حيــز الســكن مــع 
الزيــادة الســكانية؛ مــا يدفــع األجيــال الشــابة للبحــث عــن أماكــن أخــرى قريبة 
للسكن. غني عن البيان اإلشارة إىل أن هذه املستوطنات اإلرسائيلية التي 
أقيمــت لتهويــد فلســطني التاريخيــة مل تأخــذ يف الحســبان عمليــة "الزحــف 
العريب" إليها يف ظل السياسة العنرصية القامئة تجاه العرب، ونتيجة لهذه 
ة  السياسة، ومع ارتفاع نسبة السكان البدو فيها، فقد بات هناك حاجة ُمِلحَّ
لتوفــري خدمــات خاصــة بهــم، وال ســيام يف مجــال الربيــة والتعليــم، كإنشــاء 
املــدارس، وإقامــة مؤسســات ثقافيــة وخدماتيــة وأطــر تربويــة، وفضاء خاص 
يتــالءم واحتياجاتهــم وخصوصياتهــم. هــذا يفــرض عــىل فلســطينيي النقــب 
الخدمــات،  هــذه  بتحصيــل  أجــل املطالبــة  مــن  تنظيمهــم ووحدتهــم  تعزيــز 
بجانــب االحتجاجــات املتواصلــة الرافضــة لسياســة االســتيطان بينهــم، مــع 
تبــدد مخــاوف ســابقة مــع تراجــع مخطــط "األرسلــة"، وتنامــي الشــعور بالهوية 

القومية الفلسطينية.

لندن/ فلسطني:
رفع املركز الدويل للعدالة للفلسطينيني 
عائلــة  قضيــة  لنــدن،  ومقــرّه   ،)ICJP(

جــراح مبدينــة  الشــيخ  حــي  صالحيــة يف 
القــدس املحتلــة إىل املحكمــة الجنائيــة 

الدولية.
أمــس،  بيــان،  الــدويل، يف  وأفــاد املركــز 
بــأن عائلــة صالحيــة التــي هدمــت قــوات 
االحتــالل اإلرسائيــي منزلها فجر األربعاء 
يف حــي الشــيخ جــراح، وتحــاول إجبارهــا 
عــىل إخــالء األرض الخاصــة بهــم، وّكلــت 
مكتب محاماة لرفع القضية إىل الجنائية 
أكتوبــر  األول/  تريــن  يف  الدوليــة 

املايض.
الجنائيــة  إىل  القضيــة  رفــع  يف  وشــارك 
 Bindmans Solicitors الدولية، رشكة

للمحاماة واالستشارات القانونية.
أن  القضائيــة  الدعــوى  يف  وجــاء 
واالســتيالء  النطــاق  واســع  "التدمــري 
بالــرضورة  املــربر  غــري  املمتلــكات  عــىل 

بشــكل  تنفيــذه  تــم  والــذي  العســكرية، 
غــري قانوين وتعســفي، يرقــى إىل انتهاك 
 ،1949 جســيم التفاقيــات جنيــف لعــام 

رومــا  لنظــام  وفًقــا  حــرب  جرميــة  ويعتــرب 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األســايس 

لعام 1998".

منزل عائلة صالحية بعد أن قامت قوات االحتالل اإلرسائيي بهدمه

وكانــت الدائــرة التمهيديــة يف املحكمــة 
العــام  خلصــت،  الدوليــة  الجنائيــة 
املايض، إىل أن اختصاصها ميتد داخل 

األرايض املحتلة عام 1967.
ويقــع منــزل الصالحيــة، الــذي يضــم أكــر 
مــن 20 فــرًدا مــن العائلــة، عــىل أكــر مــن 
مــن  مربــع(  مــر   6000( دومنــات  ســتة 

األرض.
للعدالــة  الــدويل  املركــز  وبحســب 
القضيــة  هــذه  رفــع  فــإن  للفلســطينيني، 
املحــاوالت  نجــاح  عــدم  بعــد  يــأيت 
مــن  العدالــة  لتحقيــق  للســعي  املتكــررة 

خالل محاكم االحتالل.
الدوليــة يف  العدالــة  برنامــج  وقــال مديــر 
القضايــا  "إن  بالنــت،  كريســبني  املركــز 
يف حي الشــيخ جراح تســلط الضوء عىل 
قــرن مــن الظلــم التاريخــي الذي تعرض له 

الشعب الفلسطيني فردًيا وجامعًيا".
وأضــاف بالنــت أنه: "من أجل إنســانيتنا، 
يجــب أن تكــون قضية الشــيخ جراح نقطة 
وإنســانيتنا  العدالــة  تبــدأ  حيــث  تحــول، 
املشــركة يف االعتبــار أكــر مــن مخــاوف 

الناس مدفوعة بالخوف".

رفع قضية عائلة صالحية يف الشيخ جراح لـ"الجنائية الدولية"

المحامون العرب وعضو 
كونغرس: هدم مزنل عائلة 

صالحية يخترص "إجرام المحتل"  
القاهرة- نيويورك/ فلسطني:

أدان اتحــاد املحامــني العــرب وعضــو يف الكونغــرس األمريــيك، هدم 
ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي منــزل عائلــة صالحيــة يف حــي الشــيخ 

جراح مبدينة القدس املحتلة.
املــكاوي  النقيــب  العــرب  املحامــني  التحــاد  العــام  األمــني  وأوضــح 
وتهجريهــم  الفلســطينيني  ملنــازل  اإلرسائيــي  الهــدم  أن  بنعيــى، 
قرسا من القدس يتناىف مع القانون الدويل وحقوق اإلنسان، مؤكدا 

أنه فعل إجرامي بغيض من محتل مارق عىل القانون الدويل.
مــا  كثــب  مــن  االتحــاد  تابــع  لقــد  أمــس،  بيــان،  يف  بنعيــى،  وقــال 
أقــدم عليــه االحتــالل الغاشــم مــن إجبــار عائلــة صالحيــة عــىل الخــروج 
مــن منزلهــا بقــوة الســالح وهدمــه ومســاواته بــاألرض يف مشــهد مــؤمل 

يخترص إجرام املحتل وعنرصيته.
وتريدهــم  األصليــني  األرض  ألصحــاب  االحتــالل  طــرد  أن  وأكــد 
وتهجريهــم قــرًسا هــي سياســة عنرصيــة بغيضــة هدفهــا تغيــري الوضع 
مــن  فوريــا  تدخــال  وتســتوجب  للقــدس،  والقانــوين  الدميوغــرايف 
ليوفــر  الواقــع  أرض  عــىل  يتحــرك  أن  حــان  الــذي  الــدويل  املجتمــع 
الحامية للشــعب الفلســطيني من سياســات االحتالل التي تتعارض 
عضــو  نيومــان  مــاري  واســتهجنت  اإلنســاين.  الــدويل  القانــون  مــع 
عائلــة  منــزل  بهــدم  االحتــالل  ســلطات  قيــام  األمــرييك،  الكونغــرس 

صالحية.
 15 "أصبــح  أمــس،  "تويــر"،  عــرب  تغريــدة  يف  نيومــان،  وكتبــت 
فلسطينيا بال مأوى بعد أن طردتهم الرطة اإلرسائيلية يف منتصف 
الليل وهدمت منازلهم يف الشيخ جراح". وقالت: "هذه واحدة من 
أكر من 1000 عملية إخالء أو هدم يف املنطقة منذ عام 2016"، 
وختمــت: "يجــب أن ينتهــي هــذا". وشــاركت نيومــان رابــط ملقالــة 
نــرت يف صحفيــة ذا نيويــورك تاميــز عــن عمليــات اجــالء وتهجــري 

املقدسني عىل يد قوات االحتالل االرسائيي.

النقب املحتل/ فلسطني: 
لليــوم  النقــب،  أهــايل  تظاهــرات  تواصلــت 
باســتمرار  تنديــدا  التــوايل،  عــىل  الســادس 
االعتقــاالت  وحمــالت  األرايض،  تجريــف 
التــي تنفذهــا رشطــة االحتــالل اإلرسائيليــة، 
وطالــت حتــى اآلن نحــو 150 مواطنــا بينهــم 

نساء وقارصون.
ورفــع املشــاركون يف التظاهــرة، أمــس، أمــام 

مبنــى املحاكــم اإلرسائيليــة يف بــر الســبع، 
الفتات كتب عليها شعارات منددة بتجريف 
هتافــات  املشــاركون  وردد  النقــب،  أرايض 

رافضة لحملة االعتقاالت اإلرسائيلية.
وجــاءت التظاهــرة بتنظيــم مــن لجنــة التوجيــه 
لجنــة  عــن  املنبثقــة  النقــب،  لعــرب  العليــا 
داخــل  العربيــة  للجامهــري  العليــا  املتابعــة 
"مــا  شــعار  تحــت   ،1948 عــام  أرايض 

التــي حّملــت  لحالهــم"،  بنخــي املعتقلــني 
رشطــة االحتــالل مســؤولية االعتــداءات عىل 

املتظاهرين.
وتبلغ مســاحة النقب نحو 14 ألف كيلومر 
الصحــراوي،  الطابــع  عليهــا  ويغلــب  مربــع، 
ترتبــط  عربيــة  عشــائر  تاريخيــا،  وتقطنهــا 
الجزيــرة  وشــبه  ســيناء  بقبائــل  اجتامعيــا 

العربية واألردن.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
املصلــني،  آالف  عــرات  أدى 
صــالة الجمعــة أمــس، يف رحــاب 
املســجد األقىص املبارك، رغم 
اإلجــراءات العســكرية املشــددة 
االحتــالل  قــوات  فرضتهــا  التــي 
اإلرسائيي عىل أبواب ومداخل 
القــدس  يف  القدميــة  البلــدة 

املحتلة.
األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
اإلسالمية بالقدس، بأن نحو 50 
الجمعــة  صــالة  أّدوا  مصــل  ألــف 
مشــرية  األقــىص،  املســجد  يف 

عاقــت  االحتــالل  أن رشطــة  إىل 
دخــول املصلــني الذيــن توافــدوا 
منــذ ســاعات الصبــاح للمســجد 
التفتيــش  عمليــات  خــالل  مــن 
الدقيقة ملا يحملونه من أمتعة، 

وفحص هوياتهم الشخصية.
يف  االحتــالل  قــوات  وانتــرت 
شوارع املدينة ومحيط األقىص 
ومتركــزت عنــد بواباتــه، وأوقفت 
املصلــني ودققــت يف بطاقاتهم 
دخــول  ومنعــت  الشــخصية، 
مئــات املواطنني مــن محافظات 

الضفة.

شــاركوا  املواطنــني  آالف  وكان 
رحــاب  يف  الفجــر  صــالة  يف 
النقــب  ألهــايل  نــرصة  األقــىص، 
خــالل  تعرضــوا  الذيــن  املحتــل 
إىل  املاضيــة  القليلــة  األيــام 
حملــة اعتــداءات واعتقاالت من 

قبل قوات االحتالل.
االحتــالل  قــوات  وأوقفــت 
القادمــة  املصلــني  حافــالت 
عــام  املحتلــة  األرايض  مــن 
هويــات  وفحصــت  فجــرا،   ،48

املواطنني.

فجــر  صــالة  األقــىص  رواد  وأدى 
الجمعــة يف املســجد املبــارك، 
يف  الربــاط  لدعــوات  تلبيــة 
يف  ألهلنــا  ونــرصة  األقــىص 
عراقيــل  رغــم  الثائــر،  النقــب 
والــربد  وتشــديداته  االحتــالل 

الشديد.
الشــبابية  الحــراكات  واســتنفرت 
والقــدس  الضفــة  يف  األهــايل 
ألوســع  املحتــل  والداخــل 
مشاركة يف الفجر العظيم والتي 

حملت عنوان “النقب الثائر”.

تواصل التظاهرات يف النقب 
تنديًدا بالتجريف واالعتقاالت اإلرسائيلية

رواده أحيوا "الفجر العظيم" نصرة للنقب
50 ألف ُمَصلٍّ يؤدون الجمعة يف رحاب المسجد األقىص
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تجديد مركزية فتح ثقتها مبحمود عباس 
ملنظمــة  التنفيذيــة  وللجنــة  لهــا،  رئيًســا 
التحريــر، وتعيــن عــزام األحمــد ممثــًا لها 
التنفيذيــة، وانتخــاب حســن  اللجنــة  يف 
الشيخ مرشًحا لها بنفس اللجنة، وكذلك 
روحــي فتــوح مرشــًحا لها لرئاســة املجلس 
"اســتباقية  خطــوات  كلهــا  الوطنــي، 
الوطنيــة  املؤسســات  عــى  للســيطرة 
برفــض الرشاكــة السياســية التــي كان مــن 
الجاريــة  الحــوارات  يف  بحثهــا  املقــرر 
تحدثــوا  مراقبــن  بحســب  الجزائــر"،  يف 

لـ"فلسطن أون الين".
خطوة استباقية

مــع  التعيينــات  هــذه  تتزامــن  وقــٍت  يف 
فــإن  الجزائــر،  يف  الجاريــة  الحــوارات 
القيادي يف حركة فتح "التيار اإلصاحي" 

عامد محســن يرى أن التعيينات "تصيب 
وهــي  مقتــل"،  يف  الجزائريــة  الجهــود 
بقــرارات  مبــادرة  أي  الســتباق  اســتدراك 
مــن جانــب واحــد، مبــا يلبــي احتياجاتهــم 
إىل  النظــر  دون  مشــكاتهم  ويحــل 

تطلعات الشعب الفلسطيني.
يقــول محســن: "إن هــذه القــرارات تنقــل 
معركــة  أن  األول  أشــياء،  ثاثــة  إلينــا 
أن  باعتبــار  أوجهــا  بلغــت  عبــاس  وراثــة 
حســن الشــيخ ســيصبح أمــن رس اللجنــة 
الــذي  املوقــع  وهــو  للمنظمــة  التنفيذيــة 
الرئيــس  زمــن  يف  عبــاس  يشــغله  كان 
الراحــل يــارس عرفــات، مــن ثــم يعطــي قــوة 
املحــور الــذي يشــغله يف مواجهــة محاور 

أخرى داخل فتح".
القــرارات،  مــن  الثــاين  األمــر  أن  وأضــاف 

إطــار،  ورقــة  عــى  باالتفــاق  البــاد  هــذه 
متمــاًم: "عنــد التنفيــذ ســتنهار العمليــة"، 
 ،)2007( مكــة  اتفــاق  يف  جــرى  كــام 
واتفــاق   )2009( املرصيــة  والورقــة 
"الشــاطئ"  واتفــاق   )2011( القاهــرة 
)2014( واتفاق القاهرة )2017( واتفاق 

"أنقــرة" عــام )2019( والتــي غابــت فيهــا 
اإلرادة السياســية للرئيــس عبــاس، مــن ثم 

فشل التنفيذ.
وال يختلــف الكاتــب واملحلــل الســيايس 
قــراءة  يف  محســن  عــن  عســاف  عمــر 
عــى  دليــل  أنهــا  يــرى  لكنــه  التعيينــات، 
عــدم جديــة فتــح يف موضــوع املصالحــة، 
باعتبــار أنــه مــن يريــد الذهــاب للمصالحــة 

عليه االبتعاد عن اتخاذ قرارات مسبقة.
عســاف،  وفــق  التعيينــات،  هــذه  وتدلــل 

الشــعبية  القيــادات  إقصــاء  عــى  يرتكــز 
الوازنــة مــن املشــهد، وثالًثــا ملــلء الفــراغ 
عــن  الوطنيــة مبعــزل  املؤسســات  داخــل 
يف  إنجــازه  املأمــول  الوطنــي  التوافــق 

حوارات الجزائر.
ويعتقــد محســن أن مبــادرة الجزائر ينبغي 
وهــي  إليهــا،  االســتجابة  الوطنــي  للــكل 
التــي  املبــادرات  عــرشات  شــأن  شــأنها 
كانــت  التــي  مــرص  قبلهــا  ومــن  ســبقتها، 
حــارضة عى الــدوام ومحتضنة للحوارات 
اتفاقيــة  مــن  أكــر  وجــرت  الفلســطينية 
شــاملة، "لكــن عــى مــا يبــدو فــإن اإلرادة 
اســتكامل  عــن  غائبــة  لعبــاس  السياســية 

مسار املصالحة".
إن أبعــد مــا يتوقعه محســن مــن حركة فتح 
مجاملــة  هــو  الجزائــر  حــوارات  بخصــوص 

سياســية،  رشاكــة  تريــد  ال  فتــح  أن  عــى 
مــا  أولهــا  اســتحقاقات،  لهــا  فاملصالحــة 
لــن يقــرروا وحدهــم  هــو تنظيمــي بحيــث 
يف الشــأن الفلســطيني مــام يتبعــه تراجــع 
الهيمنــة والديكتاتوريــة والتفــرد، وااللتقاء 
مشــرك،  ســيايس  وطنــي  قاســم  عــى 
عبــاس  سياســة  مــع  يتعــارض  مــا  وهــذا 
املشــرك  العمــل  صعيــد  عــى  وفريقــه 

تجاه قضايا الشعب الفلسطيني.
أون  "فلســطن  لـــموقع  عســاف  يقــول 
تقدمًيــا  هنــاك  إن  يقــال  "حينــام  اليــن": 
الوطنــي  للمجلــس  رئيًســا  فتــوح  لروحــي 
بديــًا مــن ســليم الزعنون رئيــس املجلس 
الحــايل قبــل أي حــوار للمصالحــة، فهــذا 
مبنزلــة وضــع العــي يف طريــق حــوارات 

الجزائر".

الجامعة العربية ترجح  
عقد قمتها يف الجزائر 

بعد رمضان
القاهرة/ فلسطن: 

رجحــت األمانــة العامــة لجامعة الدول العربية، تأجيل القمة املقبلة يف 
الجزائر، مؤكدة أنه "ال أسباب سياسية" وراء ذلك.

وقــال األمــن العــام املســاعد لجامعــة الــدول العربيــة حســام زيك، يف 
ترصيحــات إعاميــة، أمــس، إنــه يتــم التشــاور بــن الجزائــر واألمــن العــام 
يف  املقبلــة  العربيــة  القمــة  بشــأن  مناســب  تاريــخ  لتحديــد  للجامعــة، 

 الجزائر . 
ورجــح زيك أن يتــم عقــد القمــة العربيــة يف الجزائــر بعــد شــهر رمضــان، 
الــذي ينتهــي مطلــع أيار/مايــو املقبــل، "لتأمن حالة االســرخاء واألمان 

من جائحة كورونا"، مؤكدا عدم وجود أسباب سياسية وراء التأجيل.
وأوضــح أن "مســعى املصالحــة العربيــة أو مل الشــمل العــريب؛ مرهــون 
التمهيــدي مــن مشــاورات وحــوارات"، مضيفــا أن  مبــدى نجــاح العمــل 
"للجزائــر دبلوماســية قويــة وعريقــة ميكــن أن تســاهم يف تحقيــق هــذا 

الهدف".
وكان مــن املقــرر أن ُتعقــد القمــة العربيــة يف آذار/مــارس املقبــل يف 
الجزائــر، لبحــث "إصــاح الجامعــة العربيــة" وفــق الرئيــس الجزائــري عبــد 

املجيد تبون.
وقــال تبــون أواخــر العــام املنــرصم: إن بــاده تأمل أن تكــون القمة العربية 

دة للصف العريب". التي ستستضيفها "جامعة" و"موحِّ
القمــة  أشــغال  الجزائــر  فيهــا  تحتضــن  التــي  الرابعــة  املــرة  هــذه  وتعــد 
العربيــة، حيــث احتضنتهــا ألول مــرة عــام 1973 ثــم عــام 1988 وأخــرًا 
عام 2005، وهي القمة التي تزامنت مع تخليد الذكرى الـ60 لتأسيس 

الجامعة.

نابلس-غزة/ جامل غيث:
بــال حاميــل،  الــرؤوف الجاغــوب،  عبــد 
املقاومــة  رمــوز  دويــكات،  معتصــم 
الشــهور  خــال  بــرزت  التــي  الشــعبية 
مدينــة  جنــويب  بيتــا  بلــدة  يف  املاضيــة 
املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  نابلــس 
االحتــال  واســتياء  لاســتيطان  رفًضــا 

اإلرسائييل عى أراضيها.
هــؤالء  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
اقتحــام  عقــب  أمــس،  فجــر  وغرهــم، 
منازلهم واالعتداء عى بعضهم، وسحل 
نابلــس،  يف  االعتقــال  لرفضهــم  آخريــن 
قبــل أن تطلــق رساحهــم بعــد 22 ســاعة 
اعتقــال؛ تحــت ضغــط شــعبي وفصائيل 

وفق ما ذكر نشطاء.
أمــن  أجهــزة  اعتقــال  نشــطاء  واعتــر 
الســلطة رموز املقاومة الشــعبية ســيزيد 
مــن تغــول االحتال ومســتوطنيه لســلب 
مزيــد مــن األرايض الفلســطينية، داعــن 
إىل محاســبة كل مــن يثبــت تورطــه يف 

اعتقال املقاومن.

وعى مدار ســنوات طويلة، تشــن أجهزة 
صفــوف  يف  اعتقــاالت  الســلطة  أمــن 
نشطاء املقاومة املسلحة والشعبية يف 
الضفــة الغربيــة، خدمــًة مجانيــة تقدمهــا 

لاحتال ومستوطنيه، وفق نشطاء.
الشــعبية  املقاومــة  نشــطاء  أحــد  ورأى 
الكشــف  عــدم  فّضــل  "بيتــا"،  بلــدة  يف 
عــن اســمه خشــية املاحقــة، أن اعتقــال 
املقاومــة  ونشــطاء  املقاومــن  الســلطة 
مواجهــات  يقــودون  الذيــن  الشــعبية 
للدفــاع عــن الحــق الفلســطيني، يتامهى 
إرادة  كــر  يف  وهدفــه  االحتــال  مــع 

شعبنا ووقف مقاومته.
وعــّد يف حديــث لصحيفــة "فلســطن" 
خيانــًة  املقاومــة  نشــطاء  منــازل  اقتحــام 
الجرحــى  وتضحيــات  الشــهداء  لدمــاء 
وتصــدوا  أرضهــم  عــن  دافعــوا  الذيــن 
لســلبها،  الراميــة  االحتــال  ملخططــات 
وتهجــر أهلهــا منهــا وإحال مســتوطنن 

مكانهم.
ولفــت إىل أن اعتقــال الســلطة النشــطاء 
مواصلــة  عــى  االحتــال  شــهية  يفتــح 

األهــايل واملقاومــن وتعزيــز صمودهــم 
بدال من ماحقتهم واعتقالهم.

ترصيحــات  مصداقيــة  عــن  وتســاءل 
الشــعبية،  املقاومــة  دعــم  عــن  الســلطة 

وأكــد أن أهــايل "بيتــا" متكنــوا مــن كــر 
اعتقــدوا  الذيــن  املســتوطنن  هيمنــة 
أنهــم قادريــن عى فرض سياســتهم عى 
التــي  الجرائــم  ووقــف  ولجمهــا  األرض، 
يتــم  "أهكــذا  مردفــا:  بحقهــم،  متــارس 
وصمودهــم  تضحياتهــم  عــى  تكرميهــم 

يف وجه االحتال؟".
حرف البوصلة

وأدان الناشــط ضد االســتيطان مصطفى 
"بيتــا"،  نشــطاء  الســلطة  اعتقــال  حجــة 
معتــرًا ذلــك خدمــة مجانيــة لاحتــال، 
يف  ســيؤثر  اعتقالهــم  أن  إىل  مشــرا 
حجــم التضامــن مع ســكان القرية والقرى 
خاصــة  القــري،  بالتهجــر  املهــددة 
املقاومــة  رمــوز  مــن  هــم  املعتقلــن  أن 

الشعبية يف بلدة "بيتا".
لصحيفــة  حديــث  يف  حجــة  وأعــرب 
امتــداد  مــن  خشــيته  عــن  "فلســطن" 
مــن  نشــطاء  لتطــال  الســلطة  اعتقــاالت 
الغربيــة،  قــرى ومناطــق الضفــة  مختلــف 
مــا ميهــد الطريــق أمــام االحتــال لســلب 
املزيــد مــن األرايض وارتــكاب الجرائــم، 

جرامئــه وإرهابــه واالســتياء عــى األرض 
اســتيطانية  بــؤر  إلقامــة  الفلســطينية 
يجــب  كان  أنــه  عــى  مشــدًدا  جديــدة، 
جانــب  إىل  الوقــوف  الســلطة  عــى 

معتصم دويكاتبالل حمايلعبد الرؤوف الجاغوب
ترصيحاتهــا؟  مــن  الســلطة  "أيــن  قائــًا: 
املقاومــة  بدعــم  تتغنــى  نســمعها  دامًئــا 
اعتقــال  مــن  اآلن  هــي  فأيــن  الشــعبية 

املقاومن؟".

مطالبا إياها بإطاق رساح رموز ونشطاء 
املقاومــة الشــعبية، وإعادة األوضاع إىل 
يف  الجهــود  وتوحيــد  الصحيــح،  نصابهــا 
الــذي يســلب أرضنــا  مواجهــة االحتــال 
صبــاح  شــعبنا  بحــق  جرامئــه  وميارســه 

مساء.
ودعا إىل عدم حرف البوصلة، وإعادتها 
االحتــال  إلنهــاء  الطبيعيــة  وجهتهــا  إىل 
الســلطة  توقــف  وأن  أرضنــا،  مــن  وطــرده 
محاســبة  ويتــم  السياســية،  االعتقــاالت 
نشــطاء  اعتقــال  يف  يشــارك  مــن  كل 

املقاومة الشعبية.
يف  اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  وكان 
فتــح  لحركــة  والتنظيــم  التعبئــة  مفوضيــة 
اعتقــال  عــى  عقــب  الجاغــوب،  منــر 
أجهــزة أمــن الســلطة عمــه األســر املحــرر 
عــى  وكتــب  الجاغــوب،  الــرؤوف  عبــد 
صفحته يف "فيســبوك": "العم الحبيب 
بنــي  الــرؤوف  عبــد  املحــرر  األســر 
شمســة "أبــو حمــزة"، والــد األســر رايض 
الجاغوب.. والله يا عم تاهت املفاهيم 

وأصبح الحليم حرانا".

عاّمن- بروت/ متابعة محمد عيد: 
قــال املديــر العــام لدائرة الشــؤون الفلســطينية 
"أونــروا"  موازنــة  إن  خرفــان:  رفيــق  األردن  يف 
الاجئــن  عــدد  مــع  تتناســب  ال  األردن  يف 
الفلســطينين يف اململكــة البالــغ عددهم نحو 
مليونــن و400 ألــف الجــئ، مبــا يشــكل قرابــة 
40 يف املئــة مــن الاجئــن الفلســطينين يف 

جميع األقاليم.
لقنــاة  ترصيحــات  يف  خرفــان،  وأضــاف 
"اململكــة" األردنيــة، أمــس، إن موازنــة "أونــروا" 
يف األردن تشــكل نحــو 18 يف املئــة فقــط مــن 
موازنــة الرنامــج، الفتــًا إىل أن اململكة "طالبت 
بزيــادة حصتهــا منــذ زمــن طويل؛ لتتناســب مع 

عدد الاجئن الفلسطينين عى أراضيها".
ورأى أن "أونروا تعتمد عى كرم الدولة األردنية 
مــع جميــع الاجئــن" وفــق تعبــره، مشــرًا إىل 
أن األردن ال يســتفيد مــن موازنــة الطــوارئ يف 
"أونــروا"، لكونــه يتمتــع بأمــن واســتقرار، بعكس 
وعــدم  حروًبــا  تعــاين  التــي  األخــرى  األقاليــم 

استقرار.
لاجئــن  األردن  "يقــدم  خرفــان:  وتابــع 

الفلســطينين خدمــات مبــارشة وغــر مبــارشة، 
مناطــق  جميــع  يف  األونــروا  تنفقــه  مــام  أكــر 

عملها".
وعّر املدير العام لدائرة الشــؤون الفلســطينية 
التــي تتبــع وزارة الخارجيــة األردنية عن أمله بأن 
يكــون وضــع "أونــروا" املــايل يف 2022 أفضــل 
مــن العــام املــايض، "بعــد االتفاقيــات متعددة 
الســنوات املوّقعــة بينهــا وبــن الــدول املانحــة 

يف مؤمتر بروكسل".
وأعلنت "أونروا" مؤخرًا عر موقعها الرســمي، 
أن أعــداد الاجئــن الفلســطينين املســجلن 
لديها بلغت خمسة ماين و800 ألف الجئ، 

موزعن عى بلدان مختلفة.
دوالر  مليــون   365 خصصــت  إنهــا  وقالــت 
ســوريا  يف  الطارئــة  اإلنســانية  لاســتجابة 
ولبنــان واألردن، لدعــم الاجئــن الفلســطينين 
املترضرين من حاالت الطوارئ املتداخلة مبا 
يف ذلــك الرصاع الســوري وأزمــة كورونا واألزمة 

السياسية واالقتصادية التي تواجه لبنان.
ويف ســياق متصل، دعا ناشــطون فلســطينيون 
يف لبنــان، إىل "يــوم غضــب" االثنــن املقبــل، 

وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مقــر  أمــام  والتظاهــر 
يف  الرئيــس  "أونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن 
بــروت، للمطالبــة بخّطة طوارئ إغاثية وصحّية 
يف  الفلســطينين  لاجئــن  عاجلــة  وتربويــة 
فلســطينيي  اعتصــام  لخيمــة  ودعــام  لبنــان، 

سوريا.
انطــاق  مناطــق  أمــس،  الناشــطون،  وحــدد 
إضافــة  املخّيــامت،  مختلــف  مــن  الحافــات 
الفلســطينين  الاجئــن  تجّمــع  أماكــن  إىل 
املهّجريــن مــن ســوريا يف شــامل لبنــان والبقاع 
بالتنسيق مع نشطاء كل منطقة لتحديد نقاط 

التجّمع واالنطاق.
تصعيــد  إطــار  يف  الدعــوات،  هــذه  وتــأيت 
لفلســطينيي  املتواصلــة  الشــعبّية  التحــركات 
ُمطالبــن  التــوايل،  عــى   12 لليــوم  ســوريا 
"أونــروا" بالراجــع عــن قــرار قطــع بــدل اإليــواء 
املذكــرات  وعــرشات  تحــركات  جانــب  إىل 
لبنــان  لفلســطينيي  تحــركات  خــال  قدمــت 
نظــرًا  عاجلــة  إغاثيــة  طــوارئ  بخّطــة  تطالــب 
يف  واملعيشــية  االقتصاديــة  األوضــاع  النهيــار 

الباد.

نابلس/ فلسطن:
حاميــل،  جهــاد  بــال  الســيايس  املعتقــل  عائلــة  روت 
تفاصيــل اعتقــال قــوة مــن أجهــزة أمــن الســلطة نجلهــا، فجــر 
الجمعــة يف بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، واالعتــداءات عــى 

أفرادها.
وقالــت والــدة املعتقــل بــال )أم خبــاب( إن قــوة أمنيــة مــن 
فســأل  تفتيشــه،  وأرادت  املنــزل،  إىل  حــرضت  الســلطة 
زوجها تلك القوة: ملاذا التفتيش؟ فردوا عليه: أين بال؟

املنــزل  اقتحمــت  بعدمــا  القــوة  أفــراد  أن  الوالــدة  وبّينــت 
فتســاءل  للتحقيــق،  مطلــوب  "بــال"  نجلهــا  أن  أخرتهــم 
بــال عــن الســبب؛ مــا حــذا بعنــارص الســلطة بالهجــوم عليه 

وسحبه بالقوة.
لنجلهــا  الســامح  رفضــوا  الســلطة  عنــارص  أن  إىل  وأشــارت 
بارتداء مابسه وتجهيز نفسه للخروج يف ظل أجواء الرد، 
وقامــت بســحبه للدوريــة بالقــوة، كام اعتدوا عى شــقيقيه 

يف الشارع وتم رضبهام.
وقالــت )أم خبــاب(: "حــرام هــذا الــيل بصــر، بيتــا )بلــدة( 
قديــش قدمــت شــهداء وجرحــى وأرسى، وأوالدي دامئا من 

املرابطن عى جبل صبيح".
القانــون،  ضــد  ولســنا  أحــد،  ضــد  لســنا  "نحــن  وأضافــت: 
لكــن يجــب أن يكــون هنــاك احــرام وأدب يف التعامــل مــع 

الناس".
وتســاءلت: "ما الســبب الذي جعلهم يأتون بهذه الطريقة 
ويعتقلــوه؟"، ورجحــت يف الوقــت ذاتــه أن يكــون اعتقالــه 
عى خلفية مشاركته يف استقبال أحد األرسى املحررين.

وأكــدت )أم خبــاب( أن اعتقــال نجلهــا بال يعود ملشــاركته 
يف اســتقبال أســر رفــع خالهــا رايــات حركــة حــامس، الفتــة 

إىل أن "الراية الخرضاء أصبحت تغيظهم وتقهرهم".
وشــددت حاميل عى أنه ال "أحد يســتطيع أن يغر ما يف 
قلوبهم، وأنهم لن يستطيعوا تغير مبادئهم، وهذه عقيدة 

راسخة لن تتغر".
لنجلــه،  الســلطة  اعتقــال  بــال،  املعتقــل  والــد  واســتهجن 

وقال: "مل نعتد هذا األمر من أبناء بلدتنا وأبناء جلدتنا".
وأضاف )أبو خباب(: "نأسف أن بيتا التي قدمت الشهداء 
وتقاتــل عــى جبــل العرمة وجبل صبيح، أبناؤنا هؤالء وهذه 
عقيدتنا، ونحن لن نتنازل عنها، نحن قوم وشعب وناس ال 
نقبل أن نرضخ تحت بساطر االحتال كام يريد البعض".

وشــدد والــد املعتقــل الســيايس عــى أن التنســيق األمنــي 
ولــن يخــدم قضيتنــا  العــار  إال  ولــن يجلــب لشــعبنا  خيانــة، 
الفلسطينية، مؤكًدا أن "النسيج االجتامعي يف بيتا ما زال 
حيــا" داعيــا الســلطة إىل عــدم حرف البوصلــة عن املقاومة 

الشعبية يف البلدة.

