مشروعا
هنية :قطر تبني
ً
ً
حرا
وإنسانا
حضاريا
مفكرا ًّ
ًّ
ً

طه لـ"فلسطين" :لن نتعامل مع أي
مبادرة قبل تسليم "فتح" المتورطين
في جريمة البرج الشمالي

الدوحة /فلسطني:
أشــاد إســاعيل هنيــة ،رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة "حــاس" ،مبعــرض
مرشوعــا حضار ًيــا وإنســا ًنا
الدوحــة الــدويل للكتــاب ،مؤكـ ًـدا أن قطــر "تبنــي
ً
حرا" .جاء ذلك خالل لقاء عقده هنية ،أمس ،مع وزير الثقافة القطري
مفكرا ً
ً
عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاين ،يف مستهل زيارته ملعرض الدوحة
الدويل للكتاب .وبحسب بيان للحركة عقد الطرفان لقاء ثنائيا ،عىل هامش
زيارة أروقة املعرض ،واالطالع عىل الفعاليات الثقافية املتنوعة
فيه .وأعرب هنية "عن تقديره للجهود املبذولة إلخراج املعرض

بريوت-غزة /نور الدين صالح:
أكــد نائــب املســؤول الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية
"حــاس" يف لبنــان جهــاد طــه ،رفض الحركة التعامل مع أي
مبادرة لتقريب وجهات النظر مع حركة "فتح" قبل تسليم
األخــرية املتورطــني يف ارتــكاب جرميــة إطــالق النــار
يف مخيــم الــرج الشــايل جنــويب
لبنــان .وأوضــح طــه يف حديــث

15
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اعتقال  7مواطنين بالضفة

االحتالل يصيب شابين في قلقيلية
ويخطـر بهـدم منزل أسيرين شقيقين بجنين
محافظات /عبد الله الرتكاين:
أصيــب شــابان بالرصــاص املعــدين املغلــف
باملطــاط ،مســاء أمــس ،خــالل مواجهــات مــع
قــوات االحتــالل اإلرسائيــي يف قريــة كفــر

قــدوم رشق قلقيليــة ،تخللهــا تدمــري خــط ميــاه
رئيس .وأفاد مصدر محي لوكالة "وفا" التابعة
للســلطة بــأن مواجهــات اندلعــت يف القريــة
أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص وقنابــل

الصوت والغاز تجاه املواطنني ،ما أدى إلصابة
ميدانيــا.
شــابني بالرصــاص املعــدين ،عولجــا
ًّ
وأضــاف أن االحتــالل دمــر خــط ميــاه
رئيســا يف القريــة ،إضافــة إىل إغــالق 15
ً

16

أهالي سوسيا ..بصدورهم العارية
يعرقلون مصادرة االحتالل أرضهم
الخليل– غزة /فاطمة الزهراء العويني:
صباحــا ،فــال تــدري هــل
أنْ تخــرج أنــت وأبنــاؤك
ً
ـددا ملنزلكــم أو ال؛ هــذا يعنــي أنــك
ســتعودون مجـ ً
تعيش يف قرية سوسيا قضاء الخليل ،التي يحارصها
االحتــالل اإلرسائيــي ومســتوطنوه مــن كل صــوب،
ويحرمهــا أبســط مقومــات الحيــاة ،وال يكتفــي بذلــك،

بــل يعتــدي عــىل ســكانها ليـ ًـال ونهــا ًرا ،لدفعهــم إىل
تــرك أراضيهــم ،ليقيــم عليهــا مرافــق عامــة ومتنزهــات
للمســتوطنني ،لكنــه مــع كل اعتداءاتــه مل يســتطع
كرس شــوكة أهل القرية .أبرصت عينا الشــاب حمدان
ـاهدا عــىل
هرينــي النــور يف القريــة ،وكان شـ ً
انتهــاكات االحتــالل ومســتوطنيه منــذ صغــره10 ،

دعما
وقفة بغـزة
ً
ألهالـــــي النقـــــب
فــي مواجهــــــــــــة
اعتداءات االحتالل

تنديد دولي وأممي بمخططات االقتالع
والتهجير ألهالي النقب والقدس

القدس املحتلة-غزة /محمد املنرياوي:
القــت مخططــات االحتــالل اإلرسائيــي االســتيطانية يف النقــب والقــدس
املحتلــني ،وتجريــف األرايض متهيــدا إلقامــة مســتوطنات
جديــدة ،واقتــالع وترحيــل مئــات العائــالت الفلســطينية وتخريب 2

"هبة النقب" يواجهون
محامو معتقلي َّ
"حرب استنزاف" ..والقضاة متورطون

النقب املحتل /صفا:
محاميــا يف النقــب الفلســطيني املحتــل معركــة قضائية
يخــوض نحــو 15
ً
"اســتنزافية" ضــد نيابــة ورشطــة االحتــالل اإلرسائيــي ،ملحاولــة
إطالق أكر عدد من معتقي االحتجاجات املستمرة يف النقب5 ،

آالف األمريكيين يطالبون بفتح تحقيق
في جريمة االحتالل قتل المسن "أسعد"

واشنطن-رام الله /فلسطني:
تقــود مؤسســة "أمريكيــون مــن أجــل العدالــة يف فلســطني" وآالف
األمريكيــني حـ ً
ـراكا سياسـ ًّـيا للضغــط عــىل أعضــاء "الكونغــرس"
ووزارة الخارجيــة األمريكيــة ،للدفــع باتجــاه محاســبة االحتــالل 2

وقفة مبدينة غزة دع ً
ا ألهايل النقب يف مواجهة اعتداءات االحتالل أمس

شقيق األسير أبو حميد :حالته
الصحية ما زالت خطيرة ويبقيه
األطباء في حالة تنويم

رام الله /فلسطني:
أكــد ناجــي أبــو حميــد ،شــقيق األســري املريض نارص أبو حميــد ،أن الحالة
منبهــا إىل أن األطبــاء يبقونــه يف حالــة
الصحيــة لشــقيقه مــا زالــت خطــريةً ،
تنويــم؛ لعــدم قــدرة جســده عــىل إخــراج الســوائل التــي تتجمــع يف رئتيــه.
وأوضــح أبــو حميــد يف ترصيــح صحفــي أمــس ،أن األطبــاء يف مستشــفى

الرجوب يطالب

بموقف جماهيري

وفصائلي ضاغط
لوقف االعتقال
اإلداري

6

موقع عبري:
حماس تطالب "أونروا"
"الضيف" أصبح رمز بالتراجع عن تقليص مساعداتها
"اإلنقاذ الوطني" لفلسطينيي سوريا بلبنان
النارصة /فلسطني:
تقديــرات
أفــادت
ـددا ال
إرسائيليــة بــأن عـ ً

3

2

احترام القانون الدولي
مطالبات بردع االحتالل وإلزامه
َ

غزة /فلسطني:
شــارك مواطنــون يف قطــاع غــزة،
أمــس ،يف وقفــة تضامنيــة؛ دع ـ ً
ا
ألهــايل النقــب املحتــل يف
مواجهة اعتداءات االحتالل.
وشــهد النقــب خــالل األيــام
املاضيــة احتجاجــات ملواطنــني
فلسطينيني ضد تجريف أراضيهم
وزراعتها باألشــجار توطئة لسلبها،
مــن قبــل الصنــدوق القومــي
اليهــودي ،وهــو منظمــة تجمــع
األمــوال مــن اليهــود بالعــامل لوضــع
اليد عىل األمالك الفلسطينية.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي
نظمهــا "مجلــس شــباب
البادية" يف قطاع غزة (غري 5

للفلسطينيين

صحيفة عبرية:
االحتـــــالل لم
يحقــــــــــق مــــع
المستوطن قاتل
الشيخ "الهذالين"

بريوت /فلسطني:
طالبــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس ،أمــس ،وكالــة غوث وتشــغيل
الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا" ،بالرتاجــع عــن قراراتهــا بتقليــص
عمومــا ،واملهجريــن 3
خدماتهــا املقدمــة لالجئــني الفلســطينيني
ً

بـ"أكالت كانون"
يواجه الفلسطينيون
"المربعانية"

غزة /مريم الشوبيك:
مبجــرد ســاع أطفــال أم ســعيد املــرصي بدخــول
منخفض قطبي إىل فلســطني يرصون عليها لتطهو
لهــم طبــق امللفــوف الــذي ميتــاز بطعــم لذيذ حاذق

الحي المثالي ..مبادرة
لتحقيق المشاركة
المجتمعية في أحياء غزة

غزة /هدى الدلو:
يعتقــد رئيــس لجنــة حــي الشــاطئ والنــرص أن
عموما
املبادرات التشاركية التي تطلقها البلديات
ً
بــني فينــة وأخــرى ميكــن أن تحســن واقــع الخدمــات

11
الظهر  11:53العصر  2:46المغرب  5:09العشاء  6:28فجر غد  5:07الشروق 6:39

( األناضول )

أبو مرزوق :عقد المجلس المركزي دون
توافق "تعبير عن نهج فتح اإلقصائي"
الدوحة /فلسطني:
عـ َّـد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة "حــاس"
مــوىس أبــو مــرزوق ،أن التجهيــز لعقــد املجلــس
املركــزي دون توافــق وطنــي ،وبرســم مســبق
ـري عــن نهــج اإلقصــاء الــذي متارســه
ملخرجاتــه ،تعبـ ٌ

حركــة فتــح ،ومصادرتهــا لحــق الشــعب يف اختيــار
قيادتــه .وطالــب أبــو مــرزوق يف تغريــدة لــه عــر
"تويرت" أمس حركة فتح بالتوقف عن هذا السلوك،
والتــزام الرشاكــة دون إقصــاء أحــد" ،أو
فلتعلــن رصاحــة أن لجنتهــا املركزيــة هــي 4

"حسين الشيخ"..
خيار مقبول لالحتالل
مرشحا
وأمريكا يجعله
ً
قويا لخالفة عباس
ًّ

رام الله /الجزيرة نت:
بعــد الحديــث عــن خالفــات
يف صفــوف حركــة فتــح بشــأن
تســمية مرشحها لعضوية اللجنة
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر،
كان اإلعــالن املفاجــئ ،الثالثــاء
املــايض ،عــن اختيــار عضــو
لجنتها املركزية حسني الشيخ.

حرم "بيرزيت" ساحة النتهاكات االحتالل
والسلطة ..وإدارة الجامعة "تتفرج"
رام الله-غزة /نور الدين صالح:
بات حرم جامعة بريزيت يف محافظة رام الله
ـتباحا
بالضفــة الغربيــة املحتلــة ومحيطهــا مسـ ً
لقــوات االحتــالل اإلرسائيــي وأجهــزة أمــن
الســلطة ،إذ يتعــرض طالبهــا وخاصــة مــن األطر
الطالبيــة إىل االعتقــاالت املســتمرة ،التــي

القدس 9:4

رام اهلل 8:3

ارتفعــت وتريتهــا يف اآلونــة األخــرية ،دون أي
ـلبا
تدخــل مــن إدارة الجامعــة ،مــا ينعكــس سـ ً
عىل املســرية التعليمية .فأمس ،الحقت قوة
إرسائيلية من املستعربني أحد طلبة الجامعة
يف محيطهــا ،وفشــلت يف اعتقالــه،
لكــن هــذه الحادثــة ليســت األوىل ،إذ 4

يافا 14:7

غزة 14:7

الناصرة 11:5

صحيفــة :الشيـــخ وفــــرج
باشرا خطواتهما العملية
لوراثة عباس
بريوت /فلسطني:
قالــت صحيفــة "األخبــار" اللبنانيــة ،أمــس ،إنــه بعــد طــول
تخطيــط وتحضــري ،بــدأ عضــو اللجنــة املركزيــة لحركة "فتح"

وسيشــغل الشــيخ منصــب أمــني
رس اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة
خلفــا لصائــب عريقــات الــذي
تويف يف نوفمر /ترشين الثاين
 ،2020كا جاء يف إعالن حركة
فتح.
وتصدر اسم الشيخ مل يكن وليد
ُّ
هــذا الرتشــح ،فخــالل العامــني

4

املاضيــني بــرز اســمه عــىل أنــه
األقــرب لرئيــس الســلطة محمــود
عبــاس ،وصاحــب الحــظ األكــر
لخالفتــه ،وهــو مــا يدعمــه هــذا
الرتشــح أكــر ،فهــو األقــرب للفوز
مبنصب "أمني رس املنظمة" أي
نائــب رئيــس املنظمــة
ورئيــس الســلطة ،ومــن 4

بتهمة «ذم السلطة»

الصحفي ظاهر :الحكم بسجني
صادم وآخر ما كنت أتوقعه
نابلس /صفا:
أعــرب الصحفــي واملخــرج عبــد الرحمن ظاهر عن صدمته من
قرار محكمة صلح نابلس شــال الضفة الغربية ســجنه
15
مدة  3أشهر ،وغرامة مالية ،بتهمة "ذم السلطة".

دوالر أمريكي=  3.13شيقل

دينار أردني=  4.42شيقل

2
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صحيفة عربية :االحتالل
لم يحقق مع المستوطن
قاتل الشيخ "الهذالني"

الخليل /فلسطني:
ذكــرت صحيفــة "هآرتــس" العريــة
أن رشطــة االحتــال اإلرسائيــي مل
تحقــق مــع املســتوطن الــذي كان
يقــود شــاحنة وتســبب بدهس الشــيخ
عامــا) جنــوب
ســليان الهذالــني (ً 75
الخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة
قبــل نحــو أســبوعني ،الــذي استشــهد
متأثرا بجراحه.
االثنني املايض
ً
الشهيد سليمان الهذالين
وأضافــت الصحيفــة يف عددهــا أمس،
أن رشطة االحتال مل ترد عىل سؤال وجهته لها حول إذا ما استجوب الضباط
الذيــن كانــوا يف مــكان الجرميــة ،مشــرة إىل أن أجهــزة التحقيق اطلعت عىل
رشيط فيديو يثبت وجود رشطة يف مكان الجرمية لحظة وقوعه.
وقــال معتصــم الهذالــني ،نجــل الشــهيد ســليان ،إنــه توجــه إىل مركــز رشطــة
االحتــال يف مســتوطنة "كريــات أربــع" بالخليــل ،بعــد  4أيــام مــن الجرميــة،
لتقديــم شــكوى ضــد ســائق الشــاحنة إال أن شــكواه رفضــت ،رغــم أن ســائق
الشاحنة يعمل يف خدمة الرطة.
وكان الشــيخ "الهذالــني" تعــرض للدهــس قــرب منزلــه يف أم الخــر مبســافر
يطــا ،حينــا حــاول منــع شــاحنة عســكرية تابعــة لرطــة االحتــال مــن املــرور
لاســتياء عــىل مركبــة مــن املــكان ،حيــث هربــت الشــاحنة ومركبــة للرطــة
من مكان الجرمية دون مســاعدة الهذالني ،الذي نقل للعاج يف مستشــفى
امليزان بالخليل ،واستشهد ً
الحقا فيه.

آالف األمريكيني يطالبون بفتح تحقيق
يف جريمة االحتالل قتل المسن "أسعد"
واشنطن-رام الله /فلسطني:
تقــود مؤسســة "أمريكيون مــن أجل العدالة
يف فلســطني" وآالف األمريكيــني حـ ً
ـراكا
سياسـ ًّـيا للضغــط عىل أعضــاء "الكونغرس"
ووزارة الخارجيــة األمريكيــة ،للدفــع باتجــاه
محاســبة االحتــال اإلرسائيــي عــىل جرمية
قتــل املســن الفلســطيني األمريــي عمــر
أســعد يف قريــة جلجليــا شــايل مدينــة رام
الله وسط الضفة الغربية املحتلة.
واملســن أســعد ارتقــى عقــب اقتحــام قــوة
إرسائيليــة القريــة ،واحتجــازه يف منــزل قيــد
اإلنشــاء وتقييــده واالعتــداء عليــه بالــرب
املــرح وســحله ،ثــم تركــه ،إذ جــرى نقلــه إىل
مجمــع فلســطني الطبــي مبدينــة رام اللــه
متوىف.
ويف خطــوة نــادرة ،أدان أعضــاء يف مجلــس
النــواب األمريــي "الكونغــرس" جرميــة قتــل
االحتــال املســن أســعد ( 80عامــا) ثــم
ســحله ملســافة  200مــر ،يف  12ينايــر/
كانون الثاين الجاري.
ووصــف الســيناتور تامــي بالدويــن،
النائــب عــن واليــة ويسكونســن التــي عــاش

فيهــا املواطــن أســعد ،يف تغريــدة عــىل
"تويــر" الجرميــة بأنهــا "مأســاة مروعــة
ً
تحقيقــا شــاما" ،مضيفــا "أريــد
تتطلــب
أن أقــدم تعــازي لعائلتــه ،مبــن فيهــم أولئــك
املوجــودون يف ويسكونســن ،الذيــن
يعانــون مــن جــراء هــذه الخســارة املأســاوية
ويستحقون اإلجابات".
وقال املدير التنفيذي لـ"أمريكيون من أجل
العدالة يف فلسطني" أسامة أبو ارشيد إن
منظمته تحاول يف الخطوة القادمة البحث
عــن متثيــل قانــوين لعائلــة أســعد "بعــد
إطاقنا حملتنا يف الجانب السيايس التي
أمثــرت حتــى اآلن عــن تجــاوب ثاثــة آالف
أمريــي باالتصــال بأعضــاء الكونغــرس،
وإرســال رســائل لهــم ،والضغــط عليهــم"
لفتح تحقيق يف الجرمية اإلرسائيلية.
وكشــف أبــو ارشــيد لوكالــة "قــدس بــرس" أن
هنــاك أكــر مــن  6نــواب تكلمــوا رصاحة عن
هــذه القضيــة ،وطالبــوا الخارجيــة األمريكيــة
بالضغــط عــىل (إرسائيــل) يك يكــون هنــاك
كشــف للحقائــق ،وتحميــل املجرمني الذين
ارتكبــوا الجرميــة مســؤوليتهم ،ومحاكمتهــم

أمام القانون.
ولفــت إىل مــا وصفــه بـ"تغيــر يف الــرأي
العام األمريي تجاه القضية الفلســطينية،
وإن كان بطيئــا ،لكنــه تحــول يف االتجــاه
الصحيــح ،وسيشــهد تســارعا" ،مشــرا إىل
أنهم "يف بداية الطريق".
وقــال الخبــر الفلســطيني يف الشــأن
األمريــي توفيــق مــوىس :إن تضامــن
األقليــات يف الواليــات املتحــدة مــع
بعضهــا يشــكل عنــر قــوة "نحــن نتضامــن
مــع الســود مثــا يف مواجهــة العنريــني
البيــض ،وبالتــايل هــم يشــعرون مبعاناتنــا
كفلسطينيني ويتضامنون معنا" ،مؤكدا أن
أمــام فلســطينيي أمريــكا مشــوارا طويــا مــن
التعــب واإلعــداد ،لتحقيق اخراق كبر يف
السياسة األمريكية والرأي العام األمريي.
وأوضــح مــوىس لوكالــة "قــدس بــرس" أنهــم
متكنــوا مــن إيصــال رســائلهم ألعضــاء يف
الكونغرس األمريي "الذي أصبح لدينا فيه
ممثلــون عــرب ومســلمون يدافعــون دامئــا
بكل رصاحة عن القضية الفلسطينية ،وهذا
مل يكن موجودا خال السنوات السابقة".

االحتالل يفرج عن "صالحية"
وآخرين برشط اإلبعاد
ودفع كفاالت مالية

القدس املحتلة /فلسطني:
قضــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــي املركزيــة يف القــدس املحتلــة،
أمــس ،باإلفــراج عــن املقــديس محمــود صالحيــة وآخريــن ،بــرط
يومــا ،ودفع كفاالت مالية ،وذلك
إبعادهــم عــن حــي الشــيخ جراح ً 30
بعد جرمية تدمر منزلني للعائلة فجر أول من أمس.
وقــال املحامــي أنــور بشــر إن محكمــة االحتــال املركزيــة قضــت
باإلفــراج عنهــم ضمــن الــروط الصــادرة عــن محكمــة الصلــح التــي
فرضت دفع كفالة مالية بقيمة ألف شيقل لكل معتقل ،واإلبعاد عن
يومــا ،والتوقيــع عــىل كفالــة قيمتهــا  5000شــيقل،
الشــيخ جــراح ً 30
وكفالة شخص آخر.
ونظــم ناشــطون وقفــة تضامنيــة مــع املعتقلــني أمــام محكمــة االحتــال
املركزيــة يف القــدس .وكانــت محكمــة "الصلــح" اإلرسائيليــة غــريب
القــدس أصــدرت أول مــن أمــس قــرا ًرا يقــي باإلفــراج عــن كل مــن
محمــود وعــادل وأمــر صالحيــة ،وعمــر العكرمــاوي ،وبــال غيــث
بالــروط املذكــورة ،لكــن رشطــة االحتــال طلبــت خــال الجلســة
تجميد قرار اإلفراج حتى تقديم استئناف عليه أمام محكمة االحتال
املركزية ،وهو ما تم أمس.
ووجهــت رشطــة االحتــال خــال الجلســة يف محكمــة "الصلــح" تهـ ًـا
عــدة ضــد املعتقلــني ،منهــا :إعاقــة عمــل الرطــة ،وعــدم االنصيــاع
ألوامرها ،وتشكيل تهديد عىل حياتهم والرطة ،وغرها.
يشــار إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت فجــر أول مــن أمــس نحــو 26
شخصا من منزل عائلة "صالحية" يف حي الشيخ جراح قبل هدمه.
ً

َ
احرتام القانون الدويل
مطالبات بردع االحتالل وإلزامه

تنديد دويل وأممي بمخططات االقتالع والتهجري ألهايل النقب والقدس
القدس املحتلة-غزة /محمد املنراوي:
القــت مخططــات االحتــال اإلرسائيــي
االســتيطانية يف النقــب والقــدس املحتلــني،
وتجريــف األرايض متهيــدا إلقامة مســتوطنات
جديــدة ،واقتــاع وترحيــل مئــات العائــات
الفلســطينية وتخريــب بيوتهــم وتدمرهــا،
تنديــدا وإدانــات دوليــة وأمميــة واســعة ،وســط
احرام القانون
مطالبــات بــردع املحتــل وإلزامه
َ
الدويل.
ونــدد مجلــس اإلفتــاء األعــىل يف فلســطني
بجرائــم االحتــال االســتيطانية يف النقــب
متهيــدا إلقامــة  4مســتوطنات جديــدة يف
مناطــق مختلفــة منــه ،بعــد اقتــاع وتهجــر نحو
 300عائلة قرسا.
وأكــد املفتــي العــام للقــدس والديــار
الفلســطينية ،رئيــس مجلــس اإلفتــاء محمــد
حســني رفضــه القاطــع لــكل مخططــات االقتاع
والتهجــر ضــد أهلنــا يف النقــب ،داعيــا
املواطنــني لــرص الصفــوف والتصــدي لهــذه
الهجمــة الرســة التــي تســتهدف الوجــود
العريب.
واســتنكر حســني يف تريــح صحفــي أمــس،
هــدم االحتــال عقــار عائلــة صالحيــة يف حــي
الشــيخ جــراح بالقــدس املحتلــة ،وتهجــر أهلــه
منــه قــرسا ،معتــرا أن ذلــك يــأيت مــن منطلــق
محــاوالت االحتــال واملســتوطنني تهويــد
املدينــة ،مــن خــال مخططــات لاســتياء
الكامــل عــىل العقــارات وآالف الدومنــات
وتهجر آالف املواطنني.
وأدان جرائــم اإلعدامــات امليدانيــة ضــد
أبنــاء شــعبنا والتنكيــل بحــق األرسى ،مطالبــا
املنظــات الحقوقيــة الدوليــة بالتدخــل
والضغط عىل االحتال لوقف هذه الجرائم.
واســتنكرت وزارة العــدل سياســة االســتفراد
التــي يتبعهــا االحتــال والتهجــر القــرسي
التدريجــي املمنهــج لســكان حــي الشــيخ جــراح
وبلدة ســلوان باملدينة املقدســة ،مشــرة إىل
أنــه يــرب بعــرض الحائــط الدعــوات الدوليــة
لوقــف مــا يجــري بحــق العائــات املقدســية،
وخاصــة الدعــوات التــي أطلقهــا االتحــاد
األورويب يف أثنــاء محــاوالت االحتــال هــدم
منــزل عائلــة صالحيــة ،إال أن هــذه الدعــوات
ذوت وبهــت صوتهــا بعــد هــدم البيــت فعليــا
واعتقال أفراد العائلة.
ونوهــت الــوزارة يف بيــان لهــا إىل أن ضعــف
املواقف الدولية يعطي ضو ًءا أخر لاحتال

لاســتمرار يف انتهاكاته لحقوق املقدســيني،
وتفريــغ حــي الشــيخ جــراح تدريجيــا دون إثــارة
الــرأي العــام الــدويل عــىل غرار ما حــدث العام
املــايض خــال معركــة "ســيف القــدس"،
مشــددة عــىل أن ســكان القــدس يشــعرون
بتهديــد وجــودي لهــم بســبب ضعــف املواقف
الدوليــة ،مــا يجعلهــم يف حالــة دفــاع فــردي عن
أنفســهم ومنازلهــم وممتلكاتهــم أمــام االحتال
بجنوده ومستوطنيه.
انتهاك صارخ
وأدانــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة النيابيــة يف
األردن هــدم االحتــال منزلــني يف حــي الشــيخ
جراح.
وأكــد رئيــس اللجنــة النائــب خلــدون حينــا
الرفــض املطلــق ملارســات االحتــال التــي
ترمــي إىل تغيــر الوضــع القائــم يف القــدس،
والتهجــر القــرسي ألبنــاء املدينــة ،وتريــد
الفلســطينيني مــن منازلهــم ،خاصــة أبنــاء حــي
الشــيخ جــراح ،معتــرا أن هــذه املارســات
تشــكل انتهــاكا صارخــا لحقــوق اإلنســان،
وتتعــارض مــع كل املواثيــق واملعاهــدات
الدولية.
وشــدد حينــا يف بيــان لــه أمــس عــىل أهميــة
الــدور الــذي يقــوم بــه األردن بقيــادة امللــك
عبد الله الثاين ،يف دعم القضية الفلسطينية
والشــعب الفلســطيني ،وأهميــة الوصايــة
الهاشــمية يف حايــة املقدســات اإلســامية
واملسيحية يف القدس.
وأعربت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا" ،أمــس ،عــن
إدانتهــا الشــديدة لجرميــة هــدم االحتــال
منــزيل عائلــة صالحيــة يف حــي الشــيخ جــراح
وطردهم منه قرسا.
وقالــت "أونــروا" يف بيــان لهــا :إنــه ولألســف
الشــديد فــإن حالــة عائلــة صالحيــة ليســت
فريــدة مــن نوعهــا ،فهنالــك العــرات مــن
عائــات الاجئــني الفلســطينيني يف مناطــق
مختلفــة مــن الشــيخ جــراح وحدهــا (أكــر مــن
 200شــخص ،والعديــد منهــم أطفــال) تواجــه
حاليا تهديدا وشيكا بالتهجر القرسي.
وبينــت أنــه وفقــا للبيانــات التــي تــم جمعهــا
مــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية يف عــام  ،2020فإنــه يقــدر أن
هناك  218أرسة فلســطينية (تتكون من 970
مواطنــا 424 ،منهــم أطفــال) يف أرجاء القدس
معرضــة لخطــر التهجــر القرسي مــن االحتال،

اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مواطن فلسطيني في النقب
داعيــة األخــر إىل الوقــف الفــوري لجميــع
عمليات التهجر والهدم يف الضفة والقدس.
وأضافــت أنــه مبوجــب القانــون اإلنســاين
الــدويل ،فــإن النقــل القــرسي لألشــخاص
املحميــني ،إضافــة إىل تدمــر املمتلــكات
العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو
جاعي إىل أفراد عاديني من قبل (إرسائيل)،
بصفتهــا قــوة احتــال ،محظــور بشــكل تــام،
مطالبــة إياهــا بااللتــزام بالقوانــني الدوليــة
وضــان حايــة الاجئــني الفلســطينيني
واملدنيني.
وقف االستيطان
ودعــا وزراء خارجيــة إيطاليــا وفرنســا وأملانيــا
وإسبانيا سلطات االحتال لوقف بناء وحدات
ســكنية اســتيطانية جديدة يف رشقي القدس.
جــاء هــذا عقــب موافقتهــا يف ينايــر /كانــون
الثــاين الجــاري عــىل خطــط لبنــاء نحــو 3500
وحدة استيطانية.
ويف بيــان مشــرك ،قالــت الــدول األوروبيــة
األربع :إن من شأن مئات املباين االستيطانية
الجديــدة تشــكيل عقبــة أخــرى أمــام خيار "حل

الدولتــني" ،موضحــة أن بنــاء املســتوطنات
ســيعزز الفصــل بــني الضفــة الغربيــة ورشقــي
القــدس املحتلــة ،وأن ذلــك انتهــاكا للقانــون
الدويل.
وعــرت الــدول األربــع أيضــا عــن قلقهــا إزاء
جرائم التهجر القرسي والهدم يف حي الشيخ
جراح املقديس.
ودعــا وزيــر الدولــة الريطــاين لشــؤون الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا جيمــس كليفــريل،
االحتــال إىل وقــف املارســات التــي تســبب
معاناة ال داعي لها ،وميكن أن تؤجج التوترات
عىل األرض.
جاءت دعوة كليفريل يف تغريدة نرها عىل
موقعــه الرســمي يف "تويــر" ،عقــب هــدم
االحتال منزيل عائلة صالحية يف حي الشيخ
جراح.
واعتــر االتحــاد األورويب جرائــم توســيع
املســتوطنات والهــدم والتهجــر القــرسي
التــي ينتهجهــا االحتــال "غــر قانونية مبوجب
القانــون الــدويل ،وتــؤدي إىل تفاقــم التوترات،
وتهــدد قابليــة حــل الدولتني للحيــاة وتقلل من

(أرشيف)

احتاالت تحقيق سام دائم".
وقــال املتحــدث الرســمي باســم االتحــاد
األورويب يف بيــان صحفــي ،تعقيبــا عــىل هــدم
االحتــال منــزيل لعائلــة صالحيــة يف حــي
الشيخ جراح ،أول من أمس ،إن إمكانية تهجر
املزيــد مــن العائــات الفلســطينية مــن منازلهــا
التــي عاشــت فيهــا عقــودا يف أحيــاء الشــيخ
جــراح وســلوان يف رشقــي القــدس متثــل خطرا
يؤدي إىل تأجيج التوترات عىل األرض.
ودعــا االتحــاد األورويب (إرسائيــل) إىل عــدم
قدمــا يف خطــة بنــاء أكــر مــن 1450
املــي ً
وحدة سكنية استيطانية بني مستوطنتي "هار
حومــا" و"جفعــات هاماتــوس" ،ووقــف جميــع
األنشطة االستيطانية.
دور مجلس األمن
وحــذر مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق-
غــزة ،مــن سياســة االحتــال التهويديــة يف
القــدس ،خاصــة التــي تســتهدف حــي الشــيخ
جراح وســلوان ،مؤكدا أن جرامئه هذه تخالف
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون
الــدويل اإلنســاين ،وتخــل بااللتــزام الواقــع

عليــه مبخالفتــه نــص املــادة " "49مــن اتفاقيــة
جنيــف الرابعــة التــي نصــت عــىل أنــه ال يجــوز
لدولة االحتال ترحيل أو نقل جزء من سكانها
املدنيــني إىل األرايض التــي تحتلهــا ،إضافــة
إىل مخالفتها مواثيق األمم املتحدة ،وقرارات
مجلس األمن.
وأدان املركــز يف بيــان لــه مارســات االحتــال
العنريــة يف القــدس وجرامئــه ضــد أبنــاء
شــعبنا ،مطالبــا الجهــات الدوليــة مبــا فيهــا
مجلــس األمــن والحقوقيــة املعنيــة ،بالتدخــل
لحاية الفلســطينيني مــن مخططات االحتال
التي يسعى إىل تنفيذها ،والعمل عىل توفر
حايــة لســكان املدينــة املحتلــة ،والضغــط
عىل االحتال لوقف مخططاته التهويدية.
ووجــه مركــز حايــة لحقــوق اإلنســان ،أمــس،
رســالة مطولــة للمديــر العامــة ملنظمــة األمــم
املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة "يونســكو"
أودري أزوالي ،أطلعــه فيهــا عــىل جرميــة
االحتــال املتمثلــة يف هــدم منزل تاريخي يف
حــي الشــيخ جــراح ،وطالبــه بالعمــل الحثيــث
لوقف اعتداءات االحتال املستمرة املوجهة
ضــد األعيــان الثقافيــة والتاريخيــة والدينية يف
األرايض الفلسطينية املحتلة.
وأشــار املركــز يف رســالته إىل أن أحــد منــزيل
عائلة صالحية ميثل جز ًءا من مبنى الحاج أمني
الحســيني (التاريخــي) الــذي ظهــر يف وثائــق
قبل مائة عام ،من خال صور التقطها طيارون
أملان خال الحرب العاملية األوىل ،وأيضا يف
خرائــط االحتال الريطاين لفلســطني ،معترا
جرميــة الهــدم اعتــدا ًء صارخــا عــىل الــراث
التاريخي والثقايف للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن جرمية الهدم متثل انتهاكا لقواعد
القانــون الــدويل التــي تفــرض توفــر الحايــة
لألعيــان املدنيــة والثقافية والتاريخية ،واتخاذ
التدابــر الازمــة لتجنــب تعريضهــا للخطــر
باعتبار هذه األعيان مراث حضاري لإلنسانية
يجب حايته وعدم اإلرضار به.
وكشــفت صحيفــة "هآرتــس" العريــة أمــس،
أن بلديــة االحتــال يف القــدس هدمــت منــزل
عائلــة صالحيــة رغــم معرفتهــا املســبقة بأنــه
"مبنى تاريخي" يجب الحفاظ عليه.
وبحســب الصحيفــة ،فــإن منــزل عائلــة صالحية
جــزء مــن منــزل عائلــة الحــاج أمــني الحســيني
التاريخــي ،مردفــة أن هدمــه نفــذ رغــم قــرار
"اللجنــة املحليــة للتنظيــم" التابعــة لاحتــال
بعدم هدمه.