تعيينات "فتح"..
 عباس يضع العيص يف دواليب حوارات المصالحة بالجزائر

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تعيينات جديدة داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير تتخذها اللجنة المركزية لحركة فتح في 

وقت تسافر وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر 

إلجراء حوارات المصالحة هناك، يفسرها مراقبون 
بأنها "وضٌع للعصي في دواليب الجهود الجزائرية 
لحوارات المصالحة التي مثلت بارقة أمٍل جديدة 

استبشر بها الفلسطينيون إلنهاء االنقسام".

الجاغوب وحمايل ودويكات.. 
رموز مقاومة  "بيتا" الشعبية يف "قفص السلطة"

دعوات لـ "يوم غضب" لمطالبة الوكالة بخطة طوارئ في لبنان
مســـؤول أردين: موازنــــة "أونروا"

ال تناســــب عـــدد الالجئني يف المملكة

روت تفاصيل اقتحام منزلها 
عائلة المعتقل حمايل: السلطة تحاول 
"حرف البوصلة" عن المقاومة يف بيتا

التحقيق 
بواقعة 

وفاة شاب 
يف الخليل

الخليل/ فلسطن:
بــارشت النيابــة العامــة والرشطــة يف 
بإجــراءات  أمــس،  الخليــل،  مدينــة 
البحــث والتحــري بواقعة وفاة شــاب 

ببلدة بني نعيم قضاء املدينة.
باســم  اإلعامــي  الناطــق  وأفــاد 
ازريقــات،  لــؤي  العقيــد  الرشطــة 
غرفــة  بــأن  صحفــي،  ترصيــح  يف 
تلقــت  الرشطــة  مديريــة  عمليــات 
حــاالت،   3 بوصــول  يتعلــق  باغــا 
تشــر املعلومــات األوليــة لتعرضهم 
مدفــأة  اســتخدام  نتيجــة  لاختنــاق 
األهــيل  املستشــفى  إىل  غــاز 
أحــد  وفــاة  وأعلــن  الخليــل،  مبدينــة 
العامــة  النيابــة  وأمــرت  املصابــن. 
بالتحفظ عى الجثامن لحن انتهاء 

اإلجراءات القانونية الازمة.
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العين الثالثة
إياد القرا

مل يكــن مفاجًئــا أمــس قيــام األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة 
يف الضفــة الغربيــة بشــن حملــة اعتقــاالت ضــد النشــطاء مــن 
الشــباب والفتيــة يف قريــة بيتــا املشــهورة، مبقارعــة االحتــال 
والتصدي للمســتوطنني من خال جهود أبنائها يف التصدي 
للتوسع االستيطاين، وكذلك التصدي لقطعان املستوطنني 
ومنع جنود االحتال من اقتحام القرية أو من االستياء عىل 
أراضيهــا، وقامــوا بالكثــر مــن األنشــطة والفعاليــات الشــعبية 
التــي القــت دعــًا واســًعا عــىل الصعيــد املحــي واإلقليمــي 
يف  الشــعبية  املقاومــة  أيقونــة  وأصبحــت  الــدويل،  وكذلــك 
الضفــة الغربيــة ونجحــوا يف دحــر املســتوطنني خــال األشــهر 
املاضية، لكن ما أقدمت عليه األجهزة األمنية كان يف سياق 

الحرب التي تشنها ضد األرسى املحررين وقادة املقاومة.
للمقاومــة املســلحة وكذلــك  عــن مواصلــة املاحقــة  عوًضــا 
الكتل الطابية كا هو الحال يف برزيت يف جامعة برزيت 

وجامعة النجاح.
مــا قامــت بــه األجهــزة األمنيــة يفضــح األكاذيــب التــي تطلقهــا 
وإن  الشــعبية،  للمقاومــة  دعمهــا  حــول  الســلطة  قيــادة 
الترصيحــات التــي صــدرت عــن قيــادات يف اللجنــة املركزيــة 
واللجنــة التنفيذيــة وغرهــا هــي مجــرد كلــات وأقــوال ال وزن 
لهــا، وإنهــا مجــرد شــعارات كاذبــة يتــم ترويجهــا بخــاف الواقــع 
الــذي تقــوم فيــه األجهــزة األمنيــة مباحقــة األرسى املحرريــن 
مــن قريــة بيتــا تحديــًدا، خدمة لاحتال اإلرسائيي الذي عرب 
عن شكره وتقديره ملا تقوم به األجهزة األمنية، وأنها تقوم مبا 

عجز االحتال عنه عىل مدار األشهر املاضية
الســلطة  ضــد  الثــوران  تشــبه  هنــاك  الشــعبية  الحالــة  إن 

وإجراءاتها وتعاملها مع املواطنني. 
كان ينتظــر املواطــن الفلســطيني مــن األجهــزة األمنيــة، عــىل 
جيــش  ألوامــر  تنصــاع  أن  ال  الحيــاد  موقــف  تقــف  أن  األقــل 
واملنظمــني  املقاومــني  مباحقــة  اإلرسائيــي  االحتــال 
للفعاليات الشــعبية، وكان األحرى بالســلطة أن تنأى بنفســها 
عــن أن تكــون طرًفــا ميارس اإلرهــاب واملطاردة واالعتقال ضد 

األهايل واملواطنني الفلسطينيني هناك.
وبــركان  ثــوران  هــي  الغربيــة  بالضفــة  ــا  حاليًّ املتوفــرة  األجــواء 
القمعيــة ضــد  نتيجــة مارســاتها  الســلطة  وجــه  يشــتعل يف 
املواطنني، وإن ما تقوم به الســلطة هو خدمة مجانية لصالح 
بعــد أن  االحتــال اإلرسائيــي، وتحمــي بذلــك املســتوطنني 
كانــت توفــر املعلومــات عــن نوايا الشــبان، وتحولــت إىل أداة 
املحــررون  األرسى  نــره  ومــا  اإلرسائيــي.  االحتــال  لخدمــة 
لاحتــال  التابــع  الشــاباك  ضبــاط  بــأن  الغربيــة،  الضفــة  يف 
اإلرسائيــي أصبحــوا يهــددون بأنهــم ســيفرجون عنهــم لنقلهــم 
إىل ســجن أريحا املعروف باملســلخ عند الســلطة يف ســجون 
فلســطني، وهــذا أمــر يصيــب الشــباب بحالــة مــن القهــر نتيجة 
تحول الســلطة هناك إىل منوذج أســوأ ما ميارســه االحتال 
وبــني  بينــه  العاقــة  بــأن  يفاخــر  االحتــال  إن  بــل  اإلرسائيــي 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة أصبحــت منوذجيــة تحــول 
فيهــا الرطــي والضابــط يف الضفــة الغربيــة إىل عامــل يتبــع 

لسلطة االحتال وجهاز الشاباك واإلدارة املدنية.
وضــد  املعروفــة  القريــة  بيتــا  ضــد  اتبعــت  التــي  السياســة 
بقــرار  الســلطة  قيــادة  تقــوده  الغربيــة  الضفــة  يف  الشــباب 
مــن رأســها متمثــًا بالقيــادة الجديــدة ملنظمــة التحريــر ويف 
مقدمتهــا حســني الشــيخ الــذي ميثــل عنــوان التعــاون األمنــي 
مــع االحتــال اإلرسائيــي عــرب وزارة الشــؤون املدنيــة وماجــد 
فــرج وزيــر املخابــرات العامة الذي ينســق كل هذه اإلجراءات 
والخطــوات مــع االحتــال اإلرسائيــي عوًضــا عــن إيجــاد غطــاء 
وتنفيــذ  ســيطرتهم  فــرض  عــىل  هــؤالء  يســاعد  القيــادة  يف 
السياســات التــي يطلبهــا االحتــال منهــم، ليتــم الســيطرة مــن 
قيــادة  عــىل  اإلرسائيــي  واالحتــال  املتحــدة  الواليــات  قبــل 
املنظمة، وبالتايل قيادة السلطة التي تتعاون وتنسق بشكل 
بأشــكالها  املقاومــة  قمــع  اإلرسائيــي  االحتــال  مــع  مبــارش 

املختلفة يف بيتا وغرها.َ

بيتا وُسعار 
االعتقاالت السياسية

حماس تعزي بوفاة 
والد مسؤول "القيادة 

العامة" يف غزة
غزة/ فلسطني: 

تقدمــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس بأحــر التعــازي واملواســاة 
من املهندس لؤي القريويت عضو املكتب السيايس للجبهة الشعبية 
- القيــادة العامــة، بوفــاة والــده الحــاج املحامــي تيســر القريــويت "أبــو 

لؤي".
ومتنــت حــاس، يف ترصيــح، أمــس، أن يتغمــد الفقيد بواســع رحمته، 

ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

مواطن خمسيين يخضع 
لـ3 عمليات "مزتامنة"

يف مجمع نارص
خان يونس/ فلسطني:

نجــح أطبــاء قســم جراحــة العظــام يف مجمــع نــارص الطبــي يف إجــراء ثــاث 
يف  متعــددة  كســوًرا  يعــاين  خمســيني  ملواطــن  واحــد  آن  يف  عمليــات 
أنحــاء جســده. وقــال رئيــس قســم جراحــة العظــام يف مجمع نــارص الطبي، 
د.محمود أبو شــحادة يف ترصيح صحفي: إن املريض الخمســيني وصل 
مت  إىل قسم االستقبال يعاين وجود إصابات متعددة يف الجسم، وُقدِّ

اإلسعافات األولية له فور وصوله.
وأوضــح أن الفحوصــات أظهــرت وجــود كــر متفتــت يف عظــام الســاعد 
األير والساعد األمين وكذلك كر مضاعف يف عظام الساق اليمنى، 
إضافــة إىل وجــود نزيــف يف الدمــاغ وهــو مــا اســتدعى تحويلــه عاجًا إىل 
األعصــاب التخــاذ  أطبــاء جراحــة  عــىل  لعرضــه  األورويب  غــزة  مستشــفى 
اإلجــراء الــازم. وأشــار إىل أنــه بعــد اســتقرار حالــة املريــض خضــع لثــاث 
ومنــع  التخديــر  مــدة  لتقليــل  ونصــف  ســاعة  أقــل  يف  ُأنجــزت  عمليــات 
ه إنجاًزا يسجل ملجهودات فرق جراحة  أرضارها عىل املريض، الذي عدَّ
العظام الثاث، خاصة أن املريض بحالة جيدة ويتلقى الرعاية العاجية 

الازمة. 

مدير شؤون "أونروا" 
يكرِّم عمال صحة البيئة 

والطوارئ يف جباليا
جباليا/ فلسطني:

وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمــم  وكالــة  شــؤون  مديــر  كــرَّم 
مــن  عــدًدا  وايــت،  ثومــاس  "أونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني 
عــال صحــة البيئــة والطــوارئ بالوكالــة، مثمًنــا جهودهــم التــي 
يبذلونهــا يف أوقــات الطــوارئ وخاصــة يف أثنــاء املنخفضــات 

الجوية.
جــاء ذلــك خــال زيارة ميدانية نفذها وايت ملنطقة بركة "أبو 

راشد" مبخيم جباليا شايل قطاع غزة.
وتعرض قطاع غزة األسبوع املايض إىل منخفض جوي عميق 
أثر كثًرا يف جميع مناحي الحياة، وأحدث فيضانات وأرضارا 
مادية لحقت بالشــوارع الرئيســة والبنى التحتية وبيوت بعض 
املواطنني خصوصا املسقوفة باإلسبست وألواح "الزينقو".
وأطلقــت "أونــروا" مؤخــًرا، نــداء الطــوارئ العاجــل يف وقــت 
تواجــه فيــه عجــزا مزمنــا يف التمويــل يقــوض جهودهــا لتقديــم 
عرضــة  األشــد  لاجئــني  البريــة  والتنميــة  اإلنســاين  الدعــم 

للمخاطر يف العامل، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار.

"األوقاف" و"المعهد 
العايل" للقضاء 

يبحثان آليات تنفيذ 
دورات مشرتكة

غزة/ فلسطني: 
بحــث مديــر وحــدة التخطيــط وتطويــر األداء املؤســي بــوزارة األوقــاف 
د.محمــد أبــو مصطفــى، مــع ممثــل املعهــد العــايل للقضــاء طاهــر عيــاد، 
آليات تنفيذ سلسلة من الدورات واملحارضات وورش العمل وفق خطة 

الوحدة لعام 2022م.
جاء ذلك خال استقباله وفدا من املعهد بحضور منسق التدريب العام 

بالوزارة د.فيصل مزيد ومسئول ملف التنمية البرية مروان الربدويل.
الزيــارة ودورهــا يف تطويــر األداء ورفــع  أبــو مصطفــى أهميــة هــذه  وأكــد 
الكفــاءة ملوظفــي الــوزارة وتحســني جــودة العمــل، منبهــًا إىل أن وحدتــه 
بصدد تنفيذ مجموعة من األفكار والدورات العلمية الكتســاب الخربات 

واملهارات لضان رس العمل بالشكل األمثل. 
من جهته، أشاد عياد بجهود وزارة األوقاف ومستوى حرصها عىل تطوير 
كفــاءة املوظفــني ورفــع قدراتهــم، مبديــًا اســتعدادهم الكامــل للتعــاون 

وتسهيل العمل وصوال لألفضل نحو التميز والنجاح.

عقب اقتحام منازلهم وترويع عائالتهم 

فصائل وطنية وإسالمية: السلطة تخدم 
االحتالل ومستوطنيه باعتقالها نشطاء بلدة بيتا

نابلس/ فلسطين:
أدانــت فصائل وطنية وإســالمية، الهجمة الشرســة التي 
تشــنها أجهزة أمن الســلطة ضد رموز ونشطاء المقاومة 
الشــعبية فــي الضفــة الغربيــة والتــي كان آخرهــا اقتحــام 

منازل أهالي بلدة بيتا بمحافظة نابلس واعتقال أبنائها.

وأجمعــت الفصائــل، في بيانــات منفصلة، أمــس، على أن 
هــذه االعتقــاالت تأتي ثمرة للقــاءات المتكررة بين قيادة 
الســلطة واالحتالل وتعزيًزا للتنســيق األمنــي إضافة إلى 
أنهــا محاولة لوأد المقاومة الشــعبية في الضفة الغربية 

المحتلة.
واعتقلت قوة أمنية تزيد عىل 100 عنرص من 
أجهــزة الســلطة، ثاثــة مواطنــني، أحدهم محرر 
ووالــد أســر بعــد اقتحــام منــازل عائاتهــم فجــر 

الجمعة.
الســلطة  أجهــزة  بــأن  حقوقيــة  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلت الشيخ املحرر عبد الرؤوف الجاغوب، 

وبال حايل ومعتصم دويكات.
تناوب مع االحتالل

وأوضح عضو املكتب السيايس لحركة حاس 
حســام بــدران، أن هــذه االعتقــاالت متثــل طعنة 
يف ظهــر املقاومــة الشــعبية بالضفــة وأيقونتهــا 
بلدة بيتا التي صمدت طويا يف وجه االحتال 
واالســتيطان، وقدمــت الشــهداء والجرحــى ومــا 

زالت ترابط عىل الثغور.
وأكد أن هذه االعتقاالت لن ترهب أبناء شعبنا 
عــن مواصلــة طريــق مقاومــة االحتــال والدفــاع 

عن األرض يف وجه عربدة املستوطنني.
إىل  الوطنيــة  والفصائــل  القــوى  بــدران  ودعــا 
يف  الســيايس  االعتقــال  وجــه  يف  الوقــوف 
النســيج  يهــدد  أنــه  عــىل  مشــددا  الضفــة، 

املجتمعي والوحدة الوطنية.
قاســم،  حــازم  حــاس  باســم  الناطــق  قــال  كــا 
إن هــذه االعتقــاالت خدمــة واضحــة لاحتــال 

واملستوطنني.
وأوضــح قاســم أن هــذه االعتقــاالت تعمــل عــىل 
االســتيطان،  ضــد  الفلســطينية  الروايــة  هــدم 
وتشــجع املســتوطنني عــىل مواصلــة إجرامهــم 

بحق أهلنا بالضفة.
اســتمرار  إن  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  وقالــت 
القمــع واالعتقــال  الســلطة وأجهزتهــا مبارســة 
الذيــن  والنشــطاء  القــادة  وماحقــة  الســيايس 

يقــودون مواجهــات التصــدي لاســتيطان الــذي 
األمنــي  التنســيق  لقــاءات  وقــع  عــىل  يتصاعــد 
"املذلــة" هــو تنــاوب مــع االحتــال يف محاولــة 
إلخــاد حالــة االشــتباك ومنعهــا مــن االســتمرار 

واالتساع.
مــن  الســلطة  بــه  تقــوم  مــا  أن  الجهــاد  وأكــدت 
تنســيق وتعــاون أمنــي واســتخباري مع االحتال 
مســبوقة  وغــر  خطــرة  ملســتويات  وصــل 
مبــارش  نتــاج  وهــو  كبــر،  بشــكل  وتضاعــف 
للقــاءات التــي تجريهــا قياداتهــا مــع مســؤولني 
الــدور  تعزيــز  عــىل  يحرصــون  إرسائيليــني 

الوظيفي لها وأجهزتها.
لألســر  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقــال  وأدانــت 
املحرر الشيخ عبد الرؤوف الجاغوب من منزله 
مــن  واثنــني  نابلــس،  مبحافظــة  بيتــا  بلــدة  يف 
نشــطاء املقاومة الشــعبية يف البلدة وجبل أبو 

صبيح ها: معتصم دويكات وبال حايل.
ودعــت كل العقــاء والغيوريــن عــىل املصلحــة 
بهــذه  شــعبنا  وحــدة  وعــىل  العليــا  الوطنيــة 
املرحلــة الدقيقــة والخطــرة مــن تاريــخ قضيتنــا 
لوقــف سياســات الســلطة وأجهزتهــا، إىل إعــاء 
مــن  الحــذر  جميًعــا  "علينــا  مضيفــة:  صوتهــم، 
محــاوالت تحويــل الرصاع مــع العدو ومخططاته 

ومشاريعه إىل رصاع داخي".
املعتقلــني  عــن  باإلفــراج  الجهــاد  وطالبــت 
عــن  والكــف  كافــة  والنشــطاء  السياســيني 
بحــق  تتــم  التــي  واالســتدعاءات  املاحقــات 
األرسى املحررين يف الضفة الغربية املحتلة.

تهــدف  التــي  املحــاوالت  كل  أن  وجــددت 
حالــة  ووقــف  االنتفاضــة  ووأد  شــعبنا  إلشــغال 
االشــتباك مــع االحتــال هــي محــاوالت خــارسة 

لاحتــال وإفشــال مخططاتــه االســتيطانية يف 
جبل صبيح.

التنســيق  لجنــة  اســتهجنت  الســياق،  ويف 
نابلــس،  جنــوب  بيتــا  بلــدة  يف  الفصائــي 
البلــدة  عــىل  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتــداءات 

وتنفيذ اعتقاالت ومداهات يف أنحائها.
وقالــت لجنــة التنســيق الفصائــي: "يف الوقت 
الذي ُتفلت حكومة االحتال يد املســتوطنني 
لتنفيــذ جرامئهــم بحــق أبنــاء شــعبنا الصامــد من 
قتل واعتقال وتدمر ونهب لألرض ورسقة لكل 
ما هو فلســطيني، نتفاجأ بســلوك مثر للشــك 
ومداهــات  اعتقــاالت  حملــة  مــن  بيتــا  يف 
تقــوم بهــا أجهــزة الســلطة بحــق بيتــا وشــبابها". 
وأكــدت أن ســلوك أجهــزة أمــن الســلطة يهــدد 
النســيج الوطنــي واالجتاعــي ويــؤدي حتا إىل 
أيقونــة املقاومــة  بيتــا  الوطنيــة يف  الــروح  قتــل 
الشــعبية ومنــوذج الدفــاع عــن األرض. وأشــارت 
حققــت  بيتــا  يف  الشــعبية  املقاومــة  أن  إىل 
اندحــروا  الذيــن  بهزميــة املســتوطنني  انتصــارا 

عن جبل صبيح.
ودعت لجنة التنسيق الفصائي رئيس السلطة 
التنفيذيــة  اللجنــة  وأعضــاء  عبــاس  محمــود 
لوقــف  فــورا  التحــرك  إىل  التحريــر  ملنظمــة 
اعتداءات أمن الســلطة عن بلدة بيتا وشــبابها، 
والعمل عىل إنهاء ظاهرة االعتقال السيايس.

أهــايل  "لجنــة  مؤخــًرا  أصدرتــه  تقريــر  ووثــق 
الغربيــة،  الضفــة  السياســيني" يف  املعتقلــني 
ألفــني  مــن  ألكــر  الســلطة  أجهــزة  ارتــكاب 
 ،2021 يف  املواطنــني  بحــق  انتهــاًكا  و578 
واصًفــا العــام املنــرصم بأنــه "عــام أســود بقمــع 

الحريات".

ســتبوء بالفشــل، وختــم أن "إرادة شــعبنا ووعيــه 
ا  أقوى منها، وســتبقى املقاومة نهًجا فلســطينيًّ

متجذًرا يف الوعي والوجدان الفلسطيني".
وعد القيادي يف الجهاد خرض عدنان، اعتقال 
الــرؤوف  عبــد  الحركــة  يف  للقيــادي  الســلطة 
ومعتصــم  حايــل  بــال  والشــابني  الجاغــوب 
دويــكات، "رضبــة ملقاومــة االحتــال عىل جبل 

صبيح".
قتل الروح الوطنية

فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وأدانــت 
بأشد العبارات الجرمية الجديدة التي ارتكبتها 
املقاومــة  رمــوز  بحــق  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

الشعبية يف بلدة بيتا.
ورأت الشــعبية أن هذه األفعال املمنهجة التي 
متارســها أجهــزة أمــن الســلطة بحــق املناضلــني 
مــن أبنــاء شــعبنا تــأيت يف ظــل اشــتداد الهجمــة 
الفلســطينية  األرض  كامــل  عــىل  اإلرسائيليــة 
هــذه  كل  وقــف  "رضورة  إىل  داعيــة  املحتلــة، 

املاحقات واالعتقاالت فوًرا".
كل  ُمحاســبة  إىل  دعوتهــا  الشــعبية  وجــددت 
مــن أصــدر أوامــر ارتكاب مثل هــذه االعتداءات 
عــدم  يضمــن  مبــا  بيتــا،  بلــدة  يف  أهلنــا  عــىل 
تكرارهــا واحرتام ســيادة القانــون وعدم التعدي 

عىل أبناء شعبنا وترويع أطفالهم.
مــن جهتهــا، عــدت حركــة األحــرار الفلســطينية 
دليــل  بيتــا"  لـ"ثــوار  الســلطة  أجهــزة  اعتقــال 
املقاومــة  إجهــاض  يف  االحتــال  مــع  تعاونهــا 

الشعبية يف الضفة.
دور  يف  يــأيت  ذلــك  أن  إىل  األحــرار  وأشــارت 
بلــدة  يف  الشــعبية  املقاومــة  بــوأد  الســلطة 
بيتــا التــي قدمــت صــورة ناصعــة يف التصــدي 

غزة/ فلسطني:
سلســلة  الخريــة،  اإلرساء  أرض  جمعيــة  نفــذت 
مشــاريع إغاثيــة، يف املنخفــض الجــوي، الــذي رضب 

قطاع غزة، يف األسبوعني املاضيني.
وأوضــح مديــر الجمعيــة جــال مشــتهى أن الجمعيــة 
املؤسســات  عــرب  إغاثيــة  مشــاريع  سلســلة  نفــذت 
الداعمة، أبرزها تعبئة غاز لـ200 أرسة فقرة، وكسوة 
أرسة،  لـــ280  أغطيــة  وتوزيــع  أرسة،  لـــ300  الشــتاء 

لـــ270  الخبــز  ورغيــف  أرسة،  لـــ100  غذائيــة  وطــرود 
شــيقل،  بـــ1000  مريًضــا  لـــ30  عــاج  ورصف  أرسة، 

ومصاريف سفر لـ15 أرسة )كل أرسة 100 شيقل(.
كا قدمت مساعدات لـ10 عائات تسكن يف بيت 
مستأجر بـ 100 دوالر كل واحدة، ومساعدات زواج لـ 
8 عرســان )500 دوالر إىل 1000 دوالر(، ومســاعدة 
لـــ 6 مــرىض بـــ 200 دوالر لــكل شــخص، إضافة لتوزيع 

مابس بالة لـ 350 أرسة بتربع من فاعل خر.

غزة/ فلسطني:
االجتاعيــة  والقضايــا  الرتبيــة  لجنــة  نظمــت 
باملجلس التريعي، زيارة تفقدية لكلية الطب 

يف الجامعة اإلسامية مبدينة غزة.
وضــم وفــد اللجنــة كاًّ مــن رئيســها النائب د.عبد 
د.يوســف  النائــب  ومقررهــا  الجمــل،  الرحمــن 
ســامة،  د.ســامل  النائــب  وأعضائهــا  الــرايف، 
والنائــب هــدى نعيــم، وكان يف اســتقبالهم عميد 
الكليــة د.فضــل نعيــم، ولفيــف مــن العاملــني يف 

الكلية.
أهــم  الطــب  كليــة  عميــد  مــع  اللجنــة  وبحثــت 
وأبــرز  األخــرة،  اآلونــة  يف  وإنجازاتهــا  خططهــا 
املعوقــات التــي تواجههــا، مشــيدة بــأداء الكليــة 
وطاقمها، وأهمية خدماتها عىل املجتمع ككل.

الطــب  كليــة  دور  أهميــة  عــىل  اللجنــة  وشــددت 
يف رفــد املجتمــع بأطبــاء ذوي كفــاءة عالية تقدم 
داعيــة ملواصلــة  ألبنــاء شــعبنا،  الجيــدة  الخدمــة 

تطوير العمل واألداء بالكلية.

"أرض اإلرساء" تنفذ 
مشاريع إغاثة لألرس الفقرية

لجنة برلمانية تزور 
كلية الطب يف "اإلسالمية"
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أن  لـ"األناضــول"  مولــر  وأضافــت 
ازدادت"  "املدافــع ســكتت واملعانــاة 
عــى  غــزة  يف  اإلنســاين  الوضــع  وأن 
تدهــورا  يشــهد  املــايض  العقــد  مــدار 
ملحوظــا، مردفــة أن القطــاع معــزول عن 
يــزال  وال  عاًمــا،   15 منــذ  العــامل  بقيــة 
تضييــق الخنــاق عى اقتصاده مســتمرا 
املفروضــة  الصارمــة  القيــود  ظــل  يف 
عــى حركــة األشــخاص والبضائــع، التي 
تفاقمت بسبب االنقسام الفلسطيني 

وتبعات جائحة كورونا وعدوان مايو.
وأوضحــت أن تلــك القيــود تجعــل مــن 
جهــود إعــادة إعــار غــزة صعبــة، الفتــة 
إىل أن العديــد مــن العائــات اضطــرت 
منازلهــا  خســارة  بعــد  حــل  إليجــاد 
العائــات  بعــض  تــزال  وال  وأعالهــا، 
 2014 عــام  منازلهــا  ُدّمــرت  التــي 
تســكن يف إيجــارات مؤقتــة وفرتهــا لهــا 

منظات إغاثية.
وحذرت من حالة اليأس واإلحباط لدى 
الحصــار  مواصلــة  بســبب  املواطنــن 
وعــدم تحســن الحيــاة يف غــزة، فضــا 
والبطالــة  الفقــر  معــدالت  ارتفــاع  عــن 
قيــود  أن  إىل  منبهــة  قياســية،  ألرقــام 
االحتــال وعدواناته العســكرية األربعة 
بأزمــة  تســببت   ،2008 منــذ  الواســعة 
نقــص يف التيــار الكهربــايئ، وفاقمــت 

تردي الظروف املعيشية لألهايل.
غــزة  قطــاع  أهــايل  إن  مولــر  وأكــدت 
التــي  العديــد مــن املهــارات  ميتلكــون 
متّكنهــم مــن العمــل، وهــم بحاجــة إىل 
فرصــة للعيــش بكرامــة، مــع دخــل كاٍف 

يتطلــب  ذلــك  وأن  أرسهــم،  إلعالــة 
األشــخاص  عــى  الحصــار  تخفيــف 

والبضائع، لضان انتعاش االقتصاد.
وبشــأن الزراعــة، نبهــت إىل أن مزارعــي 
تشــكل  التــي  الحدوديــة"  "املناطــق 
الســلة الغذائيــة اإلســراتيجية لســكان 
االحتــال،  مــن  تــررا  األكــر  هــم  غــزة 
يواجهونهــا  التــي  التحديــات  أهــم  وأن 
تدهور اآلبار الزراعية ومشكات الري، 
وارتفــاع تكلفــة الحلــول البديلــة للطاقــة 
كألواح الخايا الشمسية التي ال ميكن 
للسكان تحملها، ونقص املواد الازمة 
إلعــادة تأهيــل الدفيئــات الزراعيــة التي 

تدمرها اآلليات اإلرسائيلية.
وأردفــت أن العــدوان العســكري الــذي 
عــى  الحدوديــة  املنطقــة  تشــهده 
مــدى عقــد مــن الزمن أثر بشــكل مبارش 
املزارعــن  عيــش  ُســبل  عــى  وعميــق 
مشــرة  هنــاك،  االقتصــادي  ورفاههــم 
إىل أن "الصليــب األحمــر" ســاعد يف 
مــن  70 يف املائــة  نحــو  تأهيــل  إعــادة 
 300 100 إىل  بــن  الواقعــة  األرايض 
مــر مــن الســياج الفاصــل، مبــا يشــمل 
مبســاعدة  االحتــال  مخلفــات  إزالــة 
وزارة  يف  املتفجــرات  هندســة  دائــرة 
األرايض  وتســوية  بغــزة،  الداخليــة 
والحــرث والزراعــة، ومرافقــة املزارعــن 

يف أثناء الحصاد.
األوضاع الصحية

منهجيــة  مشــاكل  غــزة  قطــاع  ويواجــه 
الرعايــة  جــودة  عــى  تؤثــر  خطــرة 
الصحيــة املتاحــة للمواطنــن، مبــا يف 

وكبــار الســن عــى حــد ســواء. ونقلــت 
عــن األمــم املتحــدة أن 9 مــن بــن كل 
مــن  يعانــون  باتــوا  بغــزة  أطفــال   10

صدمة ما بعد العدوان.
وأوضحــت أن األطفــال الذيــن يشــّكلون 
وتقــل  املجتمــع  تعــداد  نصــف  نحــو 
يف  عانــوا  عامــا،   18 عــن  أعارهــم 
 4 مــن  حياتهــم  مــن  األكــر  الجــزء 
عدوانــات عســكرية إرسائيليــة واشــعة، 
أن  مؤكــدة  متعــددة،  وتصعيــدات 
جهودهــا  تواصــل  األحمــر"  "الصليــب 
القــدرات  تعزيــز  يف  للمســاعدة 
الحتياجــات  لاســتجابة  املحليــة 

أرشيف   الدمار الذي خلفته  آلة الحرب الصهيونية خال الحرب األخرة عى غزة 

ذلــك األطفــال الذيــن يشــكلون 48 ٪ 
مــن املجتمــع، بحســب مولــر، مضيفــة 
نقــص  بــن  تــراوح  املشــاكل  هــذه  أن 
املزمنــة،  األمــراض  لعــاج  األدويــة 
التــي  املســتمرة  املاليــة  واألزمــة 
تفاقمــت بســبب الحصــار اإلرسائيــي، 
عــدوان  وعواقــب  كورونــا،  وتبعــات 

مايو.
عــى  أثــرت  الفقــر  حالــة  أن  وتابعــت 
وقــوة  للمواطنــن  التغذيــة  مســتويات 
جهــاز املناعــة لديهــم، وعــدم قدرتهــم 
يف  املتوفــرة  غــر  األدويــة  رشاء  عــى 
املستشــفيات، غــر أن تفــي جائحــة 
كورونــا خال العامن املاضين خلف 
أثــرا ســلبيا كبــرا عــى النظــام الصحــي 

املنهك أصا.
اإلبقــاء  الصعــب  مــن  أن  وأوضحــت 
عــى النظــام الصحــي بغــزة عــى مــا هو 
عليه، يف ظل احتاالت تزايد التعداد 
عــى  املفــروض  والحصــار  الســكاين 

حركة البضائع واألفراد.
وبشــأن الجانــب النفــي، قالــت مولــر 
املرئيــة  غــر  النفســية  النــدوب  إن 
اإلرسائيــي  العــدوان  عــن  الناجمــة 
املتكــرر يضــع عبئــا إضافيــا عــى عاتــق 
أهــايل قطــاع غــزة، مشــرة إىل أنــه بعــد 
حجــم  بــات  األخــر  العــدوان  انتهــاء 
األفــراد  منهــا  يعــاين  التــي  الصدمــات 
فــإن  هائــا، خاصــة ملــن فقــد أحبــاءه، 

الحزن واألمل يبقى عالقا يف الذاكرة.
يــردد  أثــرا  تــرك  العــدوان  أن  وذكــرت 
األطفــال  نفــوس  يف  لســنوات  صــداه 

الصحة النفسية للمواطنن، فضا عن 
تعزيزهــا برامــج الصحــة النفســية عــى 

مستوى املجتمع.
مخلفات العدوان

مخلفــات  خطــر  مــن  مولــر  وحــذرت 
تنفجــر  مل  التــي  وذخائــره  االحتــال 
واأللغام األرضية عى حياة املواطنن، 
الثاثــة  الســنوات  خــال  أنــه  موضحــة 
غــر  ذخائــر  عــن  اإلبــاغ  تــم  املاضيــة 
عــى  شــهريا،  واحــدة  ملــرة  منفجــرة 
امُلقلــق  بـ"األمــر  ذلــك  واصفــة  األقــل، 

للغاية".
تــزّود  األحمــر"  "الصيــب  أن  وذكــرت 

وزارة  يف  املتفجــرات  هندســة  دائــرة 
الداخلية، والدفاع املدين، باملعدات 
والخــرة  والوقــود  األساســية  التقنيــة 
ومســاعدتهم  قدراتهــم  لرفــع  البرشيــة 

يف إزالة الذخائر غر املنفجرة.
وأضافــت أن اللجنــة الدوليــة ســاهمت 
خــال الســنوات املاضيــة بالتعــاون مــع 
الفلســطيني  األحمــر  الهــال  جمعيــة 
ووزارة الربيــة والتعليــم بغزة يف توعية 
الذخائــر  مبخاطــر  املحــي  املجتمــع 
عــدد  أن  إىل  الفتــة  املنفجــرة،  غــر 
املســتفيدين من جلســات التوعية زاد 

عن 130 ألف شخص.

منطقة السياج الفاصل سلة غذائية إستراتيجية واالحتالل يلتهمها

مديرة "الصليب األحمر" بغزة: 
المدافـــع سكتت ومعانــاة المواطنني تتفاقـــم

مباحث 
التموين 

تنفذ جوالت 
ميدانية 

عىل 
محطات 

تعبئة الغاز 
غزة/ فلسطن:

التمويــن  مباحــث  دائــرة  نفــذت 
قطــاع  محافظــات  يف  بالرشطــة 
غــزة، جوالت ميدانية برفقة الهيئة 
املاليــة  بــوزارة  للبــرول  العامــة 
ووزارة االقتصاد؛ ملتابعة محطات 
توزيــع وتعبئــة غــاز الطهــي، ومنــع 
االحتكار أو استغال املواطنن.

التمويــن،  مباحــث  وأوضحــت 
يف بيــان، أمــس، أنــه جــرى متابعــة 
توفــر الكميــات املطلوبــة مــن غاز 
الطهــي للمواطنــن يف املحطــات 
الرئيســة، والتنبيــه عــى أصحابهــا 
بتلبيــة احتياجــات املواطنــن مــن 
الغاز، والتحي باملسؤولية وعدم 
األجــواء  اســتغال  أو  االحتــكار 
الطلــب  فيهــا  يزيــد  التــي  الحاليــة 

عى الغاز.
الغــاز  تعبئــة  محطــات  وحــذرت 
التاعــب  مــن  واملوزعــن 
واســتغال  الغــاز  أســعار  يف 
ظــل  يف  ســيا  وال  املواطنــن، 
للبــرول  العامــة  اإلدارة  تأكيــد 
الكميــات  توفــر  املاليــة  بــوزارة 
قطــاع  يف  الغــاز  مــن  املطلوبــة 
احتياجــات  لســد  يكفــي  مبــا  غــزة 

املواطنن.
أن  التمويــن  مباحــث  وأكــدت 
املوزعــن  ســتتابع  طواقمهــا 
ومحطــات تعبئــة الغــاز، وســُتحيل 
أي مخالف إىل الجهات املختصة 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.

غزة/ األناضول:
قالت مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب 
األحمــر فــي قطــاع غــزة مريــم مولــر: إن أوضــاع 

المواطنين االقتصادية والمعيشية تزداد تفاقًما 
عــدوان االحتــالل اإلســرائيلي  مــا خلفــه  بســبب 
الواســع علــى القطــاع فــي مايــو/ أيــار الماضــي، 

مشيرة إلى أن األراضي المتاخمة للسياج الفاصل 
المحتــل  أن  إال  للمواطنيــن،  غذائيــة  ســلة  تعــد 

يلتهمها وال يسمح لألهالي باستثمارها.

غزة/ أدهم الرشيف:
اعتاد إبراهيم شملخ تنفيذ مهام إنقاذ 
مواطنن غرقوا يف موسم االصطياف، 
يف إطــار عملــه املمتــد منــذ 20 عاًمــا، 
أسهم فيها يف إنقاذ مئات األرواح من 
الغــرق يف بحــر غــزة، لكــن انتهــاء هــذا 
هــذا  مهــام  انتهــاء  يعنــي  ال  املوســم 

الرجل.
 كان شــملخ البالغ )49 عاًما(، ويعمل 
رئيًسا لشعبة اإلنقاذ البحري يف بلدية 
غــزة، مســؤواًل عــن تنفيذ مهمة من نوع 
آخــر؛ حيــث غــاص فيهــا لســاعات يف 
ُيــرى يشء  ال  بالوحــل،  ميــاه مخلوطــة 

من أعاقها يوم األربعاء املايض.
ذلــك،  فعــل  عــى  مجــًرا  شــملخ  كان 
ألنــه ال مجــال أمــام أطقــم وفــرق بلديــة 
الشــيخ  بركــة  ميــاه  لترصيــف  غــزة 
املمتلئــة  املدينــة،  شــال  رضــوان 
مبيــاه األمطــار، ســوى تنظيــف األماكــن 
املخصصة لتمرير املياه إىل مضخات 

الركة قبل دفعها إىل بحر غزة.
والقنــاع  البدلــة  شــملخ  ارتــدى 
املخصصــنْ للغــوص قبــل أن يغــوص 

يف إحدى زوايا الركة املمتلئة.
يقــول  كــا  العميلــة  مــن  الهــدف  كان 
إزالــة  "فلســطن"،  لصحيفــة  شــملخ 
امليــاه  ممــر  تغلــق  التــي  النفايــات 
املــؤدي إىل غرفــة خاصــة تتجمــع فيهــا 
ميــاه نظيفــة مــن األوســاخ قبــل إدخالها 
الخاصــة  الخمــس  املضخــات  إىل 
بالركة، والتي تعد من كرى مضخات 

املياه يف قطاع الساحي.
وتتوىل هذه املضخات مسؤولية ضخ 
ميــاه األمطــار املتجمعــة يف الركة إىل 

شاطئ بحر غزة.
لكن مع املنخفض األخر مل يرِس ضخ 
بســبب  املعتــادة  اآلليــة  وفــق  امليــاه 
النفايــات التــي ســحبتها ميــاه األمطــار 
بركــة  يف  للتجميــع  طريقهــا  يف  وهــي 
الشــيخ رضوان، وســببت إغــاق منافذ 
مخصصــة ملــرور املياه إىل املضخات 

بعد تصفيتها من النفايات.
وأضاف شملخ: أنه استطاع يف غضون 
ســاعات تنظيــف مــكان مرور املياه من 
النفايــات، وبعدهــا مرت املياه برسعة 

كبرة وتم ضخها إىل البحر.
ويبــدو شــملخ -مــن ســكان حــي الشــيخ 
ســعيًدا  غــزة-  مدينــة  جنــويب  عجلــن 
مخاطــر  يــدرك  وهــو  مهمتــه،  بإنجــاز 
عــدم ترصيــف ميــاه األمطــار عى حياة 
مــن  انطاًقــا  غــزة  بحــر  إىل  املواطنــن 

الركة.
رضــوان  الشــيخ  بركــة  ميــاه  وكانــت 

مســتحيل،  الركــة  يف  امليــاه  ممــرات 
يبــدو  وهــو  إنجــازه،  اســتطاع  فإنــه 
لتنفيــذ  االســتعداد  أهبــة  عــى 
الشــتاء  موســم  يف  جديــدة  مهــات 
واملنخفضــات الجويــة، مــن شــأنها أن 

تحفظ حياة املواطنن.
أكــر  يف  رضــوان  الشــيخ  بركــة  وتقــع 
منطقة انخفاًضا يف مدينة غزة، وهذا 
إليهــا  مــا يجعــل وصــول ميــاه األمطــار 
منســق  بحســب  رسيًعــا،  وامتاءهــا 
لجنة الطوارئ يف بلدية غزة م. أحمد 

أبو عبدو.
عبــدو  قــول  وفــق  الركــة  وتجمــع 
األمطــار  ميــاه  "فلســطن"،  لصحيفــة 
مــن  واســعة  ومناطــق  غــزة  مدينــة  مــن 
مخيــم جباليــا، شــايل القطــاع، وذلك 
إمــا عــن طريــق شــبكات ترصيــف ميــاه 
األمطــار، وإمــا امليــاه القادمــة من برك 

تجميع أخرى ممتلئة.

لركــة  االســتيعايب  الحجــم  أن  وبــن 
ألــف  لـــ600  يصــل  رضــوان،  الشــيخ 
كــوب مــن امليــاه، مســاحتها يف القــاع 
إىل  يصــل  الســطح  وعنــد  دومًنــا،   56

80 دومًنا.

وبن أن الركة قادرة عى تجميع مياه 
ا )من القاع  األمطار حتى 11 مًرا رأسيًّ
إىل ســطحها(، مشــًرا إىل أن البلديــة 
منســوب  ارتفــاع  عــدم  عــى  تحــرص 

املياه أكر من 7 أمتار.
موجــودة  ميــاه  مضخــات   5 أن  وبــن 
يف بركــة الشــيخ رضــوان، مســؤولة عــن 
تفريــغ امليــاه إىل البحــر، وهــي قــادرة 
الســاعة يف  مــدار  عــى  العمــل  عــى 
أوقــات الــذروة، ويف حينه تكون قادرة 
امليــاه  ارتفــاع  مســتوى  إنقــاص  عــى 

مًرا واحًدا كل 24 ساعة.
عــن  امليــاه  ارتفــاع  أن  إىل  ــه  ونبَّ
املنســوب الطبيعــي للركــة، قد يؤدي 
وأكــد  املجــاورة،  املنطقــة  غــرق  إىل 
رضورة إسهام املواطنن يف مساعدة 
البلدية بعدم إلقاء النفايات والعوالق 
ميــاه  تجرهــا  ال  حتــى  الشــوارع،  يف 
األمطار يف طريقها إىل برك التجميع، 
مــا يــؤدي إىل إغاق املمرات املؤدية 
إىل املضخات، وكذلك مصارف مياه 

الرصف الصحي.
ال  أنــه  البلديــة  يف  املنســق  وأجــزم 
الشــيخ رضــوان  بركــة  مــن طفــح  خــوف 
بعد املنخفض الذي تأثر به قطاع غزة 
وذلــك  األخريــن،  األســبوعن  خــال 
بســبب عمــل مضخــات الركــة بكفــاءة 
كاملــة أوصلــت ارتفاع املياه فيها إىل 

أقل من مر واحد.

يف  املواطنــن  منــازل  عــى  طفحــت 
حــي املنــارة املعــروف مبنطقــة النفق، 
خــال  رضــوان،  الشــيخ  حــي  رشق 
بــه  تأثــرت  الــذي  "أليكســا"  منخفــض 
كانــون  ديســمر/  يف  كلهــا  املنطقــة 
كاملــة  مناطــق  وأغــرق   ،2013 األول 
رافقــت  التــي  األمطــار  كثافــة  بســبب 

هذا املنخفض البارد.
عــى  حريًصــا  شــملخ  كان  ولذلــك 
تنظيــف ممــرات امليــاه حتــى ال تتكــرر 
كان  إذ  "أليكســا"،  منخفــض  فاجعــة 
أحد القامئن عى إدارة األزمة آنذاك 
واملشاركة يف إنقاذ حياة املواطنن. 
جلــب  يف  حينهــا  أســهم  إنــه  وقــال 
قوارب من شاطئ بحر غزة إىل منطقة 
النفــق إلجــاء املواطنــن مــن منازلهــم 
وكبــار  األطفــال  فئتــي  خاصــة  الغارقــة 

السن.
تنظيــف  أن  يــدرك  شــملخ  أن  ورغــم 

طولكرم-غزة/ جال غيث:
أزمــة  تظهــر  صيــف،  أو  شــتاء  فصــل  كل  بدايــة  مــع 
انقطــاع التيــار الكهربــايئ واضحــة يف مدينــة طولكــرم 
وبلــديت بلعــا وكفــر اللبــد، بالضفة الغربيــة املحتلة، 
وتتســبب يف حالة غضب لدى املواطنن الذين ال 
يزالــون ينتظــرون تنفيــذ حكومــة اشــتية وعودها بحل 

األزمة.
ونظًرا لتواصل تلك األزمة، علت نداءات املواطنن 
الذيــن خرجــوا مســاء األربعــاء املــايض إىل الشــارع، 
مخيــم  مدخــل  عــى  الســيارات  إطــارات  وأشــعلوا 
التيــار  انقطــاع  بســبب  الطريــق  وأغلقــوا  طولكــرم، 
الكهربــايئ عــن عــدة مناطــق يف املدينــة بعــد فصــل 
رئيــس بلديــة كفــر اللبد الخط املزود لطولكرم نتيجة 
االنقطاعات املتكررة للكهرباء يف بلديت بلعا وكفر 

اللبد.
وأزمــة الكهربــاء يف طولكــرم ليســت وليــدة اللحظــة، 
بــل متتــد منــذ ســنن، وذلــك بســبب نقــص القــدرة 
الكهربائيــة عــى تلبيــة احتياجــات املواطنــن األمــر 
الذي دفع بعض األهايل لتشغيل مولدات كهربائية 
أرهقــت جيوبهــم، عــدا عــن تســببها باإلزعــاج، وفــق 

قولهم.
وكانــت األزمــة تقتــرص يف بدايــة األمــر عــى مدينــة 
طولكــرم، وبعــد اســتعانتها بعــدد مــن خطــوط القــرى 

وبلديت بلعا وكفر اللبد انتقلت األزمة إليها.
الحل أو الرحيل

وقال املواطن حسن أبو حسيب من مدينة طولكرم 
األربعــاء يف  مســاء  اعتصمــوا  املواطنــن  مئــات  إن 
الشــارع وأشــعلوا إطارات الســيارات، احتجاجا عى 
مســؤولياتهم  تحمــل  إىل  الجميــع  ولدعــوة  األزمــة، 

لحلها.
لصحيفــة  حديــث  يف  حســيب  أبــو  واســتغرب 
أعــوام   10 طــوال  األزمــة  اســتمرار  مــن  "فلســطن" 
ماضيــة وعــدم حلهــا، وتســببها يف تلــف العديــد مــن 
األجهــزة الكهربائيــة للمواطنــن ولجــوء بعضهــم إىل 

منازلهــم،  إلنــارة  املرتفعــة  التكلفــة  ذات  املولــدات 
رغــم أصواتهــا املزعجــة، داعيــا حكومــة اشــتية لحــل 

األزمة أو الرحيل.
وتســاءل: "إذا مل تحــل الســلطة أزمــة مســتمرة منــذ 

10 أعوام فكيف ستحل قضية شعب؟".

اشــتية  حكومــة  شــعبان  عيــى  املواطــن  واتهــم 
باتبــاع أســلوب املاطلــة والتســويف يف إنهــاء أزمــة 
الكهربــاء، وعــدم اإليفــاء بتعهداتهــا لحــل املشــكلة 

املتفاقمة.
وقــال شــعبان لـ"فلســطن": "اســتبرشنا بوعــد رئيــس 
الحكومــة محمــد اشــتية ورئيــس ســلطة الطاقــة ظافــر 
ملحــم، بحــل جــذري للمشــكلة بفــرة أقصاهــا نهايــة 
عــام 2019"، يضيــف ســاخًرا: "انتهــى عــام 2019 

وأصبحنا يف عام 2022 وال يزال الوعد كا هو".
وكان اشــتية وعــد خــال زيــارة ملدينــة طولكــرم عــام 
الكهربــاء يف املدينــة  بحــل رسيــع ملشــكلة   2019

بفرة أقصاها نهاية ذلك العام.
من جهتها، قررت حركة فتح إقليم طولكرم، مقاطعة 
االنتخابــات القرويــة املجتــزأة املقبلــة بســبب أزمــة 

انقطاع التيار الكهربايئ.
الكهربــاء  مشــكلة  إن  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
تكمــن يف نقــص القــدرة املطلوبــة للمحافظــة وهــي 
تقــدر بـــ٤٠ ميجــا واط، املقــرر تزويدنــا بها من ســلطة 
الطاقــة، مشــرة إىل أن مشــكلة الكهربــاء هــي قضيــة 
معقدة، وأن هناك تعطيا مقصودا ومتعمدا لعدم 
بــأي  هــذه املشــكلة، وعــدم تطويــر املحافظــة  حــل 

شكل من األشكال.
وأكدت أنه ال مجال للحلول املؤقتة والرقيعية كإبر 
للتخديــر، وليــس هنــاك منظور لحل حقيقي وعمي 
عــى أرض الواقــع يك يســعف مدينــة طولكــرم التــي 
الكهربــاء  نقــص  نتيجــة  الدامــس  الظــام  تعيــش يف 
التــي يحتــاج إليهــا كل مواطــن مريــض ومعاىف، وكل 
حــل  إىل  داعيــة  وطفــل،  أم  وكل  ومــدرس  طالــب 

جذري ونهايئ.

المواطنون يشعرون بالغضب من إهمالها األزمة
حكومة اشتية.. وعود بحل

أزمة كهرباء طولكرم دون تنفيذ
تنظيف بركة الشيخ رضوان..

مهمة مستحيلة "يف الوحــل" تمت بسالم

) تصوير / يارس فتحي ( بركة الشيخ رضوان   
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

هــذا  لتنفيــذ  األيــام  هــذه  مجــددا  ليعــود  تنفيــذه،  ومنــع  املــروع 
املروع تحت مربرات جديدة، وضمن سياســة مختلفة من خالل 
تجــزيء هــذا املخطــط الشــامل إىل عــدة مخططــات صغــرة مغلفــة 
باعتبــارات قانونيــة وتنظيميــة يســوقها االحتــالل، لكنــه يف الحقيقــة 

يعيد وبشكل حقيقي تنفيذ مروع أو "مخطط برافر_بيغن". 
حيــث يســارع االحتــالل حاليــا يف تنفيذ مروع التشــجر )تحريش 
الصحراء( والذي بدأ يف الســنوات األخرة، وكان يســتهدف أطراف 
النقب شــاال وجنوبا ومؤخرا امتد املروع إىل التشــجر يف قرى 
النقــب العربيــة ليخــرق مــا تبقــى مــن األرايض الزراعيــة يف القــرى 
مســلوبة االعــراف بهــدف الســيطرة الكاملــة عليهــا، وذلــك لتعزيــز 
حضــوره ودعــم مشــاريعه االســتيطانية ومنــع الفلســطينيني مــن حــق 
االنتفــاع أو الوجــود فيهــا وحــر وجودهــم يف أضيــق وأصغــر بقعــة 

جغرافية.
وتظهــر أهــداف االحتــالل املبــارشة والتــي نلخصهــا يف عــدة نقــاط 
إىل 1_عــزل النقــب عــن محيطهــا العــريب والتضييــق عــى الســكان 
وتغيــر هويــة املنطقــة، 2_اســتثار تلــك املناطق وتعزيــز الحضور 
اقتصاديــة،  نــواٍح  مــن  األرايض  تلــك  مــن  واالســتفادة  االســتيطاين 
3_تعزيــز الوجــود العســكري وإحــكام الســيطرة مــن خــالل املواقــع 

واملراكز العسكرية التي يتم إنشاءها لخصوصية تلك املنطقة من 
النواحي األمنية خصوصا مع مر واألردن، 4_إفساح املجال أمام 

تنفيذ مشاريع كربى منها مخطط السكة الحديد.

وعليه فإن الهوة من املستحيل تجسرها.
أن  فباعتقــادي  الحــوارات،  تلــك  يف  املشــاركة  الفصائــل  بقيــة  أمــا 
ذهابهــا للجزائــر هــو دعــم ألحــد املســاَرين آنفــي الذكــر، فــال ثالــث 
لها، إما مســار املقاومة الذي تتزعمه حاس، وإما مســار االرتباط 

مع االحتالل الذي ال تزال تتخبط به فتح منذ عام 1993. 
ولكن ملاذا مل يحدد الرئيس الجزائري موعدا للمؤمتر املرتقب؟ إن 

عدم تحديد املوعد له سببان:
األول: عــدم ثقتــه بــأن الفصائــل ســتجتمع عــى أرضيــة واحــدة عــى 
غــرار جولــة املصالحــة يف القاهــرة العــام املــايض يف ظــل الــرخ 
الكبــر بــني املســار الــذي وضعــت فتــح نفســها فيــه، واملســار الــذي 
يجمــع عليــه كل الفلســطينيني، ونظــًرا لنقــاط االختــالف الكبــرة التي 

مل تحلها أكرث من 15 سنة من الحوارات.
الثــاين: أن الرئيــس الجزائــري ســينتظر نتائج املشــاورات التي يجريها 

املسؤولون الجزائريون مع الفصائل كل عى حدة.
وبناء عى ما سبق، من املمكن القول إنه عى الرغم من خصوصية 
عــن  تختلــف  الجولــة  هــذه  وأن  الفلســطينيني  دعــم  يف  الجزائــر 
القضيــة،  بهــا  مــرت  التــي  والظــروف  التوقيــت  حيــث  مــن  ســابقاتها 
خاصــة بعــد معركــة ســيف القــدس والغليــان الــذي تعيشــه الســجون 
ســتكون  الجزائــر  محطــة  فــإن  املحتلــة،  والضفــة  والقــدس  والنقــب 
مضيعة للوقت إن مل يتفقوا عى إســراتيجية واضحة عى مقاومة 

تــردد،  دون  مــن  الصهيونيــة  السياســة  مــع  ومتفاعلــة  منســجمة 
فهي تفتح لها كل باب موصود بالدوالر تارة، وبالنار تارة أخرى، 
التعذيــب ضــد  أنــواع  الــذي ميــارس االحتــالل كل  الوقــت  يف 

فلسطني وأهلها.
قرأنــا مؤخــرًا قصــة ألحــد األطفــال وردت يف املنهــاج اإلمــارايت 
مزرعــة  أمــام  مبتســًا  يقــف  يــويس"،  الجديــد  "جارنــا  بعنــوان 
أنــت؟  مــن  وتســأله:  نــور  اإلماراتيــة  الطفلــة  فــراه  حيوانــات، 
اللعــب معــي؟ اختفــت ابتســامة "يــويس" وهــرب،  هــل تريــد 
ومــن خــالل أطفــال الجــران علمــت نــور أن "يــويس" هــو طفــٌل 
إرسائيــي جــاء مــن "تــل أبيــب" مــع أهلــه، ويبقــى وحيــدًا طــول 
الوقــت، فاســتغربت وأخــربت أباهــا، فطالبهــا بدعوتــه للعــب، 
ردت بأنها فعلت، لكنه مل يستِجب، طالبها بأن حاويل وقدمي 

له قطعة حلوة كبادرة حسن نية، فهو غريب وال يعرف أحد.
فهــي  بامتيــاز،  سياســيًا  نصــًا  ســيجدها  القصــة  يتأمــل يف  مــن 
الجيــل الجديــد عــى أن "اإلرسائيــي" يحــب  تؤســس لتنشــئة 
الحيــاة والطبيعــة، ويبتســم وهــو خجــول، وعلينــا أن نتقــرب منــه 
وُنقربــه لنــا، لنخرجــه مــن حالــة العزلــة التــي فرضهــا عليــه بعضنــا 
الذي ال يفقه يف علم اإلنسان والسياسة، ومن املؤكد طبعًا أن 
املعلــم ســيذكر للطلبــة الحديــث النبــوي الــذي يويص املســلم 

يشــكل النقــب قرابــة نصــف مســاحة فلســطني التاريخيــة مبســاحة 
تصل إىل نحو 14 ألف كيلو مر مربع، وفعليا يعيش الفلسطينيون 
اليوم عى مساحة تقدر بـ 400 ألف دونم من أرايض النقب، وهذا 
ما يعادل %3 من هذه املســاحة، لكن االحتالل يحاول قضم مزيد 
مــن األرايض وصــوال للســيطرة عــى كامــل املنطقــة، وذلــك دون أي 
املطالبــة  االحتجاجــات  وحتــى  واملطالبــات  الدعــوات  لــكل  اعتبــار 
تعــداد  بــأن  يــدرك  االحتــالل  ألن  املســتمر؛  العــدوان  هــذ  بوقــف 
الســكان الحــايل الــذي وصــل إىل أكــرث مــن 300.000 ألــف نســمة 

ا. ا كارثيًّ ا عى مروعه وتهديًدا دميوغرافيًّ يشكل خطًرا حقيقيًّ
مــا  لتدمــر  هــي محاولــة  الحاليــة  العدوانيــة  اإلجــراءات  فــإن  لذلــك 
يقــارب 40 قريــة بدويــة يقطنهــا مــا يقــارب 40 ألــف نســمة، وذلــك 
بحجة تنظيم وضع القرى العربية، من خالل حر أهايل القرى يف 
تجمعــات ســكانية جديــدة مختلفــة متامــا عــن الواقــع الحــايل، لكــن 
يف الحقيقــة فــإن الهــدف املركــزي هــو الســيطرة عــى أكــرب قــدر مــن 
هذه املســاحة لتنفيذ مشــاريع عدة منها: )مصانع، ســكك حديد، 

قواعد عسكرية وغره من املروعات األخرى(.
ولــو اســتعرضنا املــروع الــذي ُأِقــر يف عــام 2013 يف الكنيســت، 
والذي أطلق عليه "مخطط برافر_بيغن" والذي هدف إىل السيطرة 
عــى 850 ألــف دونــم مــن أرايض النقــب، وأدى طرحه يف حينه إىل 
موجة من الغضب واالحتجاجات العارمة يف أرايض الـ 48، وأسفر 
ذلك عن مواجهة مبارشة مع االحتالل؛ األمر الذي أدى إىل إسقاط 

الرئيــس  أعلــن  املــايض،  األول  كانــون  ديســمرب/  مــن  الســادس  يف 
الجزائري عبد املجيد تبون نية بالده استضافة مؤمتر جامع للفصائل 
الفلسطينية، ومل يحدد موعًدا له، بل اكتفى بقوله "قريبا"، وأرسل 
دعــوات إىل الفصائــل املهمــة يف الشــارع الفلســطيني، فــأرسع كل 
مشــاورات  يف  للمشــاركة  الجزائــر  إىل  ميثلــه  مــن  النتــداب  فصيــل 

ونقاشات ومحاورات قبيل ذاك املؤمتر املنشود.
والجهــاد  وفتــح،  )حــاس،  املدعــوة  الســتة  الفصائــل  مســارعة 
إرســال ممثليهــا، مل  العامــة( إىل  والقيــادة  والجبهتــان،  اإلســالمي، 
يكن من باب حرصها عى املصالحة بقدر ما هو إبراز أهميتها وأنها 
صاحبــة ثقــل كبــر يف الشــأن الفلســطيني، وحتــى ال يقــال إنهــا َمــن 
عّطلت جهود توحيد الشعب، إضافة إىل أشياء مبطنة لكل فصيل، 
قــد ذهبــت  أن حــاس  العربيــة، فربأيــي  القمــة  اقــراب  مــع  خاصــة 
للجزائــر ولديهــا كامــل اإلرصار عــى إمتــام املصالحــة الفلســطينية، 
وبخاصــة مــع ارتفــاع أســهمها يف الشــارع الفلســطيني عقــب معركــة 

سيف القدس.
أمــا فتــح التــي تهــاوى مروعهــا، فذهبــت للجزائر لتحــاول املحافظة 
عــى وجودهــا معتمــدة عــى ارتباطهــا باالتفاقــات التــي أبرمتهــا مــع 
االحتالل، وهو ما يبينه ابتعاثها محمد املدين رئيس لجنة التواصل 
مــع املجتمــع اإلرسائيــي عــى رأس وفدهــا، مــا يدلــل عــى أنهــا لــن 
تتخــى عــن االحتــالل عــى حســاب اقرابهــا مــن حــاس ومــن معهــا، 

ســليان الهذالــني، مســٌن فلســطينٌي، مل يكــن معروفــًا، ليــس له 
حســاب يف الفيســبوك أو يف أرصدِة البنوك، وقَف أمام جنود 
االحتالل الصهاينة، وقال كالمًا مل يستطع زعاء تقف الصقور 
عــى شــواربهم الطويلــة، وعــى أكتافهــم تنــام نجــوم تســد عــني 
الشمس، وما قاله: إن تل الربيع لنا، واللهم ارزقني الشهادة.

"تــل  األصــي ملدينــة  االســم  هــي  يعــرف،  ال  ملــن  الربيــع  وتــل 
أبيب"، الذي أطلقه الصهاينة عليها بعد احتاللها عام 1948، 
وهــي كغرهــا مــن املــدن الفلســطينية التي غّروا أســاءها ظنًا 

منهم أن تغير املباين يعني تغير املعاين. 
ذلــك مبناهــج  مــا عالقــة  لكــن  هــذا عرفنــاه،  قــد يســأل ســائل، 

التعليم اإلماراتية؟
لــو تأملنــا يف السياســة الصهيونيــة نــرى أن أســمى أمانيهــا قــواًل 
وفعــاًل، اخــراق الوعــي العــريب، فوجــدت أن أفضــَل طريقــٍة هــي 
املناهُج التعليمية، لذا تراقب وتتابع، بل وتتدخل يف صياغة 
املناهــج التعليميــة العربيــة، وإثارة الرأي العام الدويل يف وجه 
ه ضدهــا وُتدخلــه يف بوابــة "التشــجيع عــى اإلرهــاب  َتُعــدُّ مــا 
والعنف ومعاداة السامية"، وقد سبق أن تدخلت لحذف آيات 

تدعو للجهاد، وتم لها ذلك يف بعض الدول. 
نجدهــا  اإلماراتيــة،  الخارجيــة  السياســِة  يف  أيضــًا  تأملنــا  ولــو 

وقــد كانــت أبــرز القــرى التــي اســُتهِدفت يف بــر الســبع: "الرويــس، 
وقــرى  الوطــن،  خربــة  هــداي،  بــر  ســعوة،  الزرنــوق،  الحــام،  بــر 
األطرش"، لكن األهايل يف تلك املناطق مل يستســلموا إلجراءات 
االحتــالل العدوانيــة وانخرطــوا يف مواجهــة مبــارشة عــى الرغــم مــن 
التهديــد واملالحقــة واالعتــداءات الوحشــية، ومــا زالــوا يرفضون أي 
تغيــر يطــرأ يف مناطقهــم، وصعــدوا من حــدة املواجهة ورفضوا أي 
عــروض تطــرح عليهــم متمســكني بأرضهــم يف مواجهــة كل أشــكال 

العدوان.
لتوحيــد  إضافيــة  فرصــة  شــكل  شــك  وبــال  حاليــا  يجــري  مــا  لكــن 
الفلســطينيني يف الضفــة وغــزة والقــدس والـــ 48 خلــف أهلنــا يف 
النقب، فقد سادت حالة من التفاعل والتضامن واملساندة لحالة 
ورفضــا  لصمودهــم  تعزيــزا  وذلــك  النقــب،  يف  القامئــة  املواجهــة 
لــكل أشــكال العــدوان، ويف الوقــت ذاتــه أثبتــت بــأن هــذا االحتــالل 
لــن  ال ميكــن أن يتوقــف عــن عدوانــه، وأن مشــاريعه االســتعارية 

تتوقف إال من خالل فتح مواجهة شاملة يف كل املناطق.
أو وقــف هــذه املشــاريع،  لــن تفيــد يف منــع  لغــة االســتجداء  وأن 
بــأي  خصوصــا بعــد تخــاذل أصحــاب مــروع التســوية عــن القيــام 
دور وطنــي ميكــن أن يوقــف الهجمــة العدوانيــة اإلرسائيليــة، لذلــك 
فــإن التعويــل فقــط عــى اســتمرار املواجهــة وتحشــيد كل الطاقات 
لتعزيــز صمودهــم لتكــون مهمــة العــدو شــاقة وخطرة أمام اســتعداد 

الفلسطينيني والتفافهم خلف أهايل النقب.

االحتالل.
هذه اإلســراتيجية فهمتها والدة األســر نارص أبو حميد حني نادت 
عــى محمــد الضيــف قائــد أركان املقاومــة إلنقاذ ابنهــا، هي مل تناِده 
لشــخصه، بــل نادتــه ألنــه يــرأس أكــرب مــروع ملقاومــة االحتــالل يف 
االحتــالل،  ســجون  مــن  األرسى  تخليــص  يف  تاريــخ  ولــه  فلســطني، 
وســبق أن أمــر بإطــالق الصواريــخ انتصــاًرا ألهــايل الشــيخ جراح، حتى 
بــات االحتــالل يخــى مــن هــذه النــداءات، وأصبــح يفكــر يف كيفيــة 

الرد عى أي تدخل من الضيف وجناحه العسكري.
وهــذا مــا أجــرب يــوين بــن مناحيــم، الضابــط اإلرسائيــي الســابق يف 
جهاز االستخبارات العسكرية -أمان، عى القول: إن هذه النداءات 
الكبــر  التعزيــز  عــى  تشــهد  للضيــف  دامئــا  املوجهــة  الفلســطينية 
ملكانــة حــاس التــي باتــت تنــال املزيــد مــن املصداقيــة واالحــرام 
خالل الســنوات األخرة يف الشــارع الفلســطيني، يف حني يحتقرون 
الســلوك الفاســد للســلطة الفلســطينية، التــي ُينظــر إليهــا عــى أنهــا 
العــام-  األمــن  لجهــاز  التنفيــذي  واملقــاول  االحتــالل،  مــع  متعاونــة 

الشاباك، يف الضفة الغربية.
فإذا كان االحتالل وقادته بدؤوا يشعرون بالقلق من مناداة الشعب 
الفلســطيني بــكل مكوناتــه للضيــف بصفتــه منقــًذا، أفــال يكــون ذلــك 
محمــد  مــروع  أن  يــروا  أن  الجزائــر  للمجتمعــني يف  وحافــزا  دافعــا 

الضيف هو الحل؟ 

بجاره السابع.
نراهــا  الصهيونيــة،  التعليميــة  أجرينــا جولــة عــى املناهــج  ولــو 
مليئة بالحقد عى العرب واملسلمني وتصفهم بأوصاف قذرة، 
وهنــا أستشــهد مبــا قرأتــه للباحــث الصهيوين )يشــعيا هوريم(: 
وجــدان  يف  تتشــكل  العربيــة  للشــخصية  النمطيــة  "الصــورة 
األطفــال اليهــود منــذ الصغــر، فهــو قــاٍس وظــامل ومخــادع وجبــان 
قاتــل  ــاص  وقنَّ ومخــرب  ولــص  وطــاع  وخائــن  ومتلــون  وكاذب 

ومختطف للطائرات ويحرق الحقول".
ويف دراســة تناولــت كتــب األطفــال األدبيــة والقصصيــة جــاءت 
أنفــه  جــروح،  ذو  وجهــه  العينــني،  أحــول  العــريب:  مواصفــات 
أســنانه  عاهــة،  ذو  مــربوم،  شــارب  رشيــرة،  مالمحــه  معقــوف، 

صفراء متعفنة، عيونه تبعث الرعب.
يف  لرســيخه  االحتــالل  يســعى  مــا  بــني  مقارنــة  كانــت  تلــك 
املناهــج العربيــة عــن صورتــه، ومــا يزرعــه يف عقــول أطفالــه عــن 

العرب.
وقبــل الختــام نعــود للشــيخ الشــهيد ســليان الهذالــني، طلــب 
إال  يكــن معلومــًا  اللــه، مل  اللــه بصــدق، فصدقــه  مــن  الشــهادة 
قليــاًل، فصــار بصــدق نيتــه وجرأتــه قدوة للرفاء، وأشــهر من نار 

عى علم.