محليات
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عصفور يدعو لتضافر الجهود إلنجاحها

عطون يدعو ألوسع مشاركة شعبية يف حملة "الفجر العظيم"
رام الله-القدس املحتلة /فلسطني:
دعــا النائــب يف املجلــس الترشيعــي عــن مدينــة
القدس املحتلة ،أحمد عطون ،أمس ،ألوسع مشاركة
شــعبية يف حملــة "الفجــر العظيــم" مبســاجد الضفــة
الغربية عموما والقدس واملسجد األقىص خصوصا.
وأكــد عطــون يف ترصيــح نــرش أمــس ،أهمية املشــاركة
يف الحملــة للدفــاع عن هويتنا وعقيدتنا ومقدســاتنا،
يف ظل هجمة غر مســبوقة عى املقدســات ،خاصة
بعد إعالن االحتالل اإلرسائيي نيته هدم مسجد يف
بيت صفافا وآخر بالعيساوية.
ونبه إىل أن االستجابة الشعبية ترسل رسالة لالحتالل
أن دفاعنا عن رموز عقيدتنا هو دفاع عن العقيدة مبا
متثله هذه الرموز من أهمية للفلسطينيني.
هبــة حقيقيــة وانطالقة
وقــال" :األصــل أن تكــون هنــاك َّ
للدفاع والحضور الجامهري بأكر عدد من املصلني
ألداء صــالة الفجــر العظيــم ،إليصــال رســالتنا للقــايص
والــداين أن مســاجدنا ليســت وحيــدة أمــام قطعــان
املســتوطنني ،وهــي خــط أحمــر لــن نســمح باالعتــداء
عليها وتفريغها".
وأضاف النائب عطون أن هذه املقدسات ضحى من
أجلهــا أجيــال وقدموا كل غالٍ
ٍ
ونفيس للحفاظ عليها،
مشددا عى رضورة زحف أهل الضفة لألقىص ،وأداء
الصلــوات فيــه ألن هــذا هــو الحــد األدىن مــن واجــب
االنتصار للعقيدة واملقدسات.
وتابــع" :إذا أراد االحتــالل مزاحمتنــا عــى مقدســاتنا
فاألصــل أن تكــون لنــا كلمتنــا ،خاصة يف ظل محاوالته
فــرض وقائــع جديــدة وضــخ ماليــني الــدوالرات للدفــاع
عن زيفه".

أحمد عطون
وشــدد عــى أن "األوىل بنــا نحــن الدفــاع عــن القــدس
واألقــىص ألنــه ميثــل مــايض وحــارض ومســتقبل
الفلسطينيني" ،متأمال أن تلقى دعوات املشاركة يف
صالة الفجر استجابة واسعة "ألن االحتالل يرتعد من
الحشود ويعلم أن املعادلة ستختلف جدا".
مــن جانبــه ،ودعــا مرشــح قامئــة "القــدس موعدنــا" عــن
مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة أرشف عصفــور إىل
تضافــر الجهــود ورفــع الهمــم حتــى متتلــئ مســاجدنا
باملصلــني يف حملــة "الفجــر العظيــم" ،خاصــة يف
املسجد األقىص.
وأكــد عصفــور يف ترصيــح صحفــي أمــس ،رضورة
االلتــزام والتأكيــد والتعميــم لحملــة "الفجــر العظيــم"

مسرية سيارات
ً
تنديدا
يف أرايض الـ48
بجرائم القتل والعنف

النارصة /فلسطني:
انطلقــت مســرة ســيارات مــن قريــة ديــر حنــا يف األرايض املحتلــة
احتجاجــا عــى تفــي جرائــم القتــل والعنــف،
عــام  ،1948أمــس،
ً
وســط اتهامــات لالحتــالل اإلرسائيــي باســتقطاب مافيــا القتــل
لبلدات الداخل.
ودعــت للمســرة التــي توجهــت إىل (تــل أبيــب) مــرو ًرا بشــارع
"الشــاطئ" ،لجنــة املتابعــة العليــا للجامهــر العربيــة بالداخــل
واللجنــة الشــعبية ولجنــة الســلم األهــي واملجلــس املحــي يف دير
حنا.
ورفــع املتظاهــرون األعــالم الســوداء والالفتــات عــى الســيارات،
وأطلقــوا هتافــات منــددة بالعنــف والجرميــة ،كــام طالبــوا رشطــة
االحتــالل بعــدم التقاعــس ووضــع حــد للظاهــرة التــي باتــت تهــدد
املجتمع بأكمله.
وشهدت دير حنا فعاليات ونشاطات ووقفات احتجاجية ،رفع فيها
املحتجــون الفتــات كتبــت عليهــا شــعارات ضــد العنــف والجرميــة،
مؤخرا أدت ملقتل شبان.
وذلك يف أعقاب جرائم قتل
ً

اتحاد موظفي
"أونروا" يطالب بتثبيت
معلمي المياومة

غزة /محمد الصفدي:
طالــب اتحــاد موظفــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني
الفلســطينيني "أونــروا" يف قطــاع غــزة ،بتثبيــت معلمــي
املياومة ،وإنصافهم أسوة بزمالئهم املثبتني.
وقــال أمــني رس االتحــاد محمــد شــويدح ،لصحيفــة "فلســطني"،
إن املفــوض العــام لوكالــة "أونــروا" فيليــب الزارينــي أوعــز
ملديــري العمليــات يف مناطــق األقاليــم الخمــس بالعمــل عــى
تثبيــت معلمــي اليومــي بنســبة  7.5%مــن إجــاميل معلمــي
املياومة.
وعودا بتثبيت املعلمني ،لكن دون أي
وأضاف أن االتحاد تلقى
ً
مشرا إىل أنه يف اجتامعات
خطوات عملية عى أرض الواقع،
ً
دورية ودامئة مع إدارة "أونروا" للوصول إىل آليات للحل.
وشــدد عــى أنــه "إذا اســتمر الوكالــة يف التنكــر إىل االتفاقيــات
املوقعــة معهــا ،ومل نصــل إىل حــل ســتكون جميــع الخيــارات
مفتوحة أمام االتحاد".
ولفــت شــويدح إىل أن معلمــي املياومــة يعانــون التنقــل بــني
املــدارس ،وعــدم وجــود أمــان وظيفــي ،مــا يــر بالعمليــة
كثرا.
التعليمية
ً
وقـ َّـررت "أونــروا" مــع تفــي فــروس كورونــا" ،إيقــاف عقــود
معلومــي املياومــة مــا عــدا معلمــي املــواد األساسـ ّـية الخمــس:
العربيــة ،الرياضيــات ،اللغــة
(املرحلــة األساسـ ّـية ،اللغــة
ّ
اإلنجليز ّية ،العلوم).

فقد
هوية

أعلــن أنــا /توفيــق مصطفــى حســن أبو جاللة عــن فقد هويتي
وتحمــل  911996494فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

لــكل فلســطيني مســلم يعيــش تحــت نـ ْـر االحتــالل
اإلرسائيــي وتتعــرض مقدســاته وأرضــه للتهويــد
منبهــا إىل أن عــامرة
واالســتيالء يف كل يــوم ولحظــةً ،
املســاجد باملصلــني تؤكــد هويتهــا اإلســالمية وعــى
رأسها املسجد األقىص.
وقــال :إن حملــة الفجــر العظيــم متثــل رســالة للتغيــر،
خاصــة أن الواقــع يبــرش باقــرتاب موعــد النــرص
والتحريــر ،لذلــك عــى الجميع التأهــب لهذه املكرمة
ـرا الدعــوة لحملــة "الفجــر العظيــم" تلبي ًة
اإللهيــة ،معتـ ً
لنــداء اللــه ،وعــودة املســلم إىل مكانــه الطبيعــي كــام
هو يف الدستور اإللهي.
وأضــاف أن أصحــاب هــذه الفكــرة ،رغــم مالحقــة
االحتــالل وغــره ومامرســة التضييــق عليهــم ،فإنــه ال
مينعهــم الــرد وال املالحقــة مــن أداء هــذه الشــعرة،
وجعلها جزءا من أعامل الرباط يف األرض املباركة.
يشــار إىل أن الحــراكات الشــبابية دعــت إىل أوســع
مشــاركة حاشــدة يف “الفجــر العظيــم” اليــوم الجمعــة،
نــرصة ألهلنــا الصامديــن يف النقــب املحتــل ودعـ ًـام
لعائلــة الصالحيــة يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس
املحتلة.
واســتنفرت الحــراكات الشــبابية األهــايل يف الضفــة
الغربيــة والقــدس املحتلــة والداخــل املحتــل ألوســع
مشــاركة يف الفجــر العظيــم التــي حملــت عنــوان
“النقب الثائر”.
ويــأيت نــداء “الفجــر العظيــم” تأكيــدا عــى الرتابــط
والتضامــن والنــرصة مــع أهلنــا يف النقــب املحتل ضد
مخططــات التجريــف ،والدعــم ألهــايل القــدس أمــام
مخططات الهدم والتهجر والتهويد.

موقع عربي" :الضيف" أصبح رمز

"اإلنقاذ الوطين" للفلسطينيني
النارصة /فلسطني:
عددا ال بأس به من الفلسطينيني
أفادت تقديرات إرسائيلية بأن ً
يعــدون أن الجنــاح العســكري لحركــة حــامس وقائــده محمــد
الضيــف هــو العنــوان الــذي قــد يــؤدي لوقــف معاناتهــم ،بعــد
يأسهم من السلطة الفلسطينية وتنسيقها األمني.
وقال موقع زمن اإلرسائيي ً
نقال عن يوين بن مناحيم ،الضابط
اإلرسائيــي الســابق يف جهــاز االســتخبارات العســكرية -أمــان،
إنــه "منــذ العــدوان األخــر عــى غــزة ،ازدادت شــعبية محمــد
الضيــف ،رئيــس أركان الجنــاح العســكري لحــامس ،وأصبــح رم ًزا
للشــعب الفلســطيني مــن االحتــالل ،وبعــد أن كان املطلــوب
األول لـ(إرسائيل) ،فقد أصبح يف األشهر األخرة رمز "اإلنقاذ"
الوطني.
وأضــاف أن الفلســطينيني مبخيــم األمعــري قــرب رام اللــه،
يعــدون أن الضيــف هــو الوحيــد الــذي قــد يعمــل عــى وقــف
معاناتهــم ،كــام يطلــب األرسى الفلســطينيون مــن حــامس
تريــع املحادثــات حــول صفقــة تبــادل األرسى مــع االحتــالل،
ـتذكرا مــا حصــل يف حــرب غــزة األخــرة حــني اســتنجد بــه
مسـ ً
املرابطون يف املسجد األقىص وأهايل حي الشيخ جراح.
وأوضــح بــن مناحيــم" :مــا زلنــا نذكــر كيــف أصدر إنــذا ًرا لحكومة
ـرا مــن
االحتــالل عشــية الحــرب األخــرة ،وأطلــق وابـ ًـال كبـ ً
الصواريــخ عــى القــدس ،وأصبحــت أســطورته يف املجتمــع
قوميــا" بفضــل حقيقــة أن
الفلســطيني أقــوى ،وأصبــح "بطـ ًـال
ًّ
حكومة االحتالل تحاول منذ سنوات طويلة القضاء عليه دون
نجاح ،وصمد يف وجه جميع محاوالت القضاء عليه ،وازدادت
قوة أسطورته كبطل قومي يف املجتمع الفلسطيني".
ويســتذكر اإلرسائيليــون منــوذج محمــد الضيــف يف هذه األيام
يف ظــل اإلرضاب عــن الطعــام الــذي يخوضــه األســر نــارص أبــو

حميــد مــن الضفــة الغربيــة ،املعتقــل يف الســجون اإلرسائيليــة
منــذ عــام  ،2002وقــد ُحكــم عليــه بســبعة أحــكام بالســجن
عامــا الرتكابــه عمليــات فدائيــة ضــد
املؤبــد ،إضافــة إىل ً 50
االحتــالل ،إذ تدهــورت حالتــه الصحيــة ،و ُن ِقــل للمستشــفى ،إذ
أطلقت والدته نداء إىل الضيف ،بكونه رمز أمل للفلسطينيني
بــأن ينقذهــم مــن محنتهــم ،ويف هــذه الحالــة ســيبدو االحتــالل
يفكــر يف كيفيــة الــرد عــى أي تدخــل مــن الضيــف وجناحــه
العسكري.
وتشــهد مناشــدة والــدة األســر أبــو حميــد للضيــف أنــه أصبــح
أكــر مــن أي يشء رم ـ ًزا لآلمــال الفلســطينية ،فكثــرون يف
األرايض املحتلــة يهتفــون "نحــن رجــال محمــد ضيــف" ،خــالل
ومؤخرا استخدم اسمه يف النضال
املظاهرات ضد االحتالل،
ً
مــن أجــل اإلفــراج عــن املعتقل اإلداري هشــام أبــو هواش الذي
أرضب عن الطعام أكر من أربعة أشهر.
كــام هتفــت الجامهــر الفلســطينية باســم الضيف يف جنازات
الشــيخ عمــر الرغــويث ووصفــي قبهــا ،وكذلــك يف األعــراس،
وأصبــح اســمه يتبنــاه األرسى يف الســجون اإلرسائيليــة ،ومــن
قبــل كل مــن يحــارب السياســة اإلرسائيليــة يف القدس والضفة
الغربية وقطاع غزة.
ويرى بن مناحيم أن هذه النداءات الفلسطينية املوجهة دا ً
مئا
ملحمــد الضيــف تشــهد عى التعزيــز الكبر ملكانة حامس يف
الشــارع الفلســطيني ،التــي باتــت تنــال املزيــد مــن املصداقية
واالحــرتام يف الســنوات األخــرة يف الشــارع الفلســطيني ،يف
حــني بــات الفلســطينيون يحتقــرون الســلوك الفاســد للســلطة
الفلســطينية ،التــي ُينظــر إليهــا عى أنهــا متعاونة مع االحتالل،
واملقــاول التنفيــذي لجهــاز األمــن العــام -الشــاباك ،يف الضفــة
الغربية.

منظمة حقوقية تدعو الوكالة العتبار البالد منطقة عمليات منكوبة

حمــاس تطالــب "أونـــروا" بالرتاجـــع عـــن تقليـــص
مساعداتهـــــا لفلسطينيـــــــي سوريـــــا بلبنـــان
بروت /فلسطني:
طالبــت حركة املقاومة اإلســالمية
حــامس ،أمــس ،وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني
"أونــروا" ،بالرتاجــع عــن قراراتهــا
بتقليــص خدماتهــا املقدمــة
عمومــا،
لالجئــني الفلســطينيني
ً
خصوصا.
واملهجرين من سوريا
ً
جــاء ذلــك يف زيــارة قــام بهــا ممثل
حركــة حــامس يف لبنــان ،أحمــد
عبــد الهــادي ،لخيمــة أقامهــا
املهجــرون الفلســطينيون مــن
َّ
ســوريا ،أمــام مقــر "أونــروا" الرئيس
يف العاصمــة بــروت ،التــي
أطلقــوا عليهــا اســم "خيمة ،"194
للمطالبــة باســتئناف مســاعدات
املنظمة الدولية الشهرية.
وأكــد عبــد الهــادي تضامــن حركــة
حــامس ووقوفهــا إىل جانــب أهلنا
املهجرين
الالجئني الفلسطينيني
َّ
مــن ســوريا ،ومســاندتهم مــن أجــل
نيل حقوقهم غر منقوصة.
واســتغرب مــن قــرار إدارة "أونــروا"
وقــف بــدل اإليجــار الــذي كانــت
تقدمــه لهــمً ،
بدال من زيادة دعمها
لهــم يف ظــل الظــروف الصعبــة
مطالبــا
التــي يعيشــونها يف لبنــان،
ً
الوكالة بالرتاجع عن هذا القرار.
وأشار عبد الهادي إىل أن "أونروا"
تعمــل منــذ فــرتة عــى تقليــص
خدماتهــا املقدمــة لالجئــني
الفلســطينيني ،ســواء الذيــن
املهجريــن
يقيمــون يف لبنــان ،أو
ّ

من سوريا.
ولفــت إىل أن "أونــروا" مل تطلــق
حتــى اللحظــة برنامــج إغاثــة طار ًئــا
ـتداما ،وال سـ ّـيام بالتزامن مع
ومسـ ً
األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي
يعيشــها شــعبنا الفلســطيني يف
لبنان.
وطالــب عبــد الهــادي "أونــروا"
بــرورة القيــام بدورهــا يف
تقديــم الخدمــة واملســاعدة
ملجتمــع الالجئــني الفلســطينيني،
ـددا عــى أن حركتــه ،ومعهــا
مشـ ً
كل الفصائــل ،لــن تــرتك شــعبنا
الفلســطيني وحيـ ًـدا أمــام سياســة
الوكالة التي وصفها بـ"املجحفة".
تقليــص
"أونــروا"
وقــررت
مســاعداتها املاليــة للنازحــني
الفلســطينيني مــن ســوريا إىل
لبنــان ،ابتــداء مــن مطلــع العــام
الحــايل ،بالتوقــف عــن دفــع 100
دوالر لــكل عائلــة كبــدل إيــواء
شــهري ،وتقليــص املخصصــات
الفرديــة مــن  27دوال ًرا شــهر ًّيا إىل
 25دوالرا ،عــى أن تقــوم بدفــع
مبلــغ تكميــي لــكل عائلــة بقيمــة
 150دوالرا ،عــى دفعتــني يف
العام نفسه.
مــن جانبهــا ،دعــت املؤسســة
الفلســطينية لحقــوق اإلنســان
"شــاهد" ،وكالــة "أونــروا" العتبــار
لبنــان منطقــة عمليــات منكوبــة،
تنعكــس بشــكل حــاد عــى
الالجئــني الفلســطينيني ،يســتتبع

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

تنويه بشأن اخطار جار ملعاملة تسجيل مجدد

ننــوه بتصحيــح االســم الــوارد يف اعــالن جريــدة فلســطني العــدد رقــم 5223
بتاريــخ  2021/12/7حيــث مــا ورد هــو خطــأ مــادي الخطــار الجــار الجنــويب
باســم /محمــد عليــان محمــود املــرصي واالســم الصحيــح هــو  /محمــد عــي
عليــان املــرصي ملعاملــة التســجيل املجــدد باســم /طــارق عمــر أحمــد الــر
يف القسيمة  123من القطعة  112خانيونس البلد مبا مساحته  100م2
حرر يف2022/1/20 :م
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

جانب من الزيارة أمس
وضــع خطــط طــوارئ انطال ًقــا مــن
هذا التوصيف.
جــاء ذلــك يف تقريــر حقوقــي
أصدرتــه املؤسســة ،أمــس ،تنــاول
دوافــع الالجئــني الفلســطينيني
املهجريــن مــن ســوريا لنصــب
ّ
خيمــة االعتصــام أمــام مقــر رئاســة
الوكالــة يف بــروت ،يف تحــرك
يوما.
احتجاجي متواصل منذ ً 11
وأوضحــت "شــاهد" يف تقريرهــا،

أن الوضــع اإلنســاين لالجئــني
ّ
الفلسطينيني من سوريا إىل لبنان
بالغــة الصعوبــة ،إذ يبدأ من غياب
الشــخصية القانونيــة وال ينتهــي
بتفاصيل الحياة اليومية.
أن هــذه الرشيحــة
وأشــارت إىل ّ
مــن الالجئــني ،ال تتمتــع بالحاميــة
القانونيــة مبعناهــا الشــامل،
وبســبب الظــروف الصعبــة
تراجعــت أعدادهــم منــذ بــدء

دولة فلسطني
السلطة القضائية
ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة

املوضوع /مذكرة تبليغ حضور

صادرة عن محكمة غزة الرشعية

إىل املدعــى عليهــا /االء عبــد الحميــد رجــب أبــو راس مــن غــزة وســكانها
ســابق ًا ومجهولــة محــل اإلقامــة اآلن خــارج قطــاع غــزة يقتــي حضــورك إىل
هــذه املحكمــة يــوم الخميــس املوافــق 2022/2/24م الســاعة الثامنــة
صباح ـ ًا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2022/24م وموضوعها ضم أوالد
واملرفوعة عليك من قبل زوجك املدعي /محمد نرص يوســف الشــياح من
غــزة وســكانها وإن مل تحــري يف الوقــت املعــني أو ترســي وكي ـ ً
ال عنـ ِ
ـك أو
تبــدي للمحكمــة معــذرة مرشوعــة ســيجري بحقــك املقتــى الرشعي لذلك
ِ
تبليغك حسب األصول وحرر يف2022/1/20 :م
جرى
قايض غزة الرشعي
القايض الرشعي /محمود سامل مصلح

األزمــة الســورية عــام  2011مــن
مئة ألف الجئ إىل  27ألف الجئ،
إذ يعتقــد أن الغالبيــة هاجــرت مــن
لبنان.
وحملــت "شــاهد" وكالــة "أونــروا"
ّ
املســؤولية الكاملــة عــن الوضــع
القانــوين واإلنســاين لفلســطينيي
ســوريا يف لبنــانّ ،
وذكرتهــا برورة
باإليفــاء بالتزاماتهــا األخالقيــة

أن
والقانونيــة تجاههــم ،معتــرة ّ
اعتصــام ممثلــني عنهــم أمــام
مكتــب الوكالــة يف لبنــان يعـ ّـر
عــن مــدى الحاجــة ملســاعدة
عاجلــة ومســتدامة لهــذه الفئــة من
الالجئني الفلسطينيني.
ّ
وأكــدت املؤسســة الحقوقيــة،
عدة مطالب رضورية من الواجب
ّ
عــى "أونــروا" تنفيذهــا ،وأبرزهــا:
"رضورة تأمــني العــالج والــدواء
الــالزم للمــرىض دون تأخــر أو
مامطلــة يف املعامــالت اإلداريــة،
وإيجــاد آليــة ديناميكيــة ملوضــوع
التحويالت الطبية".
ودعــت "شــاهد" إىل رضورة
تأمني كل املســتلزمات الدراســية
مــن قرطاســية وغرهــا ،إضافــة إىل
تغطيــة كلفــة املواصــالت لــكل
الطــالب ،والرتاجــع الفــوري عــن
القــرار بتخفيــض الدعــم املــايل
واإلغــايث للنازحــني الفلســطينيني
من ســوريا إىل لبنان والســعي إىل
تحسينه ً
بدال من ذلك.
كام دعت الوكالة إىل العمل عى
االســتفادة مــن املــوارد املاليــة
املتاحــة مبــا يســمى"Fresh
 "moneyوتحســني نســبة تغطيــة
املــرىض يف املستشــفيات
الخاصة والحكومية.

رشكة فلسطني إلنشاء وادارة
املناطق الصناعية (بيدكو)

إعالن مزايدة إزالة ركام
تعلــن رشكــة فلســطني إلنشــاء وادارة املناطــق الصناعيــة (بيدكــو) عــن رغبتهــا
يف ازالــة ركام املصانــع املدمــرة ،فعــى مــن يرغــب باملشــاركة يف املزايــدة
واســتالم نســخة مــن وثائــق املزايــدة التوجــه إىل مقــر الرشكــة الكائــن يف
املنطقــة الصناعيــة رشق مدينــة غــزة بجــوار معــر املنطــار ابتــدا ًء مــن يــوم
الخميــس املوافــق 2022/1/20:مــا بــني الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا وحتــى
الســاعة الرابعــة مســا ًء وذلــك يف موعــد اقصــاه نهايــة يــوم االثنــني املوافــق
 2022/1/24الساعة الرابعة مسا ًء.
مالحظــة /آخــر موعــد لتســليم املزايــدة يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/1/25
الساعة الرابعة عرص ًا.
 رسوم االعالن عى من ترسو عليه املزايدة -ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عى رقم 2801003:

4

محليات

الجمعة  18جمادى اآلخرة 1443هـ  21يناير /كانون الثاني
Friday 21 January 2022

FELESTEENO NLINE

" :لـــن نتعامــل مــع أي مبــادرة قبــل

طــه لـ"

تسليــم "فتـــح" المتورطيــن فــي جريمـة البـرج الشمـايل
بريوت-غزة /نور الدين صالح:
أكد نائب املســؤول الســيايس لحركة
املقاومــة اإلســامية "حــاس" يف
لبنان جهاد طه ،رفض الحركة التعامل
مــع أي مبــادرة لتقريــب وجهات النظر
مــع حركــة "فتــح" قبــل تســليم األخــرية
املتورطــن يف ارتــكاب جرمية إطاق
النار يف مخيم الربج الشايل جنويب
لبنان.
وأوضــح طــه يف حديــث خــاص مــع
صحيفــة "فلســطن" ،أمــس ،أن
حــاس تلقــت يف املــدة املاضيــة
القليلــة عــدة مبــادرات مــن الفصائــل
الفلســطينية وبعض األحزاب الوطنية
اللبنانيــة وحتــى عىل صعيد الرســمي
اللبنــاين ،لتقريــب وجهــات النظــر مــع
"فتح".