بطولة أهايل النقب ووحشية االحتالل

محطة الجزائر تضييع للوقت و"الضيف" هو الحل

سليمان الهذالني 
ومناهــــج التعليـــــم اإلماراتيـــــــة

أحمد أبو زهري

مصطفى محمد أبو السعود

لغة االستجداء لن تفيد في منع أو وقف 
هذه المشاريع، خصوصا بعد تخاذل أصحاب 

مشروع التسوية عن القيام بأي دور 
وطني يمكن أن يوقف الهجمة العدوانية 
اإلسرائيلية، لذلك فإن التعويل فقط على 
استمرار المواجهة وتحشيد كل الطاقات 

لتعزيز صمودهم لتكون مهمة العدو 
شاقة وخطرة أمام استعداد الفلسطينيين 

والتفافهم خلف أهالي النقب.

ولو أجرينا جولة على المناهج التعليمية 
الصهيونية، نراها مليئة بالحقد على العرب 
والمسلمين وتصفهم بأوصاف قذرة، وهنا 
أستشهد بما قرأته للباحث الصهيوني 
)يشعيا هوريم(: »الصورة النمطية للشخصية 
العربية تتشكل في وجدان األطفال اليهود 
منذ الصغر، فهو قاٍس وظالم ومخادع 
وجبان وكاذب ومتلون وخائن وطماع ولص 
اص قاتل ومختطف للطائرات  ومخرب وقنَّ
ويحرق الحقول«.

عبد الرحمن يونس

من الممكن القول إنه على الرغم من 
خصوصية الجزائر في دعم الفلسطينيين وأن 
هذه الجولة تختلف عن سابقاتها من حيث 
التوقيت والظروف التي مرت بها القضية، 
خاصة بعد معركة سيف القدس والغليان 
الذي تعيشه السجون والنقب والقدس 
والضفة المحتلة، فإن محطة الجزائر 
ستكون مضيعة للوقت إن لم يتفقوا على 
إستراتيجية واضحة على مقاومة االحتالل.
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العمـــادي يوقـــع اتفاقيــــة مـــع رشكتــــي 
توليـــد وتوزيـــع الكهربـــاء فـــي غــــزة

املشاريع الريادية بغزة رافعة اقتصادية مهمة 
تواجــــه تحديــــات ماليــــة وتسويقيـــة

عامل األعامل الرتيك 
املرصي يدعو لتطوير 
االستثامرات املتبادلة

أنقرة/ األناضول:
دعــا رئيســا اتحــاد الغــرف والبورصــات يف تركيــا، رفعــت هصارجيــكيل 
أوغلــو، واالتحــاد العــام للغــرف التجاريــة يف مرص إبراهيم العريب، إىل 

تطوير االستثامرات املتبادلة بني البلدين.
وعقد هصارجيكيل أوغلو، أمس، اجتامًعا مع إبراهيم العريب والوفد 

املرافق له، يف مقر االتحاد بالعاصمة الرتكية أنقرة.
ويف كلمــة خــال االجتــامع، أفــاد هصارجيــكيل أوغلــو أن الحــوار الــذي 
بــدأ بــني البلديــن جعــل عــامل األعــامل ســعيًدا، مؤكًدا أنهم مســتعدون 

لبذل قصارى جهدهم للمساهمة يف هذه املرحلة.
وأوضــح أنهــم يحاولــون دامًئــا الفصــل بــني السياســة واالقتصــاد، وقــال: 
إطاًقــا،  مــرص  يف  اســتثامراتنا  نوقــف  مل  أتــراًكا  املســتثمرين  "نحــن 
يف  دوالر  مليــار   2 عــى  تزيــد  اســتثامرات  لديهــا  الرتكيــة  الــركات 

مرص".
وتابــع: "يف عــام 2021 فقــط اســتثمرت الركات الرتكية 250 مليون 
دوالر إضــايف يف مــرص، يســعدين أن أتابــع لقــاءات تجــري بني رشكات 

تركية ومرصية من أجل استثامرات إضافية".
وأشار رئيس االتحاد الرتيك إىل أن 200 رشكة تركية، 40 منها كبرية، 

تنتج يف مرص وتوفر فرص عمل إضافية وتقوم بالتصدير.
وكشــف أن الــركات الرتكيــة توفــر فــرص عمــل لنحــو 75 ألــف مواطــن 
مرصي، يف حني لفت إىل وجود اتفاقية تجارة حرة بني تركيا ومرص.

وأوضــح هصارجيــكيل أوغلــو أنــه مبســاهمة االتفاقيــة املذكــورة، تعــد 
مــرص أكــر رشيــك تجــاري لرتكيــا يف إفريقيــا، مبيًنــا أن حجــم التجــارة 
بــني البلديــن تجــاوز 6 مليــارات دوالر خال العام املايض وزاد بنســبة 

35 باملئة مقارنة بعام 2020.
26 مروعــا مثــل املطــار ومشــاريع مامثلــة  وأردف: "أنجــز مقاولونــا 
بقيمــة 900 مليــون دوالر يف مــرص، ونرغــب باملشــاركة يف مشــاريع 

البنية التحتية يف مجال النقل وخاصة السكك الحديدية".
الــركات املرصيــة يف  مــع  للتعــاون  فرًصــا  لدينــا  أن  "نعتقــد  وتابــع: 
مجــال املقــاوالت ومجــاالت أخــرى يف دول ثالثــة، خاصــة يف إفريقيــا 

والرق األوسط".
وأدعــو  وتعميقهــا،  الثنائيــة  عاقاتنــا  نطــاق  توســيع  "نريــد  وأضــاف: 
الــركات املرصيــة لاســتثامر يف تركيــا، فنحــن بصفتنــا اتحــاد الغــرف 

والبورصات يف تركيا مستعدون لدعم تحسني العاقات".
مرسني-اإلســكندرية  بــني  "الــرورو"  رحــات  اتفاقيــة  أن  وذكــر 
تســهل  كانــت   ،2012-2015 األعــوام  بــني  وإســكندرون-دمياط، 
التجــارة الثنائيــة وتنفيــذ أعــامل مشــرتكة يف بلــدان ثالثــة، مؤكــدا أن 

تجديد االتفاقية سيعود بالنفع لرتكيا ومرص.
إلقامــة  املرصيــة  للــركات  دعــوة  الــرتيك  االتحــاد  رئيــس  ووجــه 

استثامرات يف تركيا.
مــن جهتــه، دعــا العــريب، إىل االســتثامر املتبادل، الفتا إىل أهمية فتح 

فرص استثامرية جديدة بالنسبة لهم.
تركيــا،  يف  اســتثامرات  إلقامــة  املرصيــة  الــركات  العــريب  دعــا  كــام 
اســتثامرية  فــرص  فتــح  إىل  ســيؤدي  املتبــادل  التعــاون  أن  معتــًرا 
ومجــاالت جديــدة ميّكنهــم مــن االنفتــاح عــى إفريقيــا والوطــن العــريب 
فــإن مجــاالت  االســتثامرات  أنــه كلــام زادت  وأوروبــا، مشــرًيا  وأمريــكا 

التعاون ستتنوع.

غزة/ فلسطني:
إعــامر  إلعــادة  القطريــة  اللجنــة  رئيــس  وقــع 
غــزة الســفري محمــد العــامدي، اتفاقيــة مــع 
رشكــة غــزة لتوليــد الكهربــاء، ورشكــة توزيــع 

الكهرباء بغزة، أمس. 
وأكــد الســفري العــامدي أن االتفاقيــة التــي 
وليــد ســلامن، ممثــًا  مــن  مــع كلٍّ  عهــا  وقَّ
عــن رشكــة غــزة لتوليــد الكهربــاء، وكنعــان 
إدارة رشكــة توزيــع  رئيــس مجلــس  عبيــد، 
حســاب  إنشــاء  تتضمــن  بغــزة،  الكهربــاء 
الغــاز  توريــد  تكاليــف  لتغطيــة  ضــامن، 
وتوليــد الكهربــاء مــن خــال محطــة التوليد 

الوحيدة بغزة. 
القطريــة  اللجنــة  فــإن  االتفاقيــة  ومبوجــب 
الحســاب  لهــذا  الرئيــس  املالــك  ســتكون 
وإدارة  بتنظيــم  خالــه  مــن  وســتقوم 
لتوزيــع  غــزة  رشكــة  وســتقوم  املدفوعــات، 
ا  الكهرباء بإيداع خمسة مايني دوالر شهريًّ
يف هــذا الحســاب عنــد بــدء تشــغيل محطة 
مراســم  وجــرت  بالغــاز.  غــزة  كهربــاء  توليــد 

التوقيع يف مقر اللجنة القطرية بغزة.
عــت  ُيذكــر أن اللجنــة القطريــة كانــت قــد وقَّ
الطاقــة  ســلطة  مــن  كل  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
لتوليــد  غــزة  ورشكــة  الطبيعيــة  واملــوارد 

األخــري،  ديســمر  شــهر  نهايــة  الكهربــاء 
تتضمــن االتفــاق عــى آليــات توريــد ورشاء 
الغــاز الازم لتشــغيل محطــة توليد الكهرباء 

بغزة. 
ل  ووفــق املذكــرة فإن اللجنة القطرية ســتموِّ
إنشــاء خــط الغــاز مــن الركــة املــوردة إىل 
حــدود قطــاع غــزة بتكلفــة 60 مليــون دوالر، 
لتوليــد  غــزة  رشكــة  ســتتكفل  حــني  عــى 
تحويــل  بأعــامل  الطاقــة  وســلطة  الكهربــاء 
املحطــة للعمــل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة 
إنتــاج املحطــة لتصــل إىل 500 ميغــا وات 

كحد أدىن.

غزة/ رامي رمانة:
لاقتصــاد  أساســية  الرياديــة  املشــاريع  ُتعــد 
الدخــل  توليــد  عــى  لقدرتهــا  غــزة  قطــاع  يف 
ذلــك  ومــع  االقتصــادي،  والنمــو  والوظائــف 
وضعًفــا  وقانونيــة،  ماليــة،  عقبــات  تواجــه 
عــى  االحتــال  وهيمنــة  التحتيــة،  البنيــة  يف 

االقتصاد الفلسطيني.
كــام تواجــه تحديــدات تتجــى يف محدوديــة 
إىل  الوصــول  يف  وصعوبــات  املــوارد 
املســتثمرين، والدخول إىل األســواق الدولية 

واإلقليمية.
بإنشــاء  القيــام  أنهــا  عــى  "الريــادة"  وتعــرف 
مــروع جديــد، أو تطويــر مــروع قائــم عــر 
توفــري مصــادر وأفــكار جديــده وتنظيــم العمــل 
ناجــح ومــر  مــروع  للوصــول إىل  واملــوارد 

للدخل.
و"الريــادي" هــو َمــْن يبــدأ مــروع مــا، ومُيهــد 
االنطاقــة،  بهــذه  اآلخريــن  أمــام  الطريــق 
الخاقــة،  الفكــرة  امُلبــادر إىل  الشــخص  وهــو 
عــى  يقــوم  مــروٍع،  تخطيــط  إىل  والســباق 
أفــكاٍر ُمبتكــرة وجديــدة، ترتكــز عــى التطويــر، 

واملخاطرة، إضافًة إىل الربح.
وقــال خبــري تطويــر األعــامل أحمــد الحســنات: 
إن املشــاريع الرياديــة أصبحــت مــن أولويــات 
الشــباب يف قطاع غزة يف ظل تفيش البطالة 
واســتمرار فــرض االحتــال حصــاره للعام الـ15 

عى التوايل.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الحســنات  وأكــد 
مشــاريعهم  لبــدء  للشــباب  املجــال  إفســاح 
يبقى أحد الحلول يف ظل الظروف السياسية 

واالقتصادية الراهنة.
والخــاص  العــام  القطــاع  مبؤسســات  وأهــاب 
عــى  والعمــل  املشــاريع  لهــذه  االنتبــاه  إىل 
توجيههــا مبــا يضمــن تــوازن إنتاجــي يف جميع 

املستويات.
ودعا الحسنات إىل تخصيص حوافز وميزانية 
متخصصــة بدعــم املشــاريع الريادية، وإنشــاء 
شــبكة مــن املســتثمرين املســاندين لتقديــم 
التمويل امليرس للمشاريع الريادية للشباب.

وبني الحســنات أن قيمة املشــاريع املحدودة 
تــزال  مــا  غــزة  قطــاع  يف  والرياديــة  الصغــر 
ا، إذا ما قورنت مع غريها، مبيًنا  محدودة جدًّ
الــدول  يف  الصغــري  املــروع  مــال  رأس  أن 
الناميــة يبــدأ عنــد 20 ألــف دوالر ويف الــدول 

املتقدمة 20 مليون دوالر.
ويف السياق، خلصت دراسة أعدها الباحث 
محمــود الســقا، حــول املشــاريع الرياديــة يف 
قطــاع غــزة، إىل حاجتهــا إىل أطــر قانونيــة توفر 
الكثــري مــن الحاميــة واالســتقرار لهــا، حتــى ال 
يشــكل  ناشــئة  رياديــة  رشكــة  تأســيس  يكــون 
مخاطرة كبرية وصعوبة بالنسبة للمؤسسني.

اطلعــت  التــي  دراســته  يف  الســقا  وأضــاف 
الرياديــة  املشــاريع  أن  "فلســطني"  عليهــا 
الدعــم املــايل  تقــدم  بيئــة  بحاجــة إىل توفــري 
األوليــة  للنــامذج  جديــدة  أفــكار  لتطويــر 
القطاعــات،  جميــع  يف  الناشــئة  والــركات 
ذات  السياســات  وإصــاح  مراجعــة  وإجــراء 
العاقة لتكوين بيئة داعمة للمشاريع الناشئة 

باألدوار املختلفة لك.
الــذي  املهــم  الــدور  إىل  الدراســة  وتطرقــت 

األعــامل  ومرسعــات  الحاضنــات  توليــه 
خدمــات  توفــر  إنهــا  إذ  الرياديــة،  للمشــاريع 
مــع  وربًطــا  وتوعيــة  تدريًبــا  تشــمل  مختلفــة 
مدربــني خارجــني، والتشــبيك مع مســتثمرين 
يف  الخارجيــة  واملشــاركات  أعــامل،  ورجــال 
مســاحات  وعمــل  األعــامل،  ريــادة  أحــداث 

عمل تشاركية.
تصميــم  عــى  الجامعــات  الدراســة  وحثــت 
لتمكــني  األعــامل  ريــادة  عــى  تركــز  مناهــج 
ثقافــة وريــادة األعــامل، وتزويــد رواد األعــامل 
باملهارات الازمة لدعم مشاريعهم التجارية، 
مشــددة عــى أن اإلرشــاد والتوجيــه رضوريــان 
األعــامل  لــرواد  الواعــدة  األفــكار  لتحويــل 

الشباب إىل أعامل مربحة وتنافسية.
الوطنــي يف  االقتصــاد  وزارة  أكــدت  بدورهــا، 
قطــاع غــزة تشــجيعها عى املشــاريع الصغرية 
والرياديــة إلميانهــا بدورهــا يف التخفيــف مــن 

معدالت الفقر والبطالة.
د.  الــوزارة  يف  للصناعــة  العــام  املديــر  وبــني 
االتحــاد  مــع  اتفقــت  الــوزارة  أن  الجــزار  رائــد 
تقديــم  عــى  الفلســطينية  للصناعــات  العــام 
الريــادي  للمــروع  أشــهر  ســتة  ملــدة  إعفــاء 
تشــجيع  ســبيل  يف  وذلــك  للتجديــد  قابــل 

القامئني عليه للميض قدًما.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الجــزار  وبــني 
املــايض  العــام  ســجلت  الرياديــة  املشــاريع 
يف  وزارتــه  دور  إىل  مشــرًيا  مروًعــا،   )84(
املشــاريع  ألصحــاب  حســنة  قــروض  تقديــم 
الرائــدة واالبداعيــة يف زيــادة عــدد املشــاريع 

الريادية بغزة.

غزة/ رامي رمانة:
أو املقيــدة  الحدوديــة  املناطــق  تحتــاج 
الوصــول يف شــامل وجنــوب قطــاع غــزة 
إىل منهــج زراعــي تنمــوي لتعزيــز األمــن 
الغــذايئ، يعتمــد عــى تكثيــف تقنيــات 
اإلنتــاج الصغــرية وأنظمــة الزراعة بطريقة 
ــا، وإعــادة اســتخدام  مســتدامة اجتامعيًّ
املياه املعالجة واالســرتجاعية يف الري 

الزراعي.
املناطــق  تلــك  مزارعــو  يحتــاج  كــام 
واملنــارصة  الضغــط  برامــج  لتفعيــل 
عــن  املبــارش  تعويضهــم  عــى  والعمــل 
االقتصــار  وعــدم  الزراعيــة  أرضارهــم 
وتفعيــل  الجزئيــة،  املســاعدات  عــى 
صنــدوق درء املخاطر الزراعية، وتفعيل 
والضغــط  الزراعــي،  اإلقــراض  صنــدوق 
عــى االحتــال ومنعه عن الرش املتكرر 
املزارعــني  أرايض  عــى  للمبيــدات 
آفــاق  وفتــح  زراعيــة،  أراٍض  وتجريــف 

تسويقية.
الزراعيــة  األرايض  مســاحة  وتشــكل 
الواقعة يف املناطق الحدودية 86 ألف 
مــن   50% دونــم زراعــي، مشــكلة نســبة 
مجمــوع املســاحة الزراعيــة وفــق دراســة 

حديثة. 
أو  العازلــة"  "املنطقــة  تاريــخ  ويعــود 
"مقيــدة الوصــول" إىل الرتتيبات األمنية 
االنتقاليــة  املرحلــة  اتفاقيــة  يف  الــواردة 
الفلســطينية،  الســلطة  وقعتهــا  التــي 
واالحتــال اإلرسائييل يف عام 1995م، 
والتــي نصــت عــى إنشــاء منطقــة عازلــة 
داخــل قطــاع غــزة ملســافة )50( مــرًتا من 

السياج الفاصل.
 ويف أعقاب اندالع انتفاضة األقىص يف 
ســبتمر 2000م، وســع االحتــال عرض 
املنطقــة الفاصلــة لتصبــح )150( مــرًتا، 
غــري أن الواقــع يؤكــد أن عــرض املناطــق 
إىل  مــرت   )400( بــني  يــرتاوح  الفاصلــة 
)800( مرت، كام أن املزارعني القاطنني 
ملضايقــات  يتعرضــون  املنطقــة  يف 
مســافة  عــى  بآخــر  أو  بشــكل  االحتــال 

)1.5( كم وحتى )2( كم.
باملناطــق  االهتــامم  أهميــة  وتــرز 
تراجــع  ظــل  يف  الحدوديــة  الزراعيــة 

القطــاع  يف  للزراعــة  التنافســية  القــدرة 
الرتبــة  وتدهــور  هشاشــتها  وزيــادة 
نتيجــة  امليــاه  جــودة  وتراجــع  وتلوثهــا 
املخاطــر املرتفعة واالســتخدام املفرط 

للمبيدات واستنزاف املوارد.
ويعــد األمــن الغــذايئ تحدًيــا كبــرًيا نظــًرا 
الفتقــاده عنــد أكــر مــن %60 من ســكان 
قطــاع غــزة وذلــك نظــًرا الرتفــاع مســتوى 
الفقــر وضعــف القــدرة الرائية وصعوبة 

الوصول إىل الغذاء.
والتنميــة  الزراعــة  يف  الخبــري  ويؤكــد 
املناطــق  أن  عــى  أبــو شــاملة،  نبيــل  د. 
الحدودية تعد سلة غذائية مهمة لقطاع 

غزة إن أُحسنت االستفادة منها.
 وأوضح أبو شــاملة لصحيفة "فلســطني" 
الحدوديــة  املناطــق  يف  املزارعــني  أن 
تشــكل  وتحديــات  مشــاكل  يواجهــون 
القطــاع  وتنميــة  ازدهــار  أمــام  عائًقــا 
جــزء  الحدوديــة  املناطــق  يف  الزراعــي 
مبامرســات  مبــارشة  عاقــة  لــه  منهــا 
آخــر  وجــزء  اإلرسائيــيل،  االحتــال 
ومشــاكل  االنتــاج  بعوامــل  عاقــة  لــه 

مدخــات  تتضمــن  والتــي  التســويق 
اإلنتــاج الزراعــي، ومشــكات وتحديــات 
التســويق، وتوفــري مصــادر مناســبة للــري 

الزراعي.
املزارعــني  أن  إىل  شــاملة  أبــو  ونبــه 
ترابــط  بظاهــرة  يعــرف  مبــا  يصطدمــون 
املخاطر يف محاولة إليجاد حلول لكثري 
مــن التحديــات التي يواجههــا املزارعون 
ذلــك  ويعنــي  الحدوديــة،  املنطقــة  يف 
املــزارع تخفيــف املخاطــرة  أراد  إذا  أنــه 
لــه  الطبيعيــة فعليــه باالســتثامر، لتظهــر 
املخاطرة االقتصادية املتمثلة بتذبذب 
أراد  إذا  والتــي  وانخفاضهــا،  األســعار 
تظهــر  االســتثامر  مــن  مبزيــد  تجنبهــا 
يف  املتمثلــة  السياســية  املخاطــرة  لــه 
احتــامل تدمــري البنيــة التحتيــة من قوات 

االحتال.
فــرص  يوجــد  أنــه  شــاملة  أبــو  وبــني 
املعرفــة  بتطويــر  تتعلــق  وإمكانــات 
املحليــة نحــو زراعــة بيئيــة يف املنطقــة 
امليــاه  اســتخدام  كإعــادة  الحدوديــة، 
الــري  يف  واالســرتجاعية  املعالجــة 

الزراعــي يف املنطقة الحدودية، وإعادة 
اســتخدام الحــأة الناتجــة مــن مخلفــات 
يف  العادمــة  امليــاه  معالجــة  محطــات 
التســميد  ويف  الكمبوســت  صناعــة 

املبارش.
الزراعــة  أشــكال  أن  شــاملة  أبــو  وأوضــح 
عــدة  تأخــذ  الحدوديــة،  املناطــق  يف 
االســتهايك"،  "العائــيل  األول  أمنــاط، 
وفيه ميارس املزارعون النشاط الزراعي 
احتياجاتهــم  وتغطيــة  تلبيــة  أجــل  مــن 
القمــح  مــن  وخاصــة  الرئيســة،  الغذائيــة 
وبعض الخراوات، أو لتغذية املاشــية 
الرتبيــة،  أو  العمــل  يف  الســتخدامها 
ميــارس  الفاحــي"  "العائــيل  والثــاين 
املزارعون النشــاط الزراعي لاستهاك 
ســلع  لــراء  الفائــض  ويبيعــون  الخــاص 
أخرى تخدم احتياجات األرسة، والثالث 
"العائــيل التســويقي" وهو األكر أهمية 
إذ يســتثمر فيــه املزارعــون الكثــري لزيادة 
دخلهــم، ويعتمــد عى الزراعة املكثفة، 
واألســمدة  الزراعيــة  اآلالت  ويســتخدم 

واملبيدات.

وأشار أبو شاملة إىل املزارعني يطبقون 
بيئيــة  زراعــة  نحــو  املامرســات  بعــض 
البلديــة  البــذور  اســتخدام  أهمهــا  آمنــة 
يتبادلونهــا  أو  بأنفســهم  ينتجونهــا  التــي 
واســتخدام  وجريانهــم،  أصدقائهــم  مــع 
بنظــام  األرض  وحــرث  البلــدي،  الســامد 
الحراث املحافظ باستخدام املحاريث 
التقليدية، كام يقوم املزارعون برتكيب 
الثــوم  أو  والشــامم،  الخيــار  عــى  الــذرة 
بشــكل  يقلــل  مــا  التــوت األريض،  عــى 

كبري من اآلفات.
وحــث املؤسســات األهليــة عــى تنفيــذ 
وليســت  تنمويــة  أبعــاد  ذات  مشــاريع 
إغاثيــة، وتوفري التيــار الكهربايئ ليتمكن 
أراضيهــم، وتشــديد  مــن ري  املزارعــون 
الرقابة عى املزارعني للحد من اإلفراط 
إىل  وصــوال  املبيــدات  اســتخدام  يف 
مختــرات  وتطويــر  اســتخدامه،  إيقــاف 
تســتخدم  التــي  واألجهــزة  الزراعــة  وزارة 

لفحص متبقيات املبيدات.
وأكــد أهميــة تفعيــل أدوار املؤسســات 
مســاعدة  يف  الزراعــة  ووزارة  األهليــة 
املزارعــني يف مكافحــة اآلفــات الخطــرة 
مثل سوسة النخيل ومرض سل الزيتون 
والســعي  املصايــد،  توفــري  خــال  مــن 
نحــو تخفيــض الرائــب عــى مدخــات 

اإلنتاج.
برامــج  توفــري  إىل  شــاملة  أبــو  دعــا  كــام 
لتطوير وتحسني البذور البلدية األصيلة 
والــوزارة  األهليــة  املؤسســات  قبــل  مــن 
وتدريــب املزارعــني عــى طــرق تحســني 
البــذور، وزراعــة البقوليات الســتخدامها 
كسامد أخر يزيد من املادة العضوية 

يف الرتبة.
لتســويق  ضامنــات  توفــري  أهميــة  وأكــد 
ثاجــات  وتوفــري  الزراعيــة،  املنتجــات 
حــني  إىل  اإلنتــاج  فوائــض  لتخزيــن 
بــرورة  املزارعــني  وتوعيــة  النــدرة، 
تنويــع املحاصيــل، مــع رضورة فتــح بــاب 
التصديــر للخــارج وفتــح أســواق جديــدة 
إنشــاء  رضورة  إىل  مشــرًيا  للمزارعــني، 
صناعــات غذائيــة قامئــة عــى املنتجات 
الزراعيــة الســتيعاب الفائــض مــن اإلنتاج 

املحيل.

تتضمن 86 ألف دونم زراعي
املناطــق الحدوديـــة بحاجـــة ملنهـــج زراعـــي تنمـــوي 

لتعزيــز األمــن الغذائــي ولفتــح آفــاق تسويقيـــة

مزارعون يعملون يف أرضهم  قرب السياج الفاصل رشق القطاع             )تصوير/ يارس فتحي(

جانب من توقيع االتفاق 
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إحالة عميد املحامني السابق 
يف تونس للتحقيق العسكري

بلينكن يتوعد موسكو برّد صارم إن غزت أوكرانيا

الفــروف يطالــب واشنطــن بــرّد خطــي علــى املقرتحــات األمنيــة

املجلـــس العسكـــري فـــي ميامنـــار 
يقتـــل 3 صحفييـــن منـــذ ديسمبـــر

رئيس كازاخستان: غياب العدالة االجتامعية سبب االحتجاجات األخرية

رئيس الربملان العراقي يدعو لعمل استخباري ضد "تنظيم الدولة"

جنيف/ وكاالت:
قــال وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرغي الفــروف 
إنــه اتفــق مــع نظــره األمريــي أنتــوين بلينكــن 
املقبــل  األســبوع  واشــنطن  تقــدم  أن  عــى 
إجابات حول كل مقرتحات موسكو، يف حني 
الخالفــات  بــالده ملتزمــة حــلَّ  أن  بلينكــن  أكــد 
دبلوماسيا، ولكنها سرتد عى أي عمل عدايئ 

لروسيا ضد أوكرانيا.
يف  أمــس،  لقائهــا  بعــد  الطرفــان  واســتبعد 
مدينــة جنيــف الســويرسية- تحقيــق تقــّدم يف 

محادثاتها بشأن أوكرانيا.
لقــاء وزيــر  انتهــى  ووفــق تقاريــر صحفيــة فقــد 
ونظــره  بلينكــن  أنتــوين  األمــريك  الخارجيــة 
الرويس سرغي الفروف قبل موعده املحدد، 

حيث كان يفرتض أن ميتد لنحو ساعتني.
الخارجيــة  وزيــر  قــال  اللقــاء،  انتهــاء  وعقــب 
عــى  اتفقنــا  إنهــا  الفــروف  الــرويس ســرغي 
إجابــات  املقبــل  األســبوع  واشــنطن  تقــدم  أن 

مكتوبة بشأن كل مقرتحات موسكو.
مرتبطــة  موســكو  مقاربــة  أن  الفــروف  وأضــاف 
شــال  حلــف  لتوســع  حــد  وضــع  بــرورة 
األطليس، مشرا إىل أن بالده أكدت مرارا أنها 

ليست لديها أي نية لالعتداء عى أوكرانيا.
وأكد أن روسيا تنتظر ردا أمركيا عى مطالبها 
األســبوع املقبــل، قائــال إنــه مل يســتمع إال إىل 

مخاوف واشنطن.
وشدد عى أنه يجب عدم ربط األمن األورويب 
مبسألة أوكرانيا فقط، مضيفا أن لديه مخاوف 

من تسليح الغرب لكييف.
وكان الفــروف قــد قــال يف مســتهل اللقــاء إن 
واشــنطن  مــن  ملموســة  إجابــات  تنتظــر  بــالده 
أنــه ال يتوقــع  ملطالبهــا األمنيــة، مشــددا عــى 
نظــره  مــع  املحادثــات  يف  اخــرتاق  تحقيــق 

األمريك.
األمــريك  الخارجيــة  وزيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
أنتوين بلينكن إن بالده ملتزمة بحل الخالفات 

دبلوماســيا، ولكنهــا ملتزمــة بــرد حاســم وصــارم 
يف حــال الفشــل يف هــذا املســار، مشــرا إىل 

أنه ال يتوقع حل أي من الخالفات اليوم.
وأكد بلينكن أن املحادثات مع الفروف كانت 
بــالده ســرتد  أن  رصيحــة وجوهريــة، الفتــا إىل 
األســبوع  مطالبهــا  بشــأن  موســكو  عــى  خطيــا 

املقبل.
بــني  تختــار  أن  روســيا  "عــى  قائــال  ومــى 
املسار الدبلومايس أو املسار العدايئ الذي 
ســترتتب عليــه عواقــب"، مضيفــا أن واشــنطن 
مســتعدة للــرد عــى مخــاوف روســيا بــرط أن 

تستجيب روسيا ملخاوفنا.
اســتبق  بايــدن  جــو  األمــريك  الرئيــس  وكان 
ســتدفع مثنــا  إن موســكو  بالقــول  املحادثــات 
باهظــا إذا تجــاوزت القــوات الروســية الحــدود 

األوكرانية.
الواليــات  يف  الدبلوماســيني  كبــار  وقلــل 
املتحــدة وروســيا مــن احتــال حــّل الخالفــات 

املحادثــات  يف  أوكرانيــا  بشــأن  البلديــن  بــني 
بينهــا اليــوم الجمعــة، لكــن واشــنطن تأمــل يف 
خفض التوتر املتعلق بحشد القوات الروسية 

الذي عزز مخاوف من رصاع جديد.
مــن قواتهــا  وحشــدت روســيا عــرات اآلالف 
قــوات  أوكرانيــا، وأرســلت  مــع  عــى حدودهــا 
تدريبــات  يف  للمشــاركة  البيضــاء  روســيا  إىل 
عســكرية، وتريــد مــن حلــف شــال األطلــيس 
يف  مطلقــا  أوكرانيــا  قبــول  بعــدم  التعهــد 

عضويته.
وتخىش الدول الغربية من أن موســكو تخطط 
يف  غزتهــا  دولــة  عــى  جديــد  هجــوم  لشــن 

2014 لضم شبه جزيرة القرم.
لشــن أي هجــوم،  أنهــا تخطــط  وتنفــي روســيا 
لكــن تقــول إنهــا قــد تقــدم عــى عمــل عســكري 
قامئــة مطالبهــا  تلبيــة  تتــم  إذا مل  غــر محــدد 

األمنية.
ويف ســياق متصــل، اعتــرت رومانيــا أن "مــن 

ســحب  روســيا  تطلــب  أن  املقبــول"  غــر 
قــوات حلــف شــال األطليس املوجــودة عى 
األرايض الرومانيــة، يف إطــار اتفاقيــة تطالــب 
تصعيــد  خفــض  أجــل  مــن  بإبرامهــا  موســكو 

األزمة األوكرانية.
وقالــت وزارة الخارجيــة الرومانيــة يف بيــان إن 
مثــل هــذا الطلــب غــر مقبــول، وال ميكــن أن 

يكون جزءا من مواضيع التفاوض.
وطالبت روسيا أمس، بانسحاب قوات شال 
الدولتــني  وبلغاريــا،  رومانيــا  مــن  األطلــيس 
العضويــن فيــه، يف إطــار معاهــدة تطالــب بهــا 

لخفض التصعيد يف األزمة األوكرانية.
بوتــني  أمــس،  بريطانيــا  حــذرت  جانبهــا،  مــن 
ونظــره الصينــي يش جــني بينــغ مــن أن الغــرب 
ســيقف صفــا واحــدا "دفاعــا عــن الدميقراطيــة 
أمــام الدكتاتوريــة" التــي تــرى أنهــا "باتــت أكرث 

سفورا من أي وقت منذ الحرب الباردة".
بوريــس  الريطــاين  الــوزراء  رئيــس  وقــال 

جونســون "إذا شــنت روســيا أي هجــوم عــى 
أوكرانيــا مهــا كان حجمــه، فســيكون كارثيــا، 
العــامل  عــى  بــل  روســيا فحســب  عــى  ليــس 

أيضا".
التوتــر  حــول  ســؤال  عــى  رده  يف  ذلــك  جــاء 
حــني  أمــس، يف  مــن  أول  األوكــراين  الــرويس 
ووحــدة  أوكرانيــا  لســيادة  بــالده  دعــم  جــدد 

أراضيها.
وتوتــرت العالقــات بــني كييــف وموســكو منــذ 
نحــو 7 ســنوات، عــى خلفيــة ضم روســيا شــبه 
القــرم األوكرانيــة إىل أراضيهــا بطريقــة  جزيــرة 
قانونيــة، ودعمهــا االنفصاليــني املوالــني  غــر 

لها يف دونباس.
اتهامــات  الغربيــة  الــدول  وجهــت  ومؤخــرا، 
إىل روســيا بشــأن حشــد قواتهــا قــرب الحــدود 
األوكرانيــة، يف حــني هــددت واشــنطن بفــرض 
عقوبات عى روسيا إذا "شنت هجوما" عى 

أوكرانيا.

بروكسل/ األناضول:
قــال االتحــاد الــدويل للصحفيــني، أمــس: إن 
ثالثــة  قتــل  ميامنــار  يف  العســكري  النظــام 
صحفيــني عــى األقــل منــذ ديســمر/ كانــون 

األول املايض.
القتــى  أســاء  تقريــر،  يف  االتحــاد،  وحــدد 
الصحفيني وهم ســاي وين أونغ، وبو توديم، 
االتحــاد  "يديــن  وأضــاف:  نيانــغ.  وســوي 
الــدويل للصحفيــني بشــدة اســتمرار العنــف 
ضد العاملني يف مجال اإلعالم يف ميامنار، 
إىل  عنــه  املســؤولني  تقديــم  إىل  ويدعــو 

العدالة عى الفور".
وُقتــل ســاي، محــرر بصحيفــة "فيديــرال نيــوز 
جورنال"، يف هجوم شنته القوات العسكرية 
ديسمر املايض، أثناء عمله عى تقرير عن 
كايــني،  بواليــة  ميــاوادي  بلــدة  الالجئــني يف 

قرب حدود ميامنار مع تايالند.
أيضــا  املعــروف  ســاي،  أن  التقريــر  وذكــر 
القــوات  برصــاص  ُقتــل   ،"A Sai K" باســم 
املسلحة امليامنارية "تامتاداو"، يف هجوم 
املقاومــة  قــوات  أعضــاء  ضــد  باملدفعيــة 
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أمــا الصحفــي بــو توديــم، مؤســس املجموعــة 
 ،)BNI( "اإلعالميــة "بورمــا نيــوز إنرتناشــونال
ميديــا"،  "خونومثونــج  مجموعــة  ومؤســس 
فتــم اختطافــه مــع 9 آخريــن عــى األقــل، يف 
بلــدة ماتــويب بواليــة تشــني يف ميامنار، عى 
التابعــة   140 املشــاة  كتيبــة  مــن  أفــراد  يــد 
للجيــش، بتاريــخ 6 أو 7 ينايــر/ كانــون الثــاين 

الجاري، وفقا لالتحاد الدويل للصحفيني.
جثــث  عــى  العثــور  "تــم  إنــه  التقريــر  وقــال 
املخطوفــني، مبــا يف ذلــك بــو توديــم، يف 9 
يناير، مع أنباء عن مقتل الصحفي يف 8 من 

الشهر نفسه".
وأشار إىل أن املواطنني "أرسوا واستخدموا 
دروعــا بريــة"، أثنــاء عبــور قــوات املجلــس 
عرضــة  كان  "طريــق  طــول  عــى  العســكري 

لهجات بالعبوات الناسفة".
دفــاع  "قــوة  متحــدث  لــني،  أو  نــواي  وقــال 
تشــينالند" املناهضــة للحكومــة، إن الجيــش 
القــوة  مــن  أفــراد  مــع  املنطقــة  يف  يشــتبك 
منــذ 6 ينايــر، وإنــه مبجــرد أن اجتــاز الطريــق، 

رميــا  منهجــي  بشــكل  الرهائــن  جميــع  قتــل 
بالرصاص.

ســوي،  الثالــث  الصحفــي  أن  التقريــر  وذكــر 
الــذي كان يعمــل مصــورا مســتقال، ُقتــل يف 

14 ديسمر، بعد 4 أيام من التعذيب.
واعتــر االتحــاد أن عمليــات القتــل الوحشــية 
للصحفيني "ملجرد قيامهم بعملهم كأعضاء 
يف وســائل اإلعــالم، تظهــر إســكات املجلــس 
الناقــدة  لألصــوات  الصــارخ  العســكري 

وتجاهل حرية الصحافة".
يف  العســكري  املجلــس  أن  التقريــر  وأفــاد 
صحفــي،   100 مــن  أكــرث  اعتقــل  ميامنــار 
أن  منــذ  االحتجــاز،  رهــن  زالــوا  مــا  معظمهــم 
اســتوىل عــى الســلطة مطلــع فرايــر/ شــباط 
املدنيــة  بالحكومــة  اإلطاحــة  بعــد   ،2021

بقيادة أون سان سوتيش.
الســجناء  مســاعدة  "جمعيــة  ووفــق 
قتــل  ميامنــار،  ومقرهــا  السياســيني" 
املجلــس العســكري قرابــة 1500 شــخص، 
واعتقــل نحــو 11 ألفــا و700 آخريــن خــالل 

العام املايض.

بغداد/ األناضول:
دعــا رئيــس الرملــان العراقــي محمــد 
قــوي  رد  إىل  أمــس،  الحلبــويس، 
ضــد  اســتباقي  اســتخباري  وعمــل 

"تنظيم الدولة" يف البالد.
جــاء ذلــك يف تغريــدة تعقيبــا عــى 
هجوم اســتهدف فيه "تنظيم الدولة" 
ثكنة عسكرية مبحافظة دياىل رشقي 

البالد، ما أسفر عن 11 قتيال.
"تصاعــد  إن  الحلبــويس  وقــال 
العمليــات اإلرهابيــة التــي تســتهدف 
العســكرية واألمنيــة، يتطلــب  قواتنــا 
مبــادرا  اســتخباريا  وعمــال  قويــا  ردا 
الــذي  الخطــر  مبســتوى  واســتباقيا 

يهدد أمن الوطن واملواطن".
تنظيــم  فلــول  "مالحقــة  أن  وأضــاف 

وتســليح  أوكارهــم  ودك  الدولــة 
ســيكون  وتدريبهــم  املناطــق  أبنــاء 
الحــوادث  هــذه  تكــرار  بعــدم  كفيــال 

اإلجرامية".
اســتهدف  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
ثكنــة  الدولــة"  لـ"تنظيــم  هجــوم 
عــن  أســفر  مــا  ديــايل،  يف  عســكرية 
مقتــل ضابــط يف الجيــش برتبة مالزم 

مصــدر  ذكــر  مــا  وفــق  جنــود،  و10 
عسكري عراقي لوكالة "األناضول".

حكومــة  رئيــس  دعــا  الهجــوم،  وإثــر 
ترصيف األعال مصطفى الكاظمي، 
يف بيان، "الجيش إىل االلتزام بأعى 
عمليــات  لتنفيــذ  التأهــب  درجــات 
يســتخدمها  التــي  باملناطــق  كبــرة 

أعضاء تنظيم الدولة".

نور سلطان/ األناضول:
قــال الرئيــس الكازاخــي قاســم جومرت 
يف  األخــرة  "األحــداث  إن  توكاييــف 
البــالد نتجــت عــن وصــول الفجــوة بــني 
غــر  مســتوى  إىل  والفقــراء  األغنيــاء 
ذلــك  اإلرهابيــون  واســتغل  مقبــول، 

األمر".
وكشــف توكاييــف يف االجتــاع الــذي 
األعــال  عــامل  ممثــي  مــع  عقــده 
أن  أمــس،  ســلطان،  نــور  بالعاصمــة 
أعــال الشــغب التي اندلعــت بالبالد 

جــراء  وقعــت  الجديــد  العــام  مطلــع 
تراكــم املشــكالت عى مدى ســنوات 

طويلة.
مهمــة  تواجــه  الدولــة  أن  وشــدد 
اســرتاتيجية تتمثــل يف إحــداث تغير 
جــذري يف النظــام االجتاعــي، قائــال 
األغنيــاء  بــني  الفجــوة  وصلــت  "لقــد 

والفقراء إىل مستوى غر مقبول".
ناجمــة  الشــغب  أعــال  أن  وأضــاف 
عــن غيــاب العدالــة االجتاعيــة، قائــال 
قبــل  مــن  ذلــك  اســتغالل  تــم  "وقــد 

اإلرهابيني واملتآمرين من ورائهم".
مزاعــم  صحــة  توكاييــف  أكــد  كــا 
نصــف  بــأن  الدوليــة  األبحــاث  رشكات 
أيــدي  يف  تقــع  كازاخســتان  ثــروات 
162 فردا فقط، مبينا أن نظام احتكار 
القلة بحاجة إىل تغير بشكل عاجل.

وأضــاف "ســأواصل سياســة تحديــث 
املجتمــع والتحــول الســيايس، فاتجاه 
اإلصالحات واضح، وهذا هو االنتقال 
إىل الســوق الحــرة واالقتصــاد املتنــوع 

املنحى اجتاعيا".

ويف 2 ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري، 
اندلعــت احتجاجــات يف كازاخســتان 
الغــاز، أســفرت  بســبب زيــادة أســعار 
نهــب  وأعــال  ضحايــا  ســقوط  عــن 
مــدن  كــرى  أملــايت،  يف  وشــغب 

البالد.
الحكومــة  أعلنــت  ينايــر،   5 ويف 
اســتقالتها عــى خلفيــة االحتجاجــات 
حالــة  فــرض  تالهــا  لهــا،  املناهضــة 
بهــدف  البــالد  عمــوم  يف  الطــوارئ 

حفظ األمن العام.

تونس/ األناضول:
إحالــة  أمــس،  تونســيان،  محاميــان  أكــد 
السلطات عميد املحامني السابق عبد 
الــرزاق الكيــالين "للتحقيــق العســكري" 
مل  حــني  يف  بذلــك،  دعــوة  تلقيــه  بعــد 

تعقب السلطات عى ذلك.
يف  الباجــي  حســني  املحامــي  وقــال 
فيســبوك:  عــى  صفحتــه  عــر  تدوينــة 
عبــد  العميــد  وأخــي  صديقــي  "إحالــة 
الــرزاق الكيــالين عــى قــايض التحقيــق 

العسكري".
وأضــاف الناجــي أن ذلــك "مــن أجــل رأيه 
الــذي عــر عنــه يف عــدم رضورة تقييــد 
أعوان الســلطة التنفيذية وخاصة أعوان 
للدســتور  املخالفــة  بالتعليــات  األمــن 

والقانون".
لوكالــة  آخــر  محــام  قــال  جهتــه  مــن 
"األناضــول" طالبــا عــدم نــر اســمه، إن 
الكيــالين "تلقــى )الخميــس( دعــوة عــر 
مراسلة، تم توجيهها ملكتب رئيس فرع 

عادة املحامني بتونس".
تاريــخ  تحــدد  مل  "املراســلة  وأضــاف: 
الجلسة أو التهم املوجهة إىل الكيالين، 
عى أن يوجه قايض التحقيق العسكري 
مراسلة ثانية لعادة املحامني لتحديد 

موعد الجلسة والتهم".
الدفــاع  بهيئــة  الكيــالين عضــو  أن  يذكــر 
االقامــة  تحــت  املوضــوع  النائــب  عــن 
الجرية نور الدين البحري )63 عاما(.

ويف 3 يناير/كانون الثاين الجاري أعلن 
وزيــر الداخليــة أن البحــري واملســؤول 

الســابق بــوزارة الداخليــة فتحي البلدي، 
ُوضعا قيد اإلقامة الجرية، لتهم تتعلق 
بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق 
ســفر وجنســية تونســية لســوري وزوجتــه 

بـ"طريقة غر قانونية".
أمــام  ســتقايض  وزارتــه  أن  رشف  وأكــد 
املحكمة العسكرية كل من اقتحم مركز 
أمــن "منــزل جميــل" يف بنــزرت )شــال( 
قبــل  البحــري  فيــه  محتجــزا  كان  الــذي 

نقله إىل املستشفى.
ويف 2 ينايــر الجــاري نقــل البحــري إىل 
قسم اإلنعاش بأحد مستشفيات مدينة 
بنزرت )شــال(، إثر تدهور صحته جراء 
إرضابه عن الطعام، رفضا الحتجازه منذ 

31 ديسمر/كانون األول املايض.
ومل يصــدر تعليــق فــوري مــن الّســلطات 
إحالــة  محامــني  تأكيــد  عــى  الّتونســية 

الكيالين للتحقيق العسكري.
متــوز  يوليــو/   25 منــذ  تونــس  وتعــاين 
فرضــت  حــني  سياســية،  أزمــة  املــايض 
تجميــد  منهــا:  "اســتثنائية"  إجــراءات 
وإصــدار  الرملــان،  اختصاصــات 
وإقالــة  رئاســية،  مبراســيم  تريعــات 
رئيس الحكومة، وتعيني أخرى جديدة.

يف  الّسياســية  القــوى  غالبيــة  وترفــض 
االســتثنائية،  ســعيد  قــرارات  تونــس 
الّدســتور"،  عــى  "انقالًبــا  وتعترهــا 
فيهــا  تــرى  أخــرى  قــوى  تؤيدهــا  بينــا 
 ،"2011 ثــورة  ملســار  "تصحيًحــا 
زيــن  آنــذاك،  بالرئيــس  أطاحــت  التــي 

العابدين بن عي. 

صنعاء/األناضول:
قالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
يف اليمن، أمس: إن هجوًما تعرضت له 
مراكــز اعتقــال يف صعــدة شــال غــريب 
البالد، أسفر عن مقتل وإصابة أكرث من 

100 معتقل.
مقتضــب  بيــان  يف  اللجنــة،  وأوضحــت 
عر تويرت، أن "مراكز االعتقال تعرضت 
صبــاح اليــوم )أمــس( لهجوم )مل تكشــف 
الطــوارئ  عــال  يــزال  وال  طبيعتــه(، 
وســط  الضحايــا  عــن  بالبحــث  يقومــون 

األنقاض".
تصاعــد  إزاء  "قلقهــا  عــن  وأعربــت 
األعــال العدائيــة خــالل األيــام األخــرة، 
مبــا يف ذلــك الهجــات عــى املدن يف 
العربيــة  واململكــة  اليمــن  أنحــاء  جميــع 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة".

البريــة  الخســائر  وأضافــت: "نشــجب 
ومــن  التصعيــد،  هــذا  ســببها  التــي 
يف  النــاس  أرواح  نحمــي  أن  الــروري 
النزاعــات املســلحة"، مشــددة عــى أن 
يف  نشــهدها  التــي  البريــة  "الخســائر 

اليمن غر مقبولة".
محمــد  اتهــم  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
جاعــة  باســم  الناطــق  الســالم  عبــد 
"باســتهداف  التحالــف  طــران  الحــويث، 

السجن االحتياطي يف صعدة".
مبــا  تغريــدة،  يف  الســالم،  عبــد  ونــدد 
)يقصــد  العــدوان  "مجــازر  ســاها 
ســجن  نــزالء  بحــق  العــريب(  التحالــف 
صعدة واملدنيني يف الحديدة وصنعاء 
دون  املدنيــة"،  املنشــآت  واســتهداف 

مزيد من التفاصيل.

بيــان  أي  التحالــف  عــن  يصــدر  ومل 
لكنــه  القصــف عــى صعــدة،  بخصــوص 
تحدث يف بيانات سابقة أول من أمس، 
عــن اســتهداف الحوثيــني يف الحديــدة 

)غرب( ومأرب )وسط(.
وأعلــن البيــان الــذي نرتــه وكالــة األنبــاء 
دقيقــة  جويــة  رضبــات  "بــدء  الســعودية 
الحوثيــة  املليشــيا  قــدرات  لتدمــر 
أوكار  "أحــد  واســتهداف  بالحديــدة"، 
والجرميــة  البحريــة  القرصنــة  عنــارص 

املنظمة بالحديدة".
مــن  أول  اليمنــي،  الجيــش  أعلــن  فيــا 
يف  اســرتاتيجية  مناطــق  تحريــر  أمــس، 

محافظة صعدة.
عــى  أيــام  بعــد  العمليــات  هــذه  تــأيت 
للعاصمــة  الحــويث  جاعــة  اســتهداف 
أبــو ظبــي بصواريــخ وطائــرات  اإلماراتيــة 
مســرة مفخخــة تســببت بانفجــار ثالثــة 
صهاريــج نقــل محروقات برتولية، ووقوع 
حريــق يف منطقــة اإلنشــاءات الجديــدة 

قــرب مطــار املدينــة، مــا أدى إىل مقتــل 
3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

التحالــف  كثــف  االســتهداف  وبعــد 
خاضعــة  مواقــع  ضــد  الجويــة  رضباتــه 
محافظــات  بعــدة  الحوثيــني  لســيطرة 

مينية بينها صنعاء.
صواريــخ  إطــالق  الحوثيــون   واعتــاد 
دون  مــن  مفخخــة  وطائــرات  باليســتية 
وأخــرى  ســعودية  مناطــق  عــى  طيــار 
مــن  متكــررة  إعالنــات  مقابــل  مينيــة، 

التحالــف بإحبــاط هــذه الهجــات، رغــم 
لاللتــزام  والدوليــة  العربيــة  الدعــوات 

بوقف إطالق النار.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حربا 
مســتمرة بــني القــوات املواليــة للحكومــة 
عــريب  عســكري  بتحالــف  املدعومــة 
والحوثيــني  الســعودية،  الجــارة  تقــوده 
املســيطرين  إيــران،  مــن  املدعومــني 
العاصمــة  بينهــا  محافظــات  عــدة  عــى 

صنعاء منذ سبتمر/ أيلول 2014.

الصليب األحمر: نحو 100 قتيل وجريح بهجوم عىل مراكز اعتقال صعدة   

آليات عسكرية تتوجه إىل محافظة شبوة يف إثر اشتداد املعارك بني القوات املدعومة من التحالف والحوثيني              )أ ف ب(
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ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

البرد يزيد خطر النوبات القلبية.. وعالمات تخبرك باقترابهاالبرد يزيد خطر النوبات القلبية.. وعالمات تخبرك باقترابها
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

مــع تغــر منــط الحيــاة يف فصــل الشــتاء، وانخفــاض درجــات الحــرارة 
تــزداد احتامليــة اإلصابــة بالنوبــات القلبيــة، حتــى إنهــا أصبحت تطال 
الشباب من صغار السن، وليس فقط ذوي األمراض املزمنة أو كبار 

السن، فكيف ميكن تفادي تلك النوبات؟
يحذر اختصاصيو جراحة األوعية الدموية من نشاط الجهاز العصبي 
ا،  الزائد عن الحد، والناتج عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة جدًّ
ا، ويجــب االهتــامم بالتدفئــة  مؤكديــن أن "فصــل الشــتاء خطــر جــدًّ

لكيال يصاب القلب بنوبة الوفاة".
استشــاري أمراض القلب والقســطرة العالجية، الحاصل عىل البورد 
العريب يف أمراض القلب والباطنة د. مروان الســلطان يعرف النوبة 
القلبيــة )الســكتة( بأنهــا توقــف مفاجــئ يف القلــب ناتــج عــن انســداد 
يف أحــد الرشايــن املغذيــة لــه، قــد يــؤدي إىل الوفــاة، "عــىل حــن 

ميكن تدارك األمر إذا شخصت النوبة يف وقت مبكر".
إرهاصات األزمة القلبية

ويبــن الســلطان أن النوبــات غالًبــا تحــدث فجــأة، لكــن ذلــك ال يعنــي 
إمكانيــة حدوثهــا،  عــىل  تــؤرش  أو مقدمــات  إرهاصــات  عــدم وجــود 
رأس  أو  اليــرى،  الــذراع  يف  أمل  أو  التنفــس،  يف  ضيــق  كوجــود 
املعــدة عنــد بــذل مجهــود بــدين، مــا قــد يــؤرش عــىل وجــود خلــل يف 

عمل رشاين القلب يستدعي التوجه للطبيب.
وينبــه اختصــايص أمــراض القلــب إىل وجــود عوامــل خطــورة دامئــة، 
مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم، والســكري، كــام تزيــد احتامليــة اإلصابــة 
بالنوبــات القلبيــة أو الجلطــات بعــد ســن األربعــن عاًمــا بــن الرجــال، 

والـ55 عاًما بن النساء.

وللوقايــة مــن النوبــات القلبيــة يشــدد الســلطان عــىل رضورة االمتناع 
عــن التدخــن، والحفــاظ عــىل الــوزن، والتــوازن يف تنــاول األطعمــة 
املشبعة بالدهون، مهيًبا بأصحاب األمراض املزمنة االلتزام بتناول 

العالج، واملتابعة الدامئة مع الطبيب.
تجنب التوتر النفسي

يضيــف: "كذلــك يجــب البعــد عــن عوامــل القلــق والتوتــر التي يضج 
بهــا مجتمعنــا، ألنهــا تلعــب دوًرا يف املنــع الوقــايئ، فهــذه العوامــل 
كالعرشينــات  مبكــرة  أعــامر  يف  قلبيــة  نوبــات  حــدوث  إىل  تــؤدي 
ا أنها ال تحدث قبل األربعن  والثالثينــات، عــىل حــن املتعارف طبيًّ

عاًما".
ويشــر الســلطان إىل أهميــة تعزيــز املناعــة، باألغذيــة املناســبة، أو 
أقراص املناعة التي يرصفها الطبيب املختص، أو مامرسة الرياضة 

باستمرار، والحفاظ عىل النشاط البدين.
بشــؤون  تعنــى  مؤسســة  )وهــي  األملانيــة  القلــب  مؤسســة  وتنصــح 
قلبيــة  أمراًضــا  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  القلــب(  وأمــراض  مــرىض 
باالبتعــاد عــن اإلجهــاد العضــي والنفــي عــىل حــد ســواء، وتجنــب 

القيام بجهد بدين كبر، مثل حمل األوزان الثقيلة. 
ويجدر باألشــخاص األصحاء االنتباه لإلشــارات التي يرســلها الجسم 
وعــدم التقليــل مــن أهميتهــا أو إهاملهــا، مثــل الشــعور بالضغــط أو 

حرقــة يف الصــدر أو ضيــق يف التنفــس، 
إذ من املمكن أن يكون انخفاض درجة 
مئويــة  درجــة   20 دون  الغرفــة  حــرارة 
اإلصابــة  مــؤرشات  ظهــور  يف  ســبًبا 

بالجلطات.

وإذ يؤكــد الســلطان أنــه مــن العمــل امليــداين يف مستشــفيات قطــاع 
بالنوبــات  اإلصابــة  ازديــاد  القلــب  أمــراض  اختصاصيــو  يلحــظ  غــزة 
القلبية يف الشتاء، وهو أمر يعزوه األطباء يف األساس إىل انخفاض 
درجــات الحــرارة، مــا يــؤدي إىل تقلــص الرشايــن، الــذي يــؤدي بدوره 
إىل ارتفــاع ضغــط الــدم للمحافظــة عــىل حــرارة الجســم، مــا يســبب 
توتًرا وإجهاًدا عالين لعضلة القلب وجدران األوعية الدموية، وهي 

عوامل تتسبب يف تخرث الدم.
ومــن األســباب أيًضــا تغــر أســلوب الحيــاة يف الشــتاء إذ يلجــأ إىل 
تناول الدهون والســكريات بكرثة، ما يؤدي إىل زيادة الوزن، كام أن 
تكرار اإلصابة بأمراض الشتاء املعدية كاألنفلونزا والرشح يؤثر سلًبا 
يف البطانــة الداخليــة للرشايــن، "وهناك عــدة نظريات علمية تربط 
بــن النوبــات القلبيــة، واإلصابــة باألمــراض املعديــة"، تبًعــا لحديــث 

الطبيب السلطان.
أيًضــا تراجــع النشــاط البــدين يبطــئ نشــاط الــدورة الدمويــة، وكذلك 
عــدم التعــرض الــكايف ألشــعة الشــمس وفيتامــن "د" املهــم لصحــة 
القلــب، وتضافــر أكــرث مــن عامــل مــن تلــك العوامــل مًعــا يزيــد مــن 

احتاملية اإلصابة بالنوبات.
باتبــاع  الســلطان  ينصــح  عــالج"  قنطــار  مــن  خــر  وقايــة  "درهــم  وألن 
النهــج الصحــي، بدايــة من ارتداء مالبس مناســبة ألي تغرات جوية، 
واإلكثــار مــن رشب الســوائل الدافئــة؛ "فغيــاب اإلحســاس بالعطــش 
يف الشــتاء يرض بالكليتن، وهو ما يجعل ضغط الدم يرتفع ويكون 

غر منضبط، وبالتبعية يساعد هذا األمر عىل إرهاق القلب".
وينبــه إىل أهميــة الوقايــة، فإصابــة اإلنســان بــأي نوبــة قلبيــة "تصنفــه 

فوًرا مريض قلب مزمن، ويصبح لديه بروتوكول عالج دائم".

"حقيبة مدرسة وباب ثالجة" سيرويان "حقيبة مدرسة وباب ثالجة" سيرويان 
كفاح عائلة صالحية للتطهير العرقيكفاح عائلة صالحية للتطهير العرقي

منتصــف هــذا األســبوع حاولــت ســلطات االحتــالل 
تنفيذ أمر الهدم وإخالء العائلة التي تقيم عىل ستة 
دومنات تشــمل مشــتاًل زراعًيا، غر أن املتضامنن 
الذيــن أحاطــوا باملنــزل مــن كل حــدٍب وصوب حالوا 
دون ذلــك؛ مــا أجــر آليــات الدمــار اإلرسائيليــة عــىل 

الرتاجع مؤقتًا.
ومل يكــن هــذا الرتاجــع بــال مثــن، إذ أىب االحتــالل إال 
ــف وراءه خراًبــا بتجريــف املشــتل الذي يعيل  أن ُيخلِّ

ست أرس فلسطينية.
ربع قرن من النضال

ويف أجــواء شــتوية شــديدة الــرودة غافــل االحتــالل 
املتضامنن وعائلة صالحية، فجر 19 يناير، وطوق 
املنــزل بآليــات عســكرية مغلًقــا كل الطــرق املؤديــة 
إليــه قبــل أن يعتقــل جميــع أفراد العائلــة من الرجال، 
صنــدوق  وليــس  هويــة  ألصحابــه  هــو  منــزاًل  ويهــدم 

ذكريات وأحالم.
األربعــة  وأشــقاؤه  صالحيــة  محمــود  فاملقــديس 
يف رصاع مــع بلديــة االحتــالل ومــا يســمى "حــارس 

األخــرة  العقبــة  هــي  األرض  فهــذه  كاذبــة  ادعــاءات 
الشــيخ  أرايض  ملصــادرة  مخططهــم  يف  أمامهــم 

جراح".
ويضيــف: "عندمــا بينــُت لهــم عــدم قانونيــة مصــادرة 
األرض بأكملهــا، كان ردهــم ســنصادرها، ثــم رفعــوا 

علينا قضية تعويض يف املحكمة".
مــدارس  إقامــة  عزمهــا  االحتــالل  بلديــة  تزعــم  وإذ 
هــذا  صالحيــة  يكــذب  األرض،  عــىل  للمقدســين 
ُيقِدمــوا  القــدس مل  احتاللهــم  منــذ  "فهــم  االدعــاء، 
بــل يصــادرون  بنــاء أي مصلحــة للمقدســين،  عــىل 

بيوتنا ويهدمونها".
مشهد لن يتكرر

وخــالل فــرتة التقــايض الطويلــة فــإّن االحتــالل حــاول 
مــرارًا تقديــم إغــراءات للعائلــة لــرتك أرضهــا، ببيعهــا 
لهــم مببالــغ باهظــة "وصلــت لســبعة ماليــن دوالر" 
يرغبــون  أوروبيــة  دولــة  ألي  تســفرهم  ضــامن  مــع 
بالعيش فيها، "لكن ما نريده نحن أن نعيش ومنوت 
يف القــدس"، يقــول الرجــل، مؤكــًدا أن املوت أهون 

أمــالك الغائبــن" مبحاكــم االحتــالل منــذ 24 عامــا، 
األرض  مصــادرة  الســنوات  هــذه  خــالل  تســتطع  مل 
الجــوز  ووادي  جــراح  الشــيخ  حــي  عــىل  املطلــة 

املقدسيْن بأي شكل كان.
قبل ليلة من هدم املنزل وصف صالحية يف حديثه 
لصحيفة "فلسطن"، ما يحدث مع العائلة بـ"خراب 
عــر  منــا  األرض  انتــزاع  يســتطيعوا  )...( مل  بيــوت" 
باملئــة،  مئــة  ســليمة  الثبوتيــة  أوراقنــا  ألن  القضــاء 
فلجــؤوا إىل أســلوب خبيــث آخــر، وهــو إصــدار أمــر 
"املنفعــة  يســمى  مــا  بنــد  تحــت  لــأرض  مصــادرة 
العامــة"، مؤكــدا أن هــذ القــرار جائــر ومبنزلــة جرميــة 

حرب وتطهر عرقي.
ويف حــن يتيــح قانــون "املنفعــة العامة" اإلرسائيي 
مصــادرة %40 فقــط مــن األرض لهــذا الشــأن، يؤكــد 
ألغــراض  تــم  كاملــة  األرض  مصــادرة  أن  صالحيــة 

تهويدية استيطانًيا وليست خدماتية.
العامــة  املرافــق  بنــاء  "أيكــون  بغضــب:  ويتســاءل 
عــىل حســاب ترشيــد املواطنــن؟! كل مــا يقولونــه 

عىل نفسه وعائلته من ترك أرضهم لالحتالل.
وميــي إىل القــول: "لــن نعيــد ســيناريو النكبــة، مل 
يلتئــم يف نفوســنا جــرح مصــادرة االحتــالل أرايض 
بنــى  التــي  املقدســية  كارم  عــن  بلــدة  يف  العائلــة 
عليها مستشفى هداسا عن كارم اإلرسائيي، رغم 

مرور عدة عقود من الزمن عىل ذلك".
أجدادنــا  غلبــة  اســتطاعوا  قــد  كانــوا  "إذا  يتابــع: 
البســطاء، فلن يغلبوننا ألننا نعي مخططاتهم وليس 
لنا يشء بعد األرض نخره.. األرض تعادل الروح".

عاصــف  يــوم  بعــد  يتحــدث  كان  الــذي  وصالحيــة 
عنيفــة  مواجهــات  شــهد  جــراح،  الشــيخ  حــي  يف 
مــع االحتــالل مــن قبــل العائلــة واملتضامنــن معهــا 
عــىل خلفيــة رفضهــا إخــالء أرضهــا، انتهــت باعتقــال 
االحتــالل لـــ"13 شــخصًا وانســحاب قــوات االحتــالل 
الــذي  لـ"املشــتل"  تدمرهــا  بعــد  املنطقــة  مــن 
نحــن  القــدس  يف  يــوم  "كل  قــال:  منــه،  يعتاشــون 

منوت وال أحد يهتم بنا".
ويشــر إىل أن التضامــن الواســع النطــاق معــه ومــع 

خيمــة  أقامــوا  الذيــن  النشــطاء  مــن  خاصــة  عائلتــه 
عاليــًا  معنوياتــه  رفــع  منزلــه،  محيــط  يف  تضامــن 
وأعطــاه دفعــة مــن القوة، مؤكدًا أن مصادرة أي بيت 
فعليــًا  مهــددة  األخــرى  البيــوت  أن  تعنــي  مقــديس 

باملصادرة.
عــىل  القــدس  أهــل  حــث  يف  صالحيــة  ويســتطرد 
منــزل  أمــام أي محاولــة ملصــادرة أي  بقــوة  الوقــوف 
مقــديس، "فالقــدس تتهــود شــيئًا فشــيئًا، ميارســون 
عائلتــي  فــأرض  والظلــم،  القهــر  أشــكال  كل  ضدنــا 
عليهــا حاليــا 900 ألــف شــيقل مخالفــات تعســفية، 

تنتظر السداد".
ويبــن أن االحتــالل يريــد مــن مصــادرة األرض الربــط 
بــن املســتوطنة التــي أقامهــا يف قــرص الحــاج أمــن 
الحســيني ومغارة يدعون زورًا أنها للنبي "شــمعون" 
بينــام هــي يف الحقيقــة لعائلــة حجــازي املقدســية، 
ويف طريقهــم يصــادرون الشــيخ جــراح ووادي الجــوز 
دومنــًا(   30( املفتــي  كــرم  أرايض  صــادروا  أْن  بعــد 

املجاورة ألريض.

القدس المحتلة – غزة / فاطمة الزهراء العويني:
حقيبة مدرسية وباب ثالجة حمل صور أطفال العائلة وبعض 
األغراض فقط، هو كل ما اســتطاع النشــطاء المقدسيون 
انتشــاله من تحت أنقاض بيت عائلة صالحية الذي انقّضت 
عليــه قــوات كبيــرة جنــود االحتــالل قبــل طلوع الشــمس، 

فاعتقلت رجال العائلة وهدمت البيت على ما فيه.
كان على رأس المعتقلين رب المنزل محمود صالحية الذي 
رفــع شــعار »يا بنضل بدارنا.. يــا بنطلع منها عالقبر«، رافًضا 
مبارحــة منزلــه وتســليمه لالحتــالل، مــا جعــل منزلــه مــزاًرا 
للنشــطاء والمتضامنيــن مــن أهــل القدس الذيــن يناضلون 

على جبهات متعددة.