وبـ ّـن أن موقــف الحركــة واضــح بعــدم
التعاطــي مــع أي مبــادرة يف االتجــاه
اإليجــايب إال بعــد تســليم املتورطــن
للقضــاء اللبنــاين ،قائـ ًـا" :لــن يكــون
هنــاك معالجــة ألي ملــف عــىل
حســاب دمــاء الشــهداء وتجــاوز مــا
حصــل ،فهــذا لــن نقبــل بــه يف قيــادة
الحركــة وال أبنــاء املخيــم وال الشــعب
الفلسطيني بأكمله".
وأكــد أن أســاء كل املتورطــن يف
الجرميــة معروفــة لــدى األمــن الوطنــي
الفلســطيني يف لبنــان ،الــذي يرفــض
تســليمهم للقضــاء اللبنــاين حتــى
ـريا إىل أن القضــاء
اللحظــة ،مشـ ً
اللبنــاين أرســل اســتدعاءات لعــدد
مــن املتورطــن يف الجرميــة ،لكــن
قيــادة "فتــح" واألمــن الوطني يرفضون

تســليمهم تحــت ذريعــة أن "قــرار
التســليم مــن داخــل فلســطن -رام
الله -وليس من خارجها".
ولفــت طــه إىل أن "فتــح" تتــذرع بأنهم
مل ُيبلغوا بتسليم املتورطن" ،وهذه
أكاذيــب لالتفــاف حــول أي قضيــة أو
مطالبــا حركــة فتــح بــأن
إجــراء قانــوين"،
ً
ً
ً
موقفــا جري ًئــا وشــفافا أمام أبناء
تتخــذ
الشعب الفلسطيني بتسليم مرتكبي
الجرميــة النكــراء التــي رفضهــا الــكل
الفلسطيني يف لبنان وخارجها.
وشــدد عــىل رضورة "رفــع الغطــاء
عــن مرتكبــي الجرميــة وتســليمهم
للقضــاء مــن أجــل محاكمتهــم أمــام
ً
مضيفــا:
الشــعب الفلســطيني"،
"نحــن ماضــون يف املســار القضــايئ
حتى إحقاق الحق والعدالة ومحاسبة

أبو مرزوق :عقد "المركزي" دون
توافق "تعبري عن نهج فتح اإلقصايئ"
الباد".
الدوحة /فلسطن:
وكانــت الجبهــة الشــعبية
عـ َّـد عضو املكتب الســيايس
لتحريــر فلســطن القيــادة
لحركــة "حــاس" مــوىس
العامــة وطائــع حرب التحرير
أبــو مــرزوق ،أن التجهيــز
الشــعبية -قــوات الصاعقــة،
لعقــد املجلــس املركــزي
أعلنتــا أول مــن أمــس،
دون توافــق وطنــي ،وبرســم
اجتاعــات
مقاطعتهــا
ـري عــن
مســبق ملخرجاتــه ،تعبـ ٌ
"املركــزي" املزمــع عقــده،
نهــج اإلقصــاء الــذي متارســه
يف رام الله.
حركــة فتــح ،ومصادرتهــا لحــق
وقــال الفصيــان :إن إعــادة
الشعب يف اختيار قيادته.
بنــاء منظمــة التحريــر وعقــد
يف
وطالــب أبــو مــرزوق
موسى أبو مرزوق
املجلــس الوطنــي يقتــي
تغريــدة لــه عــرب "تويــرت" أمــس
االرتــكاز عــىل مخرجــات مؤمتــر األمنــاء العامــن
حركــة فتــح بالتوقــف عــن هــذا الســلوك ،والتــزام
األخرية ورضورة التحضري الجيد واملســؤول له قبل
الرشاكــة دون إقصــاء أحــد" ،أو فلتعلــن رصاحــة
عقده بالتوافق الوطني الشامل.
أن لجنتهــا املركزيــة هــي أعــىل ســلطة مقــررة يف

صحيفـــــة :الشيــــــــخ وفــــرج باشـــــرا
خطواتهمــــــــا العمليـــة لوراثـــة عباس

بريوت /فلسطن:
قالــت صحيفــة "األخبــار" اللبنانيــة ،أمــس ،إنــه بعــد
طــول تخطيــط وتحضــري ،بــدأ عضــو اللجنــة املركزيــة
لحركة "فتح" حسن الشيخ ،ورئيس جهاز املخابرات
يف الســلطة اللــواء ماجــد فــرج ،خطواتهــا العمليــة
لوراثة رئيس السلطة محمود عباس ،وذلك عىل ُبعد
شهرين من املؤمتر الثامن لحركة "فتح".
قرابة َ
وبحســب الصحيفــة ،فــإن أول الخطــوات بــدأت،
باختيــار الشــيخ ،بالتوافــق مــع فــرجّ ،
مرشـ ًـحا لتمثيــل
الحركــة يف "اللجنــة التنفيذيــة" ،لينفتــح البــاب أمامــه
لخافــة صائــب عريقــات وتس ـ ّلم امللـ ّ
ـف الســيايس،
يف حــن ســيكون امللـ ّ
حصــة فــرج ،يف
ـف األمنــي مــن ّ
مقابــل عمليــة إقصــاء ممنهجــة للمعا ِرضــن ،وعــىل
رأسهم جربيل الرجوب ومروان الربغويث.
ونقلــت الصحيفــة عن مصــادر يف حركة "فتح" قولها،
"إن تعيــن الشــيخ جــاء ضمــن توافــق بينــه وبــن رئيس
جهــاز املخابــرات ماجــد فــرج ،متهيـ ًـدا للســيطرة عــىل
جميــع مفاصــل فتــح والســلطةْ ،
وقطــع الطريــق أمــام
طموحــات عضــو اللجنــة املركزيــة للحركــة جربيــل
تيــار مــروان الربغــويث مــن
الرجــوب ،وتوطئــة إلقصــاء ّ

املؤمتر الثامن ا ُ
ملزمع عقده يف نهاية آذار املقبل".
وأكــدت املصــادر ،أن انتخــاب الشــيخ عض ـ ًوا يف
التنفيذيــة ،يفتــح البــاب أمامه ّ
رس
لتويل منصب أمن ّ
ّ
التنفيذيــة خ َل ًفــا لصائــب عريقــات ،الــذي تــويف العام
ميهــد
املــايض متأ ّثـ ًـرا بإصابتــه بفــريوس كورونــا ،مــا ّ
لخطــوة الحقــة تتم ّثــل يف تو ّليــه امللـ ّ
ـف الســيايس يف
ّ
ّ
واملنظمــة بعــد وفــاة عبــاس ،فيــا يتوىل فرج
الســلطة
امللـ ّ
ـف األمنــي ،بعــد اســتكال ســيطرته عــىل األجهــزة
ّ
الضفة املحتلة.
األمنية وقيادة األقاليم يف الحركة يف
كــا أكــدت املصــادر أن املؤمتــر املقبــل سيشــهد
ـودا بــار ًزا لرئيــس جهــاز املخابــرات ماجــد فــرج،
صعـ ً
خاصــة أن األخــري ُميســك بالكثــري مــن املفاصــل
التنظيمية للحركة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،لكنّه
يواجــه صعوبــات متم ّثلة يف وجود منافســن يريدون
إيجــاد مــكان لهــم يف مرحلــة مــا بعــد عبــاس ،وخاصــة
توفيق الطرياوي وجربيل الرجوب.
ووفــق املعلومــات ،فــإن الشــيخ وفــرج يريــدان تج ُّنــب
الصــدام مــع الطــرياوي والرجــوب ،نظـ ًـرا إىل أن
ـؤدي إىل توســيع جبهــة
املخاطــرة بإخراجهــا قــد تـ ّ
املعارضن.

جهاد طه
املتورطن".
وجــدد التأكيــد أن حركتــه لــن تقــف
مكتوفــة األيــدي ولــن تســمح مبــرور
الحــدث مــرور الكــرام" ،نحــن نتحمــل

مســؤولياتنا ولــن ننجــر ألي فتنــة
داخليــة وســنبقى حريصــن عــىل أمــن
واســتقرار مخياتنــا حتــى التحريــر
والعودة".
تجدر اإلشارة إىل أنه يف  12ديسمرب
 ،2021ارتقــى  3مــن املشــاركن يف
تشــييع جثان الشــهيد حمزة شــاهن
مــن حركــة حــاس وأصيــب أكــر مــن
 10آخريــن بجــراح متفاوتــة بعضهــم
بحالة حرجة من جراء إطاق مسلحن
مــن حركــة فتــح النــار عــىل املشــاركن
يف تشييع الشهيد.
التحقيقات جارية
يف الســياق ،أكــد أن التحقيقــات يف
الجرمية ال تزال جارية ،وامللف أصبح
يف عهدة القضاء اللبناين الذي يتابع
ـربا عــن أملــه أن يصــل إىل
األمــر ،معـ ّ ً

نهاية ُتعيد حقوق الشهداء والجرحى
وتنصــف عوائلهــم الذيــن ينتظــرون
بفارغ الصرب نتائج إيجابية.
وتابــع" :نأمــل طــي هــذه امللــف ألن
هنــاك اســتحقاقات كبــرية نواجههــا
عــىل مســتوى قضيــة الاجئــن
والتجمعــات
املخيــات
يف
الفلســطينية" ،موضحــا أن حــاس
حريصــة عــىل أمــن واســتقرار
املخيــات والرشاكــة الوطنيــة بــن
الــكل الوطنــي الفلســطيني" ،إال أن
حركــة فتــح التــي مل تتجــاوب حتــى
اللحظــة بتســليم املتورطــن يف
الجرمية".
وأكــد أن حــاس تواصــل خدمــة
الاجئن يف املخيات الفلسطينية،
من أجل مواجهة الظروف االقتصادية

واالجتاعية والسياسية التي تعصف
بلبنان وتنعكس عىل املخيات.
يف الســياق ،قــال" :نحــرص عــىل
وضــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف
املخيات بكل مستجدات الجرمية،
وهناك تحمل للمسؤولية من الجميع
ولكــن ليــس عــىل حســاب دمــاء
الشهداء والجرحى".
ونبــه إىل وجــود حــراك شــعبي تنفــذه
الروابــط واللجــان الشــعبية يف مخيــم
الــربج الشــايل ،مــن أجــل الحفــاظ
عــىل بقــاء األمــن واالســتقرار يف
ـريا آخــر
املخيــم" ،فنحــن ال نريــد تهجـ ً
أو اقتتـ ً
ـاال أو فتنــة داخليــة فلســطينية
يســعى لهــا البعــض ،وتصــب يف
خدمــة االحتال واملخططات الدولية
التي تهدف لتصفية املخيات".

حـــرم "بريزيــــت" ساحــــة النتهاكـــات االحتـــالل

والسلطـــــة ..وإدارة الجامعـــــة "تتفـــرج"

رام الله-غزة /نور الدين صالح:
بــات حــرم جامعــة بريزيــت يف محافظة رام
اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة ومحيطهــا
ـتباحا لقــوات االحتــال اإلرسائيــي
مسـ ً
وأجهــزة أمــن الســلطة ،إذ يتعــرض طابهــا
وخاصــة مــن األطر الطابيــة إىل االعتقاالت
املستمرة ،التي ارتفعت وتريتها يف اآلونة
األخرية ،دون أي تدخل من إدارة الجامعة،
سلبا عىل املسرية التعليمية.
ما ينعكس ً
فأمــس ،الحقــت قــوة إرسائيليــة مــن
املســتعربن أحــد طلبــة الجامعــة يف
محيطهــا ،وفشــلت يف اعتقالــه ،لكــن
هــذه الحادثــة ليســت األوىل ،إذ داهمــت
قــوات االحتــال حــرم الجامعــة مـ ّـرات عــدة
عددا من طلبة الكتل الطابية.
واعتقلت
ً
ويف  10ينايــر /كانــون الثــاين الجــاري،
اقتحمــت قــوة خاصــة إرسائيليــة املدخــل
الرشقــي لحــرم الجامعــة واختطفت منســق
الكتلــة اإلســامية إســاعيل الربغــويث

وعــددا مــن ممثــي األطــر الطابيــة،
وداهمــت املنطقــة بحافــات صغــرية
تحمــل لوحــات تســجيل فلســطينية،
وأطلقت النار إلرهاب الطاب.
وال يقتــرص األمــر عــىل انتهــاكات االحتــال
فحســب ،إذ تنتهــك أجهــزة أمــن الســلطة
حرم الجامعة العتقال طلبة الكتل الطابية
عىل خلفية نشاطهم الطايب.
يقول منســق الكتلة اإلســامية يف جامعة
بريزيــت نــادر عويضــات :إن مــا تتعــرض
لــه الجامعــة يدلــل عــىل أهميــة الــدور
الفاعــل للكتــل الطابيــة ،ما يجعلها عرضة
لاقتحــام مــن االحتــال والســلطة يف أي
لحظة واعتقال طلبتها.
وأوضــح عويضــات لصحيفــة "فلســطن"
أن طلبــة الجامعــة يتعرضــون لاعتقــاالت
منــذ ســنوات عــدة ،لكــن وتريتهــا ارتفعــت
يف اآلونــة األخــرية ،بســبب صمــت إدارة
الجامعــة عــن تلــك االنتهــاكات ،متهــا

إياهــا بتســهيل مهمــة اقتحــام حرمهــا
واعتقــال طلبتهــا املؤثريــن ،عــدا عــن أنهــا
يف "موقــف املتفــرج" إزاء أي جرميــة
اعتقال أو اقتحام.
وبحســب عويضــات ،فــإن الكتــل الطابيــة
تواصــل اعتصامهــا داخــل حــرم الجامعــة
لليــوم الحــادي عــرش تواليــا ،عــىل خلفيــة
مطالبتهــا اإلدارة بإقالــة بعض الشــخصيات
التــي تنفــذ السياســات األمنية وتنقلها من
خــارج الجامعــة إىل داخلهــا ،يف محاولــة
لتدجن الحركة الطابية.
ودعــا إدارة الجامعــة لاســتجابة ملطالــب
الحركــة الطابيــة ،لتخفيــف املاحقــات
التــي يتعرضــون لهــا ،والحفــاظ عــىل
اســتمرار املســرية التعليميــة ،مؤكــدا أن
اســتمرار حمــات املاحقــة واالعتقــاالت
تنعكــس ســلبا عــىل مســتقبل الطلبــة ،إذ
أصبــح عــدد كبــري منهــم ميضــون ســنوات
طويلة يف سبيل إنهاء دراستهم.

ممثــل كتلــة الوحــدة الطابيــة يف جامعــة
بريزيت وليد حرازنة ،يؤيد سابقه ،مشريا
إىل أن هنــاك محــاوالت مســتمرة مــن
االحتــال لكــر الحركــة الطابيــة وتخويف
الطلبة إلبعادهم عنها.
وبـ ّـن حرازنــة لـ"فلســطن" أن االحتــال
يعتــرب الحركــة الطابيــة يف بريزيــت قائــدة
للشــارع ضــد انتهاكاتــه ،مشــريا إىل أن
الجامعــة تضــم كيانــا قويــا معارضــا ،لديــه
رؤيــة وطنيــة واضحة يســعى إىل تحقيقها،
األمــر الــذي يجعلــه عرضــة النتهــاكات
االحتال وغريه.
ولفت إىل أن إدارة الجامعة تنتهج سياسة
الصمــت واملزيــد مــن التضييــق عــىل
الحركة الطابية ،مردفا أن الحركة الطابية
قالــت كلمتهــا ولــن ترتاجــع ،وســتفرض
معادلتهــا يف الجامعــة وســتتصدى لــكل
املؤامــرات التــي ُتحــاك ضدهــا مــن جميــع
األطراف.

"حسني الشيخ" ..خيـــار مقبـــول لالحتــالل
ً
مرشحـــا قو ًّيـــا لخالفــة عبــاس
وأمريكـــا يجعلــــه
رام الله /الجزيرة نت:
بعــد الحديث عن خالفــات في صفوف حركة فتح
بشأن تسمية مرشحها لعضوية اللجنة التنفيذية
لمنظمــة التحريــر ،كان اإلعالن المفاجــئ ،الثالثاء
الماضــي ،عن اختيار عضو لجنتها المركزية حســين
وتصـ ُّـدر اســم الشــيخ مل يكــن وليــد هــذا
الرتشــح ،فخال العامن املاضين برز
اســمه عــىل أنــه األقــرب لرئيــس الســلطة
محمــود عبــاس ،وصاحــب الحــظ األكــرب
لخافتــه ،وهــو مــا يدعمــه هــذا الرتشــح
أكر ،فهو األقرب للفوز مبنصب "أمن
رس املنظمــة" أي نائــب رئيــس املنظمــة
ورئيــس الســلطة ،ومــن يحــل محلــه
يف حــال غيابــه أو موتــه حتــى إجــراء
االنتخابات.
عاما) رئيس الهيئة
ويشغل الشيخ (ً 61
العامــة للشــؤون املدنيــة ،مــا يجعلــه
مســؤوال عــن ملــف العاقة مــع االحتال
اإلرسائيــي ،وكل مــا يتعلــق بذلــك
مــن إدارة ملفــات أمــوال املقاصــة،
والتصاريــح ومل الشــمل والتســهيات
االقتصادية وغريها.
ومــا قــوى مكانتــه أيضــا ،قربــة مــن
رئيــس الســلطة ومرافقتــه لــه يف كل
االجتاعــات السياســية واألمنيــة
الداخليــة واإلقليميــة والعربيــة ،مــا عــزز
فرصه بخافة عباس ،وجاء هذا الرتشح

ليدفعــه أكــر إىل هــذا املنصــب،
لكــن دون حســم ذلــك بشــكل نهــايئ،
كــا يقــول املحلــل الســيايس هــاين
املرصي.
وأفــاد املــرصي لـ"الجزيــرة نــت" بــأن
الخافات كانت قامئة حول من يتسلم
هــذا املنصــب ،وبعــد اإلعان عن اســم
"الشيخ" يعني أن هذه الجولة حسمت
لصالحــه ،وتبقــى الجولــة األخــرية مــع
اجتاع مركزية املنظمة القادم .ويربط
املــرصي هــذا الرتشــح مــع جملــة مــن
القــرارات والقوانــن التــي متهــد ملرحلة
ما بعد رئيس السلطة.
ويف الظــروف السياســية الفلســطينية
يف ظــل تعطيــل الســلطة املجلــس
الترشيعي ،الذي ينص القانون عىل أنه
يف حــال غيــاب أو مــوت رئيــس الســلطة
ينوب عنه رئيس الترشيعي ،والعراقيل
أمــام عقــد املجلــس الوطنــي "برملــان
منظمة التحرير" يصبح أمن رس اللجنة
التنفيذية للمنظمة هو املرشــح األقوى
ليكون النائب.

الشيخ.
وسيشــغل الشــيخ منصــب أميــن ســر اللجنــة
التنفيذيــة للمنظمــة خلفــا لصائب عريقــات الذي
توفي في نوفمبر /تشرين الثاني  ،2020كما جاء
في إعالن حركة فتح.
فراغ السلطة
ومن املقرر حســم فوز الشــيخ مبنصب
أمــن الــر خــال اجتــاع املجلــس
املركــزي للمنظمــة الــذي ُفــوض
بصاحيــات املجلــس الوطنــي ،املقــررة
يف األســبوع األول مــن فربايــر /شــباط
القادم.
وتتكــون اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر مــن  15عضــوا ممثلــن عــن
فصائل املنظمة إىل جانب مســتقلن،
وتبلــغ حصــة حركــة فتــح  3أعضاء ،ولكن
بعــض األعضــاء املســتقلن هــم مــن
املحسوبن عىل الحركة.
هــذا إىل جانــب أن ممثــي الفصائــل،
وخاصــة الصغــرية منهــا ،توافــق عــىل أي
خيار لحركة فتح وعباس ،ليتم فيا بعد
رفعــه للمجلــس املركــزي الــذي فــوض
ببعــض صاحيــات املجلــس الوطنــي
للمنظمــة ،الــذي تســيطر عليــه حركــة
فتح.
ورغم أن هذا منصب شغله يف السابق
أعضاء من التنفيذية من خارج فتح ،فإن

حظــوظ مرشــح الحركــة هي األقوى ،كا
يقــول عضــو املجلس الوطنــي للمنظمة
نهــاد أبــو غــوش" ،ففــي حــال توافقــت
حركــة فتــح عــىل أن يكــون الشــيخ هــو
أمــن رس املنظمــة ،فــإن القــرار ســيمرر
يف الهيئــات املنظمــة بــا اســتثناء"،
عىل حد تعبريه.
ويوافــق أبــو غــوش عــىل أن قــرب الشــيخ
مــن رئيــس الســلطة وكونــه خيــارا مقبــوال
لاحتــال واإلدارة األمريكيــة يجعلــه
مرشــحا قويــا لخافــة عبــاس ،وأن خطوة
انتخابــه لتنفيذيــة املنظمــة ستشــكل
"عتبــة مهمــة" لانتقــال بعدهــا ملرحلــة
رئيــس الســلطة ،ولكنــه باملقابــل يحتــاج
لقاعدة شعبية للفوز يف االنتخابات.
ويــرى عضــو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمة
بســام الصالحــي أنــه ليــس مــن الــرورة
أن يكــون ترشــيح الشــيخ لعضويــة
اللجنة التنفيذية أنه ســيحظى مبنصب
أمــن الــر ،وأن هــذا األمــر خاضــع
للتشــاور داخــل التنفيذيــة وانتخابــه مــن
"املركزي".

محليات
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نشطاء :االحتالل يتخذ مخطط "تشجري الصحراء"
ستـــــــــــارًا لتهجيـــــــر فلسطينيــــــــي النقـــــب
غزة /فلسطني:
حــذر نشــطاء يف الدفــاع عــن النقــب املحتــل مــن اتخــاذ
ً
ـتيطانيا
مخططــا اسـ
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي
ًّ
ضخـ ًـا تحــت شــعار "تشــجر الصحــراء" ســتا ًرا لتهجــر
الفلسطينيني وتجريف أراضيهم وهدم قراهم وبيوتهم،
ومــن ثــم طمــس هويتهــم ،وإقامــة مســتوطنات ومــدن
يهودية عىل أنقاض مدنهم.
جــاء ذلــك يف ورشــة نظمهــا مركــز الدراســات السياســية
والتنمويــة يف غــزة ،عــر تقنيــة زوم ،مؤخـ ًـرا ،ملناقشــة
تطــورات الهجمــة اإلرسائيليــة لتهجــر ســكان النقــب
املحتل.
وقــال رئيــس لجنــة التوجيــه الخاصــة مبتابعــة قضايــا
النقــب ،جمعــة زبارقــة" :نتحــدث عــن  320ألــف نســمة
مــن أهــايل النقــب نســبتهم  % 32مــن ســكان النقــب
ويعيشــون عــىل  % 5مــن أرايض النقــب ،مل يبــقَ لنــا
الكثــر مــن األرايض ،غالبيتهــا مصــادرة خــال الــراع
عىل األرض مع االحتال الصهيوين".

وأضــاف زبارقــة خــال مداخلتــه" :يريــدون منــا العيــش
يف مــدن عبــارة عــن علــب رسديــن بــدون مقومــات حيــاة
عريــة أو اقتصاديــة وبــدون بنــي تحتيــة ،ويريــدون منــا
التخي عن عاقتنا باألرض".
وتابــع" :نعيــش قصــة صمــود مــع االحتــال منــذ عــام
 ،1973حيــث تهــدم البيــوت وتقــام بــد ًال منهــا خيــام
ونرفض املغادرة ومستمرون يف العيش ألن عاقتنا مع
األرض وليس املنزل".
وأشــار إىل أن حكومــة االحتــال تقــوم بالعديــد مــن
املشــاريع الكبــرة والهائلــة يف النقــب والتــي تســتثني
العرب ،مبينًا أن االنتهاكات والحرمان من الحقوق ليس
للقــرى غــر املعــرف فيهــا ،فهنــاك قــرى معــرف بهــا
ولكن تعيش يف حالة مأساوية ،حيث كل  5-7عائات
تعيش عىل قسيمة واحدة.
وأشــار إىل أن االحتــال لديــه مخطــط جاهــز إلقامــة 12
"مدينــة يهوديــة" عــىل حســاب األرايض الفلســطينية،
وكل هــذا الترفــات مرفوضــة مــن املواطنــني

الفلسطينيني.
عبيــد مــن مركــز مرافعــة
مــن جانبهــا ،قالــت هــدى أبــو ّ
محليــة يف مؤسســة منتــدى التعايــش يف النقــب :إن
قصتنــا مــع االحتــال بــدأت منــذ النكبــة عــام  ،1948إذ
هجر قرابة  200ألف نسمة من أهل النقب ،تبقى منهم
ِّ
قرابة  18ألف نسمة يف النقب الغريب.
عبيد" :نتحدث عن  35قرية غر معرف،
وأضافت أبو ّ
إذ يقــوم االحتــال مبســحها مــن الخريطــة وحرمانهــا مــن
الحقــوق الحياتيــة واملضايقــة واملاحقــة ،ويطلبــون مــن
ســكانها األصليــني مغادرتهــا واالنتقــال إىل قــرى معــرف
مشرا إىل أن هناك  290ألف نسمة يعيشون يف
بها"،
ً
قرى معرف فيها ،وقرابة  100ألف نسمة يعيشون يف
قرى غر معرف بها.
وذكــر أن املشــكلة الثانيــة مــع االحتــال عــىل ملكيــة
األرض التي ال يعرف االحتال مبلكية البدو عىل هذه
األرض ويتــرف فيهــا عــىل هــواه؛ فعمليــات التحريــش
التــي تتعــرض لهــا أرايض العــرب يف النقــب ،هــي فكــرة

ً
دعمــــــا ألهالـــــي النقــــــب
وقفـــــة بغـــــــزة
فــــي مواجهـــــــة االعتـــداءات اإلرسائيليــة

ً
دعما ألهالي النقب في مواجهة اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي (األناضول)
وقفة بمدينة غزة
غزة /فلسطني:
شــارك مواطنــون يف قطــاع غــزة ،أمــس ،يف
وقفــة تضامنيــة؛ دع ـ ً
ا ألهــايل منطقــة النقــب
املحتل يف مواجهة االعتداءات اإلرسائيلية.
وشــهد النقــب خــال األيــام املاضيــة
احتجاجــات ملواطنــني عــرب ضــد تجريــف
أراضيهــم وزراعتهــا باألشــجار توطئــة
ملصادرتهــا ،مــن قبــل الصنــدوق القومــي
اليهــودي ،وهــو منظمــة تجمــع األمــوال مــن
اليهــود بالعــامل لوضــع اليــد عــىل األمــاك
الفلسطينية.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي نظمهــا
"مجلــس شــباب الباديــة" يف قطــاع غــزة (غــر
حكومــي ويضــم شــبابا مــن عشــائر بدويــة
مختلفــة) ،الفتــات ُكتبــت عليهــا عبــارات

داعمة ألهايل النقب.
ونظمــت الوقفــة أمــام بوابــة حاجــز بيــت
حانــون /إيــرز أقــى شــال قطــاع غــزة وردد
الشــبان خالهــا هتافــات غاضبــة مــن تصاعــد
االعتداءات اإلرسائيلية بحق أهايل النقب.
وعــىل هامــش الوقفــة قــال إبراهيــم أبــو قايــد
أحــد أعضــاء "مجلــس الباديــة" وعضــو االتحاد
العــام لنقابــات عــال فلســطني" :جئنــا اليــوم
لدعــم أهــايل النقــب يف وجــه السياســة
اإلرسائيليــة الهادفــة لتهجــر الســكان مــن
منازلهم".
وأضاف" :ندرك مدى خطورة هذه الخطوات
اإلرسائيليــة والهجمــة بحــق الســكان أصحــاب
األرض األصليــني الذيــن ورثوهــا عــن آبائهــم
وأجدادهم ويتشبثون بها".

وأردف أبــو قايــد" :هــذه األرض لــن يتخــىل
عنها أهلها ونحن لن نتخىل عنهم ألنهم أهلنا
وربعنا".
وتابع" :صمود أهايل النقب يف وجه الهجمة
اإلرسائيليــة ليــس وليــد اليــوم فعــىل مــدار
ســنوات حــاول االحتــال تهجــر األهــايل وهــم
واجهوا ذلك بقوة".
ووجــه أبــو قايــد رســالة ألهــايل النقــب قائــا:
"نحن منكم وأنتم منا ونحن معكم يف نضالكم
يف وجه االحتال".
وتبلــغ مســاحة منطقــة النقــب نحــو 14
ألــف كيلومــر مربــع ،ويغلــب عليهــا الطابــع
الصحــراوي ،وتقطنهــا تاريخيــا عشــائر عربيــة
ترتبــط اجتاعيــا بقبائــل ســيناء وشــبه الجزيرة
العربية واألردن.

إرسائيلية ملصادرة األريض من الفلسطينيني.
مــن ناحيتــه ،قــال الناشــط الحقوقــي ،رأفــت أبــو عايــش:
إن كل املارســة اإلرسائيليــة يف النقــب لفــرض هيمنة،
ومحاولــة يك الوعــي وأرسلــة الشــباب العــريب يف النقب
ـددا عــىل أن
وإدماجــه يف املجتمــع اإلرسائيــي ،مشـ ً
حالــة الوعــي والوطنيــة لــدى الشــباب العــريب والتكاتــف
االجتاعــي لديهــم تشــكل خطـ ًـرا وتهديـ ًـدا يف العقليــة
الصهيونية.
وأوضــح أبــو عايــش أن (إرسائيــل) التــي تحــاول تصويــر
نفســها دميقراطيــة بعيــدة عــن الدميقراطيــة ،ومــا يجــري
تثبيــت للحكــم العســكري يف النقــب ،والتعامــل مــع
العرب مملوء بالحقد والكراهية.
وشــدد عــىل أن سياســة االحتــال تجــاه األهــايل يف
النقــب وحمــات االعتقــال هــي لتخويــف األجيــال
الصاعــدة والشــباب ،مــا دفــع األهــايل للتكاتــف للخــروج
يف مظاهــرات عفويــة يف كل املــدن ،واالشــتباك مــع
االحتال لرفض سياسة التهجر وطمس الهوية.

أما رئيس لجنة محلية قرية صواوين املهددة بالرحيل،
خالــد األصلــع ،فقــال :إن "قريــة الصواويــن أكر قرية من
حيــث املســاحة يف النقــب ،إذ يســكنها  3000نســمة
موجــودة مــن قبــل قيام دولة االحتال وأهلها مل يغادروا
منازلهم لكن االحتال يزعم أن أهلها ُرحل".
طالبــا يقطعــون
وأوضــح األصلــع أن يف القريــة 350
ً
عــرات الكيلــو مــرات للوصــول للمدرســة ،يف حــني
تقــوم القريــة عــىل الزراعــة التقليديــة ورعايــة املــوايش
وتنقل املاء بالصهاريج ،مشـًـرا إىل أن االحتال يحاول
إزالة القرية ،التي تقع ضمن تجمع ســكان ضمن منطقة
خشم زنة".
وأشــار إىل أنــه ســتقام مــكان هــذه القريــة مســتوطنة
"جفعــات نفاتيــم" مبســاحة  8آالف دونــم تلتهــم أرايض
القريــة ،مبي ًنــا أنــه بعــد إقرارهــا مــن وزارة الداخليــة
يف حكومــة االحتــال كل مــن يوجــد ضمــن مخطــط
ً
مخالفــا للقانــون ويرغــم عــىل مغــادرة
املســتوطنة يعــد
املنطقة إىل منطقة أخرى معرف فيها.

محامـــو معتقلـــي "ه َّبــة النقــب" يواجهــون
"حــرب استنــزاف" ..والقضـــاة متورطــــون
النقب المحتل /صفا:
يخــوض نحــو 15
محاميا في النقب الفلســطيني المحتل معركة قضائية "اســتنزافية" ضد
ً
نيابــة وشــرطة االحتــالل اإلســرائيلي ،لمحاولة إطــالق أكبر عدد من معتقلــي االحتجاجات
مؤخرا أنهم يحاربون أداة أخرى هم قضاة المحاكم.
المستمرة في النقب ،لكنهم اكتشفوا
ً
ولليــوم العاشــر ،تشــن قوات االحتالل حملة اعتقاالت واســعة في صفــوف أهالي النقب
منذ بدء االحتجاجات ضد الهجمة التي يتعرض لها سكانه من هدم وتجريف واستيطان.