عّدت "الموت أهون 
من ترك القدس"
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بنــاء عــى مصــدر موثــوق بــه نقل عنــه الزميل مؤمــن الكحلوت بأن 
لجنة تقييم الحالة الفنية قد أنهت أعاملها، وأنها سُتسلم اتحاد 

كرة القدم تقريرها، فقد بتنا قريبني من معرفة النتائج.
وقبل الحديث عن النتائج، ال ُبد أن نؤكد أن الجميع ينتظر معرفة 
الحقيقــة أواًل، واملتمثلــة يف وضــوح الصــورة دون أي تشــويش، 
فالتوصيات والقرارات إن أُعِلنت أواًل ستكون مبنزلة الكشف عن 
الحقيقــة وهــي هــل اتحــاد كــرة القــدم قــرر التغيــر أم أن األمــر لــن 

يتجاوز الروتني!
هــذا ليــس تشــكيًكا يف اللجنــة وال يف نوايــا اتحــاد الكــرة، ولكنــه 
اسرتجاع لخمس تجارب سابقة خضناها مع لجان مشابهة، سواء 
لجان تحقيق أو لجان تقييم، ألن املؤمن ال ُيلدغ من ُجحر مرتني، 
ولكــن أن ُنلــدغ )5( مــرات، فهــذا ال يعنــي أننــا غــر مؤمنــني أو أنــه 
من الســهل أن يتم مترير أمور وقرارات دون وضعها تحت مجهر 
النقــد البنــاء، ولكنهــا تعنــي أننــا نتعامــل مع الحالــة الرياضية عى 
أنهــا حالــة جمعيــة تخصنــا جميًعــا وأننــا ال ُنشــكك يف أحــد، وأننــا 
مــن الســهل أن نثــق مبــن يســتحق الثقــة، وأننــا مــن الســهل علينــا 
اكتشاف من يستحق الثقة من عدمه، وأننا يف النهاية لن نسمح 

مبزيد من االستخفاف بعقول الشارع الريايض.
الوصــول  هــي  اســتثناء،  دون  الجميــع  ينتظرهــا  التــي  والنتائــج 
إىل مرحلــة الشــعور بــأن هنــاك مــن اتخــذ قــراًرا بالتطويــر، تطويــر 
ملمــوس وليــس تطويــًرا )رفــع عتــب(، وهذا التطــور ال يأيت إال من 

خالل دراسة وخطة يضعها مختصون وخرباء وأكادمييون.
وما دام أن األخبار عادت وتحدثت عن اللجنة وعن الهدف الذي 
تشــكلت مــن أجلــه، وهــو تقييــم الحالــة الفنيــة، فإننــي وبنــاء عــى 
ثقتــي برئيــس اللجنــة وأيًضــا األعضــاء، أشــعر بالتفــاؤل مبســتقبل 

أفضل.
فاليــوم وبعــد مــرور شــهر عــى إعــالن تشــكيل اللجنــة التــي أطلــق 
عليهــا رئيــس االتحــاد الفريــق جربيل الرجــوب )لجنة تقييم الحالة 
الفنيــة لالتحــاد(، وأعتقد أن الشــهر ليــس بالفرتة الطويلة، ولكنها 
انتهــاء  عــن  أعلنــت  أنهــا  دام  مــا  ولكــن  القصــرة،  بالفــرتة  ليــس 
أعاملهــا وتســليمها تقريرهــا لالتحــاد، الــذي يتضمــن توصياتهــا، 

فام علينا إال أن ننتظر.
فقــد انتظرنــا طويــاًل وكثــًرا يف جميــع اللجــان الخمســة الســابقة 
التي تم تشــكيلها منذ عام 2011 وحتى اآلن عقب كل مشــاركة 
التصفيــات  يف  أو  العربيــة  الرياضيــة  الــدورات  يف  خارجيــة 
اآلســيوية املؤهلــة لــكأس العــامل أو عقــب مناســبات أخــرى أقــل 

أهمية.
النتيجــة يف كل اللجــان الســابقة كانــت صفــًرا، فلــم ُتعلن قرارات 
ومل ُتعلــن توصيــات ومل ُيعلــن أي يشء، مــا أكــد أن تلــك اللجــان 
كانــت عبــارة عــن ُمســكنات و"ُمســكتات" لألقــالم واأللســن التــي 
كانت تكتب وتتكلم ُمطالبة بتحقيق املصلحة العامة وتحســني 
أنواعهــا  مبختلــف  الفلســطينية  الرياضــة  ملــف  إدارة  يف  األداء 

ومؤسساتها وهيئاتها.
اليــوم ال ُبــد أن نرفــع ســقف توقعاتنــا وســقف طموحاتنا بعد مرور 
25 عاًمــا عــى الرياضــة الفلســطينية تحــت مظلــة ســلطة وكيــان 

حــراب  تحــت  العمــل  مــن  قــرن  نصــف  بعــد  الدولــة،  مــن  قريــب 
االحتــالل، بحيــث نأمــل أن يتــم إزالــة حاجــز الرسيــة عــى العمــل 
اإلداري يف اتحــاد كــرة القــدم، وحاجــز الفصل بــني القاعدة وقمة 

الهرم، وبني كل مكونات املنظومة الرياضية.
اليــوم ُنكالــب أول مــا ُنطالــب بــه احــرتام عقــول الشــارع الريــايض 
واإلعالم الريايض، والعمل عى إيجاد طريقة لحشد كل الجهود 
مــن أجــل الرشاكــة يف بنــاء وتطويــر الرياضــة، ال أن ُيتعامــل معهــا 
بنظــام الدكتاتوريــة وإســقاط األوامــر والقرارات، فــال ُبد أن ينتهي 
أســلوب الســادة والعبيــد، لكــن َمــن يتعامــل مــع أبنــاء شــعبه عــى 
أنهــم عبيــد، هــو ال يســتحق أن يكــون ســيًدا عليهــم، فالســيد عى 

العبيد ال قيمة وال وزن له.

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

اقتربتاقتربت
معرفة الحقيقةمعرفة الحقيقة

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــف مصــدر مطلــع باتحــاد كــرة القــدم النقــاب عــن موعــد 
كــرة  اتحــاد  يف  العامــة  الفنيــة  الحالــة  تقييــم  لجنــة  تســليم 
القدم تقريرها الخاص الذي يتضمن توصياتها لالتحاد بعد 

النتائج السلبية للمنتخبات الوطنية.
وستســلم اللجنة توصياتها لالتحاد خالل األســبوع الجاري، 
عقب عودة رئيس اللجنة نهاد صوقار للضفة الغربية قادمًا 

من األردن.
وعقدت اللجنة اجتامعًا واحدًا فقط منذ تشكيلها، وأبقت 
التواصــل  مواقــع  عــرب  بينهــا  فيــام  الدائــم  التواصــل  عــى 
االجتامعي، فيام ستعقد اجتامعها الثاين واألخر األسبوع 

القادم، قبل تسليم توصياتها لالتحاد.
عــن  تقريبــا،  قبــل شــهر  أعلــن  قــد  القــدم،  كــرة  اتحــاد  وكان 
العامــة  الفنيــة  الحالــة  لتقييــم  متخصصــة  لجنــة  تشــكيله 

باالتحاد ووضع آليات لتطوير أركان اللعبة.
التــي  املتواضعــة  النتائــج  ظــل  يف  اللجنــة  تشــكيل  ويــأيت 
حققتها املنتخبات الوطنية مؤخرًا، وكذلك لضامن تحقيق 
أهداف االتحاد مبا فيها وجود خط إلنتاج كوادر فنية مؤهلة 
مــن كال الجنســني، الفتــًا إىل أن اللجنــة ســتقدم توصياتهــا 

للمكتب التنفيذي لالتحاد.
الفنــي  املستشــار  صوقــار  نهــاد  مــن:  اللجنــة  وتشــكلت 
لالتحاد، )رئيس(، وعيل جربيل )مقرر(، يارس رضوان عضو 
املكتب التنفيذي لالتحاد، عامد عبد الحق عضو املكتب 
كنعــان،  ومصطفــى  بنــورة،  مــراد  املحــارض  التنفيــذي، 

والدكتورة رانيا أبو شعبان، وسام لحلوح.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
وصــل أول مــن أمــس الالعــب الــدويل وقائد املنتخــب الوطني عبد 
اللطيف البهداري، مســقط رأســه مدينة رفح، عرب معرب رفح الربي، 

وذلك يف زيارة عائلية ألهله وذويه وأصدقائه وزمالئه السابقني.
وتســتمر زيــارة البهــداري ملــدة أســبوع واحــد فقــط، يعــود بعدهــا 
بالطــة،  مركــز  فريقــه  مــع  للمشــاركة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  إىل 
يف مرحلــة اإليــاب لبطولــة دوري املحرتفــني، املزمــع اســتئنافه يف 

الثامن والعرشين من شهر يناير الجاري.
ولعــب يف صفــوف   ،2007 العــام  غــزة يف  غــادر  البهــداري  وكان 
عــدة أنديــة بالضفــة الغربيــة، كــام احــرتف يف صفــوف عــدة أنديــة 
عربية، أبرزها الوحدات األردين، وزاخو العراقي، وهجر السعودي، 

واإلنتاج الحريب املرصي.
الريــايض  وغــزة  املشــتل  أنديــة  صفــوف  يف  البهــداري  ولعــب 
وخدمــات رفــح، قبــل مغادرتــه غــزة، ويلعــب يف صفــوف املنتخــب 
الوطنــي منــذ أكــر مــن 15 عامــا، وهــو قائــد الفــدايئ حاليــا منــذ 5 

سنوات.

بالضفة الغربية ملوسم 2021-2022.
انتقــال  الحاليــة،  االنتقــاالت  فــرتة  وشــهدت 
عــدد قليــل مــن الالعبــني، يف ظــل ندرتهــم، 
نظــرًا  منهــم،  باألفضــل  األنديــة  ومتســك 
ملنافســة عــددا منهــم عــى اللقــب، وتخــوف 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كــرة  باتحــاد  الالعبــني  شــئون  لجنــة  أغلقــت 
القدم أول أمس، باب قيد وشطب الالعبني 
انتهــاء  بعــد  الشــتوية،  االنتقــاالت  فــرتة  يف 
املحرتفــني  دوري  ألنديــة  املمنوحــة  الفــرتة 

األخر من شبح الهبوط.
واستعاد شباب الخليل الالعب الدويل السابق 
إيــاد أبــو غرقــود، بعــد فســخ عقــده مــع طوبــاس، 
بينــام عــاد يحيــى الســباخي إىل مركــز األمعــري، 
بعد فسخ تعاقده هو اآلخر مع ثقايف طولكرم.

لجنة تقييم الحالة الفنيةلجنة تقييم الحالة الفنية
التحاد كرة القدم ُتنهي أعمالهاالتحاد كرة القدم ُتنهي أعمالها

أبو غرقودأبو غرقود  ينضم لشباب ينضم لشباب 
الخليلالخليل  والسباخيوالسباخي  لألمعريلألمعري

 يصل إلى غزة  يصل إلى غزة 
في زيارة عائليةفي زيارة عائلية

تم قيده ضمن قائمة بالطة بالضفة الغربيةالبهداريالبهداري

ُتسلم توصياتها 
األسبوع القادم

إغالق باب االنتقاالت الشتوية

غزة/ مؤمن الكحلوت:
لــن يكــون مبقــدور الحــارس أحمــد عفانــة الظهور مع فريق شــباب 
جباليا يف ما تبقى له من مباريات بدوري "ooredoo" املمتاز 

لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2021-2022.
فبعد إعالن اتحاد كرة القدم عن إغالق باب االنتقاالت الشتوية 
يف الضفة الغربية، تم قيد الحارس أحمد عفانة عى قيد نادي 
بالطــة، حيــث ينتظــر الالعــب الحصــول عى ترصيــح مغادرة غزة 

إىل نابلس لالنضامم لصفوف الفريق النابليس.
عــى  مــن  جباليــا  شــباب  الســابق  فريقــه  ُيتابــع  عفانــة  وســيبقى 
مدرجــات املالعــب إىل حــني متكنــه مــن الوصــول إىل الضفــة، 
ويف حــال عــدم الســامح لــه مــن قبل قــوات االحتــالل الصهيوين، 

فإنه سيظل بعيدًا عن املالعب حتى نهاية املوسم الجاري.
مــع هيثــم فتيحــة حــارس مرمــى شــباب  التعاقــد  وســبق لبالطــة 
خانيونس بعد أن خاض معه مباراته امام خدمات رفح يف مباراة 
ذهــاب كأس فلســطني ملوســم 2018، ولكنــه مل يحصــل عــى 

ترصيح ملغادرة غزة إىل نابلس فتم فسخ العقد بني الطرفني.

لن ُيكمل الموسم لن ُيكمل الموسم 
مع شباب جباليامع شباب جباليا عفانةعفانة
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ســيكون اتحــاد الشــجاعية أمــام فرصــة لالبتعــاد يف الصدارة واســتعادة نغمة 
الفــوز، عندمــا يواجــه األهــي اليــوم، يف افتتــاح منافســات الجولــة الثامنــة 
لبطولــة الــدوري املمتــاز موســم 2022-2021، بينــا يحل اتحــاد خانيونس 

ضيفًا عىل شباب جباليا يف واحدة من أبرز مباريات الجولة.
األهلي x الشجاعية

يبحــث الشــجاعية عــن تــدارك تعــره األخري أمام شــباب جباليا بالتعادل يف 
األســبوع املــايض، عندمــا يلتقــي األهــي صاحــب الضيافــة عــىل ملعــب 
الريمــوك، والــذي يتطلــع بــدوره إلحــداث مفاجــأة تقلب املوازين وتســاعده 

عىل التقدم يف الرتتيب.
األهي يدرك صعوبة املهمة التي يدخل من أجلها املباراة؛ إال أن خســارة 
الفريــق األخــرية أمــام الصداقــة جعلتــه بحاجــة لتجديــد الصحــوة التــي بدأهــا 

بالفوز أمام الهالل يف الجولة السادسة.
العــارش،  املركــز  يف  نقــاط   )5( رصيــده  ويف  اللقــاء  هــذا  يدخــل  األهــي 

حصدها من فوز وتعادلني فيا خرس الفريق يف أربعة مباريات.
بالرغم من التوقعات التي ترجح كفة أبناء املنطار لكن األهي سيعمل عىل 
إحــداث مفاجــأة قويــة والخــروج مــن أمــام الشــجاعية بالفــوز أو بالتعادل عىل 
أقل تقدير وهي ستكون نتيجة إيجابية بالنسبة للفريق وستعطيه الثقة من 

أجل االستمرار يف تحسني نتائجه يف الجوالت القادمة.
وســيحاول األهــي االعتــاد عــىل قوتــه الهجوميــة التــي تضــم ثنــايئ الخــرة 
يعتمــد  أن  عــىل  الشــجاعية،  شــباك  ملباغتــة  بــركات  ومحمــد  نصــار  حاتــم 

املــدرب توفيــق الهنــدي عــىل التشــكيلة األكــر قــوة للمبــاراة والحفــاظ عــىل 
النتيجــة اإليجابيــة حــال ســارت األمــور كــا يريــد العائد للدرجــة املمتازة يف 

املوسم املايض.
التفــوق الواضــح للشــجاعية يف ســجل املباريــات الــذي جمــع الفريقــني يف 
الســنوات األخــرية، لــن يكــون عائقــًا أمــام أصحــاب األرض مــن أجــل الفــوز، 
حيــث ســبق للفريــق أن فــاز يف مباراتــه أمــام الشــجاعية بثالثيــة نظيفــة يف 
مباراة ذهاب دوري 2016/2017، وهذا ما يعطي الفريق الثقة يف قدرته 

عىل إحداث مفاجأة قوية.
متوقــع  غــري  ســيناريو  أي  يف  الدخــول  تفــادي  الشــجاعية  ســيحاول  بــدوره 
كــم  مــن  واالســتفادة  مبكــر  وقــت  املبــاراة يف  نتيجــة  عــىل حســم  والعمــل 
الفرص التي تكون متاحة للوصول لشــباك األهي والخروج بالنقاط الثالث 
دون أن يتجدد التعر الحاصل يف الجولة السابقة أمام شباب جباليا الذي 

أجره عىل التعادل اإليجايب بهدفني لكل منها.
الشــجاعية ســيعمل عــىل اســتغالل فــارق النتائــج واإلمكانيــات أمــام مضيفــه 
األهــي، واالبتعــاد يف صــدارة الرتتيــب ورمبــا توســيع الفــارق مــع مالحقيــه 
حال تعر اتحاد خانيونس أمام الثوار وخدمات رفح أمام الشاطئ يف نفس 

الجولة.
وحافظ الشجاعية عىل صدارة الرتتيب برغم تعادله يف األسبوع املايض، 
برصيــد ))17 نقطــة وهــي التــي حصــل عليهــا الفريــق مــن خمســة انتصــارات 

وتعادلني، وحافظ عىل سجله خاليًا من الخسارة منذ بداية املوسم.
بعــض  يواجــه  الفريــق  أن  إال  هجومــي  خــط  ألقــوى  امتالكــه  برغــم  املنطــار 

املشــكالت الدفاعيــة التــي ســيعمل املــدرب هيثــم حجــاج عــىل معالجتهــا 
وعدم الساح باستغاللها للحفاظ عىل مسريته نحو لقب الدوري املمتاز.

حجاج ســيكون مطالبًا بتهيئة العبيه للتعامل مع املباراة بالشــكل الهجومي 
املعتــاد والوصــول لشــباك األهــي لتفــادي تصعيــب املهمــة عــىل الفريــق، 
واالســتفادة مــن التفــوق الدائــم للمنطــار يف مثــل هــذه املباريــات خاصــة 
وأنــه فــاز عــىل األهــي يف آخــر ثالثة مباريات جمعــت الفريقني يف بطولتي 

الدوري والكأس.
شباب جباليا x اتحاد خانيونس

عــىل ملعــب بيــت الهيــا ســتكون األنظــار مصوبــة عــىل قمــة تجمــع شــباب 
جباليــا بضيفــه اتحــاد خانيونــس، والتــي يبحــث فيهــا الفريقــني عــن الفوز مع 

اختالف أهداف كل منها يف الرتتيب.
أمــام  فــوز  مــن  الرابعــة  الجولــة  يف  حققــه  مــا  يكــرر  أن  يريــد  جباليــا  شــباب 
مناطــق  مــن  االقــرتاب  أجــل  مــن  أخــرى  مــرة  صحوتــه  وتجديــد  الشــاطئ، 
املنافسة قبل انتهاء مرحلة الذهاب لتعزيز قوته وحظوظه يف الجزء الثاين 

والحاسم من بطولة الدوري.
الثــوار يبحثــون يف مبــاراة اليــوم عــن ترجمــة تفوقهــم الكبــري يف مبارياتهــم 
أمــام اتحــاد خانيونــس والحفــاظ عــىل هذا التفوق من خالل الفوز يف مباراة 
اليوم، حيث التقى الفريقني يف مشوار الدوري منذ موسم 2013-2014 
يف 12 مباراة فاز شباب جباليا يف )6( مباريات، بينا فاز اتحاد خانيونس 

يف مباراتني، واحتكا للتعادل أربع مباريات.
ســيحاول شــباب جباليــا إيقــاف حالــة التوهــج التــي ميــر بهــا اتحــاد خانيونــس 

خاصــة بعــد فــوزه يف الديــريب أمــام جــاره الشــباب األســبوع املــايض، وأن 
تكــون مبــاراة اليــوم هــي بدايــة التقــدم يف ســلم الرتتيــب خاصــة وأن الثــوار 

يتواجدون يف املركز التاسع برصيد )7( نقاط.
خــرة املــدرب أحمــد عبــد الهــادي ســتكون حــارضة بــكل تأكيــد يف التعامــل 
مــع مثــل هــذه املباريــات، مــن أجــل اغــالق املســاحات أمــام خطــورة العبــي 
الضيــوف، وتعزيــز ثقــة العبيه بالتقــدم الهجومي من أجل اخرتاق الدفاعات 

والوصول لشباك االتحاد وحسم املباراة لصالحهم.
ويصــل اتحــاد خانيونــس إىل محطــة الثــوار وهــو يف حالــة نشــوة بعــد الفــوز 
الثمني عىل جاره الشباب، الذي جعل الفريق يقلص الفارق مع الشجاعية 
املتصدر إىل )3( نقاط، بوصوله إىل )14( نقطة بالتساوي مع خدمات رفح 
الــذي ســيكون مبقــدوره التخــي عــن رشاكتــه حتــى لــو مؤقتــًا يف حــال الفــوز 

مبباراة اليوم.
السجل املرير بالنسبة للرتقايل يف مبارياته أمام شباب جباليا قد يلعب 
دورًا هامــًا مــن أجــل كــرس هــذه العقدة والعودة بــأول فوز للفريق عىل الثوار 
2014، حيــث مل يحقــق الفريــق بعدهــا أي فــوز خــالل )10(  منــذ مــارس 

مباريات جمعتها.
داخــل  الهجوميــة  قوتــه  كل  عريضــة  أبــو  إســالم  املــدرب  وســيضع 
املســتطيل األخــر مــن أجــل كــرس العقــدة وتعزيــز مكانــة الفريــق يف 
املنافســة عــىل لقــب الــدوري، بعدمــا نجــح يف تحقيــق الفــوز خــالل 
أربعــة مباريــات خــالل الجــوالت الســبعة املاضيــة وتعــادل يف اثنتــني 

وخرس يف مباراة واحدة فقط.

األهلي األهلي xx الشجاعية.. فوٌز ثاٍن أو النهوض من جديد الشجاعية.. فوٌز ثاٍن أو النهوض من جديد

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الجولــة  منافســات  اليــوم  تنطلــق 
 "ooredoo" الثامنة من بطولة دوري
لــدوري  الجولــة  ونفــس  املمتــاز، 

الدرجة األوىل بإقامة )٤( مباريات.
 "5" اليــوم،  مباريــات  عــن  ويغيــب 
يفتقــد  حيــث  واإليقــاف،  لإلصابــة 
أمــام  مباراتــه  يف  الشــجاعية  اتحــاد 
األهــي لجهــود العبــه محمــد مريــش، 
العبــه  األهــي  عــن  يغيــب  بينــا 
محمد داوود، وكالها بســبب تراكم 

البطاقات.
ويف دوري الدرجة األوىل، لن يلعب 
خالد السيد أحد أبرز العبي الزوايدة 
مــع فريقــه أمــام منــاء، لحصولــه عــىل 

البطاقة الصفراء الثالثة.
خدمــات  العبــي  اإلصابــة  ومتنــع 
وأحمــد  قفــه،  عبداللــه  خانيونــس 
فريقهــا  مــع  الظهــور  مــن  أبــو شــباب 
عــدم  بســبب  الريــج،  خدمــات  أمــام 

تعافيها من اإلصابة.

العبين يغيبون عن مباريات العبين يغيبون عن مباريات 
55اليوم في الممتازة واألولىاليوم في الممتازة واألولى

شباب جباليا x اتحاد خانيونس.. قمة مختلفة األهداف

في افتتاح الجولة الثامنة لدوري 
الدرجة األولى موسم 2022-2021

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
عندمــا  اليــوم،  االنتصــارات  لطريــق  العــودة  إىل  الزوايــدة  يتطلــع 
يحــل ضيفــًا عــىل منــاء، يف افتتــاح مباريــات الجولــة الثامنــة مــن 
دوري الدرجة األوىل موســم 2022-2021، والتي ســيحاول فيها 
خدمــات خانيونــس وضيفــه خدمــات الريج تضميــد جراحها يف 

ظل النتائج الغري مرضية للفريقني.
الزوايــدة يحــل ضيفــًا ثقيــاًل عــىل منــاء يف مبــاراة مرصيــة بالنســبة 
للفريقــني، والتــي ســتجمعها عــىل ملعــب بيــت حانــون ويأمــل 

فيها كل فريق استعادة التوازن.
تكتــي الزوايــدة أهميــة كبــرية للزوايــدة مــن أجــل ضــان البقــاء 
نقطــة،   )15( برصيــد  عليهــا  يرتبــع  التــي  الرتتيــب،  صــدارة  يف 
وبفــارق نقطــة واحــدة عــن مالحقيــه خدمــات النصــريات واملجمــع 
لتحقيــق  الفريــق  عــىل  الضغــط  مــن  يزيــد  مــا  وهــذا  اإلســالمي، 
االنتصار بعد ثالثة تعادالت متتالية حرمته من توسيع الفارق مع 

أقرب منافسيه.
أمــا منــاء فرغــم صحوتــه يف الجولــة املاضيــة أمــام الريــج؛ إال أن 

الزوايدة في ضيافة نماء الزوايدة في ضيافة نماء 
وخدمات خانيونس والبريج وخدمات خانيونس والبريج 

في مواجهة متكافئةفي مواجهة متكافئة
يف  ليرتاجــع  خانيونــس،  خدمــات  أمــام  بالتعــادل  تعــر  الفريــق 
ترتيب البطولة إىل املركز الخامس برصيد )11( نقطة، لكن الفوز 
ســيجعله يــرب رضبــة مزدوجــة األوىل ســتعيده ملربــع املنافســة 
يف  حظوظــه  عــىل  للحفــاظ  الزوايــدة  تقــدم  إيقــاف  يف  والثانيــة 

املنافسة ومواصلة التقدم.
يف املبــاراة الثانيــة، يســتقبل خدمــات خانيونــس ضيفــه خدمــات 
الريــج وعينــه عــىل صحــوة تجعــل الفريــق يخــرج مــن دائــرة النتائــج 
السلبية التي مير بها منذ بداية مشواره يف املوسم الحايل، وهو 
نفس حال الضيف الذي يتساوى معه برصيد النقاط، إىل جانب 

خدمات جباليا الذي يتفوق عليها بفارق األهداف.
الــدوري  انطــالق  منــذ  املطلــوب  يحقــق  مل  خانيونــس  خدمــات 
باملوســم الحــايل، وخــرس الفريــق يف ثالثــة مباريــات وتعــادل يف 
مثلهــا، ومل يحقــق ســوى فــوز وحيــد جعلــه يحتــل املركــز العــارش 
برصيد )6( نقاط، وهو نفس رصيد خدمات الريج بنفس مشوار 
النتائــج وســيمثل الفــوز مبثابــة فض للرشاكة بينهــا والقفز للمركز 
الخامس مؤقتًا ملن ينجح يف حصد النقاط الثالث من لقاء اليوم.
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الدوحة/ )أ ف ب(:
يلتقــي الســد حامــل اللقــب ومتصــدر الــدوري القطــري لكــرة القــدم مــع العــريب يف قمــة 
تقليديــة اليــوم يف املرحلــة السادســة عــرة التــي تشــهد مواجهــة ثأريــة للدحيــل أمــام 

الوكرة.
ويبحــث الســد )34 نقطــة مــع ثــاث مباريــات مؤجلــة( عن فوزه الثــاين عر الذي يضمن 
له مواصلة صدارته للرتتيب العام والذي استعاده يف املرحلة املاضية بعد فوز عريض 

عىل الشامل 5–1 الثاثاء املايض.
يف املقابل، ميّر العريب صاحب املركز الخامس برصيد 23 نقطة، بوضع صعب متأثًرا 
بغيابــات مؤثــرة، فخــر أربعــًا مــن مبارياتــه الخمــس األخــرة، وهــو قــادك مــن ســقوط يف 

املرحلة املاضية أمام قطر 1-2.
ويبحــث الدحيــل صاحــب املركــز الثــاين برصيــد 33 نقطــة عــن الثأر من الوكرة واســتعادة 

التوازن بعد تعادل مخيب أمام السيلية 1–1 ما أفقده الصدارة.
ويدخل الوكرة الثالث برصيد 25 نقطة، املباراة منتشيًا بانتصارين متتاليني عىل الخور 
واألهــي، إضافــة اىل ثقــة الفــوز العريــض عــىل فريــق املــدرب الربتغــايل لويــس كاســرتو 

4–1 يف املرحلة الخامسة.

قمة تقليدية بين السد والعربي قمة تقليدية بين السد والعربي 
والدحيل يسعى للثأر من الوكرةوالدحيل يسعى للثأر من الوكرة

تونس/ )أ ف ب(:
انضــم مــدرّب املنتخــب التونــي منــذر الكبــّر وأربعــة مــن طاقمــه الفنــي إىل الئحــة 
املصابــني بفــروس كورونــا أمــس، قبــل يومني من مباراة "نســور قرطاج" املرتقبة أمام 
نيجريــا ضمــن منافســات الــدور مثــن النهــايئ يف كأس أمــم إفريقيــا لكــرة القــدم يف 

الكامرون، بحسب ما أفادت وسائل إعام محلية.
وأّكــد راديــو "موزاييــك أف أم" التونــي أن نتائــج فحوصات الكبّر وطبيب املنتخب 
ســهيل الشــمي، إىل جانــب مــدرّب حــراس املرمــى الشــاذيل املــربويك وعضويــن 
آخرين يف الطاقم الفني، جاءت إيجابية، و"هو ما يعني غيابهم عن مباراة املنتخب" 

أمام نيجريا.
ولكن الكبّر كان سيغيب يف أية حال عن تلك املواجهة، إذ أنه تلّقى طردًا ببطاقتني 
صفراوين يف املباراة التي خرها املنتخب التوني أمام غامبيا يف الجولة الثالثة 

واألخرة من منافسات املجموعة السادسة الخميس املايض.
وخاضت تونس املباراة يف غياب 10 العبني بسبب االصابة بفروس كورونا أبرزهم 

عي معلول وغيان الشعايل ومحمد عي بن رمضان ووهبي الخزري.

باريس/ )أ ف ب(:
أعــار نــادي باريــس ســان جرمــان متصدر الــدوري الفرني لكرة القدم حارســه 
الدويل االسباين سرخيو ريكو إىل ريال مايوركا حتى نهاية املوسم الحايل، 

حسب ما أفاد الناديان أمس.
وقــال ريكــو، يف بيــان نــره فريقــه الجديــد مايــوركا "أتحــرق شــوقًا ملســاعدة 
البقــاء يف  الهــدف املشــرتك، وهــو  هــذا  مــن تحقيــق  نتمكــن  الفريــق حتــى 

الدرجة األوىل".
وعــاىن ريكــو مــن قــوة املنافســة بــني الخشــبات الثــاث حيــث تراجــع ترتيبــه 
للمركــز الثالــث خلــف اإليطــايل جانلويجــي دونارومــا بطــل أوروبــا، امللتحــق 

بسان جرمان الصيف املايض، والكوستارييك كيلور نافاس.
وســيحصل ريكو الذي بدأ مســرته يف إشــبيلية، عىل فرصة الطاق مســرته 
مجــددًا يف مايــوركا ومســاعدته عــىل تفــادي الهبــوط إىل الدرجــة الثانيــة، اذ 
يحتل املركز الســابع عر برصيد 17 نقطة، متقدمًا بفارق ثاث نقاط فقط 

عن أالفيس أّول الهابطني. 
ويتضمــن ســجله الفــوز مبســابقة الــدوري األورويب مــع إشــبيلية عامــي 2015 
و2016، والــدوري الفرنــي مــع ســان جرمــان عــام 2020، إضافــة إىل احــرازه 

كأس فرنسا عامي 2020 و2021.

 يتمّكن من منتخب تونس  يتمّكن من منتخب تونس 
ويطال الكبّير وأربعة موظفينويطال الكبّير وأربعة موظفين

كوروناكورونا

ينتقل إلى مايوركا ينتقل إلى مايوركا 
على سبيل اإلعارةعلى سبيل اإلعارة

ريكوريكو

ياوندي/ )أ ف ب(:
مع دخول كأس األمم اإلفريقية مرحلة األدوار اإلقصائية، يعود حامل اللقب 
اىل باده مبكرًا ليحافظ بذلك عىل منط ُرِسَخ يف النسخ األخرة من البطولة 

القارية حيث بات الفوز باللقب مبثابة لعنة عىل صاحبه.
الثالثــة  الجولــة  الجزائــري يف دواال بخســارته يف  وانتهــى مشــوار املنتخــب 
األخرة من دور املجموعات أمام ساحل العاج 3-1 يف مباراة أهدر خالها 
نجمــه ريــاض محــرز ركلــة جــزاء، لينهــي "محاربــو الصحــراء" مجموعتهــم يف 

املركز األخر.
ووصــل فريــق املــدرب جــامل بلــاميض اىل الكامرون التي تحتضن النســخة 
الثالثة والثاثني من البطولة القارية، وهو من أبرز املرشحني للفوز باللقب 
بخلفية 34 مباراة من دون هزمية ثم وصل اىل الخامسة والثاثني بالتعادل 
األوىل ملنافســات املجموعــة  الجولــة  أهــداف يف  دون  مــن  مــع ســراليون 
الخامســة، قبــل أن تحصــل الصدمــة وتنتهــي السلســلة بالســقوط أمــام غينيــا 

االستوائية صفر1-.
تاريخيــًا، كان مــن الصعــب جدًا عىل املنتخبات االحتفاظ باأللقاب الدولية 
الكــربى، ومل ينجــح أي فريــق يف الدفــاع عــن لقــب كأس العــامل منــذ الربازيل 
التــي  الوحيــدة  الدولــة   2012 عــام  يف  إســبانيا  كانــت  فيــام   ،1962 عــام 

احتفظت بلقب كأس أوروبا.
ويف القــارة اإلفريقيــة تبــدو األمــور أســوأ أيضــًا ألن منتخبــًا بطــًا وحيــدًا نجــح 
يف تجــاوز دور املجموعــات منــذ أن توجــت مــر باللقــب الثالث تواليًا عام 
2010، وهــو املنتخــب الكامــروين يف النســخة املاضيــة عــام 2019 لكــن 

مشواره انتهى يف الدور مثن النهايئ.
واألسوأ من ذلك أن مر فشلت حتى يف التأهل اىل نهائيات عام 2012 
بعــد تتويجهــا باللقــب قبلهــا بعامــني، عــىل غــرار نيجريــا التــي غابــت عــن 

نهائيات 2015 بعدما توجت بلقب النسخة التي سبقتها.
ملواطنــه  مســاعدًا  بوميــل  باتريــس  العــاج  لســاحل  الفرنــي  املــدرب  كان 
هرفيــه رونــار حــني قــاد األخــر زامبيــا اىل الفــوز باللقب القــاري عام 2012، 
وهــو رأى أنــه "مــن الصعــب دامئــًا النجــاح يف الدفــاع عــن اللقــب ألنهــا كأس 
مرغوبــة مــن الجميــع وعندمــا فزنــا بها عام 2012 مع زامبيا، ألهمنا الكثر من 

املنتخبات للسر عىل خطانا".
مــن  ســيكون  أنــه  القــول  ميكــن  ال  ولكــن  رائعــًا  منتخبــًا  كانــت  "زامبيــا  وتابــع 
املنافســني للفــوز يف كل مــرة. الــكل يريــد أن يذهــب بعيــدًا وال نعــرف مــن 

سيفوز به )اللقب(".
ومنذ رفع عدد املنتخبات املشاركة يف النهائيات اىل 16 قبل ربع قرن من 
الزمن، كان اللقب من نصيب منتخب من شــامل القارة كلام أقيمت كأس 

األمم اإلفريقية يف شامل إفريقيا.
لكــن منتخبــات شــامل إفريقيــا عانــت يف كثــر مــن األحيــان يف أماكــن أخــرى 
من القارة، باستثناء مر التي فازت يف غانا عام 2008 وأنغوال يف 2010.

وأشــار بلــاميض يف أكــر مــن مناســبة اىل الظــروف الصعبــة كســبب ملعانــاة 
نتيجــة  العاصمــة االقتصاديــة للكامــرون،  فريقــه خــال مبارياتــه يف دواال، 

ارتفاع الحرارة والرطوبة.
وبعــد بدايــة مخيبــة حيــث ابتعــد املشــجعون بأعــداد كبــرة بســبب قواعــد 
ملحــوظ  بشــكل  الحضــور  ازداد  املباريــات،  يف  املطبقــة  كورونــا  فــروس 

ووصل اىل 30 ألفًا يف مباراة دواال الخميس.
ويبدأ الدور اإلقصايئ األّول غدًا حيث تلعب نيجريا، الوحيدة التي فازت 
بجميــع مبارياتهــا الثــاث يف دور املجموعــات، مــع تونــس يف إحــدى أقــوى 

مباريات مثن النهايئ.
صــاح،  محمــد  مــر  العــاج،  ســاحل  املغــرب،  املضيــف،  البلــد  يــزال  وال 
وســنغال زميلــه يف ليفربــول ســاديو مــاين يف البطولــة أيضــًا، لكــن توســيع 
املشاركة يف النهائيات سمح أيضًا ملنتخبني صغرين بالتواجد يف األدوار 

اإلقصائية.
ويف مشــاركتها األوىل عىل اإلطاق يف البطولة القارية، حققت جزر القمر 
املفاجــأة وتأهلــت اىل مثــن النهــايئ بفوزهــا يف الجولــة األخــرة عــىل غانــا 

الفائزة باللقب أربع مرات.
ومبنتخــب مصنــف يف املركــز 132 عامليــًا وبتشــكيلة مكونــة بغالبيتهــا مــن 
الهواة، تتحدى جزر القمر يف مثن النهايئ املنتخب الكامروين املضيف.

ورغــم أنهــا املنتخــب األدىن تصنيفــًا يف البطولة وتحتل املركز 150 عامليًا، 
تأهلت غامبيا اىل مثن النهايئ ويف رصيدها سبع نقاط.

لندن/ )أ ف ب(:
يتطلــع مانشســرت ســيتي حامــل اللقب لابتعــاد بفارق 
ضيفــًا  يحــّل  عندمــا  وذلــك  الصــدارة،  يف  نقطــة   14
عــىل ســاومثبتون اليــوم يف املرحلــة 23 مــن الــدوري 
اإلنجليزي لكرة القدم، فيام يسعى تشلي اىل وقف 

نزيف النقاط عندما يستقبل توتنهام املتألق األحد.
ويســافر رجــال املــدرب االســباين بيــب غوارديــوال مــع 
56 نقطــة يف جعبتهــم بحثــًا عــن فوزهــم الثالــث عــر 
مطاردهــم  يلعــب  حــني  يف  "برميرليــغ"،  يف  تواليــًا 
املبــارش ليفربــول الثــاين والذي يتأخــر بفارق 11 نقطة 
ولــه مبــاراة مؤجلــة، أمــام كريســتال بــاالس غــدا خــارج 
أرضــه بغيــاب ثاثيــه اإلفريقــي املــري محمــد صــاح 
والسنغايل ساديو مانيه والغيني نايب كيتا املشاركني 

مع منتخباتهم يف كأس األمم اإلفريقية.
تســتعر املنافســة عــىل املراكــز األربعــة االوىل، عقــب 
تراجــع بطــل أوروبــا تشــلي املتصــدر الســابق للمركــز 
الثالــث، حيــث مل يتمكــن من حصد ســوى ثاث نقاط 

من مبارياته األربع األخرة.
مــن  خاليــًا  ســجله  عــىل  توتنهــام  حافــظ  ناحيتــه،  مــن 
الخســارة يف الــدوري منــذ أن تســّلم املــدرب اإليطــايل 
أنتونيــو كونتــي زمــام األمــور الفنيــة يف الفريــق، مــع فوز 
رائــع عــىل ليســرت ســتي 2-3 يف منتصــف االســبوع يف 
برخفــني  ســتيفن  الهولنــدي  تســجيل  شــهدت  مبــاراة 
هدفــني يف الوقــت املحتســب بــدل الضائــع للشــوط 

الثاين من ثاثية فريقه. 
ويطــارد "ســبرز" حلــم التأهــل إىل دوري أبطــال أوروبــا 

بعدمــا غــاب عــن املســابقة القارية األم يف املوســمني 
املاضيني، حيث يجد نفسه حاليًا يف املركز الخامس 
هــام  عــن وســت  نقطــة  بفــارق  متأخــرًا  نقطــة،   36 مــع 
صاحــب املركــز الرابــع االخــر املؤهــل إىل املســابقة 
االوروبيــة، علــاًم أن توتنهــام ميلــك 3 مباريــات مؤجلــة 

قبل رحلته إىل ملعب "ستامفورد 
توخــل  تومــاس  األملــاين  تشــلي،  مــدرب  ويواجــه 
يتمكــن  وقــت مل  فريقــه، يف  اكتشــاف  اعــادة  معركــة 
مــن اخفــاء خيبــة أملــه مــن أداء مهاجميــه، مبــن فيهــم 
البلجيــيك روميلــو لوكاكــو العائــد إىل صفــوف الفريــق 

الصيف املايض بصفقة قياسية.
تصدر الـ "بلوز" ترتيب الـ "برميرليغ" الشهر املايض، 
اال انــه ســقط يف املحظــور اثــر تراجــع نتائجــه حيــث مل 
يحقــق ســوى فوزيــن مــن تســع مباريــات، ومل يفــز يف 
مبارياته الثاث االخرة )3  تعادالت( ما حّطم أحامه 

بالفوز باللقب املحي. 
يونايتــد  مانشســرت  مــدرب  يعــود  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ديفيــد  االســكتلندي  الحــايل  هــام  ووســت  الســابق 
مويــس إىل ملعــب "أولــد ترافــورد" بحثــًا عــن فــوز نادر، 
املراكــز  ضمــن  اضافيــة  دفعــة  فريقــه  بفضلــه  ســيمنح 
لناديــه  االربعــة االوىل وفرصــة توجيــه صفعــة موجعــة 

السابق.
يحتل وست هام، مفاجأة هذا املوسم، املركز الرابع 
للمركــز  يرتاجــع  أن  بامكانــه  ولكــن  نقطــة،   37 برصيــد 
الســابع يف حــال خســارته أمــام يونايتــد وفــوز توتنهــام 

وأرسنال يف هذه املرحلة.

سيتي يسعى لالبتعاد أكثر سيتي يسعى لالبتعاد أكثر 
في الصدارة وتشلسي في الصدارة وتشلسي 

إليقاف نزيف النقاطإليقاف نزيف النقاط

دواال/ )أ ف ب(:
تصفيــات  مــن  الحاســم  الــدور  قرعــة  ُتســحب 
إفريقيــة املؤهلــة اىل كأس العــامل لكــرة القــدم 
مــع  بالتزامــن  اليــوم يف دواال   2022 قطــر  يف 
كأس أمم إفريقيا املقامة حاليًا يف الكامرون.

اللقــب  حامــل  الجزائــري  املنتخــب  ووّدع 
كأس أمــم إفريقيــا عقــب خســارته امــام ســاحل 
العــاج 3-1، لكنــه حافــظ عــىل موطــئ قــدم يف 

الكامرون من خال ترقب قرعة التصفيات.
وســيكون منتخــب "محــاريب الصحــراء" بقيــادة 
القائــد نجــم مانشســرت ســيتي ريــاض محــرز مــن 
بــني عــرة منتخبــات ال تــزال تصــارع مــن اجــل 
اىل  املؤهلــة  الخمــس  البطاقــات  احــدى  نيــل 
مونديــال قطــر املزمــع اقامتــه بــني 21 تريــن 
االول/ديســمرب  كانــون  و18  الثاين/نوفمــرب 

املقبلني. 
وســيكون املنتخــب الجزائــري ضمن املســتوى 
االول يف قرعــة التصفيــات كونــه يحتــل املركــز 
العاملــي  التصنيــف  يف  والعريــن  التاســع 
املغــرب   ،)20( الســنغال  جانــب  اىل  للفيفــا 

)28( وتونس )30( ونيجريا )36(.

يف  الوقــوع  مــن  الجزائــر  يعفــي  ال  ذلــك  لكــّن 
منتخبــات  اّن  اعتبــار  عــىل  ناريــة  مواجهــة 
مرموقــة كمــر بقيــادة نجــم وهــّداف ليفربــول 
محمــد صــاح والكامــرون ومــايل ســتكون يف 
املســتوى الثاين، وجميعها تأهلت اىل الدور 

مثن النهايئ من البطولة اإلفريقية. 
ال  منتخبــات  الثــاين  املســتوى  يضــّم  كذلــك، 
ميكــن االســتهانة بهــا كغانــا بقيــادة أندريــه أيــو 
والتــي تبقــى مــن كبــار القــارة رغــم الخــروج مــن 
الــدور األول لــكأس األمــم اإلفريقية، إضافة اىل 
جمهورية الكونغو الدميقراطية التي مل تتأهل 

اىل البطولة.
ذهــاب  مــن  املؤلــف  الحاســم  الــدور  ينطلــق 

وإياب يف نهاية شهر آذار/مارس املقبل.
الحاســم  الــدور  قرعــة  يف  املشــاركة  الفــرق 
العــامل  لــكأس  املؤهلــة  إفريقيــة  لتصفيــات 

2022 يف دواال - الكامرون: 
املســتوى االول: الســنغال واملغــرب والجزائــر 

وتونس ونيجريا. 
وغانــا  والكامــرون  مــر  الثــاين:  املســتوى 

ومايل وجمهورية الكونغو الدميقراطية.

قرعة مرتقبة للدور الحاسم قرعة مرتقبة للدور الحاسم 
من التصفيات اإلفريقية من التصفيات اإلفريقية 

لكأس العالم لكأس العالم 20222022

لعنة األبطال تضرب مجدًدالعنة األبطال تضرب مجدًدا
مع خروج الجزائر من الدور األولمع خروج الجزائر من الدور األول

كأس 
أمم 

إفريقيا
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مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد موجة الربد بقطاع غزة.. أطفال يلتفون حول "كانون نار" 
يف مزنلهم المكون من ألواح "الزينقو" لتدفئة أنفسهم )تصوير/ يارس فتحي(

األفقي:
1 -مؤسس علم الجرب  
2 - زهيد – هرب + قط 

3 - انفصال زوجني – تراب 
4 - من الخطوط العربية + خوف 

5 - خاصيت +شعور باليأس والعجز نتيجة الفشل 
6 - يعتين + حزي ومكان معكوسة 

7 - مختلفان + نصف وائل 
8 - لالستفهام + حرف – لعب + ر 

9 - علم مؤنث – شك 

العمودي:
1 - يتحكم األرض ومن 

فيها – للتخيري 
2 - احرف متشابهة – 

صوت الحمام 
3 - ثالثة ارباع خيال + اسم 
إشارة للبعيد معكوسة – 
ضمري متصل للمتكلمني 

4 - للتحرس معكوسة + 
شديد + صوت القطة 

5 - فقر 
6 - نضع عليه األشياء – 

يجرب 
7 - يف القميص + لباس + 

غري نجس 
8 - احتفال إلحياء ذكرى – 

نحن باإلنجلزيية 
9 -يبرص + مطر قليل 

معكوسة – مجموعة من 
طيور 

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.

أول من فكر يف بناء السد العايل يتكون 
من 3 مقاطع ) 13 حرف (

األصمعي – الخوارزمي – ابن سينا – اإلدرييس 
– ابن النفيس – الرازي – دانيال – روبرت كوخ 
– أديسون - عمار – مصعب – زيد – بالل – 

صهيب – ا - ل

حل الكلمة الضائعة 

الحسن بن الهيثم

إعداد/ وفاء المهتدي

مقتل بطلة مصرية سابقة
في إثر عملية سطو

القاهرة/ وكاالت:
أكــدت وســائل إعــام مرصيــة، أن املرصيــة روان الحســيني، بطلــة العــامل الســابقة يف رياضــة كرة 
الرسعة، عرث عىل جثتها "مخنوقة" عىل سطح إحدى البنايات يف مدينة دسوق مبحافظة كفر 

الشيخ شامل الباد.
وقالت مصادر أمنية إن الفتاة )21 عاًما( تعرضت ملحاولة رسقة باإلكراه عىل يد شخص مدرج 
بالسجات األمنية كمسجل خطر شديد الخطورة، مشرية إىل أن الجهات األمنية ألقت القبض 

عىل الجاين.
وأوضحــت أن الجــاين خنــق املجنــي عليهــا عندمــا حاولــت مقاومتــه، وأنــه عندمــا تأكــد مــن أنهــا 

فارقت الحياة قام برسقة قرطها الذهبي وهاتفها املحمول.
والحســيني طالبــة يف الفرقــة الثالثــة بكليــة الصيدلــة بجامعــة كفــر الشــيخ، وســبق أن حققــت مــع 
نادي دسوق املركز األول عىل مستوى العامل يف لعبة كرة الرسعة يف بولندا عام 2016.. إىل 

جانب قيامها بتدريب ناشئي اللعبة يف النادي.

سجناء أمريكيون يقاضون سجنهم 
بعد عالجهم بدواء للخيول

أركنساس/ وكاالت:
رفــع ســجناء يف واليــة أركنســاس األمريكيــة، دعــوى قضائيــة ضــد إدارة ســجنهم، بســبب وصفهــا 

دواء مخصصا لطرد الديدان من الخيول، لعاجهم من اإلصابة بفريوس كورونا.
وكان مسؤولو الصحة قد حذروا من استخدام دواء "إيفرمكتني"، عىل الرغم من املوافقة عىل 

استخدام جرعات صغرية منه يف عاج بعض الحاالت املرضية البرشية.

وقال طبيب مسؤول عن إعطاء الدواء إنه مل ُيجرب أي سجني عىل تناوله.
وقال السجناء، يف الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد الحريات املدنية األمريكية نيابة عنهم، 
إنهــم بعــد إصابتهــم بكورونــا، أعطاهــم الســجن "مزيجــا مــن األدويــة" وقــال لهــم إنــه يحتــوي عــىل 

فيتامينات ومضادات حيوية ومنشطات.
وأضافت الدعوى القضائية أن السجناء تناولوا دواء إيفرمكتني بدون موافقة مسبقة منهم.

وتابعــت أن الســجناء أصيبــوا بأعــراض جانبيــة بعــد تنــاول الــدواء، مــن بينهــا اعتــال يف الرؤيــة 
وإسهال وتقلصات يف املعدة.

وقــال غــاري ســوليفان، املديــر القانــوين التحــاد الحريــات املدنيــة يف والية أركنســاس، يف بيان: 
"ال ينبغي خداع أي شخص مبا يف ذلك السجناء، وإخضاعهم لتجارب طبية".

األرخص سعًرا.. تسريبات حول 
مواصفات هاتف "آيفون 2022"

كاليفورنيا/ وكاالت:
كشــفت ترسيبــات جديــدة حــول هاتــف "آيفــون" املقــرر أن تطلقــه رشكــة "آبــل" األمريكيــة خــال 

العام الجاري.
الســابقة،  الهواتــف  بــني  ســعرًا  األرخــص  ســيكون  الجديــد  "الهاتــف  أن  إعاميــة  مصــادر  وذكــرت 
وسيحمل بعض إمكانيات الهواتف التي أطلقتها آبل العام املايض، خاصة فيام يتعلق باملعالج"
 ،)iphone SE+ 5G( اســم  ســيحمل  الــذي  الجديــد،  الهاتــف  أن  إىل  الترسيبــات  بعــض  وتشــري 
سيحتوي عىل شاشة كبرية مساحتها 5.69 بوصات، وسمك 7.3 ميليمرتات وفتحة عدسة تصل 

إىل 8.2 مليميرتات.
وتأيت تلك الترسيبات بعدما قامت "آبل" بإيداع بيانات الهاتف الجديد يف قاعدة بيانات اللجنة 

االقتصادية األوروبية اآلسيوية، أو ما يطلق عليه االتحاد االقتصادي األوروآسيوي.
ويشــري هذا اإلفصاح إىل الجيل الثالث من هواتف )آيفون SE(، والجيل الخامس من "أيباد اير"، 
وقــد يكــون هنــاك املزيــد مــن املنتجــات. ومــن املتوقــع أن يحمل هاتف )آيفــون SE( الجديد نفس 

مواصفات الفئة السابقة من الهاتف، ومنها حجم الشاشة البالغة 4.7 بوصات.
كــام أن الهاتــف ســيحمل معالــج "بيونيــك A15" الــذي يدعــم شــبكة اتصاالت الجيــل الخامس، كام 

أنه نفس املعالج الحايل لهواتف آيفون 13.

مشاهدة التلفزيون ساعتين 
متواصلتين تضّر بالصحة

موسكو/ وكاالت:
أعلــن الطبيــب الــرويس جيورجــي ســابيغا أن مشــاهدة الربامــج التلفزيونيــة ســاعتني متواصلتني 

قد تسبب أرضارا صحية جسيمة، مبا يف ذلك املوت.
وأشــار الطبيــب يف حديــث لراديــو "ســبوتنيك" إىل أن مشــاهدة الربامــج التلفزيونيــة كــام هــو 
معتــاد ميكــن أن تــر بالصحــة، مبــا يف ذلك انســداد الرشيان الرئــوي نتيجة وصول جلطة دموية 

تتشكل يف الوريد إىل الرشيان الرئوي.
وقال سابيغا: "تتشكل جلطات دموية أحيانا يف أوردة الساقني نتيجة ركود الدم أو ضعف تدفقه. 

وإذا وصلت هذه الجلطة إىل الرشيان الرئوي أو أحد فروعه الكبرية فسوف متنع تدفق الدم".
وأضــاف: "عندهــا يشــعر الشــخص بضيــق التنفــس وأمل يف منطقــة القفــص الصــدري ويرتفــع 
مســتوى ضغــط الــدم بصــورة مفاجئــة. وإذا كانــت الجلطــة كبــرية الحجم ميكن أن تســبب الوفاة. 
ولكــن إذا كانــت صغــرية وتســببت يف انســداد فــرع صغــري مــن الرشيــان الرئــوي فقد ال يشــعر بها 

الشخص".
وأوضــح أن الجلــوس ســاعتني أو ثــاث ســاعات أمــام التلفزيــون دون حركــة يرفــع احتــامل انســداد 

الرشيان الرئوي، "كام أن شد الساقني أو وضع ساق عىل أخرى يفاقامن الحالة كثريا".
ونصح ســابيغ بالجلوس بشــكل مريح وعدم وضع ســاق عىل أخرى وعدم ارتداء رساويل ضيقة، 
وعدم الجلوس فرتة طويلة با حراك. والنهوض وامليش مدة 5 – 10 دقائق وتحريك القدمني.
وسبق لدراسات أن تحدثت عن أرضار الجلوس أمام التلفزيون لساعات طويلة، منها أنه يفاقم 
حــاالت اإلصابــة بأمــراض القلــب واألورام الرسطانيــة، حيــث للتلفزيــون تأثــري كبــري ومبــارش عــىل 

كيمياء الدماغ ملن يشاهده، تجعل دماغ اإلنسان يف حالة تقّبل سلبي.

جهاز ينهي معاناة "سكري األطفال".. 
ويفتح الباب ألمل جديد

لندن/ وكاالت:
ابتكــر علــامء يف جامعــة كامربيــدج جهــاز البنكريــاس االصطناعــي، الــذي قالــوا إنــه أثبــت قدرته يف 

تغيري حياة األطفال املصابني بداء السكري من النوع األول.
وذكر هؤالء أن الجهاز الجديد هو األكرث فعالية عىل صعيد التحكم مبســتويات الســكر يف الدم، 

مقارنة بالحلول الحالية، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز".
وكشف علامء يف جامعة كامربيدج تفاصيل الجهاز الجديد، ويحتاج التطبيق الذي يرشف عىل 

هذا الجهاز إىل مدخات أقل من طرف اآلباء.
ويقــول الربوفيســور، رومــان هوفــوركا، الــذي أرشف عــىل تطويــر التطبيــق أن الجهاز الجديد واســمه 

)CamAPS FX( يصنع تنبؤات حول املحتمل أن يحدث بناًء عىل الخربات السابقة.

وأضاف أن الجهاز الجديد سيتعلم مقدار األنسولني الذي يحتاجه الطفل يوميا وكيف يغري ذلك 
عرب أوقات مختلفة من اليوم.

وأوضــح أن الجهــاز يف وقــت الحــق يســتخدم لضبــط مســتويات األنســولني للمســاعدة يف تحقيــق 
مســتويات الســكر املثاليــة يف الــدم، مشــريا إىل أنــه بخــاف أوقــات الوجبــات، فــإن الجهــاز الجديد 
آيل بالكامل، لذلك ال يحتاج اآلباء إىل مراقبة مستويات السكر يف الدم لدى أطفالهم باستمرار.

ويعــد مــرض الســكري مــن النــوع األول تحديــا لألطفــال، خاصــة الصغــار منهــم، بســبب التبايــن يف 
مستويات األنسولني املطلوبة ويف كيفية استجابة كل طفل للعاج.

وآليــة عمــل الجهــاز الجديــد عــىل النحــو التــايل: هنــاك تطبيــق عــىل األجهــزة الذكيــة يعمــل بالتعــاون 
بنكريــاس  أنهــا  لــو  كــام  مجتمعــة  كلهــا  تعمــل  لألنســولني،  ومضخــة  الجلوكــوز  يراقــب  جهــاز  مــع 
اصطناعي،بحيث يقوم تلقائيا بضبط كمية األنسولني التي يقدمها بناء عىل ما لديه من معلومات.
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5 وفيات و1468 إصابة  ... 

وقفة يف مجد الكروم  ... 

أبو كويك: فتح أفشلت  ... 

"بيتا" تقاوم واالحتالل ... 

للرعاية الطبية يف املستشفيات، و36 مصابا يف حالة خطرة وحرجة.
وفيام يتعلق بالتطعيامت، بينت أن إجاميل الجرعات التي وصلت إىل 

قطاع غزة بلغ 1957960 جرعة، وأن 566348 مواطًنا تلقوا اللقاح.
ويف الضفــة الغربيــة، ســجلت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة 
3 وفيات و1112 إصابة بفريوس كورونا، وتعايف 406 مصابني، مشرية 

ا. إىل إجراء 7835 فحًصا مخربيًّ
وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه تم تسجيل الوفيات 
يف محافظــات: الخليــل، أريحــا واألغــوار، ضواحــي القــدس، واإلصابــات 
يف بيــت لحــم )178(، ضواحــي القــدس )93(، ســلفيت )26(، رام اللــه 
والبــرية )293(، نابلــس )198(، طوبــاس )29(، طولكــرم )49(، الخليــل 

)125(، قلقيلية )17(، جنني )50(، أريحا واألغوار )54(.

وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
مــن   1% %2، والوفيــات  النشــطة  %97، ونســبة اإلصابــات  غــزة بلغــت 
مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 58 مصابا يف غــرف العناية املكثفة، 
يف حــني يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات 88 مصابــا، 

منهم 24 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

القوات عمل الطواقم الطبية وحالت دون 
وصول ســيارات اإلســعاف لتقديم العالج 
مســافة  لنقلهــم  اضطرهــا  مــا  للمصابــني، 

طويلة سرًيا عىل األقدام.
عــىل  النــار  االحتــالل  قــوات  وأطلقــت 
الشاب ساهر فقهاء )22 عاًما( قرب بلدة 
اللــه، وأصابتــه  رام  ســنجل شــامل مدينــة 

بعدة أعرية نارية.
يف  الصحــي  املركــز  إىل  الجريــح  وأُْجــِي 
بلدة ســنجل وقدمت له إســعافات أولية، 
قبل أن ينقل إىل املستشفى االستشاري 
لــه عمليــة جراحيــة  بــرام اللــه، إذ أجريــت 
أخــرى  عمليــة  تلتهــا  النزيــف،  لوقــف 
فيــه  تســببت  الــذي  الــرر  ملعالجــة 
الرصاصــات التــي أصابــت منطقــة الفخــذ 

والحوض.
نــزار فقهــاء عــن املصــاب أن جنــود  وذكــر 
االحتــالل أطلقــوا الرصــاص صوبــه بعدمــا 
أحــد  مــع  تقلــه  كانــت  مركبــة  مــن  ترجــل 
أصدقائه بجوار مشتل محاٍذ لشارع )60( 
االستيطاين القريب من البلدة، فأصابوه 

بـ3 أعرية يف الجزء السفي من جسده.
6 مواطنــني  ويف رشق قلقيليــة، أصيــب 
باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 

املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  والعــرات 
مــع  اندلعــت  مواجهــات  يف  للدمــوع، 

قوات االحتالل يف قرية كفر قدوم.
دهم واعتقاالت

اعتقلــت  اليوميــة،  االعتقــاالت  وبشــأن 
خــالل  مواطنــني،   9 االحتــالل  قــوات 
حمــالت دهــم وتفتيــش ومالحقــة مبناطق 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  متفرقــة 

املحتلتني.
ففــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
خــالل  الرشــق  أحمــد  املقــديس  الشــاب 
الشــيخ  قمعهــا تظاهــرة لألهــايل يف حــي 
تنديــًدا  املتضامنــني،  مــن  وعــدًدا  جــراح 
األربعــاء  صالحيــة  عائلــة  منــزيل  بهــدم 
األســري  اعتقلــت  حــني  يف  املــايض، 
عــىل  مــروره  أثنــاء  داود يف  عمــر  املحــرر 
عــريب  والشــقيقني  "دوتــان"،  حاجــز 
الحكيــم،  عبــد  ومحمــد  وليــد،  ومحمــد 
أبــو  عائلــة  مــن  وجميعهــم  ســعيد  وضيــاء 

بكر، من جنني.
الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
مــوىس طوافشــة عقــب دهــم منــزل ذويــه 
وتفتيشــه يف رام اللــه، وفتــى بالقــرب مــن 
اندلعــت  مواجهــات  خــالل  الزاويــة  بــاب 

وسط مدينة الخليل، وجعفر العروج بعد 
دهم منزله وتفتيشه يف بلدة جناتة رشق 

بيت لحم.
تصعيد واعتداءات

املســتوطنني،  جرائــم  بخصــوص  أمــا 
إرسائيليــني  متضامنــني   10 فأصيــب 
بجروح وكسور عقب هجوم املستوطنني 
عليهــم خــالل زراعتهــم األشــجار يف بلــدة 

بورين جنوب نابلس.
مجموعــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
"جفعــات  مســتوطنة  مســتوطني  مــن 
مــن جمعيــة  متضامنــني  رونــني" هاجمــوا 
اإلنســان،  حقــوق  أجــل  مــن  "حاخامــني" 
واعتــدوا عليهــم بالــرب، مــا أدى إلصابــة 
أنهــم  بجــروح وكســور، مضيفــة  منهــم   10

أحرقــوا مركبــة أحــد املتضامنــني وحطمــوا 
مركبة أخرى.

قــوات  بحاميــة  مســتوطنون  واقتحــم 
االحتــالل صبــاح أمــس أرض عائلــة ســامل 
القــدس  رشق  جــراح  الشــيخ  حــي  يف 
وأعــادوا تثبيت ســياج حولهــا يف محاولٍة 

لالستيالء عليها.
وأوضحت مصادر مقدســية أن مجموعة 
مــن املســتوطنني يتقدمهــم نائــب رئيس 

بلدية االحتالل آرييه كينج، وسط حاميٍة 
مشــددة، اقتحمــوا أرض عائلــة ســامل يف 
الحــي الغــريب مــن الشــيخ جــراح ووضعوا 
ســياجا حولهــا واعتــدوا عــىل املواطنــني 
واندلعــت  ســامل،  عائلــة  مــن  وأفــراد 
مناوشــات فيــام بينهــم، وأُصيبــت ســيدة 

بكسوٍر بيدها من جراء االعتداء.
واســتوىل مســتوطنون عــىل أرض ببلــدة 
كفــر الديــك غــرب ســلفيت، وســيجوها 

وزرعوها باألشجار.
بــأن مجموعــة  وأفــادت مصــادر محليــة 
"بدوئيــل"  مســتوطني  مــن  كبــرية 
املقامــة عنــوة عــىل أرايض املواطنــني 
أرضــه  مــن  دومنــات   4 عــىل  اســتولوا 
يف  دومنــات   8 مســاحتها  البالغــة 
منطقــة "ديريــا" غــرب البلــدة، وزرعوها 
تحــذر  يافطــات  ووضعــوا  باألشــجار، 
مــن  األرض  وأصحــاب  املواطنــني 

دخولها.
شــتلة   300 نحــو  مســتوطنون  واقتلــع 
غــرب  رشف  ديــر  أرايض  مــن  زيتــون 
نابلــس، للمواطنــني عبد الرحيم عنرتي، 
وعبــد الحميــد عنــرتي، وغــازي عنــرتي، 
فيهــا  تتعــرض  التــي  الثانيــة  املــرة  وهــي 

البلدة القتالع وتكسري األشجار عىل يد 
املستوطنني.

اقتــالع  عــىل  مســتوطنون  أقــدم  كــام 
وتحطيــم 90 شــجرة زيتــون يف منطقتــي 
ســلفيت  رشق  بياســوف  الشــعب  بــاب 

وبديا غربها.
عــرب  مركبــة  إحــراق  مســتوطنون  وحــاول 
رشــها مبــادة مشــتعلة، وأعطبــوا إطاراتها 
عــىل  املقامــة  "ياكــري"  مســتوطنة  قــرب 
ديراســيتا  بلــدة  يف  املواطنــني  أرايض 

شامل غرب سلفيت.
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  واقتحمــت 
نابلــس،  محافظــة  جنــوب  قريــوت  قريــة 
وأدوا طقوســا تلموديــة عــىل نبــع القريــة، 
مــن  بحاميــة  املــرج،  ســهل  مــن  بالقــرب 

قوات االحتالل.
أما يف قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل 
النــار  املتمركــزة خلــف الســياج الفاصــل 
والغــاز املســيل للدمــوع رشق ديــر البلــح 
جنوبــه،  يونــس  وخــان  غــزة  قطــاع  وســط 
يف  والهلــع  الخــوف  مــن  حالــة  خلــق  مــا 
الذيــن  واملزارعــني  املواطنــني  صفــوف 
يقومون بتفقد محاصيلهم الزراعية بعد 

املنخفض الجوي.

ورفع املشــاركون يف الوقفة الفتات كتب عليها شــعارات منددة بتواطؤ 
رشطة االحتالل وتقاعسها يف توفري األمن واألمان.

وشــهدت مجــد الكــروم األيــام األخــرية عمليــات مداهمــة ورسقــة ملنــازل 
مأهولة، ما أثار حالة من الغضب بني األهايل.

وقــال عضــو اللجنــة الشــعبية واملجلــس املحــي يف مجــد الكــروم، عــز 
إننــا "نلحــظ تقاعــس الرطــة يف محاربــة ظاهــرة العنــف  بــدران،  الديــن 
نشــهد  األخــرية  اآلونــة  ويف  العــريب،  املجتمــع  يف  املتفشــية  والجرميــة 
عمليات رسقة وإطالق نار يف البلدة دون أي اكرتاث من قبل الرطة".

وشدد بدران، خالل كلمته، عىل رضورة االلتفاف حول الحراك الشعبي 
يف البلدة خالل األسابيع القادمة.

مــن جهتــه، ذكــر رئيــس مجلــس محــي مجــد الكــروم، ســليم صليبــي، أن 
"ظاهرة العنف والجرمية يف املجتمع العريب تتطلب عمال جديا وخطة 
لرؤســاء  القطريــة  واللجنــة  العليــا  املتابعــة  لجنــة  قبــل  مــن  األمــد  طويلــة 
السلطات املحلية العربية من أجل إعادة نبض الحراك الشعبي يف ظل 

الرتاجع املوجود عام شهدناه قبل".
ودعــا صليبــي املواطنــني إىل املشــاركة يف الفعاليــات االحتجاجيــة مــن 

أجل محاربة ظاهرة العنف والجرمية التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

مــن  أنهــا أهملــت املدينــة  القــدس املحتلــة، رغــم  املحتــل عقدهــا يف 
عملية االنتخابات القروية املجتزأة األخرية.

الوطنيــة،  الوحــدة  وال  السياســية  الراكــة  تريــد  ال  فتــح  حركــة  أن  وتابــع 
وإمنــا اإلبقــاء عــىل مصالح قيادتهــا وأجهزة أمنها، وتفردها بالقرار الوطني 
تســتطيع  ال  أنهــا  مؤكــًدا  االحتــالل،  مــع  األمنــي  والتنســيق  الفلســطيني، 
الخروج عن الطوق اإلرسائيي واألمرييك "وال نتوقع أي تغريات بقيادتها 
الحاليــة ألنهــا مرتهنــة لهــذا الطــوق" وانقلبــت عىل ثوابتها وليــس لديها ما 

تقدمه.
وأكــد أبــو كويــك أن حركــة حــامس متتلــك رؤية ناضجة للمــروع الوطني 
الفلســطيني، وال خالفات بينها وبني الفصائل حول هذه الرؤية، مشــددا 
عــىل أنهــا قدمــت كل مــا يلــزم إلنجــاح حــوارات املصالحــة، وأن الشــعب 
الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته، ومرص عىل مواصلة املقاومة.