وتحــاول قــوات االحتــال مــن خــال حملــة
االعتقــاالت التــي تشــنها منــذ اليــوم األول
توســعها ،يف محاولــة
للهبــة ،اســتباقها لعــدم ّ
للسيطرة عليها.
وزاد عــدد املعتقلــني يف النقــب عــن 180
مواطنــا ،يف إحصائيــات غــر رســمية بســبب
اســتمرار حملــة االعتقــاالت ،مــع العلــم أن
العــدد ال يشــمل مــن تــم إطــاق رساحهــم
بروط عديدة كاإلبعاد والحبس املنزيل.
حرب استنزاف
ويؤكد املحامون أنهم أمام "حرب استنزاف"
يف محاكــم االحتــال قــد ال يســتطيعون
االســتمرار فيهــا ،إذا مــا اســتمر الضغــط
عليهــم ،إذ تفاجــؤوا بتعنــت محكمة االحتال
يف النظــر بطلبــات اإلفــراج عــن عــرات
املعتقلني.
ويقول املحامي شحدة بن بري لوكالة "صفا":
إن مجموعة من املحامني املتطوعني ما بني
 10إىل  15محاميــا ينتظــرون قــرارات مــن
نيابــة االحتــال يف عرات امللفات منذ بدء
حملــة االعتقــاالت ،مردفا "نحن أمام خيارين؛
إمــا أن تحتكــم النيابــة والرطــة للعقل وتطلق
رساح املعتقلــني ،أو تقــوم بتمديــد اعتقالهــم
وتقديــم لوائــح اتهــام ضدهــم ،والثــاين هــو مــا
يحدث يف معظم امللفات حتى اآلن".
ويصف بن بري ما يجري يف محاكم االحتال
بأنــه "حــرب اســتنزاف" تقودهــا نيابــة ورشطــة

االحتــال "ونحــن كمحامــني ُنســتنزف ،حيــث
يســتأنفون ضــد أي قــرار باإلفــراج عــن معتقــل،
ونحن نستأنف ضد قرارهم ،وهكذا دواليك".
ويتعــرض املحامــون لضغــط كبــر بســبب
مارســات نيابــة ورشطــة االحتــال ،كــا أن
هنــاك ضغطــا كبــرا عــىل قاعــات املحاكــم
بسبب العدد الكبر للمعتقلني املعروضني.
وبحســب بــن بــري فــإن محاكــم االحتــال
طلبت ً
دعا من قضاة من مدن أخرى ،حيث
حــروا مــن عســقان وأســدود وغرهــا للبت
يف عدة قضايا بشأن معتقي النقب.
وأمــام هــذا الضغــط يقــول بــن بــري :إن
املحامــني يحاولــون البحــث عــن مخــارج
إلطــاق رساح معتقلــني حتــى لــو بقيــود أو
بإبعــاد نظـ ًـرا لكــرة العــدد ،عــر البحــث عــن
ثغــرات يف التحقيــق معهــم أو انتهــاك حقــوق
املعتقل ومخالفة نيابة ورشطة االحتال بنود
القانون.
لكــن املحامــني يصطدمــون بحاجــز آخــر مينــع
إنجــاز ملفــات املعتقلــني وإطــاق رساحهــم،
وهو القضاة أنفسهم يف محاكم االحتال ،إذ
"اكتشــفنا أن هؤالء القضاة مشــبعون بالحقد
والعنريــة ضــد الفلســطينيني ،وخاصــة ضد
عــرب النقــب ،وهــذا هــو األهــم للخــروج مــن
األزمــة الحاليــة ،أن نســأل إىل أيــن يتجــه هؤالء
القضاة" وفق بن بري.
ويؤكــد أن مــا يجــري مبحاكــم االحتــال

هــو بتعليــات مــن القيــادة العليــا لرطــة
االحتال ومن ورائها القيادة العليا السياسية
اإلرسائيلية.
محاكم كالمعتقالت
ويقــول املحامــي مــروان أبــو فريــح :إن مــا
يحــدث بحــق املعتقلــني يف املحاكــم هــو
نفســه مــا يحــدث لهــم يف مراكــز رشطــة
االحتال ،مضيفا أن متديد اعتقال العرات
بعيدا عن أي سند أو رؤية
من املعتقلني يتم
ً
قانونيــة ،كــا أن التمديــد يســتهدف أطفــال
تقل أعارهم عن  14و 18عاما.
ويشر أبو فريح إىل وجود ماطلة يف إحضار
املعتقلني يوميا أمام املحاكم ،باإلضافة إىل
أن القضــاة يســتخدمون األســلوب ذاتــه يف
كل جلســة ،ويتعاملــون مبحــر ثابــت ضــد
الجميع ،دون أي تعامل قانوين.
وأمــام هــذه "الحــرب االســتنزافية" يؤكــد أن
املحامــني يتدارســون ســبل التعامــل مــع هذا
الواقــع ،يف ظــل اســتنزاف وقتهــم وجهدهــم
وجلب املزيد من املعتقلني يوميا.
وكا يقول بن بري" :يف النهاية نحن محامون
ولدينــا مكاتبنــا وأوقاتنــا وزبائننــا ،حتــى أننــا
اســتعنا مؤخـ ًـرا مبحامــني يعملــون يف وزارة
القضــاء اإلرسائيليــة ،ألن وجودهــم أفضــل
مــن عدمــه ،لكننــا أمــام أزمــة ،وســندرس مــاذا
نحــن متخــذون مــن خطــوات ملواجهــة هــذا
االستنزاف ،وحاية املعتقلني".
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المؤكدين لربنامج "بيغاسوس" التجسيس
" هآرتس" تنرش قائمة بالضحايا
القدس املحتلة /األناضول:
قالت صحيفة هآرتس ،اإلرسائيلية إنها حصلت عىل
َ
"املؤكدين" ،الذين استهدفهم
قامئة بجميع الضحايا
برنامــج بيغاســوس التجســي ،الــذي أنتجتــه دولــة
االحتــال ،خاصــة بعدمــا اشــرته أجهــزة اســتخبارات
دولية ،واستخدمته ضد معارضني.
وذكــرت الصحيفــة أمــس أن قامئــة ضحايــا الرنامــج
"املؤكديــن" ،تضــم أفــرادا مــن عــدة دول مــن بينهــم
صحفيــون وإعاميــون وحقوقيــون ورجــال قانــون
ونشــطاء وشــخصيات سياســية ،وحتــى أباطــرة
املخدرات املكسيكيون.
املستهدفني
و ُيستخدم "بيغاسوس" الخراق هواتف
َ
للتنصــت عليهــم ومراقبــة رســائل الريــد اإللكــروين
والتقاط الصور وتسجيل املحادثات.
وبرنامــج بيغاســوس مــن صنــع رشكــة "إن إس أو"

اإلرسائيليــة التــي تأسســت عــام  ،2010والتــي تتخــذ
مــن تــل أبيــب مقــرا لها ،يف حني أدرجت وزارة التجارة
األمريكيــة ،مطلــع نوفمــر /تريــن الثــاين املــايض،
رشكــة "إن إس أو" يف القامئــة الســوداء بعــد فضيحــة
برنامج بيغاسوس.
وشــملت القامئــة التي نرتهــا صحيفة هآرتس178 ،
شخصا ُكشف عن هويات عدد منهم ،يف حني متت
اإلشــارة فقط إىل جهات عمل البعض اآلخر ،موضحة
أن املســتهدفني كانــوا مــن دول عديــدة أبرزهــا:
أذربيجــان ،الســلفادور ،فرنســا ،املجــر ،الهند ،األردن،
كازاخســتان ،املغــرب ،بولنــدا ،روانــدا ،الســعودية،
اإلمــارات ،بريطانيــا ،املكســيك ،إضافــة إىل الضفــة
الغربية املحتلة.
ـخصا مــن
ومــن الذيــن تــم اســتهداف هواتفهــم 34 ،شـ ً
طاقــم قنــاة الجزيــرة القطريــة (مل تذكــر أســاءهم)،

وكذلك 3 ،نشــطاء فلســطينيني يعملون يف منظات
دوليــة بالضفــة الغربيــة ،كــا احتــوت  24صحفيــا
فرنسيا ،قالت إنهم غر معرويف االسم ،باإلضافة إىل
 11مســؤوال أمريكيــا يف أوغنــدا ،مل تكشــف هوياتهــم
أيضا.
وقالــت :إن هنــاك أكــر مــن  450حالــة اســتهداف
مشــتبه بهــا ،إال أن هــذه القامئــة ،التــي تــم وضعهــا
مبســاعدة مختــر األمــن التابع ملنظمــة العفو الدولية،
تشمل فقط الحاالت التي تم تأكيد استهدافها.
وقالت هآرتس" :أصبح برنامج التجســس بيغاســوس،
اإلرسائيي الصنع ،الذي تبيعه رشكة إن إس أو ،سيئ
السمعة يف السنوات األخرة".
وأشــارت إىل أن برنامــج التجســس "ســمح لعمــاء
الركــة اإلرسائيليــة باســتغال ثغــرات غــر معروفــة
يف تطبيقات (واتس أب) و(أي مســج) ونظام تشــغيل

(اندرويــد) واســتهداف أي هاتــف ذيك والوصــول
الكامــل إليــه يف بعــض الحــاالت ،دون أن ينقــر املالــك
عىل ملف أو أن يفتحه".
وأضافــت هآرتــس" :حتــى اآلن ،تــم العثــور عــىل
أهــداف يف جميــع أنحــاء العــامل :مــن الهنــد وأوغنــدا
إىل املكســيك والضفــة الغربيــة املحتلــة ،مــع ضحايــا
بارزيــن مــن بينهــم مســؤولون أمريكيــون وصحفــي يف
نيويورك تاميز".
وقالــت" :عــىل الرغــم مــن وجــود أكــر مــن  450حالــة
قرصنــة مشــتبه بهــا ،إال أن هــذه القامئــة ،التــي تــم
وضعهــا مبســاعدة مختــر األمــن التابــع ملنظمــة العفــو
الدوليــة ،ال تشــمل ســوى الحــاالت التي تــم فيها تأكيد
االخراق إما من قبل منظمة العفو الدولية أو مجموعة
أخــرى مثــل  Citizen Labوالتــي ســاعدت ً
أيضــا يف
بنــاء هــذه القامئــة ،ويشــمل ً
أيضــا بعــض الحــاالت التي

أكدت فيها هيئات رسمية مثل وكاالت االستخبارات
الفرنســية أو الــركات الخاصــة مثــل  Appleأو
 WhatsAppالهجات علنًا".
ولفتت إىل أن "مجموعة إن إس أو ،التي ترفض تأكيد
هويــة عمائهــا وتدعــي أنهــا ال تعلــم بأهدافهم ،أنكرت
معظم هذه الحاالت وتقول إن تحليل الطب الرعي
الرقمي ال ميكنه تحديد برمجياتها بشكل كامل".
وقالــت الصحيفــة" :تــرز الفجــوة بــني القامئــة الهائلــة
لألهــداف املحتملــة وأولئــك الذيــن ُأصيبــوا بالفعــل،
مــدى صعوبــة تأكيد وجود برنامج تجســس بيغاســوس
عىل الهواتف".
ويف يوليو/متــوز املــايض ،نــرت صحيفة "غارديان"
الريطانيــة ،نتائــج تحقيق أجرته  17مؤسســة إعامية،
عــن أن برنامــج "بيغاســوس" للتجســس ،انتــر عــىل
نطاق واسع حول العامل" ،واستخدم ألغراض سيئة".
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الرجوب يطالب بموقف جماهريي وفصائيل
ضاغــــط لوقـــــــف االعتقـــــال اإلداري

مساحة حرة
د .عصام شاور

التطبيع وأوهام
(إسرائيل) والمتآمرين

إذا نجحــت (إرسائيــل) يف عقــد اتفــاق ســام مــع رئيــس عــريب
منتخــب انتخابــا حقيقيــا مــن قبــل شــعبه وليــس انتخابــا شــكليا
كام هو حال بعض الدول العربية املعروفة بانتخاباتها الشكلية
املزورة ،حينها فقط ميكننا القول ان دولة االحتال نجحت يف
احــداث اخــراق لجــدار االمــة العربيــة ،ولكــن مــا نــراه مــام نطلــق
عليه مجازا "عمليات تطبيع" ما هو إال استمرار لعاقات طبيعية
راســخة وليســت جديــدة بــن انظمــة شــاركت يف قيــام دولــة
االحتــال وتعاونــت معهــا رس ًّيــا عــرات الســنوات ثــم تكشــفت
تلــك العاقــة وصــارت علنيــة ،فاالحتــال اإلرسائيــي ال يعقــد
اتفاقــات إال مــع متآمريــن ال صلــة لهــم باألمــة العربيــة وشــعوبها.
وهــذه العاقــات لــن تســتمر طويــا بعدمــا صــارت علنيــة ألن
الشعوب العربية ستلفظ كل من يتعاون مع من يحتل فلسطن
ويدنــس مقدســاتها ،أي ال يجــوز االدعــاء أن (إرسائيــل) نجحــت
يف التطبيــع مــع بضعــة دول عربيــة ولكنهــا عــى عاقــة مكشــوفة
ببضعــة انظمــة مهــددة يف اي لحظــة باالندثــار ،والدولــة الوحيــدة
التي قد ال تكون مهددة من قبل شعبها هي اإلمارات ألن غالبية
سكانها ليسوا عربا وال مسلمن ،ولكن اإلمارات مهددة باالنهيار
ألســباب أخــرى أهمهــا اإلفســاد يف األرض والــذي ال يــدوم معــه
ملك وال سلطان.
االحــزاب والحكومــات اإلرسائيليــة تحــاول مــن خــال مــا يســمى
بعمليــات التطبيــع ان تحقــق إنجــازات وهميــة لكيانهــا بعدمــا
أخفقــت يف تحقيــق إنجــازات حقيقيــة عــى أرض فلســطن،
إذ كان إعــان الحــرب عــى غــزة يســبق كل انتخابــات ،وحاليــا
مل يعــد األمــر ممك ًنــا أو مل يعــد ســها لفداحــة الخســائر التــي
يتحملهــا العــدو اإلرسائيــي ،ومل يقــف األمــر عــى ذلــك فقــد
ضيقــت املقاومــة عــى االحتــال هامــش تحركاتــه اإلجراميــة يف
الضفــة الغربيــة والقــدس ً
أيضــا ،ولذلــك مل يعــد ممكنــا كــام يف
الســابق اســتباحة الســاحة الفلســطينية ،ومــا نــراه اآلن مــن جرائــم
وانتهــاكات إرسائيليــة ســواء يف القــدس أو الضفــة أو حتــى يف
النقــب واملناطــق املحتلــة عــام  48لــن يســتمر ولن يــدوم خاصة
أن تهديــدات املقاومــة بلغــت ذروتهــا ونتوقــع انفجــارا يف أي
لحظة.
اإلرسائيليــون أنفســهم غــر مقتنعــن بعمليــات التطبيــع مــع
االنظمة العربية ،يعرفون ان السام مع اإلمارات لن يجلب األمن
ل ـ (تــل أبيــب) وال لحيفــا فضــا عــن مســتوطنات غــاف غــزة التــي
تعــد يف فــم الحــوت ميكــن ابتاعهــا يف أي لحظــة ،اإلرسائيليــون
يغنــون ســاخرين :ديب ديب ديب ..لــو كل العــرب زي ديب ..مــا
رح يرمونا باملي.

الخليل /فلسطن:
طالــب النائــب يف املجلــس
التريعــي نايــف الرجــوب مبوقــف
جامهــري وفصائــي فلســطيني
للضغــط عــى االحتــال اإلرسائيي
إلجباره عى وقف سياسة االعتقال
اإلداري الجائرة بحق الفلسطينين.
ووصــف الرجــوب يف ترصيــح
نــر أمــس ،االعتقــال اإلداري بأنــه
"ســيف مصلــت عــى رقــاب كل
الفلســطينين وال ينجــو منــه أحــد
من أي فصيل".
وقــال" :يجــب أن يكــون هنــاك
موقــف موحــد لهــذه الجرمية ،حتى
ُيوضــع حــد لــيء اســمه اعتقــال
إداري ،أو محاولــة الحــد منــه عــى
األقل".
وأشــار إىل مواصلــة األرسى
اإلدارين مقاطعة محاكم االحتال
لليــوم ال ــ 20عــى التــوايل ،يف
إطــار مواجهتهــم لسياســة االعتقــال
اإلداري املمنهجــة ،تحــت شــعار
ّ
"قرارنا حرية".

نايف الرجوب
ونبــه الرجــوب الــذي أفرجــت عنــه
ســلطات االحتــال مســاء الثاثــاء
املــايض ،إىل أن هــذه الخطــوة
تعري االحتال وتحرجه أمام العامل
بشــأن ادعائــه "قانونيــة" االعتقــال
اإلداري.
وشــدد القيــادي يف حركــة حــامس
عــى أنــه مــن حــق كل معتقــل أن
يعــرض عــى املحكمــة ويقــدم مــا
لديه من الدفوع.

وأكــد أن األرسى اإلداريــن
مســتمرون يف مقاطعــة محاكــم
االحتــال العتقادهــم أنهــا محاكــم
شــكلية وهزليــة ،مشــرة إىل أن
خطوتهم الحالية ســتتبعها خطوات
أخرى كثرة ً
الحقا.
وأعلــن نحــو  ٥٠٠أســر إداري
خطواتهــم االحتجاجيــة يف اليــوم
األول مــن عــام  2022الجديــد،
والتــي تتمثــل يف إعــان املقاطعــة

شقيق األسري أبو حميد :حالته الصحية ما زالت
خطرية ويبقيه األطباء يف حالة تنويم

رام الله /فلسطن:
أكــد ناجــي أبــو حميــد ،شــقيق األســر املريــض
نــارص أبــو حميــد ،أن الحالــة الصحية لشــقيقه ما
منبهــا إىل أن األطبــاء يبقونــه يف
زالــت خطــرةً ،
حالــة تنويــم؛ لعــدم قــدرة جســده عــى إخــراج
السوائل التي تتجمع يف رئتيه.
وأوضــح أبــو حميــد يف ترصيــح صحفــي أمــس،
أن األطبــاء يف مستشــفى "بــرزالي" يف مدينــة
عســقان داخــل أرايض عــام  ،48ســيقررون
خــال الســاعات القادمــة كيفيــة عــاج تجمــع
ـرا إىل أن األطبــاء
الســوائل يف رئتــي نــارص ،مشـ ً
أبلغــوه أنهــم ســيلجؤون إىل شــفط الســوائل مــن
رئتيــه بــأدوات طبيــة خاصــة ،أو مــن خــال فتحــة
يف عنقــه ،أو عــن طريــق تدخــل جراحــي ،وهــو

الخيار األقرب.
وكان األطبــاء يف مستشــفى "بــرزالي" ،أبلغــوا
شــقيق نــارص ،قبــل ثاثــة أيــام أن رئتيــه تعمــان
بنسبة  ،30%وهو يف حالة تنويم ،ألن أي جهد
قد يؤثر يف أدائهام.
ووفقــا لشــهادة رفاقــه بــاألرس ،فقــد عــاىن أبــو
حميــد بدايــة شــهر ينايــر  2021آالمــا حــادة يف
الصــدر وصعوبــة يف التنفــس ،وكان تشــخيص
طبيــب الســجن ال يســتند إىل أي فحوصــات
مخربية ،وأكد يف حينه أن ما يعانيه هو التهاب
عادي ال يحتاج إىل أكرث من مضاد حيوي.
وعــى أثــر الضغــوط التــي مارســها األرسى عــى
إدارة الســجن ،تــم نقــل نــارص إلجــراء تصويــر
أشــعة ليــس يف ســجن "عيــادة الرملــة" ،وكان

التشخيص وجود كتلة عى الرئة اليرسى ،ومع
ذلــك اســتمرت عيــادة الســجن بــرصف كميــات
كبــرة مــن املضــادات الحيويــة عــى اعتبــار أن
الكتلة ميكن أن تزول بها.
ومــع تدهــور حالتــه الصحية واســتمرار مطالبات
األرسى ،تــم نقلــه إىل مستشــفى "بــرزالي"
وهناك أجريت له فحوصات وصور أشــعة أكرث
دقــة أظهــرت أنــه مصــاب بــورم تقــرر اســتئصاله
وأخــذ خزعــة منــه ،وظهــر يف ضــوء ذلــك أن
الخزعــة غــر رسطانيــة ،وبعــد فــرة زمنيــة تقــارب
الشــهر تبــن أن الــورم رسطــاين وعــادت الخايــا
لانتشــار ،وقــد تقــررت لــه جلســات عــاج
كيميائيــة اســتغرق البــدء بهــا مــا يقــارب ال ــ20
يوما بعد إجراء العملية الجراحية.

الداخلية تشكر نظريتها القطرية عىل جهودها

ً
ضابطا من غزة حصد المركز األول بكلية الرشطة القطرية
الدعليس يهئن

غزة /فلسطن:
ه ّنــأ رئيــس متابعــة العمــل الحكومي يف غزة
عصــام الدعليس ،أمس ،الضابط املبتعث
محمــد أبــو رزق ،مبناســبة حصولــه عــى
املرتبــة األوىل عــى املبتعثــن مــن الــدول
العربية كافة ،بعد أربع سنوات من الدراسة
يف كلية الرطة يف دولة قطر الشقيقة.
وحصــل الضابــط أبــو رزق عــى تكريــم مــن
أمــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل
ثاين بوسام رشف وسيف.
وقــال الدعليــس ،يف اتصالــه الهاتفــي
بالضابــط املبتعــث ،إ ّنــه "ملــن دواعــي
رسورنــا أن نتواصــل مــع خــرة أبنــاء هــذا
الوطــن ،الذيــن واجهــوا املعوقــات ،وجــدوا
واجتهــدوا وثابــروا مــن أجــل الحصــول عــى
أفضــل الفــرص ،ومتثيــل وطنهــم أمــام الدول
األخرى ،ويف رحاب الدول املستضيفة".

وتابع" :أنت نعم الشــباب ،بل نعم الضابط
عاليــا،
املجتهــد ،الــذي رفــع فلســطن
ً
بحصولــك عــى هــذه املرتبــة ،بعــد ســنوات
مــن اإلعــداد والتجهيــز ،وتحــدي الصعــاب،
من أجل الوصول لهذه اللحظة املرفة".
وأعــرب عــن فخــره بهــذا اإلنجــاز الكبــر
لفلســطن عامــة ،ولقطــاع غــزة املحــارص،
ولــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي التــي
ينتمي لها الضابط أبو رزق وقامت بابتعاثه
متمنيــا لــه مسـ ً
ـتقبا زاهـ ًـرا يف
للدراســة،
ً
خدمة الوطن.
وطالب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة
قدمــا
الشــباب الطموحــن كافــة باملــي
ً
يف نفــس الــدرب ،والعمــل عــى إعــاء اســم
فلسطن يف املحافل وامليادين كافة.
كــام قـ ّـدم الدعليــس شــكره لدولــة قطــر،
وأمرهــا الشــيخ متيــم ،عــى جهودهــا

املســتمرة يف خدمــة أبنــاء الشــعب
الفلسطيني.
مــن جانبــه ،قـ ّـدم الضابــط أبــو رزق شــكره
لرئيــس العمــل الحكومــي عــى اتصالــه،
مؤكد ًا حرصه عى خدمة وطنه وأبناء شعبه
املحارص يف قطاع غزة.
وأهــدى إنجــازه لفلســطن ،ولشــعبها
املقــاوم ،معرب ـ ًا عــن ســعادته برفــع اســم
عاليا يف هذا املحفل الكبر.
فلسطن ً
أن املواطــن محمــد أبــورزق 23
يذكــر ّ
عامــا ،مــن ســكان مدينــة خانيونــس ،العــب
ً
ريــايض يف اتحــاد خانيونس ،والتحق بكلية
الرطــة بالعاصمــة القطريــة الدوحــة قبــل
أربــع ســنوات ،حيــث تخــرج منها هــذا العام
وت ّوج بلقب األول عام ،وجرى تكرميه اليوم
بحفــل تخريــج حــره أمــر قطــر ومســؤولن
كبار.

وهنــأت وزارة الداخليــة بغــزة ،الطالــب
محمد أحمد أبو رزق.
وقــال الناطــق باســم الــوزارة إيــاد البــزم يف
ترصيح عرب فيسبوك أمس" :نهنئ الطالب
محمــد أحمــد أبــو رزق املبتعــث مــن وزارة
الداخليــة بغــزة بحصوله عى املرتبة األوىل
يف كليــة الرطــة القطريــة عــى مســتوى
الطلبــة املبتعثــن مــن الــدول العربيــة،
وتكرميــه مــن أمــر دولــة قطــر الشــقيقة بعــد
أن أنهى أربع سنوات من دراسة بكالوريوس
القانون وعلوم الرطة".
وأضــاف" :وال يفوتنــا أن نشــكر وزارة
الداخليــة القطريــة عــى إتاحتهــم الفرصــة
لطلبتنــا بااللتحــاق بكليــة الرطــة يف دولــة
قطــر مبــا يعــود عــى وزارة الداخليــة يف غزة
بالنفــع يف تطويــر كوادرها وإكســابهم مهارة
وخربة متميزة".

غزة :المراكز الشبابية تنفذ أنشطة بـ 800ألف دوالر يف 2021

غزة /فلسطن:
قالــت اإلدارة العامــة للشــباب يف الهيئــة
العامــة للشــباب والثقافــة بغــزة ،إن املراكــز
الشــبابية التابعــة لهــا َّ
نفــذت أنشــطة تقــدر
بـ 800ألف دوالر يف العام املنرصم .2021
جــاء ذلــك يف لقــاء جمــع رؤســاء املراكــز
الشــبابية بعــدد مــن الشــخصيات االعتباريــة
شــملت النائــب هــدى نعيــم ومنســق لجنــة
املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســامية خالــد
البطــش ،ضمــن برنامــج "ســفينة الشــباب"،
واس ـتُعرضت فيــه األنشــطة واإلنجــازات التي
نفذتها املراكز.
وقــال رئيــس الهيئــة أحمــد محيســن ،إنهــم
يضعــون اللمســات األخــرة عــى الخطــة

الشــاملة والنهائيــة وغــر املســبوقة
لــكل إجــراءات قضــاء االحتــال
املتعلقــة باالعتقــال اإلداري
(مراجعــة قضائيــة ،اســتئناف،
عليا).
ويطالــب األرسى اإلداريــون
بالتحــرك عــى كل املســتويات
لدعــم خطوتهــم ورفــع الظلــم الواقــع
عليهم.
االعتقــال
سياســة
وتشــكل
اإلداري ،إحــدى أبــرز السياســات
التــي يســتخدمها االحتــال بحــق
الفلســطينين ،ويســتهدف مــن
خالهــا الفاعلــن واملؤثريــن عــى
كل املســتويات ،بهــدف تقويــض
أي حالــة للنهــوض باملجتمــع
الفلسطيني.
وتتذرع ســلطات االحتال وإدارات
الســجون بــأن املعتقلــن اإلداريــن
لهم ملفات رسية ال ميكن الكشــف
عنهــا مطلقــا ،فــا يعــرف املعتقــل
مدة محكوميته وال التهمة املوجهة
إليه.

اإلســراتيجية والرؤيــة املســتقبلية للهيئــة
موضحــا أنهــا
وس ـتُع َلن يف األيــام القادمــة،
ً
س ـتُحدث نقلــة نوعيــة يف قطاعــي الشــباب
والثقافة.
وأكــد محيســن رضورة االرتقــاء بعمــل
املراكــز الشــبابية وتعزيز دورها االجتامعي،
مثم ًنــا الجهــود املميــزة التــي بذلتهــا املراكــز
واملتطوعــون يف جائحــة كورونا ،ودورها يف
مواجهة الكوارث واألزمات اإلنسانية الناتجة
عــن املنخفــض الجــوي األخــر الــذي رضب
قطاع غزة.
كــام التقــى مديــر دائــرة االتحــادات واملراكــز
الشــبابية يف الهيئــة عــاء البــاز بعضــو لجنــة
الربيــة يف املجلــس التريعــي النائــب

هــدى نعيــم ،إلطاعهــا عــى واقــع املراكــز
وطبيعــة عملهــا ودورهــا يف خدمــة الشــباب
يف املجتمع.
مــن جهتهــا أشــادت النائــب نعيــم بجهــود
الهيئــة واملراكــز الشــبابية واملشــاريع
والخدمــات التــي تقدمهــا للشــباب والتــي
إيجابيا عى املجتمع الفلسطيني،
تنعكس
ًّ
مؤكــدة أن الشــباب هــم الــدرع الحامــي
للقضية الفلسطينية.
وأبــدت نعيــم اســتعدادها لعقــد لقــاءات
دوريــة مــع املراكــز الشــبابية ملناقشــة كل
القضايــا واملســتجدات التــي تخــص واقــع
الشباب الفلسطيني.
وضمــن الربنامــج التقــى الوفــد مبنســق لجنــة

املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســامية،
إلطاعه عى عمل املراكز الشــبابية وبحث
ُســبل التعــاون املشــرك لخدمــة املجتمــع
الفلسطيني.
وأكــد البطــش رضورة تضافــر جهــود
املؤسســات الحكوميــة وفصائــل العمــل
الوطنــي واملؤسســات األهليــة لخدمــة
رشيحــة الشــباب واالرتقــاء بإمكاناتهــم
وقدراتهــم وتحصينهــم ليكونــوا قادريــن عــى
حاميــة الثوابــت الفلســطينية ،الف ًتــا إىل أنــه
ســيقوم بنقــل رســالة الوفــد إىل لجنــة متابعة
العمــل الحكومــي ،وفصائــل العمــل الوطنــي
للمســاهمة يف رفــع مســتوى الخدمــات
املقدمة للشباب.

أسريان يف سجن "جلبوع"
أجريا اتصاالت هاتفية
عىل الرغم من حظرها

النارصة /فلسطن:
كشــفت القنــاة "الســابعة" العربيــة ،أمــس ،عــن ّ
متكــن أســرين
فلســطينين يف ســجن "جلبــوع" اإلرسائيــي (شــامل فلســطن
املحتلــة عــام  )1948مــن إجــراء اتصــاالت هاتفيــة ،عــى الرغــم
من التشديدات األمنية ،والحظر املفروض عليهام.
ولفتــت القنــاة إىل متكــن األســرين -اللذيــن مل ُيكشــف عــن
هويتهــام -مــن إجــراء االتصــاالت ،رغــم تورطهــام (وفــق تعبــر
القنــاة) يف مســاعدتهام األرسى الفلســطينين الســتة ،الذيــن
نجحــوا مؤخــر ًا يف الفــرار مــن ســجن "جلبــوع" الــذي يعــد أكــرث
سجون االحتال تحصينًا ،قبل أن ُيعاد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشــارت إىل أن القضيــة تســببت يف إحــراج ملصلحــة الســجون
اإلرسائيليــة (املســؤولة عــن إدارة املعتقــات التــي يوجــد فيهــا
آالف األرسى الفلســطينين) ،لكونهــا فرضــت حظــرا عــى
االتصــاالت مــن داخــل ســجن "جلبــوع" ،بعــد عملية فــرار األرسى
الســتة ،وخاصــة بحــق األرسى الذيــن شــاركوا مبــارشة أو غــر
مبارشة يف العملية.
يشــار إىل أن ســجن "جلبوع" الذي يقع يف منطقة بيســانُ ،يعد
أحد أكرث سجون االحتال تحصين ًا ،ويلقب بـ"الخزنة الحديدية"
بسبب إحكام اإلجراءات األمنية املشددة فيه.
ورغــم تلــك اإلجــراءات؛ فقد متكن ســتة أرسى فلســطينين ،يف
 6أيلول/ســبتمرب املــايض ،مــن انتــزاع حريتهــم مــن زنزانتهــم إىل
خارج السجن عرب نفق حفروه عى مدى أشهرُ ،
وأعيد اعتقالهم
الحق ـ ًا ،وهــم :محمــد العارضــة ،ومحمــود العارضــة ،وزكريــا
الزبيدي ،ويعقوب قادري ،وأيهم كممجي ،ومناضل نفيعات.

األسري "رسحان"
من حيفا المحتلة يبدأ
عامه الـ 21يف األرس

جنن /فلسطن:
عاما) من مدينة حيفا داخل األرايض
بدأ األســر عامد رسحان (ً 42
تواليــا يف ســجون االحتــال
املحتلــة عــام  ،1948أمــس ،عامــه ال ــ21
ً
اإلرسائيي.
وأفــاد نــادي األســر بــأن "رسحــان" من حي وادي النســناس يف مدينة
حيفــا ،اعتقــل يف  20ينايــر /كانــون الثــاين  ،2002وخضــع لتحقيــق
قـ ٍ
ـاس ألكــرث مــن شــهرين ،وأصــدرت محاكــم االحتــال بحقــه حكـ ًـام
بالسجن املؤبد مدى الحياة و 10سنوات.
وتعــرض رسحــان خــال ســنوات اعتقالــه إىل العديــد مــن العقوبــات
ً
"ملفــا
كان أبرزهــا العــزل االنفــرادي  4ســنوات متواصلــة ،بزعــم أن لــه
رس ًّيــا" وأنــه يشــكل خطـ ًـرا عــى الســجانن ،وكان يجــدد لــه العــزل
كل  6أشــهر عــرب محكمــة صوريــة خاصــة بــإرشاف جهــاز األمــن العــام
اإلرسائيي "الشاباك".

جمعيـــة إندونيسيـــة تنفـــذ مشـــروع
كفاالت أيتام لشهداء عدوان 2021

جانب من الحفل بمدينة غزة أمس (تصوير /رمضان األغا)
غزة /محمد حجازي:
أعلنت جمعية الشــبكات الدولية لألعامل اإلنســانية
إندونيســيا ،أمــس ،عــن مــروع كفالــة أيتــام شــهداءالعــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة يف مايــو /أيــار
املــايض ،بكفالــة ماليــة قيمتهــا ( 450دوال ًرا) لــكل
يتيمُ ،ترصف كل  3أشهر ملدة عام.
جــاء ذلــك يف حفــل نظمتــه وزارة التنميــة االجتامعيــة
بالتعــاون مــع الجمعيــة اإلندونيســية بغــزة ،تحــت
عنوان "إندونيسيا ..وفاء وعطاء ألبناء الشهداء".
وأوضــح مديــر الجمعيــة محمــد حســن ،يف كلمــة
مرئيــة خــال الحفــل ،أن املــروع ممــول مــن الشــيخ
اإلندونيــي آدي هدايــات ،الذي أكد التزامه بكفالة
كل أيتــام شــهداء الذيــن ارتقــوا يف معركــة "ســيف
القدس".
وأضــاف حســن أن دولــة إندونيســيا ستســتمر بدعــم
الشــعب الفلســطيني ،خاصــة يف قطــاع غــزة وعوائــل
شــهداء معركــة "ســيف القــدس" الذيــن رفعــوا رأس
األمة عاليا يف مواجهة االحتال.
مــن جانبــة ،أفــاد مديــر املــروع بقطــاع غــزة محمــد
ياســن بــأن عــدد األيتــام املســتفيدين مــن املــروع

 231يتيام ،موزعن عى  87أرسة.
وقــال ياســن يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطن" إن
الجمعيــة منــذ اللحظــة األوىل النتهــاء عــدوان مايــو
 2021عــى قطــاع غــزة ،بــارشت بالتعــاون مــع وزارة
التنميــة االجتامعيــة بجمــع بيانــات أيتــام العــدوان،
لســد جانــب مــن الفــراغ الــذي تركــه فقدهــم آبائهــم،
موضحــا أن قيمــة الكفالــة لليتيــم الواحــد  150دوالرا
يف الشــهر ،تــوزع بشــكل ربــع ســنوي مبقــدار 450
دوالرا ،ملدة عام.
وأشار ياسن إىل أن املروع بدأ من أكتوبر /ترين
األول  2021وينتهي يف سبتمرب /أيلول .2022
بــدوره ،شــكر وكيــل وزارة التنميــة االجتامعيــة
غــازي حمــد الجمعيــة ودولــة إندونيســيا والشــعب
اإلندونيــي عــى دعمــه الكبــر أليتــام قطــاع غــزة،
ووقوفهــم عنــد مســؤولياتهم الواجبــة تجــاه األيتــام
واملحتاجن.
وأكــد حمــد يف ترصيح لـ"فلســطن" أهمية املروع
لدعــم أرس الشــهداء واأليتــام ورعايتهــم ،داعيــا
املؤسســات الدوليــة للمســاهمة يف رعايــة هــذه
الفئة.

آراء
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هل ستنجح عملية تنوفا يف القضاء عىل المقاومة يف غزة؟
عمرية أيرس
رأي اليوم

عمل الكيان الصهيوين منذ نشأته االستيطانية سنة 1948م ،عى تحييد والقضاء
عــى كل التهديــدات األمنيــة التــي مثلتهــا الــدول والحــركات العربيــة املقاومــة،
اعتــام ًدا عــى قوتــه العســكرية الهائلــة ،املســتمدة مــن العالقــات اإلســراتيجية
الطبيعيــة التــي نســجها مــع الــدول الغربيــة الكــربى ،التــي أمدتــه بكل مــا يحتاج إليه
مــن أجــل البقــاء واالســتمرار والتفــوق ،مــن الناحيتــن األمنيــة واالقتصاديــة ،وتعــد
أمريــكا الرافعــة اإلســراتيجية ،والبلــد الــذي أحبــط كل املحــاوالت اإلقليميــة أو
حتــى الدوليــة ،إلدانــة جرامئــه التــي ارتكبهــا يف حــق الشــعب الفلســطيني ،أو
جرانــه العــرب ،وعرقــل كل املشــاريع والقــرارات األمميــة التــي تهــدف إلقامــة دولــة
فلسطينية مستقلة عى حدود 1967م.
ولكــن عــى الرغــم مــن كل الدعــم الــذي يحظــى به الكيان الصهيــوين ،الذي ميتلك
الســالح النووي منذ الســتينيات من القرن املنرصم ،ومباركة وموافقة دولية ،فإنه
يعجــز منــذ  30ســنة عــن كــس شــوكة املقاومــات اإلقليميــة التــي ألحقــت بــه هزائم
كــربى مذلــة ،مبختلــف أيديولوجياتها الفكرية أو توجيهاتها العلامنية أو اليســارية
أو الدينيــة ،إذ إن املواجهــات العســكرية ضــد هــذا الكيــان السطــاين ،مل تقتــرص

عــى قطــاع عــزة أو جنــوب لبنــان ،بــل امتــدت لتشــمل العراق وســوريا واليمن ،وكل
شرب محتل يف منطقة الرشق األوسط.
إذ إن خــرباءه العســكرين واألمنيــن ،دربــوا الكثــر مــن املرتزقــة يف هــذه الــدول،
وســلحوهم لتخريــب تلــك الــدول وتدمرهــا ،وال ننىس الدور البــارز لقوات النخبة
السية ،التي ال ينرش عنها
اإلرسائيلية يف ذلك ،والتي نفذت الكثر من الهجامت ّ
كبرا ألمن الكثر من الدول
اإلعالم العريب شيئا يف العادة ،واضحت متثل تحد ًيا ً
العربيــة ،ومنهــا وحــدة شــالداغ التــي تعتــرب قــوات النخبــة ســالح الجــو الصهيــوين،
وتعرف أيض ًا بالوحدة رقم  ،5101أو لواء غوالين الذي نفذت فرقة تابعة للكتيبة
 12فيــه ،عمليــة نوعيــة عاليــة السيــة عــى الحدود مع ســوريا ،حيث قامت قوات
العــدو اإلرسائيــي بتدبــر نقطة عســكرية ســورية ،تقع بالقرب مــن املنطقة العازلة
املنصوص عليها يف اتفاقية فصل القوات املوقعة عام 1974م ،والتي ال يسمح
مبوجبهــا للقــوات الصهيونيــة بالتواجــد هنــاك ،وال حتــى مجرد إقامــة نقاط مراقبة.
كــام ذكــر موقــع الحــرة بتاريــخ  5إبريل/نيســان 2021م ،يف مقــال بعنــوان (عمليــة
رسيــة… فيديــو يوثــق تســلل جنــود إرسائيليــن لتدمــر نقطــة عســكرية ســورية).
فإرسائيــل التــي أصبحــت تفكــر بشــكل جــدي وجــذري يف إنهــاء تلــك التهديــدات
التــي أصبحــت تشــكل خطـ ًـرا وجود ًيــا عــى أمنهــا القومــي ،وذلــك بتســخر كل
بناهــا التحتيــة األمنيــة ،ومراكزهــا البحثيــة ،وخربائها العســكرين واإلســراتيجين،
وباألخــص بعــد هزميتهــا املذلــة عــى يــد فصائــل املقاومة الفلســطينية املســلحة
يف حــرب غــزة 2014م ،والتــي تعتــرب الحــرب الرابعــة التــي تشــنها عــى القطــاع
املحارص ،وفشل الجيش اإلرسائيي يف تلك الحرب يف تحقيق أهدافه الكربى،
والتــي حــدد فيهــا نتنياهــو بنــك أهــداف متثــل يف تدمر منظومة أنفــاق املقاومة،

الســالح ،ووضــع حــد نهــايئ للتهديــد الذي متثلــه املقاومة يف غزة
وتجريدهــا مــن ّ
يوما
لألمن اإلرسائيي ،وهي األهداف التي فشل الصهاينة يف تحقيقها ،بعد ً 51
من الحرب ،وبالتايل تحول الجيش اإلرسائيي كامدة دسمة للسخرية والتهكم يف
اإلعالم الدويل .كام ذكر موقع الجزيرة للدراسات ،بتاريخ  24مايو/أيار 2021م،
يف مقــال بعنــوان (حــرب غــزة الرابعــة ،فشــل إرسائيــي وتصــدر فلســطن) .فتلــك
الحــرب اعتــربت نقطــة تحــول وانعطافــا إســراتيجيا كبــرا يف املؤسســة األمنيــة
الصهيونيــة ،والتــي أدرك صنــاع القــرار فيهــا بــأن الحل الوحيــد أمامهم للتخلص من
املقاومــة الفلســطينية يف القطــاع مبــا فيهــا حركة حــامس ،باإلضافة لحزب الله يف
بشن حرب شاملة كربى تشرك فيها مختلف الوحدات
جنوب لبنان ،لن يكون إال ّ
واأللويــة العســكرية ،وفــروع القــوات املســلحة اإلرسائيليــة املختلفــة ،وذلــك
بالتنســيق الكامــل مــع األجهــزة االســتخباراتية كالشــاباك واملوســاد وأمان ،وإنشــاء
وحــدة لقــوات نخبــة النخبــة ،تكلــف مبهمــة االخــراق السيــع واملدمــر لتحصينــات
املقاومــة تحــت األرض ،تلــك الخطــة العســكرية التــي بــدأ تنفيذهــا اعتــام ًدا عــى
نظريــة بنــاء القــوات املســلحة ،والتــي تعتــرب أحــد العلــوم النظريــة العســكرية التــي
تــدرس يف األكادمييــات العليــا ،والتــي ُتعــرف بأنها منظومة مــن التدابر واملبادئ
السياســية واالقتصاديــة والعلميــة والعســكرية ،واأليديولوجيــة واالجتامعيــة
ّ
والقانونية والتنظيمية لبناء القوة العســكرية ،وتحديد االتجاهات الرئيســة لتطوير
القوات املسلحة ،وتحديد شكلها وقوامها املطلوب وأعدادها وتجهيزها للدفاع
يؤمن التعامل مع التهديدات الداخلية والخارجية املحتملة.
عن الدولة ،بشــكل ّ
كام ذكر موقع املعهد املرصي للدراســات ،يف شــهر إبريل/نيســان 2020م ،يف
مقال بعنوان (أركان الجيش اإلرسائيي :الخطط والتحديات).

فهذه الخطة العسكري التي بدأت بإيعاز من وزير جيش االحتالل اإلرسائيي بيني
غانتس ،لرئيس هيئة أركان جيشه أفيف كوخايف ،برضورة تطبيق خطته الخمسية
املتعــددة الســنوات ”تونفــا” ،والتــي تعنــي الزخــم أو الحصــاد السيــع بالعربيــة،
وتقدر تكلفتها املالية بحوايل  20مليون دوالر ،وسيســتغرق إنجازها  5ســنوات،
وســيتم االنتهــاء منهــا يف ســنة 2025م ،مثلــام ذكــر موقــع INDÉPENDANT
عريب ،بتاريخ  3ديسمرب /كانون األول 2021م ،يف مقال بعنوان (إرسائيل تجمع
إلكرونيا من غزة لخطة “تنوفا”).
بنك أهداف
ًّ
فهــذه الحــرب املســتقبلية ســتعتمد عــى تكنولوجيــا عســكرية رسيــة مل تســتخدم
من قبل ،إضافة لالعتامد الكي عى شــل مراكز القيادة والســيطرة والتحكم لدى
املقاومــة الفلســطينية يف املرحلــة األوىل مــن الحــرب ،وذلــك عــن طريــق القيــام
بشـ ّـن هجــامت ســيربانية مكثفــة ومركــزة ،لقطــع االتصــال بــن مختلــف الوحــدات
القتاليــة املتواجــدة يف ميــدان املعركــة ،وهــذا مــا ســيعطي األفضليــة لوحــدات
الكومونــدوس اإلرسائيليــة كلــواء جفعــايت ،لتوجيــه رضبــة بريــة خاطفــة ،وتحييــد
معظــم القــدرات القتاليــة للمقاومــة الفلســطينية يف غــزة ،ويف طليعتهــا قــوات
كتائب عز الدين القسام ،التابعة لحامس.
السياســية والعســكرية يف تــل أبيــب ،التــي باتت تــرى يف تعاظم قدرات
فالقيــادة ّ
فصائــل املقاومــة الفلســطينية العائــق الرئيــس أمامهــا إلحــكام ســيطرتها عــى كل
شــرب يف فلســطن التاريخيــة وابتالعهــا ،وإقامــة مملكــة (إرسائيــل) الكــربى التــي
متتــد مــن النيــل إىل الفــرات ،تعلــم جيـ ًـدا بــأن مهمتهــا شــبه مســتحيلة بوجــود أذرع
إقليمية مســلحة ،مدعومة من طرف إيران لن تســمح لها باالســتفراد باملقاومة يف
غزة ،وأن عملية كهذه ستؤدي ً
حتام لنشوب حرب كربى يف املنطقة.

النقب يف مواجهة االقتالع
يخوض فلســطينيو الداخل معركة كربى يف مواجهة االحتالل “اإلرسائيي”،
بعــد أن أخرجــت ســلطات االحتــالل مخطــط (برافــر) الحكومــي “اإلرسائيــي”
املتعلــق بـ”تهويــد منطقــة النقــب” مــن جيبهــا مــرة جديــدة ،والقــايض بتهجــر
نحــو ثالثــن ألــف مواطــن عــريب مــن قراهــم يف منطقــة النقــب ،ومصــادرة نحــو
نصــف مليــون دونــم مــن األرايض العربيــة .وكان آخرهــا قريــة األطــرش ،وقريــة
ســعوة ،التــي تســعى ســلطات االحتــالل “اإلرسائيــي” لتجريــف األرايض
وتحريشها فيها ،والقيام باعتقاالت ،واقتحامات للمنازل ،وقمع الحتجاجاتهم
التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل “السلطات اإلرسائيلية”.
ومنــذ النكبــة ،بــدأت عمليــة التهجــر القــسي املمنهــج للبــدو الفلســطينين
يف منطقــة النقــب ،والتــي ترافقــت مــع احتــالل “إرسائيــل” لبلــدة بــر الســبع
والتدمــر الكامــل والتهجــر لــكل التجمعــات الســكانية األصليــة هنــاك .ومــع
أوائــل الخمســينيات مــن القــرن املــايض ،كان أكــر مــن ( )90ألــف بــدوي
فلســطيني مــن أبنــاء منطقــة النقــب وعشــائرها ،قــد أجــربوا عــى الرحيــل،
وتحـ َّـول معظمهــم إىل الجئــن يف املناطــق املجــاورة يف قطــاع غــزة ،ومناطــق
خصوصــا منطقــة الخليــل وضواحــي القــدس ،وشــبه جزيــرة
الضفــة الغربيــة،
ً
ســيناء واألردن .فقــد لجــأت غالبيــة بــدو النقــب إىل قطاع غزة وبنســبة أقل إىل
األردن وقد عرفوا بـ(الســبعاوية) ،يف حن حطت أعداد منهم يف التجمعات
البدويــة عــى امتــداد الصحــاري الرشقيــة للضفــة الغربيــة حيــث مــا زالــت

العشــائر البدويــة املهجــرة مــن بــر الســبع وعــراد جنــوب فلســطن تعيــش يف
بيوت بدائية من الشعر والصفيح والبالستيك ،كتلك التي عاش فيها ضحايا
النكبة جميعهم .كام شــكل يف أبناء العشــائر من بدو فلســطن نســبة ال بأس
بهــا مــن الالجئــن الفلســطينين الذيــن وصلــوا إىل ســوريا ولبنــان واألردن مــن
بدو الجليل والجليل الرشقي وغور طربيا وسهل الحولة يف الشامل.
هجــر نحــو ثالثــن ألــف مواطــن فلســطيني يف الداخــل ،مــن
(مخطــط برافــر) ُي ّ
ً
أماكــن ســكناهم إىل “قــرى الفقــر” .مســتهدفا الجميــع يف الجــزء املحتــل مــن
فلســطن عــام  .1948وتحــت عنــوان ُمضلــل لصحيفــة “يديعــوت أحرونــوت
اإلرسائيلية” ويف موقعها عى الشــبكة قبل فرة من الزمن ،أنه “للمرة األوىل
بعــد مئــات الســنوات مــن التنقــل ،مــن املتوقــع أن يحصــل البــدو عــى ملكيــة
ٍ
أراض يف النقــب” .ولكــن هــذا العنــوان يخفــي حقيقــة أن دولــة االحتــالل
“اإلرسائيــي” ال تعــرف مبلكيــة مواطنــي النقــب عــى أراضيهــم إال يف حــال
ً
مخططــا
أبــدوا اســتعدادا للمســاومة عليهــا .كــام يتضــح مــن التقريــر أن هنــاك
لالعراف مبلكية عرب النقب لنحو  200ألف دونم فقطً ،
علام أنهم ميلكون
نحو  1.1مليون دونم كام تجدر اإلشارة إىل أنه قد أقيم يف النقب نحو 112
مســتوطنة يهوديــة يصــل معــدل املســتوطنن يف كل واحــدة منهــا إىل نحــو
ـخصا ،ويف املقابــل ،فــإن ســلطات االحتــالل تســعى إىل تهجــر نحــو
 350شـ ً
 45قرية عربية ال يقل عدد السكان يف كل واحدة منها عن  1700شخص.

وكانــت جرافــات ســلطات االحتــالل “اإلرسائيــي” قــد قامــت باقتــالع (قريــة
العراقيــب) عــرشات املــرات ،الواقعــة داخــل عمــق فلســطن املحتلــة عــام
 ،1948وتحديـ ًـدا شــامل مدينــة بــر الســبع ،كــام أخلــت نحــو ثالمثائــة مــن
ســكانها ،بزعــم البنــاء دون ترخيــص ،ومــن أجــل “التخطيــط العمــراين” ،يف
مامرســات تجســد مأســاة الشــعب الفلســطيني يف أوضح صورها يف منطقة
النقــب جنــوب فلســطن املحتلــة ،فمــن االعتقــال واملالحقة للشــباب العريب
هناك ،مرو ًرا بهدم املنازل وتدمر القرى العربية ،وصوال إىل مصادرة جيش
االحتالل ملا تبقى من األرايض العربية.
فلــامذا جــاءت تلــك اإلجــراءات “اإلرسائيليــة” األخــرة ضــد قريــة العراقيــب؟
تدعــي
وهــل كانــت بالفعــل إجــراءات لهــا عالقــة بالتخطيــط العمــراين كــام َّ
ســلطات االحتــالل؟ أم أنهــا جــاءت يف ســياقات معروفــة ومعلومــة يف إطــار
سياســات االحتــالل املنتهجــة ضــد عــرب النقــب والهادفــة إلعــادة حرشهــم
وحرصهــم يف بقــع جغرافيــة محــدودة ضمن مخطط التهويد الشــامل والكامل
ملنطقة النقب بشكل عام؟
ويف هــذا الســياقُ ،تعـ ّـد منطقــة النقــب وعاصمتهــا بــر الســبع مــن املناطــق
ـبيا،
الحيويــة الواقعــة جنــوب فلســطن املحتلــة؛ نظـ ًـرا التســاع مســحاتها نسـ ًّ
وقربهــا مــن مــرص عــرب مجاورتهــا لحــدود طويلــة مــع منطقــة ســيناء ،ومجاورتهــا
لرشيــط جنــوب األردن ،وإطاللهــا عــى البحــر األحمــر مــن خــالل فتحــة مدينــة

عيل بدوان
جريدة الوطن العمانية

أم الــرشاش (إيــالت) التــي ُتعــد جــز ًءا مــن منطقــة جنــوب النقــب ،فضـ ًـال عــن
اكتنــاز املنطقــة للعديــد مــن الــروات الباطنيــة التــي مل تــرصح عنهــا إىل اآلن
ســلطات االحتــالل ،فيــام تذهــب العديــد مــن املصــادر لتأكيــد وجودهــا ،مبــا
فيهــا العنــارص النــادرة يف الجــدول الــدوري الكيميــايئ كاليورانيــوم وغــره.
إضافــة لذلــك ُتعــد منطقــة النقــب مــن املناطــق الرئيســة لوجــود “القواعــد
الجوية اإلرسائيلية” ،ومراكز التدريب والكليات العســكرية لجيش االحتالل،
إضافة ملفاعل دميونا وملحقاته .فقد انترشت يف قضاء بر السبع املنشآت
يومــا بعد يوم ،التــي تحول بعضها إىل
العســكرية واملســتعمرات التــي تتزايــد ً
مدن كبرة مثل دميونا وعراد ،وإيالت ،ونتيفوت ،وافقيم ،ويروحام ،وسدي
بوكر وغرها.

محاكمة نتنياهو تكشف زيف الديمقراطية اإلرسائيلية
جمال زحالقة
القدس العريب

التوصل إىل «صفقة
تناقلــت وســائل اإلعــالم ،يف األيــام األخــرة ،أخبــارا عن قــرب
ّ
اعــراف» بــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي الســابق بنيامــن نتنياهــو ،الــذي يحاكــم
هذه األيام بتهم فســاد ،والنيابة اإلرسائيلية برئاســة املستشــار القضايئ للحكومة
أفيحــاي مندلبليــت .ومــع نــرش األنبــاء األوىل ،توالــت التك ّهنــات والترصيحات عن
وراثــة نتنياهــو يف قيــادة حــزب الليكــود ومعســكر اليمــن ،وعــن مصــر االئتــالف
الحكومــي بعــد زوال «صمــغ كراهيــة نتنياهــو» الــذي يجمــع األضــداد مــن اليمــن
واليسار تحت سقف حكومة واحدة يجمعها الخوف من عودته.
وتــدل كــرة التسيبــات عــن مفاوضــات «الصفقــة» عــى أن الطرفــن يديــران حربا
إعالميــة ونفســية لتحســن الــرشوط ،وهــي ليســت مـ ّ
ـؤشا عــى مــدى التقـ ّـدم نحو
االتفــاق .ويبــدو مــن موقــف الطرفــن أن «الصفقــة» غــر ّ
مؤكــدة ،وذلــك يف ظــل
إرصار نتنياهــو ومحاميــه عــى تخفيــف العقوبــة وعى إبقاء ثغــرة قانونية تبقيه يف
امللعب السيايس ،حتى بعد اعرافه ،يف إطار الصفقة ،بتهم فساد واحتيال.
معنى محاكمة نتنياهو
األحــداث بحــد ذاتهــا صـ ّـامء ،والبــرش وحدهــم هــم مــن مينحونهــا املعنــى الــذي
يشــاؤون ،والــذي يتــامىش مــع مصالحهــم ومــع قيمهــم ومــع فهمهــم وإدراكهــم
لحارضهــم وماضيهــم ومســتقبلهم .واملعنــى الــذي تس ـ ّوقه إرسائيــل الرســمية
وأبواقهــا الفكريــة والسياســية والدعائيــة ملحاكمــة نتنياهــو ،هــو أن «إرسائيــل هــي
دولــة قانــون وفيهــا مســاواة تامــة أمــام القضــاء بــن املواطــن العادي وأكــرب رأس يف
الدولــة» .وتســتنتج هــذه األبــواق بداه ـ ًة ،أن «إرسائيــل هــي دولــة دميقراطيــة»
وتضيــف أ ّنهــا «واحــدة ووحيــدة يف بحــر متالطــم مــن األنظمــة الشــمولية غــر

الدميقراطية يف الرشق األوسط» .و ُيطرح هذا الكالم وكأ ّنه حقيقة ،مع أ ّنه ليس
سوى تأويل من طرف واحدُ ،مثقل باأليديولوجيا وباملعاين املش َّوهة واملش ِّوهة
للواقع .وال تجيب (إرسائيل) عى الســؤال األهم وهو كيف تســتوي الدميقراطية
واالنتــامء إىل مــا يسـ ّـمى «العــامل املتمـ ّـدن» مــع ارتــكاب جرائــم حــرب؟ وأيــن
العدالــة يف محاكمــة عــى تل ّقــي هدايــا ومنــح األوســمة عــى قتــل مئــات األطفــال
يف غ ـزّة؟ وإذا كان مــن الــالزم تقديــم الئحــة اتهــام ضــد نتنياهــو (وأمثاله) فهي تبدأ
أ ّوال بالقصــف العشــوايئ عــى غ ـزّة ،واســتهداف املــدارس واملستشــفيات وبيوت
الســكن وعــامرات املكاتــب ،وقتــل اآلالف مــن املواطنــن ،بينهــم مئــات األطفــال.
مهمــة .إن تقديــم
ويف مقابــل ذلــك ،تبــدو تهــم الفســاد هامشــية وتافهــة وغــر ّ
نتنياهــو للمحاكمــة ليــس بحــد ذاتــه ،دليــال عــى دميقراطيــة النظــام اإلرسائيــي،
ويبجــل
فهــذا النظــام يقــوم بارتــكاب الجرائــم بحــق الفلســطينين والعــرب عمومــاّ ،
يقدم
بشدة من ميد يده إىل املال العام .وحن ّ
مرتكبيها ،ويف املقابل يحاسب ّ
هــذا النظــام أحــد أعمدتــه للمحاكمــة ،فهــو ال يعمل وفق املبــدأ الدميقراطي ،كام
يدعــون ،بــل وفــق منطــق العصابــة ،التــي تســمح وحتــى تستحســن ارتــكاب الجرائــم
بحــق مــن هــم خارجهــا ،لك ّنهــا تنــزل أشــد العقوبــات مبــن يخــون قوانينهــا الداخليــة
ومبــن يــسق ويغــش ويكــذب يف صفوفهــا .مــا تقــول عنه (إرسائيــل) إ ّنه دليل عى
الدميقراطيــة ،هــو يف الحقيقــة دليــل عــى نقيضهــا ،ألن محاكمــة نتنياهــو تكشــف
مــدى زيــف «الدميقراطيــة اإلرسائيليــة» فمقارنــة مــا يحاكــم عليــه رئيــس الــوزراء
اإلرسائيــي األســبق مــن تهــم فســاد ،ومــا ال يحاكــم عليــه مــن جرائــم قتــل بــاآلالف،
كاف لفضــح ،ال ملــدح ،النظــام اإلرسائيــي ،ومــن يحاكمــون نتنياهــو ليســوا ،يف
الســطر األخــر ،أفضــل منــه ،أل ّنهــم ينطلقــون مــن ّأن جرائــم الحــرب يف غ ـزّة والضفة
وسوريا ولبنان وغرها هي أفعال مرشوعة وحتى مطلوبة.
مآل المحاكمة
بــدأ التحقيــق مــع بنيامــن نتنياهــو عــام  2016بعــد انتخابــه للمـ ّـرة الرابعــة رئيســا
ووجهت له شــبهات الرشــوة واالحتيال وخرق األمانة ،وبعد
للحكومة اإلرسائيليةّ .
والبينات إلدانته،
أن ّ
توصلــت الرشطــة إىل اســتنتاج بــأن لديهــا مــا يكفــي من األدلــة ّ
سـ ّـطرت توصيــة بتقديــم الئحــة اتهــام ضــده ،وبعــد فحــص التوصيــة ،قـ ّـررت النيابــة
ضده يف ثالثة مل ّفات أطلقت عليها تسميات باآلالف:
العامة توجيه التهم ّ
ّ

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

األول ،ملف  1000بتهمتي االحتيال وخرق األمانة والثقة ،ويف مركزه تل ّقي هدايا
غــر قانونيــة ،مثــل مجوهــرات لزوجتــه وكميــات كبــرة مــن الســيجار الفاخــر والنبيذ
الثمــن مبــا قيمتــه  230ألــف دوالر من رجل األعامل اإلرسائيي أهرون ميلتشــن،
مقابــل مســاعدته يف الحصــول عــى تســهيالت يف الرضائــب واالســتثامرات،
ّ
مستغال منصبه رئيسا للوزراء.
والثــاين هــو ملــف  2000بتهمتــي االحتيــال وخــرق األمانــة والثقــة أيضــا ،ومبوجــب
الئحــة االتهــام أجــرى نتنياهــو مكاملــات مط ّولــة مــع صاحــب صحيفــة «يديعــوت
أحرونوت» نوين موزيس ،لعقد صفقة تغطية إيجابية مقابل قيام نتنياهو بفرض
تقييدات عى صحيفة «يسائيل هيوم» املنافسة.
وامللف الثالث هو ملف  4000بتهم الرشوة واالحتيال وخرق األمانة ،وذلك بعد
أن تراكمــت أدلــة عــى أن نتنياهــو أقــام عالقــة تبــادل مصالح غر مرشوعة مع رجل
األعــامل شــؤول ألوفويتــش ،الــذي ربــح مــا يقــارب  600مليــون دوالر مــن مســاعدة
نتنياهــو لــه يف صفقــات وتســهيالت مختلفــة ،مقابــل معاملــة إيجابيــة خاصــة يف
التغطيــة اإلعالميــة لنتنياهــو ولزوجتــه والبنــه يف موقــع «والــال» اإلخبــاري ،الــذي
كان مبلكيــة الوفيتــش .أنكــر نتنياهــو كل التهــم املوجهــة ضــده ،وادعــى أن الدولــة
العميقة تالحقه ،وشــن هو ومن حوله هجوما عنيفا عى الرشطة والنيابة العامة،
وطالــب بالتحقيــق مــع املح ّققــن ،ووعــد بإجــراء تغيــرات عميقــة يف اختيــار
القضــاة ،واســتبدال قيــادات الرشطــة وكبــار املوظفــن يف النيابــة العامــة ،وســن
قوانــن متنــع تقديــم رئيــس حكومــة للمحاكمــة خــالل فــرة حكمه .ووصــل تحريض
نتنياهو عى املسؤولن عن مل ّفه ،إىل فرض حراسة عليهم خوفا من استهدافهم
مــن قبــل أنصــار نتنياهــو .وقــد وقــع البعــض يف مطــب أن مــن يقفــون ضــد نتنياهــو
هم «األخيار» يف املشهد اإلرسائيي ،لكن هذه مجرد أقنعة ملن يخرقون حقوق
اإلنسان الفلسطيني جملة وتفصيال.
الصفقة المقترحة
تستند الصفقة ،التي يجري تداولها بن محامي نتنياهو واالدعاء العام اإلرسائيي،
إىل خــوف مــزدوج :نتنياهــو يخــاف الســجن وهــذا احتــامل وارد ،واال ّدعــاء يخــى
خســارة امللــف مــا يعنــي الــدوس عليــه وســحقه مــن قبــل معســكر نتنياهــو ،الــذي
يتوعــد باالنتقــامّ .أمــا التوقيــت فهــو متع ّلــق بقرب نهاية عمل املستشــار القضايئ
ّ