وحيــا عائلــة صالحيــة التــي دمــر االحتــالل منزلهــا يف حــي الشــيخ جــراح 
بالقدس، مشددا عىل أنه "ال ميكن أن نفرط بأرضنا ومقدساتنا، وسنظل 
ثابتــني متمســكني باملقاومــة". وحــث األمــة عــىل مشــاركة شــعبنا بــرف 

تحرير فلسطني.

أمني األمم املتحدة: العامل يواجه 
يف 2022 حريًقا خاميس اإلنذارات

واشنطن تفرض عقوبات جديدة 
عىل أفراد وكيانات مرتبطة بحزب الله

واشنطن/ وكاالت:
فــرض  أمــس،  األمريكيــة،  الخزانــة  أعلنــت 
و10  لبنانيــني   3 ضــد  جديــدة  عقوبــات 
رشكات وصفتهــم بأنهــم جــزء مــن شــبكة دولية 
لحــزب اللــه اللبناين، ووجهت إليهم اتهامات 
عــىل  املفروضــة  العقوبــات  تفــادي  مبحاولــة 
بأنــه  واشــنطن  تصنفــه  الــذي  الحــزب  هــذا 

"منظمة إرهابية".
فــإن  بيــان،  يف  الــوزارة  قالــت  مــا  وحســب 
العقوبــات طالــت عــادل ديــاب وعدنــان عيــاد 
بعــض  أن  إىل  مشــرية  عيــاد،  عدنــان  وجهــاد 
الكيانــات املســتهدفة بالعقوبــات تتخــذ مــن 

زامبيا مقرا لها.
اإلرهــاب  لشــؤون  الخزانــة  وكيــل  وأكــد 
واملخابــرات املاليــة برايــان نيلســون أن وزارتــه 
غــري  "النشــاط  أســامه  مــا  بعرقلــة  ملتزمــة 
املــروع" لحــزب اللــه، ومحــاوالت االلتفــاف 

عىل العقوبات من خالل شبكات أعامل.
املــايض  الثالثــاء  فرضــت  واشــنطن  وكانــت 
عالقــة  عــىل  أعــامل  رجــال   3 عــىل  عقوبــات 
تســهيل  يف  نشــاطهم  إن  قائلــة  اللــه،  بحــزب 
مــن  املدعومــة  للجامعــة  املاليــة  التعامــالت 
يف  االقتصاديــة  لبنــان  مــوارد  يســتغل  إيــران 

حــد  عــىل  ألزمــة،  البلــد  فيــه  يتعــرض  وقــت 
زعمها.

الواليــات  اســتهدفت  ســنوات،  مــدار  وعــىل 
املتحــدة حــزب اللــه بسلســلة مــن اإلجــراءات 
وسياســيني  أعــامل  رجــال  ضــد  والعقوبــات 
وكيانــات محســوبة عليــه، وهــو ما يــراه الحزب 
تدخــال يف الشــأن اللبنــاين، ويتهــم واشــنطن 

بإثارة الفتنة.
منــذ  اللبنــاين  باالقتصــاد  األزمــات  وتعصــف 
2019 عندما انهار تحت وطأة تالل الديون. 

وهــوت العملــة املحليــة )اللرية( إىل مســتوى 
املــايض،  قبــل  األســبوع  جديــد  قيــايس 
املواطنــني  مــن  عريضــة  قطاعــات  وســقطت 

يف براثن الفقر.
وذكرت وســائل إعالم محلية االثنني املايض 
أول  ســيعقد  اللبنــاين  الــوزراء  مجلــس  أن 
اجتــامع لــه منــذ 3 أشــهر هــذا األســبوع، بعــد 
أن أنهى حزب الله وحركة أمل مطلع األسبوع 

املايض مقاطعتهام الجتامعات الحكومة.
وكان حــزب اللــه وحركــة أمل، اللــذان يدعامن 
عددا من الوزراء، يقاطعان جلسات الحكومة 
االنفجــار  يف  التحقيــق  حــول  نــزاع  بســبب 

الضخم مبيناء بريوت عام 2020.

نيويورك/ وكاالت:
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  حــذر 
غوترييــش، أمــس، مــن 5 تحديــات رئيســة تواجــه 
بأنهــا حريــق  الجــاري، ووصفهــا  العــام  العــامل يف 
فشــل  عــن  متحدثــا  اإلنــذارات،  خــاميس  عاملــي 

نظام الحوكمة يف العامل.
ألعضــاء  خــاص  اجتــامع  يف  غوترييــش،  وأوضــح 
دولــة(،   193( املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
منعقــد يف نيويــورك، أن العــامل يواجــه مرجــال مــن 
الرســة،  والرصاعــات  السياســية  االضطرابــات 
ويواجه حريقا عامليا خاميس اإلنذارات، وهو ما 

يتطلب التعبئة الكاملة لجميع الدول.
عــن  األممــي، خــالل حديثــه  العــام  األمــني  وعــدد 
أولوياتــه للعــام الحــايل، اإلنــذارات الخمســة بأنهــا 
العاملــي،  والتمويــل  كورونــا،  فــريوس  جائحــة 
يف  القانــون  وغيــاب  املناخــي،  التغــري  ومواجهــة 

الفضاء اإللكرتوين، والسالم واألمن.
وشدد عىل أن العامل يحتاج إىل الدخول يف حالة 
طــوارئ ملعالجــة "الحريــق الخــاميس اإلنــذارات"، 
وعىل أن تكون منظمة األمم املتحدة قوية وفعالة 
ملواجهــة هــذه التحديــات، مضيفــا أن اســتجابتنا 
لحــاالت الطــوارئ الخمــس ســتحدد مســار البــر 

والكوكب لعقود قادمة.
الحوكمــة  نظــام  فشــل  أن  عــىل  غوترييــش  وألــح 

العامليــة يف مواجهــة التحديــات املذكــورة راجــع 
إىل أن األدوات املتعددة األطراف املتوفرة حاليا 
أصبحــت متجــاوزة وال تفــي بالغــرض، ســواء تعلــق 
التكنولوجيــا  أو  العامليــة  الصحــة  مبلفــات  األمــر 

الرقمية.
وبخصــوص امللــف الليبــي، قال املســؤول األممي 
ودعــم  الحــوار  تعزيــز  عــىل  تعمــل  املنظمــة  إن 
االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة يف أقــرب وقــت 
املنســق  االنســحاب  أجــل  مــن  والدفــع  ممكــن، 

للمقاتلني األجانب من ليبيا.
وبشأن األزمة السورية، قال غوترييش: "سنميض 
األمــن  مجلــس  لقــرار  الكامــل  التنفيــذ  يف  قدمــا 
2015" )الــذي يدعــو لوقــف  2254 الصــادر يف 

أهميــة  عــىل  مشــددا  املدنيــني(،  اســتهداف 
إعــادة عقــد لجنــة دســتورية ذات مصداقية بقيادة 

سورية.
العــام  األمــني  ذكــر  اليمنيــة،  األزمــة  وبخصــوص 
إىل  للتوصــل  تعمــل  املتحــدة  األمــم  أن  األممــي 
البــالد  منافــذ  وفتــح  النــار  إلطــالق  دائــم  وقــف 
شــاملة  سياســية  عمليــة  واســتئناف  الحدوديــة، 

إلنهاء الرصاع الكاريث الذي استمر 7 سنوات.
العــام لألمــم املتحــدة يف كلمتــه  وتطــرق األمــني 
إىل الوضع يف أفغانستان، متعهدا بتوفري رشيان 

حياة ملساعدة شعبها.

جنني/ فلسطني:
كاد أن ينهــي عقــده التاســع مــن العمــر 
ا يفقد الحاج محمد السعدي "أبو  وملَّ
عــامد" األمــل يوًمــا أن يــرى ابنــه األســري 
رائــد محــرًرا ويضمــه إىل صــدره.. حالــه 
حــال اآلالف مــن أهــايل األرسى الذيــن 
وينشــدون  أبنائهــم  لرؤيــة  يتوقــون 

حريتهم بكل مكان وزمان.
الـــ34  عامــه  عاًمــا(   57( رائــد  يقــيض 
يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي، وهو 
القدامــى  األرسى  مــن   25 مــن  واحــد 
الدفعــة  "أرسى  يســمون  باتــوا  مــن  أو 
ويرفــض  يعتقلهــم  الذيــن  الرابعــة" 
اإلفراج عنهم بصفقة تبادل أو بســواها 
وبــني  بينــه  التســوية  عمليــات  مــن 

السلطة برام الله.
يعــد  مــن  رائــد  األســري  وحــده  ليــس 
يف  زنزانتــه  داخــل  وأيامــه  ســاعاته 
عــامد  أبــو  فوالــده  "رميــون"،  ســجن 
يحســبها بدقة، فهو أســتاذ الرياضيات 
مــن  لــكل  تفاصيلهــا  يــرد  املتقاعــد 
يــزوره مبنزلــه يف بلــدة ســيلة الحارثيــة 
الضفــة  شــاميل  جنــني  مدينــة  قــرب 

الغربية املحتلة.
وبصوتــه الحــاد وبلغــة عربيــة فصيحــة، 
راح أبــو عــامد يخــرب "الجزيــرة نــت" عــن 
آخر أمانيه بضم نجله األسري ومعانقته 

قبــل أن يفــارق الحيــاة، فقد خارت قواه 
وأعيــاه املــرض بعدمــا توفيــت زوجتــه 
وأحد أوالده، وابيضت عيناه حزًنا عىل 
رائد، ففقد برصه منذ 5 سنوات وصار 
ــا، ومل يــزره منــذ  يفقــد ســمعه تدريجيًّ

ذلك الحني.
وشــجاعة رائــد وقــوة شــخصيته دامئتــا 
الحضور عىل لســان والده، يقول "كان 
لكــن  الحكــم مؤبــدا واحــدا بحــق رائــد، 
تحــّول ملؤبديــن بعدمــا قــال للقــايض: 
أنــا مــن عليــه أن يقاضيــك ألنــك محتــل 

ألريض وبلدي".
وبهــذه القصــص وبغريهــا تصــرب عائلــة 
والقهــر  الفــراق  مــر  عــىل  نفســها  رائــد 
يكــون  بــأن  وتطالــب  تعيشــه،  الــذي 
وأمثالــه عــىل ســلم أولويــات املقاومــة 

يف أي صفقة تبادل قادمة.
األســريين  عوائــل  تعيشــه  ذاتــه  الوجــع 
خربيــش  أبــو  ومحمــود  آدم  جمعــة 
مبدينــة أريحــا، "فأكــر مــن نصــف مــن 
أعامرهــم مــرت بالســجون، هــذا يكفــي 
أليس كذلك؟"، تتســاءل الحاجة فضة 

السامل والدة األسري محمود.
عالمــات  تعيــش  باتــت  أم  كأي  وهــي 
تنعــم  أن  وأملهــا  تقــول،  كــام  ســاعتها 
"وهــذا  محــررا  ولدهــا  باحتضــان 
املطلوب من قيادة السلطة واملقاومة 

فعله وبأرسع وقت".
القدامــى  هــم  الرابعــة  الدفعــة  وأرسى 
املعتقلــون مــا قبــل اتفــاق أوســلو عــام 
عنهــم،  اإلفــراج  تضمــن  الــذي   ،1993

إال أن االحتــالل ظــل مياطــل حتــى عــام 
2013، حيث أفرج عن معظمهم عىل 

3 دفعــات ضمــن مــا عــرف بتفاهــامت 
وأبقــت  للمفاوضــات،  الســلطة  عــودة 
عــىل 32 أســريا )بقــي منهــم اآلن 25( 
عــام  املحتلــة  فلســطني  مــن  جلهــم 
1948، وأبرزهــم كريــم يونس املعتقل 

منذ 39 عاما.
ولعــلَّ مــن يتحــدث عــن معاناتهــم مــن 
املحــرر  األســري  كحــال  بينهــم  عــاش 
عنهــم  املفــرج  أحــد  حجــي،  مؤيــد 
إن  يقــول:  الثالثــة،  الدفعــة  أرسى  مــن 
أصعــب يشء عــىل األســري أن يعيــش 
فرحــة اإلفــراج عنــه ثــم ال يقــع، فتنتكــس 

حاله.
وعــاد حجــي للحظــات مــا قبــل اإلفــراج 
عنــه، ليقــول إنــه مــن املفارقــة أال يحمل 
األســري رســالة أو وصيــة مــن رفاقــه كــام 

يقــني  عــىل  كانــوا  ألنهــم  معهــم،  حالــه 
باإلفــراج وأنهــا مســألة أيــام فقــط، وبعــد 
ألحــد  عــذر  ال  الســنوات  هــذه  كل 

تجاهكم، يضيف حجي.
تعنت االحتالل

عقــود   4 قضــوا  أرسى  بقــاء  وميثــل 
إذ  فشــل"،  "حالــة  االحتــالل  بســجون 
مــن  الســلطة  مفاوضــات  تتمكــن  مل 
نــادي  رئيــس  يقــول  كــام  تحريرهــم، 

األسري قدورة فارس.
ويــرى فــارس يف حديثــه "للجزيرة نت" 

أن تحريــر األرسى عــرب املفاوضــات أو 
عمليــة  تبــادل  صفقــة  املقاومــة  إبــرام 
الــدويل  للقانــون  تســتند  سياســية 
وتعــرتف بحريــة الشــعب الفلســطيني، 
"بــاب  وهــذا  منهــم،  جــزء  واألرسى 
موصــد" ألنــه االحتــالل ال يعــد رشيــكا 

للتسوية.
ولهــذا تبقــى الطريقــة األخــرى مبقاومــة 
الفلسطينيني وقدرتهم عىل املقايضة 
وإحداث صفقات تبادل لألرسى، وفق 

فارس.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وتؤكــد 
حــامس أن ديــدن االحتــالل كــر إرادة 
املقاومة ونضال الشــعب الفلســطيني 
عــرب إطالــة أمد االعتقال لفرتات طويلة 
القدامــى،  األرسى  مــع  يحــدث  كــام 
باســمها  املتحــدث  يقــول  كــام  لكنهــا 
فشــلها  أثبتــت  سياســة  قاســم  حــازم 
يف  ســببا  وســتظل  املقاومــة  وكانــت 

تحررهم.
وأكد قاســم أن صفقة وفاء األحرار وإن 
مل تشــمل جميع األرسى القدامى فقد 
لــدى حــامس  حــررت جــزءا منهــم، وأن 
تهــدف  وواضحــة  ثابتــة  إســرتاتيجية 
لتبييــض الســجون عــرب "وفــاء األحــرار" 
يف  القدامــى  فــاألرسى  وثالثــة،  ثانيــة 

قلب أي صفقة قادمة.

عــىل  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  تــن  ومل 
لــألرسى  واألقدميــة  الزمنــي  املعيــار 
مكونــات  لــكل  الشــمولية  معيــار  بقــدر 
يــرى  كــام  الفلســطيني،  الشــعب 
الباحث بشؤون األرسى فؤاد الخفش، 
وذلــك ألن اإلفــراج مل يكــن ليطــال هــذا 
 1027( األرسى  مــن  الكبــري  العــدد 
أســرية وأســريا( ولرفــض االحتــالل أصــال 

إطالقهم وتحفظه عىل أسامء كثرية.
مل  أيضــا  الســلطة  إن  الخفــش  ويقــول 
يكــن لهــا خيــار باإلفراجــات التــي متــت 
آالف   10 نحــو  وطالــت  أوســلو  منــذ 
النيــة"  "حســن  إفراجــات  ســواء  أســري، 
ضمــن  أو  االحتــالل،  يســميها  كــام 
تفاهامتها معه، بل إن السلطة مل تكن 
جــادة يف إطــالق األرسى، ومــن يتحكــم 
باملعايري هو املحتل، لهذا أفرج عمن 
قاربــت محكوميتهــم أن تنتهــي أو ذوي 

األحكام الخفيفة، يضيف الخفش.
معظــم  فــإن  األقدميــة،  ومبعيــار 
الناشــطة  تقــول  قدامــى،  هــم  األرسى 
مبجــال األرسى أمــاين رساحنــة، مردفــة 
اليــوم  باتــوا  القدامــى  األرسى  أن 
مســتويات، وهــذا ينســحب أكــر عــىل 
مــن أعــاد االحتالل اعتقالهم من صفقة 
بعضهــم  تجــاوز  الذيــن  األحــرار"  "وفــاء 

42 عاما كنائل الربغويث.

يعلقون آمالهم على المقاومة
مـــاذا تعـــرف عـــن معانـــاة "عاملقـــة الصبـــر" فـــي سجـــون االحتـــالل؟
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التحريــر  منظمــة  مؤسســات  مــن  مؤسســة  أعــى  هــو  الوطنــي  املجلــس 
الفلســطينية. املجلــس لــه صالحيــات واســعة النطــاق، ولكنــه ال ميــارس 
منهــا إال القليــل، ألن الجهــة التنفيذيــة ورئاســتها تغولــت عــى صالحيــات 
املجلس، وجعلته شــكاًل ضعيًفا، لذا قلَّ من يلتفت له، أو يحرص عى 

البقاء فيه، أو املنافسة عى رئاسته وهيئته العليا.
منــذ أن أحكمــت فتــح ســيطرتها عــى مؤسســات منظمــة التحريــر بقيــادة 
يــارس عرفــات بعــد هزميــة ١٩٦٧م، اســتولت فتــح عــى رئاســة املجلــس 
الوطنــي، ومل تحــظ أي مــن املنظــات املشــاركة يف املنظمــة كالشــعبية 
والدميقراطيــة برئاســة املجلــس ولــو لــدورة واحــدة. ويف جميــع األحــول 
حرصــت فتــح عــى اختيــار شــخصية منهــا تقبــل تنفيــذ إرادة رئيس اللجنة 
الوطنــي  للمجلــس  مميــزا  أو  مســتقال  دورا  نشــهد  مل  لــذا  التنفيذيــة، 

الفلسطيني.
ومن يهتم باألرقام واإلحصائيات يبدي عجزا عن اإلجابة عند السؤال عن 
كم عدد أعضاء املجلس؟ نعم هو باملئات، ولكن كم مئة هو؟ هو يزيد 
ا، ولكــن هــل هــو ســتائة أو ســبعائة؟ اللــه أعلــم.  عــى الخمســائة عــدًّ
وحــن انعقــد املجلــس الوطنــي بغــزة للتصويت عى اتفاقية أوســلو يوم 
حــر اللقــاء بيــل كلنتــون الرئيــس األمــريك، حــر جلســات املجلــس 

رجال كثرون من خارج املجلس ال كضيوف بل كأعضاء مصوتن.
الزعنــون للمجلــس  الســيد ســليم  مــن رئاســة  اآلن وبعــد ســنوات طويلــة 
يتقــدم الزعنــون باســتقالته الواجبــة عليــه منــذ عــر ســنوات لضعــف يف 
الصحة ونقص يف القدرة عى إدارة املجلس وفق األصول، وال يكاد أحد 

من املراقبن يذكر لفرتة رئاسته أي إنجازات كبرة ومهمة.
فتح التي تعودت التفرد برئاسة املجلس الوطني ترشح له اليوم شخصية 
فتحاويــة مقربــة مــن عبــاس، وتقــول يف ترصيــح لهــا: إن هنــاك إجاًعــا 
ا عى أن يتوىل املنصب السيد روحي فتوح، وهو ما أثار أصواًتا  فتحاويًّ
فتــح  اســتئثار  عــى  اعرتاًضــا  املنظمــة  اليســار املشــارك يف  مــن  ناقــدة 

التاريخي باملنصب.
الوطنــي، ولكنــه يريــد  مــن هــو رئيــس املجلــس  املواطــن ال يهمــه كثــرا 
شــخصية ذات قدرات خاصة تفعل صالحيات املجلس، وال تكون تابعة 
لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة. هــو يريــد شــخصية قادرة عــى تصويب أخطاء 
يريــد  هــو  ومحاســبتهم.  التنفيذيــن  مســاءلة  عــى  وقــادرة  التنفيذيــة، 
شخصية قادرة عى إجبار اللجنة التنفيذية عى تنفيذ قرارات املجلس 
بدقة. املواطن يريد مجلًسا يتمتع بشخصية مستقلة، وبأداء دميقراطي 
ملــزم  تصــور  وتقديــم  املــايض،  مراجعــة  عــى  قــادرة  وبلجــان  حقيقــي، 
ملســتقبل ناجح. املجلس الوطني، واملركزي قرر وقف التنســيق األمني 
مــع العــدو، ولكــن الجهــات التنفيذيــة مل تنفــذ قــرار املجلــس، واملجلــس 

عاجز عن املحاسبة. مثل هذا املجلس ال نريده البتة.

المجلس الوطني بين الموجود 
ا والمستهدف وطنيًّ

إنستغـــــرام تختبـــــر خاصيـــــة االشتراكـــــات 
المدفوعــــة فــــي حسابــــات المؤثريـــــن

سوار ذكي لقياس 
ضغط الدم وتحديد 
السكتات الدماغية

لندن/ وكاالت:
طــور باحثــون ســوارًا ذكيــًا بتصميــم أنيــق يقيــس ضغــط الــدم يبــاع 
عــى  الــدم  ارتفــاع ضغــط  يراقــب  إســرتلينيًا  199 جنيهــا  بقيمــة 
مدار الســاعة وطوال أيام األســبوع ويحدد األشــخاص املعرضن 
لخطر اإلصابة بالسكتات الدماغية، فيا ميكن أن يشكل "تغيرا 
لقواعــد اللعبــة" بالنســبة لألطبــاء، حســب صحيفــة "ديــي ميــل" 

الربيطانية. 
ويزعــم مطــور الجهــاز أن الســوار الــذي ميكنــه تتبــع ضغــط الــدم 
ســواء كنــت واقفــا أو جالســا أو مســتلقيا أو حتــى نامئــا ميكــن أن 

يساعد يف التغلب عى ارتفاع ضغط الدم.
التــي  املنــزل  يف  الــدم  مراقبــة ضغــط  أدوات  مجموعــة  وتتكــون 
تحمــل اســم )Aktiia( مــن ســوار وتطبيــق ملحــق ميكنه باســتمرار 

تتبع ضغط الدم دون الحاجة إىل حمل جهاز ضخم.
وبــدأت الركــة التــي تتخــذ مــن ســويرسا مقــرا لهــا العمــل عــى 
مراقبــة ضغــط الــدم باســتخدام أجهــزة االستشــعار البرصيــة منــذ 
15 عامــا، وكانــت عــى وشــك طرحــه يف الســوق يف ربيــع عــام 

 .2021
بــدال مــن  وُيســتخدم معالــج اإلشــارات ألخــذ قياســات حقيقيــة، 

استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ مبستويات ضغط الدم.
ويف هــذا الســياق، قــال مايــك كيــش، الرئيــس التنفيــذي لركــة 
)Aktiia(: إن ابتكار السوار بعد عقود من استخدام أجهزة ثابتة 

لقيــاس ضغــط دم جــاء »ليغــر قواعــد اللعبــة« بالنســبة لألطبــاء 
واملرىض عى حد سواء.

ويسمح السوار الجديد لألطباء بتحديد ما إذا كان الدواء يعمل 
أم ال، ويتيح للمرىض أن يروا بأنفسهم كيف تؤدي تغيرات منط 

الحياة التي يقومون بها إىل تحسن ضغط الدم لديهم.
والطقم يباع بسعر 199 جنيها إسرتلينيا عرب موقع "أكيتيا" عى 
الويــب وهــو معتمــد طبيــا لالســتخدام يف ســبع دول يف أوروبــا، 

مبا يف ذلك اململكة املتحدة. 
والجهــاز مصمــم للمســاعدة يف تشــخيص وعــالج ارتفــاع ضغــط 
الــدم، الــذي يصيــب حــوايل 1.28 مليــار شــخص بالــغ يف جميــع 

أنحاء العامل، وهو سبب رئييس للوفاة املبكرة. 
ويــأيت الجهــاز بكــف أعــى الــذراع، عــى غــرار جهــاز قيــاس ضغــط 
قيــاس  لعمــل  الكفــة  اســتخدام  ويتــم  وســوار.  التقليــدي،  الــدم 
أســايس لضغط الدم، والذي ميكن للنظام اســتخدامه بعد ذلك 

لتتبع ضغط الدم باستخدام مستشعر برصي فقط.

احذروا التحديث المزيف في "غوغل كروم"

"برتقـــال الـــدم".. دراســـــة تكشــــف فائــــدة 
مذهلــــة للفاكهــــة الغريبــــة

سان فرانسيسكو/ وكاالت:
مؤثريــن  منــح  إنســتغرام  تعتــزم 
عــى  القــدرة  منصتهــا  عــى 
مدفوعــة  اشــرتاكات  اقــرتاح 
جديــدة  أداة  يف  ملتابعيهــم، 
للشــبكة االجتاعيــة الســاعية إىل 
جــدد  محتــوى  صّنــاع  اســتقطاب 
والحفــاظ عــى أولئــك املوجوديــن 
لديها يف ظل املنافسة املحتدمة 

مع يوتيوب وتيك توك.
التابعــة  املنصــة  رئيــس  وأوضــح 
آدم  )فيســبوك(  ميتــا  ملجموعــة 
املحتــوى  صنــاع  أن  موســري 

“بحاجة إليرادات ميكن توقعها".

وأشــار إىل أن االشــرتاكات هي من 
إيــرادات  لتحقيــق  األدوات  أفضــل 
عــى  تعتمــد  ال  توقعهــا  ميكــن 
الجمهــور الــذي يتبــّدل مــن منشــور 

إىل آخر بصورة ال ميكن تفاديها.
ســتخترب  األمــر،  بــادئ  ويف 
إنســتغرام هذه املقاربة عى عدد 
صغــر مــن املؤثريــن يف الواليــات 

املتحدة.
الذيــن  املشــرتكن  أمــام  وســيتاح 
االطــالع  ماليــا،  بــدال  يدفعــون 
عــى قصــص وبــث مبــارش بصــورة 
عــن  ســيتايزون  وهــم  حرصيــة، 
رمــز  خــالل  مــن  املتابعــن  ســائر 

بنفسجي إىل جانب اسمهم، ليك 
يتمكن صّناع املحتوى من التعرف 
التعليقــات  يف  إليهــم  بســهولة 

والرسائل الخاصة.
االجتاعيــة  الشــبكات  واعتمــدت 
املجانية أساسا، إذ يقوم منوذجها 
اإليــرادات  عــى  االقتصــادي 
األخــرة  الســنوات  يف  اإلعالنيــة، 

تقنيات مختلفة لدر اإليرادات.
عــى  لألخصائيــن  تتيــح  وهــي 
الدخــل  مصــادر  تنويــع  املنصــات 
مــن  املئويــة  النســبة  يتخطــى  مبــا 
واملنتجــات  اإلعالنيــة  األربــاح 
العالمــات  مــع  والعقــود  الرديفــة 
التجاريــة وبيــع الربامــج الرتبويــة أو 

الرياضية.
ميكــن  مثــال،  تــوك  تيــك  عــى 
ماليــة  مبالــغ  تقديــم  للمتفرجــن 
املفضلــة  الحســابات  ألصحــاب 
لديهم. كذلك عى منصة تويتش 

أللعــاب الفيديــو، ميكن للمتابعن 
االشــرتاك عــى حســابات العبيهــم 

املفضلن.
فرقــه  أن  موســري  آدم  وأوضــح 
لصّنــاع  تتيــح  وســيلة  عــن  تبحــث 
إىل  مشــرتكيهم  "نقــل  املحتــوى 
لــركات  تابعــة  أخــرى  تطبيقــات 

أخرى".
يف  املنافســة  ســلطات  وتدعــو 
والواليــات  األورويب  االتحــاد 
املنصــات  باســتمرار  املتحــدة، 
تســهيل  إىل  اإللكرتونيــة 
الســاح  أي  البيانــات،  نقــل 
جهــات  بنقــل  للمســتخدمن 
مــا  إذا  آخــر  تطبيــق  إىل  االتصــال 

رغبوا بذلك.
وتواجه ميتا، عى غرار مجموعات 
عمالقة أخرى، تحقيقات وشكاوى 
املوقــع  اســتغالل  بتهمــة  عــدة 

املهيمن.

كاليفورنيا/ وكاالت:
اإلنرتنــت  ملتصحفــي  مســتخدمون  تلقــى 
إيــدج"  "مايكروســوفت  و  كــروم"  "غوغــل 
منســوبة  مزيفــة  تحديثــات  بشــأن  تحذيــرات 

للمتصفحن.
التحذيــرات  أن  التقنــي  "تيــك"  موقــع  وذكــر 
"برنامــج  ســوى  الواقــع  يف  ليســت  املزيفــة 
إىل  للوصــول  يســعى  الــذي  الفديــة"، 
الحاســوب، ثــم يطلــب فديــة بعــد أن يقطــع 

الطريق أمام الوصول لبعض امللفات.
اســتعملوا  اإلنرتنــت  قراصنــة  أن  وأضــاف 
برنامــج فديــة جديــد هــذه املــرة مختلــف عا 

سبق.
برامــج  تثبيــت  أهميــة  األخبــار  هــذه  وتعــزز 

لــيك  أجهزتــك،  عــى  الفروســات  مكافحــة 
تحميهــا مــن الربمجيــات الخبيثــة التــي تعمــل 

مبجرد النقر فوق إعالن مضلل.
الســيرباين  األمــن  يف  باحثــون  واكتشــف 
برنامــج  أن   )Malwarebytes( رشكــة  يف 
أجهــزة  إىل  إدخالــه  يجــري  الجديــد  الفديــة 
أداة  عــرب  بالضحايــا  الخاصــة  الحواســيب 
برامــج  تســتهدف  التــي   ،)Magnitude(

الكثــرون مثــل  التــي يســتخدمها  الحاســوب 
مجموعة "أدويب".

إغــراء  عــى  القراصنــة  مجموعــة  وعملــت 
املســتخدمن عــرب التحديثات الوهمية، مبا 
الخبيثــة  الربمجيــات  تثبيــت  يف  يســاعدهم 

عى حواسيبهم.

مســتخدمي  عــى  الفديــة  فروســات  وتؤثــر 
ترميــز  عــى  تعتمــد  ألنهــا  كــروم"،  "غوغــل 
لبنــاء  اســتخدامه  يتــم  الــذي  "كــروم"، 

املتصفحن.
وانتشــار هذا الفروس عى نطاق واســع يف 
كوريــا الجنوبيــة، لكــن لــن يكــون األمــر مفاجئا 

إن ظهر يف أماكن أخرى وبعد فرتة وجيزة.
ومشكلة برامج الفدية عاملية، لكنها مشكلة 
أكرث صعوبة لسكان الواليات املتحدة حيث 

يتم توجيه ربع هذه الربامج إليهم.
وملواجهة هذه املشكلة، يعد تثبيت برنامج 
مكافحة الفروســات بداية جيدة، وتأكد من 
أن تحديثــات "غوغــل كــروم" رشعيــة، وذلــك 

بالبحث عنها يف إعدادات املتصفح.

برلن/ وكاالت:
يحاول متبعو الحمية الغذائية، االبتعاد عن 
الســكر،  مــن  العاليــة  النســبة  ذات  الفواكــه 
فاكهــة  أن  أظهــر  جديــدا،  طبيــا  بحثــا  لكــن 

خاصة، تساعد عى نزول الوزن بوضوح.
كشــف  ويــل"،  أنــد  "فيــت  ملوقــع  ووفقــا 
ســيئة  ليســت  الفاكهــة  أن  جديــد  بحــث 
للغاية بالنسبة لنا، وخاصة فاكهة "الربتقال 
عــى  تســاعد  أنهــا  أثبــت  التــي  األحمــر"، 

النزول بالوزن.
الربتقــال األحمــر هــو نــوع مــن أنــواع الربتقــال 
وميتــاز  إيطاليــا،  يف  مــرة  ألول  ظهــر  الــذي 
هــذا النــوع مــن الربتقال بطعمــه الحلو ولونه 
الصحيــة  فوائــده  إىل  باإلضافــة  األحمــر، 

العديدة.

الواحــدة  الحبــة  وزن  يكــون  عــام  بشــكل 
بالربتقــال  مقارنــًة  أكــرب  الربتقــال  هــذا  مــن 
العــادي، كــا يفضــل تناولــه بدرجــة حــرارة 

الغرفة.
وخــالل الدراســة، تــم وضــع املشــاركن يف 
مجموعة تناول مستخلص الربتقال األحمر، 

أو "برتقال الدم"، كل يوم ملدة 6 أشهر.
مــن جميــع املشــاركن  الفريــق  كــا طلــب 
مــرات يف  ثــالث  30 دقيقــة  املــي ملــدة 
األســبوع. كــا تــم إعطاؤهــم نظامــا غذائيــا 

متوازنا.
مجموعــة  فقــدت  أشــهر،  الســتة  نهايــة  يف 
الذين تناولوا الربتقال األحمر يف املتوسط 
أن  حــن  يف  الجســم،  وزن  مــن   4.2%
التــي مل تتنــاول الربتقــال األحمــر  مجموعــة 

كانت أقل انخفاضا بنسبة 2.2%.
األهــم مــن ذلــك، أن هــذا االنخفــاض بالــوزن 
جــاء مــع انخفــاض الدهــون يف الجســم، مبــا 
يف ذلــك دهــون البطــن، ما يكشــف أهمية 

الربتقال األحمر.
الــوزن،  نــزول  عــى  للمســاعدة  وباإلضافــة 
أخــرى  أســباب  هنــاك  أن  املوقــع  يؤكــد 
إىل  األحمــر  الربتقــال  إضافــة  إىل  تدفعــك 
نظامــك الغــذايئ، حيــث أن الفاكهــة غنيــة 

بفيتامن يس واأللياف.
تجدر اإلشــارة أيضا إىل أن الدراســة ربطت 
بن "برتقال الدم" وعنارص غذائية أساسية 
غــذايئ  نظــام  اتبــاع  مثــل  الــوزن  لفقــدان 
الرياضيــة  التاريــن  ومارســة  متــوازن 

بانتظام.