" تعبر عن رأي أصحابها

الحــايل أفيحــاي مندلبليــت .ويــرى طاقــم دفــاع نتنياهــو ،أن خطــر اإلدانــة يف قســم
مــن التهــم قائــم ،وعقوبــة الســجن واردة جـ ّـدا ،وهــم ّ
التوصــل إىل «صفقــة
يفضلــون
ّ
ّ
اعراف» مع املستشار القضايئ الحايل ،خوفا من تعذرها مع من يليه ،لذا بادر
املحامــون إىل طلــب صفقــة تشــمل اعرافــا ببعــض التهــم مقابــل عقوبــة مخ ّففة ال
تشــمل الســجن .وإذ يتفــق الطرفــان مــن حيــث املبــدأ عــى شــطب تهمــة الرشــوة،
وهي األخطر بن التهم ،وعى إلغاء ملف  2000نهائيا ،فهام يختلفان حول طول
عقوبــة الســجن املســتبدلة بخدمــات لصالــح املجتمــع ،حيــث يــرص نتنياهــو عــى
ثالثة أشهر كحد أقىص ،ويشرط االدعاء سبعة أشهر كحد أدىن مع غرامة بقيمة
مئــات آالف الــدوالرات ،لكــن نقطة الخالف األشــد هــي «الوصمة األخالقية» التي
ّ
مدة سبع سنوات ،ما يعني
أقرت فهي ستمنع نتنياهو من
الرشح للكنيست ّ
إذا ّ
نهايــة حياتــه السياســية .وموقــف اال ّدعــاء بــأن هــذه الوصمــة هــي شط مســبق ألي
اتفــاق ،يف حــن يرفــض نتنياهــو أن تكــون جزءا مــن «صفقة االعراف» مدعيا بأنه
يجب ترك املوضوع مفتوحا لتقر به املحاكم الحقا.
الرثاء والوراثة
ّ
املبكــر رثــاء نتنياهــو ،فاله ـ ّوة بشــأن «صفقــة االعــراف» تبــدو غــر
قــد يكــون مــن
قابلــة للجــس يف الفــرة القريبــةّ ،إال إذا فاجــأ نتنياهــو الجميــع ووافــق عــى شوط
املستشــار القضــايئ اإلرسائيــي .وعــى الرغــم مــن عــدم وضــوح الصــورة بالنســبة
لخروج أو بقاء نتنياهو ،فقد طفت عى السطح حرب الوراثة عى قيادة الليكود،
وتبــن مــن اســتطالعات الــرأي ،أن ق ـ ّوة هــذا الحــزب ســتراجع كثــرا إذا جــرى
تعمــر طويــال
اســتبدال نتنياهــو .كــام أجمــع املح ّللــون عــى أن حكومــة بينيــت لــن ّ
يف ظل فتح املجال للتحالف مع ليكود ما بعد نتنياهو.
مــا يجــري يف السياســة الداخليــة اإلرسائيليــة ،يلقــي ظ ّلــه الثقيــل عــى املنطقــة
بأرسهــا ،خصوصــا عــى الشــعب الفلســطيني ،وإذا كان نتنياهــو (يف الحكومــة
وحتى يف املعارضة) الالعب الســيايس املركزي يف العقد األخرة ،فإن خروجه
تغيرا يف االصطفاف الحزيب يف (إرسائيل) ،التي قد تشهد مرحلة
سيحمل معه ّ
جديدة من عدم االستقرار السيايس ،الذي ميكن استغالله للصالح الفلسطيني،
وأن بينيت (املؤ ّقت) وأي
إذا كان هناك من يحسن االستفادة من الفرص ،خاصة ّ
رئيس وزراء إرسائيي قادم سيكون أضعف من نتنياهو.
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"االقتصاد" تنفذ
 104جوالت تفقدية
لألسواق ومحطات الغاز

غزة /فلسطني:
نفــذت طواقــم وزارة االقتصــاد الوطنــي يف غــزة 104 ،جــوالت
تفقدية لألسواق واملحالت التجارية ومحطات الغاز.
عددا من
وأفادت الوزارة ،يف بيان ،أمس ،بأن طواقمها حررت
ً
محارض الضبط واإلتالف ملجموعة من البضائع غري املطابقة
للمواصفات داخل األسواق واملحال التجارية.
وأشــارت إىل أن طواقــم حاميــة املســتهلك يف محافظتــي
خــان يونــس ورفــح برفقة مباحــث التموين نظمت جوالت عىل
محطــات وقــود غــاز الطهــي ملتابعــة ســري العمــل والتأكــد مــن
عملها بانتظام دون احتكار للوقود.
وأكــدت أن طواقمهــا ســجلت  9محــارض ضبــط و 11عمليــة
إتالف لبضائع ومنتجات غري صالحة.
ولفتــت إىل أن مديريــة دمــغ ومراقبــة املعــادن الثمينــة نظمت
 9جــوالت تفتيشــية يف محافظــة غــزة عــىل محــال بيــع الذهب
واملجوهــرات ،يف حــني قامــت املديريــة العامــة للمصــادر
واملــوارد الطبيعيــة بتغطيــة انهيارات الطرق يف محافظتي غزة
والشــامل التــي أحدثهــا املنخفــض الجــوي األخــري بالتعاون مع
البلديات.
وذكــرت الــوزارة أن دائــرة الرقابــة الصناعية يف قســم الصناعات
التحويليــة نظمــت جــوالت ميدانيــة يف محافظــة غــزة عــىل
منشآت صناعية لصناعة النسيج والخياطة.

اإلحصاء :ارتفاع الرقم القيايس العام
ألسعار الجملة بنسبة  % 1.21يف 2021
رام الله /فلسطني:
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء إن الرقــم
ارتفاعــا
القيــايس العــام ألســعار الجملــة ســجل
ً
نســبته  % 1.21خــالل عــام  2021مقارنــة
بالعام  ،2020حيث بلغ  126.99خالل العام
 2021مقارنــة ب ــ 125.48خــالل العــام الســابق
(سنة األساس .)100=2007
وأوضــح اإلحصــاء ،يف بيــان ،أمــس ،أن الســبب
الرئيــس لهــذا االرتفــاع يعــود إىل ارتفــاع أســعار
الســلع ضمــن نشــاط الصناعــات التحويليــة
بنســبة  ،% 1.25وأســعار الســلع ضمــن نشــاط
الزراعة بنســبة  ،% 1.16وأســعار الســلع ضمن
نشــاط التعديــن واســتغالل املحاجــر بنســبة
 ،% 0.78رغــم انخفــاض أســعار الســلع ضمــن
نشاط صيد األسامك مبقدار .4.40%
وســجلت أســعار الجملــة للســلع املســتوردة
ارتفاعــا نســبته ،2.78%
خــالل العــام 2021
ً
فيــام انخفضــت أســعار الجملة للســلع املحلية
مبقدار  % 0.80مقارنة بالعام السابق.
وســجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار الجملــة
ارتفاعــا نســبته  % 0.32خــالل الربــع الرابــع
ً
 2021مقارنة بالربع الثالث  ،2021وبلغ الرقم
القيايس العام ألسعار الجملة  129.76خالل

الربــع الرابــع  2021مقارنــة ب ـ  129.35خــالل
الربــع الثالــث ( 2021ســنة األســاس = 2007
.)100
وســجل الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة للســلع
ارتفاعا نســبته  1.05%خالل الربع
املســتوردة
ً
الرابــع  2021مقارنــة بالربــع الثالــث ،2021
حيــث بلــغ الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة
للسلع املستوردة  126.49مقارنة بـ 125.17
(سنة األساس .)100 = 2007
كــام ســجل الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة
للســلع املحليــة انخفاضــا مقــداره % 0.17
خــالل الربــع الرابــع  2021مقارنــة بالربع الثالث
 ،2021وبلــغ الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة
للســلع املحليــة  132.43خــالل الربــع الرابــع
 2021مقارنــة ب ــ 132.65خــالل الربــع الثالــث
( 2021سنة األساس .)100 = 2007
وسجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية
ارتفاعــا نســبته  ،% 0.97نتيجــة الرتفــاع أســعار
ً
الســلع ضمــن بعــض األنشــطة كنشــاط الــورق
ومنتجــات الــورق بنســبة  ،% 10.37والزيــوت
والدهــون النباتيــة والحيوانيــة بنســبة ،8.78%
ومنتجــات املطــاط والبالســتيك بنســبة
 ،6.88%ومنتجــات طحــن الحبــوب واألعــالف

بنســبة  ،% 3.64رغــم انخفــاض أســعار الســلع
ضمــن بعــض األنشــطة كنشــاط صنــع الخشــب
ومنتجاته مبقدار  ،% 4.24ونشــاط االســمنت
والجري والجبس مبقدار .% 2.61
يف حــني ،ســجلت أســعار الســلع ضمــن نشــاط
ارتفاعــا نســبته
التعديــن واســتغالل املحاجــر
ً
 % 0.25خــالل الربــع الرابــع  2021مقارنــة
بالربــع الثالــث  .2021فيــام ســجلت أســعار
ً
انخفاضــا
الســلع ضمــن نشــاط صيــد األســامك
مقــداره  % 9.45خــالل الربــع الرابــع 2021
مقارنة بالربع الثالث .2021
وســجلت أســعار الســلع ضمــن نشــاط الزراعــة
ً
انخفاضــا مقــداره  ،% 0.96وذلــك نتيجــة
النخفــاض أســعار الســلع ضمــن نشــاط زراعــة
املحاصيــل مبقــدار  ،1.00%متأثــر ًة بانخفــاض
أســعار الفواكــه الطازجــة مبقــدار ،5.87%
وأســعار الخرضوات الطازجة واملجففة مبقدار
 ،% 1.00رغــم ارتفــاع أســعار الحبــوب والبقــول
املجففة بنسبة .% 7.65
أمــا أســعار نشــاط تربيــة الحيــوان ســجلت
ً
انخفاضــا مقــداره  ،% 0.89متأثــر ًة بانخفــاض
أســعار املنتجــات الحيوانيــة مبقــدار ،% 1.68
وأسعار الحيوانات الحية مبقدار .% 0.47

لقاء يبحث تعزيز جودة
الخدمات يف المرافق
السياحية بغزة

غزة /فلسطني:
ناقــش املديــر العــام للمهــن الســياحية يف وزارة الســياحة واآلثــار
زكريــا الهــور وإدارة مباحــث الســياحة واآلثــار ووفــد مــن جمعيــة وكالء
الســياحة والســفر يف غــزة ،ســبل وآليــات تعزيــز جــودة الخدمــات
السياحية املقدمة للمواطنني.
وشهد اللقاء الذي عقد يف مقر وزارة السياحة واآلثار ،أمسً ،
نقاشا
حــول آليــات معالجــة جــوازات الســفر الرتكيــة ومنــع االحتــكار لرشكــة
واحــدة ،ووضــع الحلــول للتخفيــف مــن معانــاة املواطنــني يف مجــال
السفر واملعامالت الخارجية.
وأثنــي رئيــس جمعيــة وكالء الســياحة والســفر وســيم مشــتهى ،عــىل
دور وزارة الســياحية يف دعــم القطــاع الســياحي ومســاندته لتجــاوز
مطالبا برضورة محاربة املكاتب العشوائية التي تؤثر
األزمة الحالية،
ً
يف عمل املكاتب املرخصة والقانونية.
ويف ختــام اللقــاء ،مثــن الهــور عمــل جمعيــة وكالء الســياحة والســفر
ومساهمتها يف رفع اسم فلسطني يف الداخل والخارج.
وأكــد دعــم املؤسســات والجمعيــات والــرشكات الســياحية وتذليــل
العقبات التي تعرتض طريقها للنهوض بواقع السياحة الداخلية يف
القطاع.
وشــدد الهــور عــىل املالحقــة القانونيــة للــرشكات العشــوائية العاملــة
دون ترخيــص بهــدف تحقيــق الســالمة العامــة وتفاد ًيــا للمخاطــر أو
وقوع املواطنني يف رشك عمليات النصب واالحتيال.

أزمة لبنان االقتصادية تفاقم معاناة الالجئني الفلسطينيني
بريوت /األناضول:
فاقمــت األزمــة االقتصاديــة التــي يشــهدها
لبنــان منــذ عــام  ،2019معانــاة الالجئــني
الفلســطينيني الذيــن ُيكابــدون البــؤس وآالم
اللجــوء وحــاالت القهــر وارتفــاع نســبة الفقــر
والبطالة.
وشــكا الجئــون فلســطينيون يف مخيــم "بــرج
الرباجنــة" بضاحيــة بــريوت الجنوبيــة ،عــدم
اســتطاعتهم تحمــل تكلفــة أكــرث مــن وجبــة
واحــدة يوميــا ،وســط أوضــاع اقتصاديــة صعبــة
ميرون بها من جراء ارتفاع ســعر الدوالر مقابل
اللرية اللبنانية.
الالجئــون الفلســطينيون ،الذيــن مينعهــم
القانــون اللبنــاين مــن مامرســة أغلــب املهــن،
هــم مــن بــني الفئــات األكــرث تــرضر ًا مــن األزمــة
ونيف
االقتصاديــة املســتمرة منــذ نحــو ســنتني ّ
يف لبنان.
وتأســس مخيــم بــرج الرباجنــة يف 1948
بضاحيــة بــريوت الجنوبيــة ،ويعيــش فيــه 50
ألــف نســمة يف  2كلــم مربــع ،ومنــذ ذلــك
التاريخ حتى اليوم يعاين ســكانه فقرا وإهامال
كبريين.
ويوجــد  12مخيــام لالجئني الفلســطينيني يف
لبنــان ،يعيــش فيهــا مــا يقــرب مــن  200ألــف
نسمة ،تحت رعاية األمم املتحدة يف مناطق
متفرقة من البالد.
وعــىل الرغــم مــن أن معظــم الالجئــني الذيــن
يعيشــون يف املخيــامت ولــدوا وتعلمــوا يف
لبنان ،فإنهم ال يستطيعون العمل يف أي نقابة
مهنيــة خــارج املخيــم ،لعــدم متتعهــم بحقــوق
املواطنة.
الحــاج الفلســطيني "أبــو نــارص" ( 75عامــا)
وصــف ملراســل األناضــول الوضــع االقتصــادي

الحــايل بأنــه "يسء وال ُيطــاق ،خصوص ـ ًا أننــي
أعمــل عــىل عربــة لبيــع الخضــار ألعيــل أرسة
مكونة من  9أفراد".
وقــال أبــو نــارص" :كالجئــني فلســطينيني ،ليس
لدينــا عمــل وال راتــب يف لبنــان ،وأعرف الكثري
مــن العائــالت يف املخيــم يطعمــون أطفالهــم
الخبز املغمس بالشاي".
وتابــع" :قبــل أزمــة وبــاء كورونــا ،كنــا نعيــش
مأســاة كبــرية لكــن كنــا نســتطيع تأمــني األكل
والــرشب ..اليــوم ومــع ارتفــاع األســعار بســبب
تــدين قيمــة اللــرية اللبنانيــة (مقابــل الــدوالر)،
فال نستطيع العيش".
وأشــار الالجــئ الفلســطيني إىل أنــه مســتعد
للعمــل يف أي يشء ،وهــو ال يهــرب مــن أيــة
فرصــة عمــل تتوافــر أمامــه ،ولكــن األجــر ال يزيد
عىل  5دوالرات يوميا.
وتســاءل" :كيــف ســأعيش إذا كان مثــن
كيلوجــرام الســكر دوالر واحــد وســلة البيــض
 4دوالرات؟ نحــن  9أشــخاص وال يعمــل أحــد
ســواي ..صدقنــي ،بكيــت يف املنــزل أمــس
ألنني ال أستطيع رشاء ما تحتاج إليه أرسيت".
وتابــع" :الفلســطينيون املقيمــون باملخيــامت
يف لبنان جائعون".
وقــال أحــد الفلســطينيني يف لبنــان إنــه حــاول
الهجــرة إىل أوروبــا مــرات عــدة ،إذ اســتدان 7
آالف دوالر ،ولكنه مل ينجح.
من جهته ،أشــار املعلم أكرم ( 60عاما) ،وهو
بائــع ســمك داخــل مخيــم بــرج الرباجنــة ،إن
"الوضــع االقتصــادي يسء ،وال يســتطيع أحــد
رشاء أوقيــة لحــم إلطعــام أوالده ،جــراء عــدم
توافر فرص عمل لنا".
وقــال" :لــدي ثالثــة أوالد جميعهــم متعلمــون،
ولكنهم ال يجدون عمال وال أستطيع دفع إيجار

أسعار النفط ترتاجع مع
بقائها قرب ذروة  8سنوات

نيويورك /وكاالت:
تراجعت أسعار النفط الخام يف التعامالت املبكرة ،أمس ،مع بقائها قرب ذروة
 8سنوات ،وسط هدوء املخاوف الدولية من متحور أوميكرون ،واستئناف فتح
املرافق يف اقتصادات رئيسة كاململكة املتحدة.
وبــدأت أســواق النفــط بالعــامل تتحــدث عــن توفــر أســباب ارتفــاع ســعر برميــل
برنت ملتوســط  100دوالر للربميل خالل النصف األول من  ،2022وهو أعىل
مستوى منذ .2014
وتراجعــت أســعار العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس العاملــي مزيــج برنــت تســليم
مارس /آذار ،بنسبة  0.68باملئة أو  59سنتا ،إىل  87.85دوالرا للربميل.
كــام تراجعــت أســعار العقــود اآلجلــة للخــام األمريــي غــرب تكســاس الوســيط،
تسليم مارس ،بنسبة  0.57باملئة أو  49سنتا ،إىل  85.34دوالرا للربميل.
وال يــزال الطلــب العاملــي عــىل الخــام يشــهد تزايــدا خاصــة يف أوروبــا والواليــات
املتحــدة ،مــع اســتمرار الجــو البــارد هنــاك ،مــا يعنــي مزيــدا مــن الطلــب عــىل
مصادر التدفئة.

أحد مخيمات الالجئين في لبنان ( أرشيف )
املنــزل ،فاألوضــاع املعيشــية تــزداد ســوءا مــع
االرتفاع املستمر يف سعر الدوالر".
تدين أجور األطباء الفلسطينيني
طبيبــة األســنان إميليــا حبيــبُ ،ولــدت ونشــأت
يف مخيــم بــرج الرباجنــة وتعمــل منــذ  30ســنة
يف مركــز صحــي داخــل املخيــم ،أفــادت أنهــا
رغــم تلقيهــا تعليمهــا يف لبنــان ،إال أنهــا ال
تســتطيع العمــل يف اختصاصهــا أو فتــح عيادة
خارج املخيم ،مثل زمالئها اللبنانيني.
وأوضحــت" :افتتــح زمــاليئ يف الجامعــة
عياداتهــم الخاصــة يف مختلــف املناطــق
اللبنانيــة ..أمــا أنــا ،فممنــوع عـ ّ
ـي ذلــك بحكــم

القانون".
وأوضحــت أنــه بحســب القانــون اللبنــاين ،ال
ُيسمح لألطباء الفلسطينيني الالجئني بالعمل
خــارج املخيــامت ،مشــرية إىل أن "أجــرة
الطبيــب داخــل املخيــم تختلــف عنهــا خارجه،
بسبب الفقر يف جميع مخيامتنا".
ولفتــت إىل أن راتبهــا حاليــا ،يبلــغ نحــو ربــع مــا
كان عليــه قبــل األزمــة ،إذ كان ألــف دوالر فيــام
هــو اليــوم ال يتجــاوز  200دوالر ،وهــذا ينطبــق
عىل جميع األطباء الفلسطينيني".
وتابعت" :األطباء الفلسطينيون يغرقون حاليا
يف بحــر إيجــه (غــرب تركيــا) ،وهــم يحاولــون

الهجرة إىل أوروبا من أجل حياة أفضل".
القوة الرشائية تضعف يوما بعد يوم
وقــال إيهــاب توتنجــي ،رئيــس "مؤسســة غــوث
للتنميــة البرشيــة" التــي تقــدم املســاعدات
لالجئــني يف املخيــم بدعــم مــن دول مختلفــة،
وخاصــة تركيــا ،إن وضــع الالجئــني مؤســف يف
جميع مجاالت الحياة.
وأشــار توتنجــي إىل أن "القــوة الرشائيــة
لالجئــني تــزداد ضعف ـ ًا يوم ـ ًا بعــد يــوم ..الكثــري
من منظامت اإلغاثة تخلت عن الدعم املايل
بسبب أزمة كورونا".
وأضــاف" :أثــرت األزمــة االقتصاديــة يف لبنــان

تقرير :أوميكرون سيكلف االقتصاد
اإلرسائييل  14مليار دوالر يف شهرين
النارصة /فلسطني:
كشــف تقريــر صــادر عــن املركــز اإلرسائيــي لالقتصــاد
الســيايس "ماكــرو" ،أن متحــور أوميكــرون مــن فــريوس
كورونــا ســيكلف االقتصــاد اإلرسائيــي حــوايل  14مليــار
دوالر يف غضون شهرين.
وجــاء يف التقريــر الــذي نقلــت معطياتــه صحيفــة
"يديعــوت أحرونــوت" العربيــة ،أمــس ،أن موجــة جائحــة
كورونــا الجديــدة التــي بــدأت يف االنتشــار يف (إرسائيل)
أواخــر نوفمــرب املــايض ،ســتكلف االقتصــاد اإلرسائيــي
حــوايل  44مليــار شــيقل ( 14مليــار دوالر) يف غضــون
شــهرين مبعدل  22مليار شــيقل ( 7مليارات دوالر) كل
شهر.
وأوضــح أن هــذه التكلفــة تعــادل  2.8باملئــة مــن حجــم

الناتج العام يف (إرسائيل).
وأشــار إىل أن أكرث القطاعات تأثرا ســيكون قطاع الفنون
والرتفيــه بنســبة  45يف املئــة ،والضيافــة والخدمــات
الغذائيــة كالفنــادق واملطاعــم واملقاهــي والحانــات
بنسبة  35يف املئة.
وقــال مديــر مركــز "ماكــرو" نتــان غابــزون إن" :الخســائر
نابعــة بقــدر كبــري مــن حجــم تغيــب العــامل عــن العمــل،
نتيجــة اإلصابــة بفــريوس كورونــا ،أو نتيجــة إخضــاع
أشخاص للحجر الصحي".
ووفقــا ملعطيــات وزارة الصحــة التابعــة لالحتــالل؛ فقــد
أصيــب مليونــا إرسائيــي ب ــكورونا منذ ظهور الوباء ،عىل
حني بلغ عدد الحاالت النشطة قرابة  400ألف ويخضع
نحو  220ألف شخص للحجر الصحي.

بشــكل خطــري عــىل جميــع مجــاالت الحيــاة"،
الفت ـ ًا إىل املشــكالت التــي يعانيهــا لبنــان عــىل
صعيد الكهرباء والغذاء والدواء.
وتابــع" :إىل ذلــك ،تواجــه كل املخيــامت
الفلســطينية يف لبنــان مشــكالت يف البنــى
التحتية عموما".
ولفــت إىل أن الحــد األدىن لألجــور يف لبنــان
انخفــض إىل أقــل مــن  30دوالرا شــهريا ،وإذا
عمــل عامــل فلســطيني ،فيمكنــه كســب 5
دوالرات كحد أقىص يف اليوم.
ويف  8ديســمرب /كانــون األول املــايض
أصــدر وزيــر العمــل اللبنــاين مصطفــى
بــريم ،قــرارا يســتثنى مــن قانــون حــر املهــن
الحــرة ،الفلســطينيني املولوديــن يف لبنــان
واملســجلني رســميا يف ســجالت وزارة
الداخليــة والبلديــات ،فيــام دعــا رئيــس أكــرب
تكتل نيايب لبناين مســيحي جربان باســيل إىل
"كرس" القرار عقب صدوره بيوم واحد.
ويف لبنــان ،هنــاك رشط العضويــة النقابيــة
للتمكــن مــن العمــل يف العديــد مــن مجــاالت
األعــامل ،وخاصــة الصحــة واملحامــاة ،إذ
ُيســمح للمواطنــني اللبنانيــني فقط أن يصبحوا
أعضــاء نقابيــني ،وال ُمينــح هــذا الحــق لالجئــني
الفلسطينيني.
وحــذرت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني
الفلســطينيني "أونــروا" ،يف  9ديســمرب
املايض ،من استمرار تدهور الوضع املعييش
يف مخيــامت الالجئــني الفلســطينيني يف
لبنان ،إثر االنهيار االقتصادي يف البالد.
ويعيش  174ألفا و 422الجئا فلسطينيا ،يف
 12مخيام و 156تجمعا يف محافظات لبنان،
وفــق إحصــاء أجرتــه إدارة "اإلحصــاء املركــزي
اللبنانية" (حكومي) عام .2017

ليبيا تبدأ عملية توحيد
المرصف المركزي

طرابلس /فلسطني:
أعلــن مــرف ليبيــا املركــزي ،االنطــالق الفعــي لعمليــة إعــادة توحيــد املــرف يف
مؤسسة واحدة ،بعد سنوات من وجود فرعني له داخل البالد.
جــاء ذلــك يف بيــان صــادر عــن املركــزي الليبــي ،الــذي يرأســه املحافــظ الصديق عمر
الكبــري ،خــالل لقائــه نائــب املحافــظ للفرع الرشقي عي ســامل الحــربي ،يف لقائهام،
أمس.
وأورد البيــان أن جهــود التوحيــد تــأيت تتويجــا للجهود املبذولــة إلنجاز املهمة؛ "إذ تم
توقيــع عقــد لتقديــم خدمــات استشــارية مــع رشكــة للخدمــات املهنيــة لدعــم تنفيــذ
خارطة اعادة التوحيد املتفق عليها".
وأوضــح أن إعــادة التوحيــد ســتكون ضمــن أربــع مراحل ،ســينتج عنها منوذج تشــغيي
متطور للمرف املركزي املوحد ،يحايك أفضل املامرسات العاملية.
ومنذ ســنوات ،بدأ انقســام داخل مرف ليبيا املركزي ،إذ يتوىل شــخصان منصب
املحافــظ ،أحدهــام ميــارس مهامــه مــن طرابلــس (غــرب) الصديق الكبــري ،والثاين يف
البيضاء (رشق) عي الحربي.

عربي ودولي

الجمعة  18جمادى اآلخرة 1443هـ  21يناير /كانون الثاني
Friday 21 January 2022
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وسط تحركات دبلوماسية

اآلالف يتظاهرون يف الخرطوم للمطالبة بحكم مدين ديمقراطي
الخرطوم /وكاالت:
شــهدت العاصمــة الســودانية الخرطــوم أمــس،
مظاهــرات جديــدة للمطالبــة بـ"حكــم مــدين
دميقراطــي كامــل" يف البــاد ،يف حــن ُيجــري
مبعوثــون أمركيــون محادثــات يف الخرطــوم
بهدف دعم االنتقال الدميقراطي.
وتجمــع املتظاهــرون يف أحيــاء بــري واملنشــية
والريــاض والطائــف والجريــف وســوبا
واملجاهديــن واملعمــورة ،قبيــل التوجــه إىل
النقطــة الرئيســة للمظاهــرة يف "الســتن" ،أكرب
شوارع الخرطوم.
ويف وقــت ســابق أمــس ،نــرت قــوى "إعــان
الحريــة والتغيــر" (االئتــاف الحاكــم ســابقا)،
عــرب حســابها عــى فيســبوك ،صــورا قالــت
إنهــا لوقفــات احتجاجيــة نفذهــا عاملــون يف
رشكتــي "بــرتو إنرجــي" و"بابكــو" ومصفــاة
"الجيــي" شــايل الخرطــوم ،رفضا لانتهاكات
ضــد املتظاهريــن الســلمين ،ودعــا للتحــول
املدين الدميقراطي.
كــا نفــذت مجموعــة مــن القضــاة وقفــة
احتجاجيــة ،أمــام مقــر رئاســة الجهــاز القضــايئ
يف الخرطــوم ،رفضــا لانتهــاكات بحــق
املتظاهريــن الســلمين ،وللمطالبــة بالحكــم
املدين الكامل ،وفق مراسل األناضول.
وكانــت قــوى سياســية وناشــطون ســودانيون
دعــوا إىل التظاهــر اليــوم الخميــس ،يف جولــة
احتجاجــات جديــدة تحــت شــعار "الوفــاء
للشــهداء" ،غــداة مقتــل متظاهــر بــأم درمــان
أمــس ،بالتزامــن مــع وصــول مبعو َثــن أمركيــن
وإجرائها محادثات يف الخرطوم.
وقالــت "تنســيقيات لجــان مقاومــة الخرطــوم
رشق" (تجمــع لناشــطن يف االحتجاجــات)

يف بيــان إن "اســتمرار العمــل الثــوري الســلمي
الجاهــري يشــكل ضامنــا حقيقيــا إلســقاط
االنقاب وحلفائه".
وأضــاف البيــان "بنــاء عــى ذلــك نعلــن عــن
مليونيــة الوفــاء للشــهداء يــوم (الخميــس) 20
يناير (كانون الثاين الجاري) يف شــارع الســتن
بالخرطوم".
وتابــع "ندعــو كل الثوار للمشــاركة الفاعلة وفاء
ألرواح الشــهداء ،وال نعــرف وفــاء للشــهداء
إال باســتكال طريــق الثــورة وإقامــة الســلطة
املدنية الكاملة".
وهــذه أول دعــوة للمظاهــرات عقــب أخــرى
وقعــت االثنــن املايض ،وأســفرت عن ســقوط
 7قتــى و 167إصابــة بينهــا  52بالرصــاص
الحــي ،وفــق لجنــة أطبــاء الســودان (غــر
حكوميــة) ،مــا دفــع رئيــس مجلــس الســيادة
عبــد الفتــاح الربهــان الثاثــاء املــايض إلصــدار
قــرار بتشــكيل لجنــة تقــي حقائــق يف تلــك
األحداث.
ودعــت "الحريــة والتغيــر" إىل إحيــاء ذكــرى
الشــهداء عــرب يــوم "جمعــة الشــهيد" يف 21
يناير/كانــون الثــاين الجــاري (اليــوم الجمعــة)،
"ليكــون يومــا لتخليــد ذكراهــم عــرب مواكــب
تســر مــن املســاجد عقــب صــاة الجمعة ،وأن
تتوجه املواكب إىل منازل الشهداء".
مــن جانبهــا ،وجهــت  3منظــات طبيــة غــر
حكوميــة -وهــي "لجنة أطباء الســودان" و"نقابة
أطباء السودان الرعية" و"لجنة االستشارين
واالختصاصيــن" -نــداء ألحــرار العــامل
"للتضامــن مــع الشــعب الســوداين ،ومخاطبــة
الحكومــات للضغــط وعــزل الســلطة االنقابيــة
بالسودان سياسيا واقتصاديا".

جانب من تظاهرات العاصمة الخرطوم أمس
وقــال بيــان مشــرتك أصدرتــه املنظــات
الثــاث "ندعوكــم (أحــرار العــامل) ملخاطبــة
حكوماتكــم وممثليكــم بــرورة اســتخدام كافــة
وســائل الضغــط والتأثــر التــي متتلكهــا دولكــم
ضــد الســلطة االنقابيــة ومحارصتهــا سياســيا
واقتصاديــا ( )..وكذلــك الضغــط عى حلفائها
وداعميها من دول العامل واإلقليم".
وتــأيت هــذه الدعــوات يف وقــت تشــهد فيــه

تأكيد أممي قطري عىل الحاجة
لدعم الشعب اللييب واالنتخابات
طرابلس /األناضول:
أكــدت األمــم املتحــدة ودولــة قطــر ،أمــس ،الحاجــة لدعــم قوي
وموحــد مــن املجتمــع الــدويل للشــعب الليبــي وللعمليــة
االنتخابية.
جاء ذلك وفق تغريدة نرتها املستـشارة الخاصة ألمن عام
األمم املتحدة إىل ليبيا ســتيفاين وليامز عى حســابها بتويرت
عقب لقاء عقدته يف طرابلس مع الســفر القطري لدى ليبيا
خالد الدورسي.
وأضافــت وليامــز" :املزيــد مــن الســفارات تســتأنف عملها يف
ليبيا ،وهذا أمر مشجع".
وأردفــت أن الــدورسي " أعــرب خــال اللقــاء عــن دعــم حكومــة
باده الكامل لجهود األمم املتحدة يف ليبيا".

رئيس الربلمان الرتيك:
لمست إرادة قوية
لدى أبوظيب
لتطوير العالقات

أبوظبي /األناضول:
قال رئيس الربملان الرتيك مصطفى شنطوب ،إن املسؤولن
اإلماراتيــن ميلكــون إرادة قويــة جـ ًـدا لتطويــر العاقــات مــع
بــاده برسعــة كبــرة .جــاء ذلــك يف ترصيــح أدىل بــه شــنطوب
للصحفين أمس ،خال زيارته التي يجريها إىل اإلمارات.
معــا ،ال ســيا يف
وأضــاف" :مــن املمكــن للبلديــن العمــل ً
ً
ســياق العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة ،وأيضــا يف العديــد
من املجاالت األخرى ،وإجراء فعاليات مشرتكة من شأنها أن
تسهم يف السام باملنطقة".
وأردف" :خــال لقــاءايت ملســت رغبــة وإرادة كبــرة لــدى
املسؤولن اإلماراتين لتعزيز العاقات مع تركيا ،ويتطلعون
إىل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إىل اإلمارات منتصف
شباط /فرباير املقبل" ،معرب ًا عن أمله أن يتم اتخاذ خطوات
أهم خال الزيارة املرتقبة.
وأشار إىل أن تعزيز العاقات بن الجانبن شهد زخا كبرا
مع زيارة ويل العهد اإلمارايت األمر محمد بن زايد إىل تركيا
عــى رأس وفــد رفيــع يف تريــن الثــاين /نوفمــرب املــايض،
وتوقيع عدد كبر من االتفاقيات بن البلدين.
وبــن أن هنــاك رغبــة وإرادة لــدى تركيــا أيضــا لتعزيــز وتطويــر
العاقات مع اإلمارات يف مختلف املجاالت.
ومســاء أول من أمس ،وصل رئيس الربملان الرتيك مصطفى
شنطوب ،يف زيارة إىل أبو ظبي اإلماراتية قادما من قطر.

والثاثــاء أكــدت دولــة قطــر ،عى لســان الدورسي ،اســتمرارها
بدعــم الجهــود الهدفــة إىل املحافظــة عــى وحــدة ليبيــا
واســتقرارها ،واســتمرار العمل من أجل إجراء االنتخابات التي
يتطلع إليها الشعب الليبي والوصول بالباد إىل بر األمان.
وجــراء خافــات بــن املؤسســات الرســمية الليبيــة حــول قانون
االنتخــاب ،ودور القضــاء يف العمليــة االنتخابيــة ،تعــذر إجــراء
انتخابــات رئاســية وبرملانيــة كانــت مزمعــة يف  24ديســمرب/
كانون األول .2021
وحتــى اآلن مل يتــم االتفــاق عــى تاريــخ جديــد لانتخابــات ،إذ
اقرتحــت مفوضيــة االنتخابــات الليبيــة تأجيلهــا إىل  24ينايــر/
كانون الثاين الجاري ،فيا اقرتح مجلس النواب إجراءها بعد
 6أشهر.

الجيش اليمين يعلن
السيطرة عىل مناطق
إسرتاتيجية يف صعدة

صعدة /األناضول:
أعلــن الجيــش اليمنــي ،أمــس ،الســيطرة عــى مناطــق
إسرتاتيجية يف محافظة صعدة ،شال غريب الباد.
ووفــق بيــان مقتضــب للمركــز اإلعامــي للقــوات املســلحة
هجومــا مــن عــدة محــاور
اليمنيــة" ،شــنت قــوات الجيــش
ً
يف مديريــة الصفــراء ،شــايل محافظــة صعــدة (محاذيــة
للسعودية)".
وأفــاد البيــان بـ"التمكــن مــن تحريــر مناطــق اســرتاتيجية (مل
يســمها) وســط خســائر بريــة وماديــة كبــرة (مل يحــدد
عددها) يف صفوف مليشيا الحويث اإليرانية".
وتعــد محافظــة صعــدة ،املعقــل الرئيــس للحوثيــن ومقــر
زعيــم الجاعــة عبــد امللــك الحــويث ،إضافــة إىل محاذاتهــا
للسعودية.
عــى صعيــدٍ مــوازٍ ،أعلــن التحالــف العــريب يف اليمــن ،مقتل
 60حوثيا خال  24ساعة يف محافظة مأرب ،وسط اليمن.
وأفاد التحالف يف بيان ،بـ"تنفيذ  12عملية استهداف ضد
امليليشيات يف مأرب خال الـ 24ساعة املاضية".
وأضــاف أن "االســتهدافات دمــرت  4آليــات عســكرية،
عنرصا" ،دون تفاصيل أكر.
وقضت عى أكر من 60
ً
ويشهد اليمن منذ نحو  7سنوات حربا مستمرة بن القوات
املواليــة للحكومــة املدعومــة بتحالــف عســكري عريب تقوده
الســعودية ،والحوثيــن املدعومــن مــن إيــران ،املســيطرين
عــى عــدة محافظــات بينهــا العاصمــة صنعــاء منــذ ســبتمرب/
أيلول .2014

الخرطــوم لليــوم الثــاين عــى التــوايل عصيانــا
مدنيــا ،دعــت لــه قــوى إعــان الحريــة والتغيــر
وتجمع املهنين السودانين ولجان املقاومة،
وكيانات أخرى.
وأول مــن أمــس ،أغلــق محتجــون بالحواجــز
واملتاريــس شــوارع عديــدة يف الخرطــوم ،كــا
أحرقــوا اإلطــارات رفضــا ملقتــل متظاهريــن
االثنــن املــايض ،وللمطالبــة بالحكــم املــدين

(أفب)

الكامل.
ونــدد محتجــون يف مدينــة ســنار جنــوب
رشق العاصمــة الخرطــوم ،مبــا ســموه الحكــم
العسكري يف الباد.
كــا نــدد املتظاهــرون مبقتــل  7محتجــن يف
مظاهــرات االثنــن املايض بالخرطــوم ،وطالبوا
مبحاســبة الضالعــن يف االنتهــاكات بحــق
املتظاهريــن .وانطلقــت املظاهــرة يف ســنار

عقــب وصــول جثــان أحــد قتــى مظاهــرات
الخرطوم إىل بلدته باملنطقة.
وأول مــن أمــس ،قتلــت قــوات األمن الســودانية
متظاهــرا يف ضاحيــة أم درمــان شــال غــرب
العاصمــة ،واتهمــت لجنــة أطباء الســودان (غر
رســمية) مــا ســمتها "قــوات الســلطة االنقابيــة"
بقتله أثناء إزالة متاريس يف مدينة أم درمان.
وقالــت اللجنــة -يف بيــان" -شــعبنا يســر
املواكــب (املظاهــرات) الســلمية باســتمرار
ويســتخدم كل أدوات املقاومــة الاعنفيــة مــن
أجــل دولــة الحريــة والدميقراطيــة ،مــا أدى إىل
استشهاد  72منذ  25أكتوبر/ترين األول".
جــاءت تلــك التطــورات متزامنــة مــع لقــاء
املبعــوث األمــريك الخــاص للقــرن األفريقــي
ديفيــد ســاترفيلد و"مــويل يف" مســاعدة
وزيــر الخارجيــة األمركيــة ،بعائــات ضحايــا
ومنظات من املجتمع املدين.
كــا التقيــا بأعضــاء يف تجمــع املهنيــن
الســودانين الــذي كان مــن أبــرز الهيئــات التــي
قــادت "الثــورة" التــي أطاحــت بالرئيــس الســابق
عمــر البشــر عــام  ،2019كــا اجتمعــا مــع
ممثلن لقوى إعان الحرية والتغير.
و ُينتظــر أن يجــري الوفد األمريك أيضا لقاءات
مع قيادات املكون العسكري يف السلطة ،يف
محاولة الحتواء األزمة السياسية بالباد.
ومنــذ  25أكتوبر/تريــن األول املــايض ،يفور
الســودان باحتجاجــات ،ردا عــى إجــراءات
"اســتثنائية" اتخذهــا قائــد الجيــش عبــد الفتاح
الربهــان ،أبرزهــا فــرض حالــة الطــوارئ وحــل
مجلــي الســيادة والــوزراء االنتقاليــن ،وهــو
ما تعتربه قوى سياســية "انقابا عســكريا" ،يف
مقابل نفي الجيش لذلك.

المعــــارضـــة الســـورية :نرفـــض
محاوالت تمييع االنتقال السيايس
إسطنبول /األناضول:
أعلــن رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية املعارضــة،
أنــس العبــدة ،أمــس ،رفضــه محــاوالت متييــع
العمليــة السياســية وفــق القــرار األممــي ،2254
مشــددا عــى ثبــات موقــف املعارضــة مــن االلتــزام
باالنتقال السيايس الكامل.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقــده العبــدة يف
إســطنبول ،وفيــه تطــرق للعمليــة السياســية قائــا:
"هنــاك خطــر يســتهدف الغايــة األساســية للعملية
السياســية وفــق القــرار الــدويل ،وهــو االنتقــال
السيايس".
وأوضــح قائــا" :القــرار  2254هــو خارطــة طريــق
لانتقــال الســيايس ،الســياقات الحاليــة مــن خــال
ترصيحــات محســوبة عــى جهــات داعمــة للنظــام
هي يف اتجاه متييع القرار األممي ورضب االنتقال
السيايس".
وصــدر قــرار مجلــس األمــن رقــم  2254يف 18
ديســمرب/كانون األول  ،2015ويطالــب "جميــع
األطــراف بالتوقــف الفــوري عــن شــن هجــات ضــد
أهداف مدنية" يف سوريا ،ويحث الدول األعضاء
مبجلــس األمــن عــى "دعــم الجهــود املبذولــة
لتحقيق وقف إطاق النار" هناك.
وأردف" :مثــل ترصيحــات املبعــوث الــرويس
ألكســندر الفرنتييــف القائــل أن هــدف الدســتور
(مــن اللجنــة الدســتورية) ال يجــب أن يكــون تغيــر
النظام ،وصاحيات رأس هذا النظام".
وتقــود األمــم املتحدة بالتعــاون مع الدول الضامنة
ملســار أســتانة حــول ســوريا ،كل مــن تركيــا وروســيا
وإيــران أعــال اللجنــة الدســتورية يف جنيــف
السويرسية ولكن مل تحقق أي تقدم يف  6جوالت
سابقة.
واعتــرب املتحــدث أن "نــص القــرارات الدوليــة
التــي وافقــت عليهــا روســيا هــو أفضــل رد عليهــا،
وكلهــا تنــص عــى االنتقــال الســيايس ،ومقابــل
الترصيحــات الروســية كان هنــاك صمــت دويل
مطبــق وهــو أمــر مؤســف ومــن قبــل األمــم املتحــدة
أيضــا ،وهــو مؤســف أكــر ألنهــا املعنيــة بتطبيــق
القرارات األممية".
وتابــع" :قبــل أيــام زار املبعــوث الــدويل (غــر
بيدرســون) طهــران وأصــدرت الخارجيــة بيانــا عــن
اللقاء نسبت فيه أقوال للمبعوث الدويل ،وبسبب

الرتجــات خرجــت عدة صيغ لإلعام منها أنه قال
كل األطــراف يف امللــف الســوري ال تتحــدث عــن
التغر".
وأكمــل" :مــرة أخــرى صمــت مــن األمــم املتحــدة
عــى الرغــم مــن أن الترصيحــات منســوبة بشــكل
مبــارش بــن قوســن للمبعــوث الــدويل ،نتفهــم
موضــوع الرتجــات ولكــن هنــاك مســؤولية عــى
األمم املتحدة ومل يحصل توضيح بعد الزيارة".
رئيــس هيئــة التفــاوض كشــف عــن مضمــون لقائــه
مــع بيدرســون يف الدوحــة قبــل أيــام عقــب هــذه
التطــورات بالقــول" :نفــى املبعــوث الــدويل أن
يكــون قــد قــال أن كل األطــراف الدوليــة باتــت ال
تتحدث عن تغير النظام".
وزاد" :نفــى قطعيــا (بيدرســون) أنــه قــد قــال أن
األطــراف الســورية باتــت ال تتحــدث عــن تغيــر
النظام ،ولكن ما قاله أن الدول التي التقى ويلتقي
بها باتت ال تتحدث عن تغير النظام".
واســتطرد" :بغــض النظــر عــن صحــة املعلومــة مــن
عدمهــا نســأل األمــم املتحــدة مــا الفائــدة مــن طــرح
هكذا أمور مع أطراف حليفة للنظام".
وتساءل" :كيف ميكن لألمم املتحدة التي يفرتض
أنهــا تســعى لتطبيــق القــرار األممــي أن تضــع مثــل
هذه الرسديات يف لقاءاتها ،وهو أمر مرفوض من
قبلنا ألنه أمر ال يساهم يف دفع العملية السياسية
والقرار األممي".
وشــدد قائــا" :طالبــت املبعــوث األممــي بتوضيــح
الترصيح ألنه يتعلق بأهم جزء بالعملية السياســية
وهــو االنتقــال الســيايس ،وهــو أمــر ال ميكــن
تجاهلــه وتجــاوزه ،وال حــل ســيايس بــدون انتقــال
ســيايس وعــى الجميــع إدراكه وعى رأســهم األمم
املتحــدة ،ان مل يتــم التوضيــح مــن قبــل األمــم
املتحدة فسنوضحه نحن".
واســتكمل" :طلبــت منــه أن يثبــت يف محــر
االجتــاع أننــا ملتزمــون بالتطبيــق الكامــل للقــرار
 2254واالنتقــال الشــامل وهــو موقــف الهيئــة
الثابــت ومل يتغــر ومل يتزحــزح وســنقف أمــام كل
محــاوالت التمييــع أو تجــاوز للهــدف األســايس
للقرار وهو االنتقال السيايس".
وتابــع" :نقــول حــذار مــن االنجــرار خلــف أنصــاف
الحلــول وتجــاوز القــرارات الدوليــة ،باملقابــل لدينــا
دول حلفــاء لنــا مطالبــة برفــع الصــوت عاليــا بوجــه

الضغــوط الروســية واإليرانيــة ،ورضورة مراجعــة
املنهجيــة األمميــة الحاليــة يف إدارة العمليــة
السياسية".
ونفــى العبــدة ،أن تكــون األمــم املتحدة قد قدمت
أي تصــور عــن مبــدأ طرحــه بيدرســون ســابقا وهــو
"الخطــوة بخطــوة" ،بقولــه "حتــى اآلن مل تقــدم
األمــم املتحــدة تصــورا واضحــا عــن هــذه املنهجيــة
ونخــى أن يكــون التصــور ال يخــدم الســورين وال
يتوافق مع القرارات األممية".
واعتــرب أنــه "قــد يكــون متعمــدا وال توجــد منهجيــة
ونخــى اســتغاله إلعــادة رشعنــة النظــام،
وعــى األمــم املتحــدة أن تكــون أكــر وضوحــا مــع
السورين".
وقبــل أشــهر طــرح مبــدأ "الخطــوة خطــوة" عــى
خلفيــة جهــود يقودهــا امللــك األردين عبــد اللــه
بــن الحســن ،ليتــم تناقلهــا والتلميــح إليهــا عــرب
املبعــوث األممــي بيدرســون يف حديــث إعامــي
لدى زيارته دمشق الشهر املايض.
وعــن خيــارات املعارضــة أفــاد" :نحــن لدينــا أرض
وقــوة عســكرية وقــدرة عــى الصمــود املجتمعــي
والحوكمــي أكــر مــن مناطــق ســيطرة النظــام،
ونســتطيع أن نكــون ثابتــن مبطالبنــا السياســية
واالنتقــال الســيايس فعلينــا الثبــات وإفشــال
محاوالت متييع القرار".
وأردف" :علينــا أن نكثــف العمــل الدبلومــايس
والســيايس مــع الحلفــاء ويجــب أن نجلــب مــن
الدعــم اإلنســاين والتنمــوي للمناطــق املحــررة،
والنظام مل يقدم جديدا يدعو لعقد جولة جديدة
للجنــة الدســتورية رغــم وعــود تلقاهــا املبعــوث
األممي من طهران للمساعدة بذلك".
ونفى أن يكون هناك استثناء أمرييك لتسير خط
غــاز إىل لبنــان عــرب ســوريا ،بقولــه" :ليــس هنــاك
حتــى اآلن رســالة تطمــن أو اســتثناء مــن اإلدارة
األمريكيــة بخصــوص هــذا املــروع مــن عقوبــات
قانــون قيــرص وكل مــا ورد يف اإلعــام اللبنــاين غــر
صحيح".
ومطلــع ســبتمرب /أيلــول املــايض ،اتفــق وزراء
الطاقــة والنفــط يف لبنــان واألردن ومــرص والنظــام
الســوري ،عــى "خارطــة طريــق" إلمــداد لبنــان
بالكهربــاء والغــاز ،لحــل أزمــة طاقــة يعــاين منها منذ
شهور.
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أهالي سوسيا..

بصدورهم العارية يعرقلون
مصـــادرة االحتـــالل أرضهــم

الخليل– غزة /فاطمة الزهراء العويني:
مجــددا
صباحــا ،فــا تــدري هــل ســتعودون
أن تخــرج أنــت وأبنــاؤك
ْ
ً
ً
لمنزلكم أم ال؛ هذا يعني أنك تعيش في قرية سوسيا قضاء الخليل،
التــي يحاصرهــا االحتــال اإلســرائيلي ومســتوطنوه مــن كل صوب،
ويحرمها أبسط مقومات الحياة ،وال يكتفي بذلك ،بل يعتدي على
سكانها ً
ونهارا ،لدفعهم إلى ترك أراضيهم ،ليقيم عليها مرافق
ليا
ً
عامة ومتنزهات للمســتوطنين ،لكنه مع كل اعتداءاته لم يســتطع
كسر شوكة أهل القرية.

أبــرصت عينــا الشــاب حمــدان هريني النــور يف القرية،
شاهدا عى انتهاكات االحتالل ومستوطنيه منذ
وكان
ً
صغره ،لكنه يبدي قلقه عى أطفاله وأطفال القرية من
اعتداءات جســدية وصدمات نفســية ،بسبب االرتفاع
املطرد يف هجوم االحتالل ومستوطنيه عليها.
فالقلــق عــى مصــري األرسة ،والتفكــري ليـ ًـال ونهــا ًرا
يف كيفيــة حايتهــا دون االضطــرار إىل تــرك األرض
للمســتوطنن؛ هــا الهــم الشــاغل لرجــال القريــة ،كــا
يبن هريني.
يقــول" :فهنــا نواجــه كل أنــواع الظلــم واالعتــداء مــن
هجــوم للمســتوطنن ،وهــدم للبيــوت ،ومصــادرة
لــأرايض ،واعتــداء بالــرضب عــى رعــاة األغنــام ،مــا
ـلبا يف الســكان مــن كل النواحــي النفســية
يؤثــر سـ ً
واالقتصادية واالجتاعية".
وال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،فاملنطقــة محرومــة
الخدمــات األساســية والبنيــة التحتيــة ،بــل إن جميــع
بيــوت القريــة البالــغ عددهــا  43بيتًا تلقــت أوامر هدم
إرسائيليــة منــذ عــام 2012م بهــدف تهجــري أهلهــا،
"وبعد حملة شــعبية نفذها نشــطاء من القرية جمدت
تغيريا
أوامــر الهــدم ،لكــن برشط عدم إجــراء أي مواطن
ً

ً
تعديال أو إضافة مرافق".
يف منزله أو
"مــنْ يســمع بالبيــوت ال يعلــم أنهــا يف
ـي:
ـ
ن
هري
يضيــف
َ
الحقيقــة مجــرد غــرف صفيــح وخيــام ،ولــو أجــرى أي
مواطــن تعديـ ًـال عــى بيتــه فإنهــم قــد يهدمــون القريــة
كاملة".
واالنتهــاكات ال تقتــرص عــى جيــش االحتــالل الــذي لــه
حاليــا
معســكر بالقــرب مــن القريــة ،بــل إن َمــنْ يقودهــا ًّ
املســتوطنون ،خاصــة مــن مســتوطنة "سوســيا" التــي
تبعــد مئتــي مــر عــن القريــة ،يتابــع حديثــه" :حواجــز
يوميــا ،فــإذا أردنــا أنْ نخــرج للمشــفى يف
الجيــش تقــام ًّ
أساســا ثلث
يطــا ألمــر طــارئ؛ فالطريق الذي يســتغرق
ً
ساعة قد يستغرق خمس ساعات ،هذا إذا سمحوا لنا
أساسا".
باملرور
ً
الماء بالخزان والكهرباء مفقودة
وامليــاه معانــاة أخرى ألهل القرية الذين يعتمدون يف
توفريهــا عــى آبــار الجمــع ،فــإذا كان املطــر يف الشــتاء
ـحيحا؛ فإنهــم يضطــرون إىل اشــراء امليــاه بكــرة
شـ ً
طــوال العــام ،مــا يكلفهــم تكلفة باهظــة ،فهم يحتاجون
ملياه ً
أيضا ملواشيهم إذ يعتمدون يف معيشتهم عى
الرعي.

يرشح هريني بالقول" :يف السنة غري املاطرة أي التي
متطــر كل أســبوعن أشــري –مثـ ًـال -خزا ًنــا (عرشيــن
ً
شيكال ،فنحن نشري املياه من يطا،
كو ًبا) بتكلفة 35
واملخاطرة التي يعانيها مزودو املياه يف الوصول إلينا
ترفع السعر".
ويلفــت إىل أن هــذه الكميــة مــن امليــاه يعتمــد عليهــا
ـردا ،إضافــة إىل املــوايش التــي يعتمــد عليها يف
 22فـ ً
تأمن سبل عيشه.
وتوفــري الكهربــاء معانــاة أخرى يف فصل الشــتاء" ،فقد
منر بأيام من الظالم الدامس ،لضعف أشعة الشمس،
وعدم قدرة الخاليا الشمسية عى تغذية البطاريات"
يضيف هريني.
وتشــهد القريــة كل أســبوع هجــات للمســتوطنن
عــى األرايض والبيــوت واملراعــي ،تــؤدي إىل خســائر
اقتصاديــة باهظــة ،مــا يضطــر الرعاة إىل اشــراء أعالف
لتعويــض هــذا الدمــار ،مــا يرفــع التكلفــة عليهــم ،يف
حــن أن االحتــالل منــذ انتهت انتفاضــة األقىص صادر
قرابة  60%من مراعي "سوسيا" بذرائع مختلفة.
وإذ يبــن هرينــي أن كل مــا يريــده االحتــالل هــو تهجري
تدريجــا،
الفلســطينين وبنــاء "دولــة يهوديــة" خالصــة
ً

زرع قلب خنزير إلنسان..
رؤية فقهيـة مقاصـدية

نجــح جراحــون أمريكيــون يف زرع قلــب خنزيــر معــدل
وراثيــا داخل جســم إنســان ،يف ســابقة عامليــة أعلنتها
ًّ
كليــة الطــب يف جامعــة مرييالنــد األمريكيــة ،وهــا هي
اليــوم بعــد نجاحهــا تثــري الجــدل نفســه ،لكــن الجــدل
الفقهــي ازداد واتســع لنجــاح التجربــة ،مــا بــن مانــع
ومبيح.
وليك نستطيع أن نصل إىل حكم رشعي لهذا الترصف
مبنهجيــة صحيحــة ال بــد مــن التقــاء الفقهــاء الخــراء،
وهــم هنــا األطبــاء واملختصــون يف كل مــا يتعلــق بهذه
العمليــة الطبيــة؛ إذ يجــب الســاع منهــم واإلنصــات
التام لحقيقة هذا الترصف ،والسؤال عن كل ما ميكن
أن يكــون لــه صلــة أو تأثــري يف الحكــم الرشعــي ،يك
ً
ً
مطابقــا لحقيقتــه؛ حتــى
دقيقــا
يتصــوروا الواقــع تصــو ًرا
يكــون حكمهــم الرشعــي يف مناطــه الصحيــح بحيثيــات
سليمة.
وميكــن أن يفيـ َـد األطبــا ُء الفقهــا َء بــاآليت عــى ســبيل
املثال ال الحرص:
ً
تحول) القلب الخنزيري
(يعني
"استحالة"
أوال :مدى
ّ
ْ
إىل مكونــات وجينــات وراثيــة وخصائــص َخلقيــة
تنقلــه مــن وصــف “الخنزيريــة” إىل وصــف يفــارق هــذا
الوصــف ،واالســتحالة معروفــة لــدى املختصــن فيهــا
مــن علــاء الصيدلــة والجينــات الوراثيــة وغريهــم ،فهل
الخنزيــر الــذي ســيؤخذ منــه القلــب ،أو هــذا القلــب

Felesteensociety

“تحــول” أم ال يــزال يتمتــع بــكل أوصــاف “الخنزيريــة”
ـريا يف الحكــم الفقهــي كــا
و”جيناتهــا”؟ ألن لهــذا تأثـ ً
سيأيت.
القلب “الخنزيري”
هذا
ا
طبي
يصلح
حد
أي
إىل
ثانيا:
ُ
ً
ًّ
لجســم اإلنســان؟ هــل جيناتــه صالحــة ملكانهــا يف
جســم اإلنســان؟ هــل ســيصلح مــدة قصــرية أم طويلــة
أم أبديــة؟ هــل هــو غــري صالــح أصـ ًـال؟ كل هــذه أســئلة

f.Community

ومحاولــة دفــع املواطنــن للهجــرة مــن أراضيهــم؛ يذكــر
يوما لالستئناف عى قرار الهدم،
أنه كان ُميهلهم ً 45
معقبــا" :أمــا اآلن فــال متنــح ســوى  96ســاعة؛ فــال
ً
تستطيع فعل يشء".
صدورهم العارية
ً
–وفقــا لحديــث هرينــي -بــأن
وعندمــا شــعر االحتــالل
كل محاوالتــه لتهجــري أهــل القريــة بــاءت بالفشــل؛ لجــأ
لدعــم هجــات املســتوطنن لبــث الرعــب يف نفــوس
فلســطينيي سوســيا ،ودفعهــم للرحيــل مــن أراضيهــم،
لكن األهايل يواجهونهم بصدورهم العارية.
وميــي إىل القــول" :ففــي آخــر هجمــة للمســتوطنن
دهــم ســتون منهــم القريــة ،وعندمــا مل يســتطيعوا
دخولهــا بســبب تصــدي املواطنــن أطلقــوا النــار عــى
ـإن
األهــايل مبــارشة ،وال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد؛ فـ ّ
مســتوطني "سوســيا" ال يقتحمــون القريــة وحدهــم
بــل يؤازرهــم يف ذلــك مســتوطنون مــن نابلــس وأماكــن
أخرى".
بــدوره يؤكــد جهــاد النواجعــة أن "سوســيا" تعيــش
مشــكالت مــع املســتوطنن ً
ليال ونهــا ًرا ،حتى يف أثناء
مغــادرة القريــة والعــودة إليهــا خطــر مصــادرة االحتــالل

الســيارات واآلليــات قائــم ،لكونهــا غــري مرخصــة ،إذ ال
يســمح الوضــع املــادي للمواطنــن بتحمــل تكاليــف
الرخيص.
أمــا املــدارس فيوضــح أن هنــاك مدرســة مختلطــة (مــن
األول حتــى التاســع) مــن أســوار مســقوفة بالحديــد،
ويعــرض الطلبــة املســتوطنون وجيــش االحتــالل يف
ذهابهم وإيابهم.
فيضطــرون إىل الذهــاب إىل
ـة
ـ
م
العا
ـة
أمــا طلبــة الثانويـ
ُ
مدرســة "التــواين" البعيــدة عــن "سوســيا" ،يف حــن
يعتمــد أهــل القريــة يف حياتهــم عــى الزراعــة والرعــي،
وهــم عــى فقرهــم الشــديد ومعاناتهــم األشــد عازمــون
عــى عــدم تــرك أرضهــم ،مهــا كلفهــم ذلــك مــن مثــن،
ً
وفقا لتأكيد "النواجعة".

يشــار إىل أن قريــة سوســيا تواجــه منــذ ســنوات طويلــة
عملية تهجري قري ينفذها االحتالل اإلرسائييل بحق
أهلهــا الفلســطينين ،إذ أقــام االحتــالل عــام 1983
مستوطنة "سوسيا" عى جزء كبري من أرايض القرية،
ـرا بعــد أن
ويف عــام  1986هجــر االحتــالل ســكانها قـ ً
أصــدر أمـ ًـرا أعلــن مبوجبــه أراضيهــا مــا أســاه "حديقــة
وطنية ومتنزهً ا" ،ومنع الفلسطينين من دخولها.

د .وصفي عاشور أبو زيد
أستاذ مقاصد الشريعة اإلسالمية

مهمة تستدعي إجراءات طبية وبحثية للوصول إليها؛
ملا لها من أهمية يف تصوير املســألة ،وابتناء الفتوى
عليها.
ثال ًثــا :هــل امتنــع كل ســبيل ،واختفــت كل وســيلة،
وانتهــت كل آليــة طبيــة إلنقــاذ اإلنســان بحيــث يتعــن
زرع هــذا القلــب الخنزيــري لإلنســان ،إذ لــو مل يــزرع لــه
هلكت النفس ،أم أن هناك وسائل أخرى ميكن إنقاذ

املريض بها وحفظ نفسه؟
كيف سيفتي الفقهاء؟
إذا اتضــح تصــور املســألة لــدى الفقهــاء مــا عرضــه
األطبــاء ،وســألوهم عــن كل مــا لــه صلــة باالجتهــاد يف
إصــدار حكــم مبــا ميثــل حالــة منهجيــة لإلفتــاء الصحيح
هنــا ،فــإن ا ُ
رشعــا وإفتــا ًء يف هــذه الحــاالت مــا
مل َتبــع ً
ييل:
ً
أوال :ينبغــي أن يقــرر الفقهــاء يف البدايــة تعظيــم
الرشيعــة اإلســالمية للنفــس البرشيــة ،حتــى جعلتهــا
كليــة أساســية مــن الكليــات الرضوريــة ملقاصــد
الرشيعــة ،وأبــاح اللــه لهــذه النفــس بعــض املحرمــات
حدا
حــال الــرضورة ،وأمــر بالتــداوي مــن أجلهــا ،وفــرض ًّ
رشعيا لقتلها.
ًّ
ثانيــا :توضيــح أن حرمــة لحــم الخنزيــر قطعيــة ال مجــال
ً
فيهــا لالجتهــاد ،فقــد ثبــت حرمتــه بالنــص القــرآين يف
أكــر مــن موضــع ،وجــاءت صيغتــه بلفــظ “التحريــم”
الرصيح ،وهذه من أقوى الصيغ يف التحريم.
ثال ًثــا :أن "عــن" الخنزيــر نجســة عنــد جمهــور الفقهــاء،
حيــا،
أمــا عنــد املالكيــة فالخنزيــر طاهــر العــن مــا دام ًّ
نجســا ،وذلــك مثــل اختالفهــم يف
فــإذا مــات أصبــح
ً
"عن" الكلب باختالف يسري.
رابعــا :أن مســألة "االســتحالة" ال بــد مــن التحقــق منهــا،
ً
فإذا كانت حاصلة يجوز التداوي بأي أجزاء "متحولة"

دون حــرج ،ودون الوصــول إىل حــال الــرضورة؛ ألنــه
باســتحالته أصبــح حـ ً
ـالال ،وأمــا إذا كانت االســتحالة مل
تتحقــق يرجــع الحكــم ألصلــه ،وهو الحرمــة التي ال تباح
ً
مطلقا إال للرضورة ،وهنا يأيت البند الثالث من املراد

مــن الخــراء ،ويســتحرض الفقهــاء مدونــة النصــوص
الرشعيــة يف إحيــاء النفــس ،وكذلــك مدونــة القواعــد
الفقهيــة يف الــرضورة والــرضر ومــا يتعلــق بهــا وينــدرج
تحتها.
خامســا :إذا كان القلــب الخنزيــري غــري صالــح للــزرع
ً
والبقــاء يف جســم اإلنســان نتيجــة ألســباب جينيــة
وطبيــة ،يبقــى الحكــم عى حرمتــه؛ ألن القلب والحالة
صالحا مدة
هــذه يكــون هــو والعدم ســواء ،أمــا إذا كان
ً
قصــرية أو طويلــة أو أبديــة فلــكل حالــة حكمهــا ،وهــذا
يقدره الفقهاء مع الخراء.
منهجيــا
إن اإلفتــاء يف هــذه النــوازل يجــب أن يكــون
ًّ
ً
ودقيقــا بعيـ ًـدا عــن التــرع الطبعــي والنــزق الفكــري
والشــبق اإلعالمــي؛ فقــد يكــون يف إجازتهــا إنقــاذ
لنفــوس كثــرية ،والعكــس صحيح؛ فهــذه أحكام رشعية
دقيقة ،ومســؤولية أمام الله (تعاىل) ،ف ْليع َل ِم املفتي
ـوب يف فتــواه،
ّ
عمــن ينـ ُ
وليوقــن أنــه موقــوف
ومســؤول غـ ًـدا بــن يــدي
الله.
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F E L E S T E E N O N LI N E

بـ"أكالت كانون" يواجه الفلسطينيون "المربعانية"
غزة /مريم الشوبكي:
بمجــرد ســماع أطفــال أم ســعيد المصري بدخــول منخفض قطبي إلى فلســطين يصرون
عليها لتطهو لهم طبق الملفوف الذي يمتاز بطعم لذيذ حاذق ويســتطيع بســخونته أن
يكسر أجواء برد كانون.
أن موائدهــا تجمــع الصغــار قبــل
وتلفــت إىل ّ
الكبــار عــى الرغــم مــن بســاطة تكاليف تحضريها
ومكوناتهــا ،وذلــك الرتباطهــا بالــراث واألرض،
والذكريات الجميلة يف نفوس الفلسطينيني.
ومــع هطــول األمطــار وبدايــة مربعانيــة الشــتاء،
تذهــب النســاء إىل قطــاف النباتــات الربيــة التــي
تنمو عى مياه األمطار وتنتهي مع انتهاء الفصل،
كالخبيزة ،واللسان ،واللوف ،والزعمطوط.
ويف أجــواء الــربد الشــديد ،تحــب املــري
أن تصنــع مقلوبــة الزهــرة (القرنبيــط) ،وتســمى
"الرباعيــة" عنــد أهــل الضفــة الغربيــة ،وتطهــى
بقطع اللحم أو الدجاج.
وتذكــر أن مــا مييــز أطباق الشــتاء أن بعضها مزيج
مــن عــدة خــراوات أو مزروعــات كل واحــد منها
يعــد يف هــذا الوقــت ً
ـردا ،مشــرية إىل
طبقــا متفـ ً
أن زوجهــا يحــب تنــاول طبــق البصــارة يف األجــواء
املاطرة وهو يصنع من أوراق امللوخية املجففة
والفول ،ويقدم إىل جانبه املخلالت ،والجرجري،
والفجل ،والليمون.
وتبــني أن ً
بعضــا مــن أبناء الجيل الجديد يعكفون
عــن تنــاول تلــك األطبــاق بســبب تطــورات الحيــاة
التــي حملــت معهــا تغــريات يف أشــكال وأنــواع
الطعــام ،األمــر الــذي يهــدد يف كثــري مــن األحيــان
مســتقبل تلــك الوجبــات ،التــي يجــب علينــا
كفلســطينيني تعزيزها ،لكونها من بني الشــواهد
املهمة عى تجذرنا بالراث.
وتختلــف أصنــاف الطعــام الشــتوي يف فلســطني
الســكن ،ففــي املناطــق الريفيــة
باختــالف أماكــن َّ
يكــر تحضــري الوجبــات التــي يرتبــط إعدادهــا

وتتنوع المائدة الفلسطينية بالعديد من األطباق التي اعتادت األسر الفلسطينية تناولها
في فصل الشتاء ،وتشمل :المفتول ،وشوربة العدس،
والحمصيص ،والمجدرة ،والملفوف،
َ
والزهرة ،والسبانخ ،والمسخن ،وغيرها من الوجبات التي يرتبط اسمها ببرودة الطقس.

العدس من األطباق التي ال غنى عنها يف الشتاء

مبكــون العــدس ،عــى حــني متيــل املناطــق
الســاحلية لتنــاول األســامك املشــوية والفســيخ
خــالل الشــتاء ،وذلــك بســبب انتعــاش موســم
الصيد ،وكرة األسامك يف أوقات املنخفضات
الجوية.
وتشــتهر مدينــة غــزة ،بــأكالت الســامقية
والرمانيــة ،التــي يكــر إعدادهــا يف فصــل الشــتاء
ويف املناســبات الســعيدة كذلــك ،كــام تبــني

املــري ،مشــرية كذلــك إىل محــي أوراق
الخس ،واللفت والجزر األحمر.
أطباق الضفة
للضفــة الغربيــة أطبــاق تربع عى عــرش مائدتها
الشــتوية ،كــام تبــني آمــال خــر مــن قريــة بيتــا
جنــوب رشق مدينــة نابلــس ،مشــرية إىل أن
للمدينــة أطبا ًقــا رئيســة يف الشــتاء مثــل اللــوف،
واللســينة ،والرتشــف الزعمطــوط ،والخبيــزة،

وكلها نباتات برية تنمو يف جبال البلدة ،ومدينة
نابلس.
وتقــول خــر لـ"فلســطني"" :أصنــع طبــق اللــوف
أكر من مرة يف فصل الشتاء ،وكذلك الرتشف،
وامللســوعة وهــي عبــارة عــن أرز وعــدس،
واملنســف وهــي أكالت ورثناهــا عــن جداتنــا يف
الصغر".
وتضيــف" :أطفــايل يطلبــون منــي هــذه األكالت

عــى الــدوام ،ففيهــا رائحــة املــايض ،وحنيــة
الجدات ونفسهن الطيب ،لها معانٍ داخلية".
وتعــد "اللســنية" أحــد أشــهر أطبــاق القريــة
ويصنــع مــن نبات اللســان الــربي الذي ينترش يف
الجبــال الفلســطينية ،وتســميه بعــض املناطــق
الفلسطينية بـ"لسان الثور" ،كام توضح خر.
وال يقــف االهتــامم باألطعمــة الشــتوية يف
فلســطني ،عــى جانــب الوجبــات الرئيســة،
ـواع
فاملطبــخ الــرايث الفلســطينيَ ،يعــج بأنـ ٍ
مختلفــة مــن الحلويــات واملرشوبــات التــي
يزيــد إعدادهــا يف أوقــات الــربد ،كالنمــورة،
والبسبوســة ،والكنافــة النابلســية ،والحِ لبــة،
والعوامــة ،والقطايــف ،وغريهــا مــن األنــواع التــي
يزيد عددها عى العرشين.
قيمة غذائية عالية
وإذ تبــني اختصاصيــة التغذيــة مريفــت حــامد،
أن املطبــخ الفلســطيني غنــي بــاألكالت التــي
تشــكل جــز ًءا مــن الهويــة ،فــإن أطبــاق الشــتاء
تحمــل قيمــة غذائيــة عالية وغنيــة بفيتاميني ()A
و( )Cالروريني لتقوية جهاز املناعة يف فصل
الشتاء.
تشــري إىل الوجبــات الفلســطينية الشــتوية
غنيــة بالعديــد مــن املعــادن كالحديــد ،والزنــك،
والكالســيوم ،وكذلــك الربوتــني البديــل عــن
اللحــوم .كــام يدخــل البصــل والثــوم كعنــر
أسايس يف الطهي بعض األطباق" ،وهام مهامن
لصحــة القلــب ،فهــذه املغذيــات والحلويــات
تحمي الجسد من الفريوسات واألمراض الكثرية
التي ميكن أن تصيبه بسبب تقلبات الجو".

مبادرة لتحقيق المشاركة

المثالي..
الحي
المجتمعية في أحياء غزة
غزة /هدى الدلو:
يعتقد رئيس لجنة حي الشــاطئ والنصر أن المبادرات التشــاركية التي تطلقها
عموما بين فينة وأخرى يمكن أن تحسن واقع الخدمات في األحياء
البلديات
ً
ً
انطالقا من مبدأ المسؤولية االجتماعية.
السكنية،
ويوضح نشأت أبو عميرة أن الحي الذي يسكن فيه (الشاطئ) يعاني مشكالت
فــي البنيــة التحية للميــاه والصرف الصحــي وانعدام األرصفــة ،وغيرها ،وعلى
الرغم من ذلك قررت اللجنة المشاركة في مبادرة الحي المثالي التي أطلقتها
بلدية غزة «من أجل إظهار الوجه الحضاري للمنطقة السكنية».
وليــس لــدى الفريــق املشــارك إمكانــات وفــرية ولكنــه يقــول إنهــم ســيحاولون مبــا
وتشجريا وتلوينًا للجدران.
ميلكون وبتعاون األهايل تجميل صورة الحي ،تنظي ًفا
ً
وإن كانت هذه املبادرة تنطلق لتحقيق التنافسية بني أحياء مدينة غزة السكنية
مــن أجــل تحقيــق التشــاركية واملســؤولية االجتامعيــة يف الحفــاظ عــى الصــورة
الجاملية للمدينة ،فقد سبقها مبادرات فردية لتجميل الشوارع.
ويف هــذا الســياق تقــول رئيســة قســم املبــادرات املجتمعيــة ببلديــة غــزة أمــل
الحــاج أحمــد ،إن املشــكالت املجتمعيــة يف األحيــاء كبرية وكثــرية بفعل الحصار
واالنقســام ومــا نجــم عنهــام مــن مشــكالت أثــرت يف الواقــع البيئــي واحتياجــات
املواطــن يف ظــل محدوديــة القــدرات لــدى املؤسســة البلديــة" ،لذلــك نريــد
تفعيل املشاركة املجتمعية".
وإىل جانــب تحقيــق التنافــس اإليجــايب بــني األحيــاء ،ودورهــا يف تشــجيع
املواطنني عى الحافظ عى النظافة والخدمات األخرى ،تريد البلدية تحســني
واقــع الخدمــات مبشــاركة أصحــاب املصالــح ،إذ تؤكــد الحــاج أحمــد أن تحســني
الواقــع البيئــي ال يتــم دون مشــاركة فاعلــة ومســتمرة يف الوقــت نفســه ،وهــام

رشطان أساسيان للتنمية.
تبعــا للحــاج أحمــد ،عــى تحقيــق عــدة أهــداف رئيســة تتمثــل
واشــتملت الفكــرةً ،
يف جمــع وترحيــل النفايــات ،وتحســني املنظــر الجــاميل مــن ناحيــة صحيــة وبيئية
داخــل األحيــاء يف ظــل التلــوث الهــوايئ والجــوي ،ومحدوديــة األرايض املزروعــة
والكثافة السكانية.
وتوضــح أن نحــو  12نســمة يعيشــون يف الكيلــو مــر الواحــد" ،وهــذا يســتدعي
العمل عى زيادة املســاحات الخراء بزراعة األشــجار واألشــتال واالهتامم بها،
وهــذه ليســت مســؤولية البلديــة مبفردهــا وإمنــا تحتــاج إىل مشــاركة مجتمعيــة
مستمرة وفاعلة ليك ال تتحول األحياء إىل كتل إسمنتية".
وتشــري إىل أن مــن األهــداف التــي تســعي املبــادرة إىل تحقيقهــا تحســني حركــة
املشاة عى الطرقات والوضع املروي وتقليل أعداد الحوادث.
شروط المشاركة
وتضيف الحاج أحمد ،أن املبادرة تسري وفق خطة محددة ،إذ انطلقت مع بداية
العــام الجديــد ضمــن خطــة البلديــة للعــام الجــاري وإســراتيجيتها التــي تحمــل

شعا ًرا "رشكاء يف التنمية".
وذكــرت أنــه تــم عقــد لقــاء تشــاوري مــع الراغبــني يف املشــاركة من األحيــاء ،ضمن
رشوط ومعايــري واضحــة ويســرية ويف إطــار زمنــي محــدد ســقفه نهايــة الشــهر
الجاري لتقدم األحياء خططها.
وتبني أن بلدية غزة ستفرز لجنة داخلية مبشاركة أخرى خارجية لتقييم الطلبات
وملعرفة مدى اســتيفائها للرشوط والبنود املعلن عنها مثل :أال يقل عدد فريق
العمل عن  10أفراد ،وأن يكون الحي داخل مدينة غزة ومساحته ال تتجاوز واحد
كيلو مر ،وأن تعتمد خطتهم عى فكرة إبداعية غري تقليدية لتحقيق األهداف
وتحسني جودة الحياة داخل األحياء ،باإلضافة إىل األخذ بعني االعتبار أن سكان
الحــي امللتزمــة دفــع رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا البلديــة ســيكون لهــم متييــز
لكونهم يساعدون البلدية يف تقديم خدماتها للمواطنني بدفعهم املستحقات.
وتتوقــع الحــاج أحمــد أن مشــاركة فاعلــة مــن األحيــاء ،إذ وصــل اإلعــالن إىل 300
ألف مواطن من القطاع ،وتم إبالغ معظم لجان أحياء مدينة غزة البالغ عددها 21
حــي يف اللقــاءات التفاعليــة ،مشــرية إىل أن بعــض الــرشكات أبــدت اســتعدادها

يف تقديم املساعدة وتخفيضات مالية ضمن نطاق عملها.
وخالل تنفيذ خطة الحي سيكون هناك متابعة من قبل فرق يف البلدية ملتابعة
األنشطة التي ستنظم يف األحياء ،ويف نهاية املبادرة سيتم تقديم جوائز للحي
الفائز ولألفراد املبادرين ،كام تفيد الحاج أحمد.
وتضيــف أن البلديــة تطمــح بعــد انتهــاء املبــادرة تحقيــق االســتمرارية واملشــاركة
املجتمعيــة وتقديــم العنايــة والرعايــة للحــي الــذي يســكن فيــه األفــراد واملحافظة
عى املقدرات واملمتلكات املوجودة داخله.
وتلفــت الحــاج أحمــد إىل أهميــة املبــادرات املجتمعيــة يف النهــوض واالرتقــاء
بــدور املواطــن ،الــذي عليــه واجبــات تــوازي حصولــه عــى حقوقــه ،مؤكــدة تأثــري
الحــرب العدوانيــة األخــرية عــى غــزة بشــكل كبــري عــى مقــدرات املدينــة والبنيــة
التحتية" ،ومبشاركة املواطن ميكن تجاوز ما تعاين منه البلدية من مشكالت".
وكان نحو ألف شاب وفتاة قد شاركوا يف مبادرة نظمتها بلدية غزة تحت عنوان
"حنعمرهــا" ،ضمــن جهودهــا لتنظيــف شــوارع املدينــة مــن آثــار العــدوان األخــري
الذي تسبب بأرضار كبري يف األرواح والبنية التحتية.
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حصاد الجولة السابعة لدوري « »ooredooالممتاز

"ديربي" خانيونس ورفح ُي ِّ
كشر في وجه "الشباب"
الصداقة والرياضي

يواصالن الصحوة والشاطئ
واألهلي والهالل تغرق

الشجاعية يتعثر واتحاد بيت حانون يفرض نفسه على مربع الكبار
غزة /وائل الحلبي:
أشــعل خدمــات رفــح واتحــاد خانيونــس املنافســة يف مقدمــة ترتيــب دوري ""ooredoo
املمتــاز ،يف ظــل اقرتابهــا مــن اتحــاد الشــجاعية املتصــدر بعــد فــوز كل منها يف ديريب
مدينتــه "رفــح وخانيونــس" ،يف الوقــت الــذي منــح فيــه املنطــار فرصة لالقــرتاب منه بعدما
أجربه شباب جباليا عى التعادل.
بيــت حانــون فــرض نفســه ضيف ـ ًا جديــد ًا عــى مربــع املنافســة بفــوزه الكبــر عــى البحريــة،
الذي دخل يف حالة من الخطر الكبر أدت لالستعانة مبدربه السابق حادة شبر النقاذ
موقــف الفريــق ،وعــى العكــس كان الصداقــة وغــزة الريــايض عــى موعــد مــع تحقــق الفوز
الثاين عى التوايل لكل منها ومواصلة صحوتها التي بدأت يف الجولة السابقة.
• هدية الثوار لمالحقي المنطار
قــدم شــباب جباليــا هديــة مثينــة للفــرق التــي تالحــق الشــجاعية بتعادلــه معــه بهدفني لكل
منها ،ليوقف الثوار انتصار املنطار بهذه النتيجة التي حرمت األخر من توســيع الفارق
مع أقرب مالحقيه إىل ستة نقاط.
الشــجاعية برغم حالة التوهج التي مير بها وانتصاراته املتتالية إال أنه وجد منافس ـ ًا صعب ًا
جعلــه يرضــخ لنتيجــة غــر مرضيــة بالنســبة لــه ،لكنــه بقــي يف صــدارة الرتتيــب برصيــد 17
نقطة.
برغم التعادل الذي أحبط املنطار لكن الفريق حافظ عى سجله خالي ًا من الخسارة ،ورفع
رصيده إىل  18مباراة دون أي خسارة منذ مرحلة اإلياب يف املوسم املايض.
شــباب جباليــا خــرج منتشــي ًا بهــذه النتيجــة والتــي جــاءت عقــب خســارته مــن الصداقــة يف
الجولــة السادســة ،ليخــرج راضي ـ ًا عــن التعــادل أمــام فريــق فــاز عــى جميــع منافســيه يف
املقدمة ومل يتعر سوى بتعادلني من أصل سبعة مباريات.
شــباب جباليــا حــاول التأكيــد عــى أن الفريــق ال زال ميلــك فرصــة مــن أجل املنافســة حتى
وإن كانــت بعيــدة بعــض الــيء ،لكنــه ميلــك املقومــات التــي تســاعده عــى ذلــك برغــم
عــدم حصــده للنقــاط الكافيــة مــن أجــل ذلك ،حيث يحتل الفريق املركز التاســع برصيد 7
نقاط ،وسيكون مطالب بتحسني نتائجه يف الجوالت القادمة وتعزيز فوزه الوحيد مبزيد
من االنتصارات لتأكيد رغبته يف املنافسة عى التواجد يف أحد مراكز املقدمة.
• الديربي "ولعها"

خدمــات رفــح أدرك أن الطريــق إىل املنافســة تبــدأ مــن حســم الديريب أمام جاره الشــباب،
لينجح يف تحقيق الفوز والعودة للتفوق عى جاره األزرق بهدفني دون رد ،يف واحدة من
أكر املباريات اثارة والتي شهدت طرد العبني من صفوف شباب رفح.
األخــرض صاحــب الرقــم القيــايس يف عــدد مــرات الفــوز بلقــب الــدوري ،دخــل مباراته أمام
الزعيم منتشي ًا مبا يحققه من انتصارات يف الجوالت السابقة ،ليواصل هذه االنتصارات
أمــام شــباب رفــح ويقفــز لوصافــة الرتتيــب برصيــد  14نقطــة متفوق ـ ًا عــى اتحــاد خانيونــس
صاحب نفس الرصيد بفارق األهداف ،وبفارق ثالثة نقاط عن الشجاعية املتصدر.
ســيحاول خدمــات رفــح تأكيــد مــا يســعى لــه عندمــا يواجــه الشــاطئ الجريــح يف الجولــة
القادمة ،والتي ستجعل الفريق يف حالة أفضل عى صعيد املنافسة.
شــباب رفــح تلقــى طعنــة كبــرة بهــذه الخســارة التــي جعلــت الفريق يف حالــة صعبة خاصة
وأنه مل يتمكن من تحقيق الفوز يف أخر أربعة مباريات ،ليرتاجع بشكل حاد يف الرتتيب
للمركز السادس بتوقف رصيده عند  11نقطة.
نزيف النقاط املســتمر لشــباب رفح يضعف موقفه يف املنافســة عى اللقب ،خاصة مع
تقدم الفرق املنافسة ودخول بيت حانون يف املربع ،لتزداد متاعب الفريق الذي ينتظره
اختبــار صعــب أمــام شــباب خانيونــس يف الجولــة املقبلــة ويحتــاج فيها الفريقــان للنهوض
من آثار خسارتها يف الجولة السابعة.
• ديربي برتقالي
مل يفــرط اتحــاد خانيونــس يف حالــة التفــوق عــى جــاره الشــباب يف املواجهــات املبــارشة
بينهــا ،وزاد هــذا التفــوق بفــوز جديــد بهــدف دون رد أعــاد الفريــق للمقدمــة برصيــد 14
متساوي ًا مع خدمات رفح صاحب نفس الرصيد.
الربتقــايل خــرج مبــا أراده مــن اللقــاء وهــو النقــاط الثالث التي تعتــرب األهم ،إال أن التخلص
مــن منافــس بحجــم شــباب خانيونــس والفــوز عليــه يعطــي الفريــق الثقــة الكبــرة لتحقيــق
نتائــج أفضــل يف املراحــل القادمــة ،خاصــة وأنــه نجــح يف العــودة للتــوازن بعــد خســارة مــن
الشجاعية وتعادل أمام شباب رفح.
النشــامى مل يكــن يف أفضــل أحوالــه برغــم وســقط يف فــخ الخســارة الثانيــة عــى التــوايل،
بعدما نجح يف الحفاظ عى ســجله خالي ًا من الخســارة يف الجوالت الخمس األويل ،قبل
أن يخر من الشجاعية ومن بعدها أمام جاره االتحاد.

شــباب خانيونس خرج من اللقاء بخســارة قد تكون مفيدة من أجل تحقيق االســتفاقة يف
الجوالت املقدمة ،واالستفادة من تعر الشجاعية املتصدر ليتواجد النشامى يف املركز
الخامس برصيد  11نقطة وبفارق ستة نقاط عن الصدارة.
• الحوانين قدها
فعلها اتحاد بيت حانون ونجح يف التواجد بني األربعة الكبار وتعزيز حظوظه التنافسية،
بعــد الفــوز الكبــر عــى خدمــات الشــاطئ صاحــب أســوأ مشــوار بــني فــرق الــدوري ،يف
املبــاراة التــي اضطــر البحريــة لخوضهــا خــارج ملعبــه بعــد عقوبــة نقــل املبــاراة املفروضــة
عليه.
بيــت حانــون كان أمــام فرصــة مثينــة مل يفــرط بها واســتثمرها بأفضل صــورة من خالل الفوز
الــذي رضب فيــه عصفوريــن بحجــر واحــد ،بدخولــه يف أجواء املنافســة بعدما أصبح يحتل
املركز الرابع برصيد  12نقطة ،وتحقيقه ألول فوز عى الشاطئ يف تاريخ مبارياتها.
الشاطئ ال يحتاج للكثر من التحليل بعد تلقيه الخسارة السادسة من أصل  7مباريات،
الفريــق دخــل مرحلــة تجــاوزت الخطــر وأصبــح بحاجــة ماســة لتدخــل رسيــع إلنقــاذ موقفــه،
األمــر الــذي دفــع ادارة النــادي لالســتعانة باملــدرب حــادة شــبر مــن أجــل تصحيــح مســار
الفريــق ،ليكــون املــدرب الثالــث يف مســرة الفريــق باملوســم الحــايل بعــد ســامي ســامل
ومجدي أبو نارص.
البحريــة مل يحصــل ســوى عــى نقطــة واحــدة تجعلــه يحتــل املركز الثــاين عرش واألخر يف
الرتتيــب ،وهــذا أمــر مل تعتــاد عليــه جاهــر البحريــة خاصــة وأن الفريــق ظهــر بصــورة قوية
يف املواســم الثالثــة املاضيــة ،وابتعــد عــن الدخــول يف رصاع الهــرب مــن مقصلــة الهبــوط
للدرجــة األوىل والتــي أصبحــت تلــوح حــول الفريــق بشــكل كبــر ويحتــاج إىل نهضــة قويــة
عى صعيد النتائج من أجل الخروج من النفق املظلم.
• الصحوة مستمرة
حافــظ غــزة الريــايض عــى صحوتــه للجولة الثانية عى التوايل بفوزه الصعب عى الهالل
بهــدف دون رد ،لينجــح الفريــق يف مواصلــة تقدمــه بعــد البدايــة املتعــرة قبــل الفــوز عــى
الشاطئ إداري ًا يف الجولة املاضية.
عميد األندية الفلسطينية أراد التأكيد عى ما حققه يف املباراة السابقة التي تفوق فيها
عــى صعيــد النتيجــة قبــل أن يتــم حســمها بالفــوز اإلداري ،وجــدد الفــوز أمــام الهالل ليقفز

نحو املركز الســابع برصيد  9نقاط ،وســيكون قريب ًا من التقدم يف الرتتيب حال فوزه يف
مباراته القادمة أمام الصداقة وتعر أحد الفرق القريبة منه.
الهالل مل يتغر حاله يف ظل تواجده يف املركز الحادي عرش وقبل األخر ،ليبقى الفريق
يف دوامــة النتائــج الســلبية برفقــة خدمــات الشــاطئ دون أي فــوز ألي منهــا ،لكــن يبقــى
الهــالل أفضــل حــا ًال بتعادلــه يف ثالثــة مباريــات منحتــه النقــاط الثــالث التــي ميلكهــا إىل
جانب تلقيه الخسارة يف أربعة مباريات.
الصداقــة هــو األخــر كان عــى موعــد مــع فــوزه الثــاين عــى التوايل الذي جــاء أمام األهي،
وحافــظ فيــه الفريــق عــى اســتمرار تقدمــه رفقــة العميــد لوســط الرتتيــب ،بعدمــا أصبــح
ميلك يف جعبته  8نقاط.
الصداقة خاض تحت قيادة مدربه الجديد عبد الكريم الشيخ خليل مباراتني حقق فيها
الفــوز ،ليظهــر التأثــر اإليجــايب للتغــر رسيع ـ ًا ومينح الفريق أريحية بعــد حالة من الضغط
التي مر بها عى مدار خمسة مباريات متتالية خر يف ثالثة منها وتعادل يف مباراتني،
قبل أن ينتفض بفوزين أمام شباب جباليا واألهي.
األهــي مل يحافــظ عــى فــوزه يف الجولــة املاضيــة عــى الهــالل ،وعــاد للنتائــج الســلبية
التــي أوقفــت رصيــده عنــد  5نقــاط يف املركــز العــارش ،وســيكون يف اختبار صعب للغاية
بالجولــة القادمــة أمــام الشــجاعية وســيحاول الخــروج منهــا بأفضــل نتيجــة ممكنــة ســواء
التعادل أو تفجر مفاجأة وخطف الفوز من املنطار.
• أرقام الجولة الـ7
• تراجع املعدل التهديفي يف الجولة السابعة بتسجيل  12هدف.
• يتصدر محمود سلمي وطارق أبو غنيمة صدارة الهدافني برصيد  5أهداف لكل منها،
ومن خلفها معتز النحال ومحمد أرشف أبو ريالة برصيد  4أهداف.
• الشــجاعية حافــظ عــى تفوقــه كأقــوى خــط هجــوم برصيــد  15هــدف وبيــت حانــون يف
املركز الثاين برصيد  12هدف.
• الشاطئ يعترب خط الدفاع األضعف بعدما استقبلت شباكه  14هدف ًا يف  7مباريات
بواقع هدفني يف كل مباراة.
• البطاقــات الصفــراء ظهــرت يف  20مناســبة خــالل الجولــة الحاليــة ،فيــا شــهدت اشــهار
البطاقة الحمراء يف مناسبتني وكالها من نصيب العبي شباب رفح.

حصاد الجولة السابعة لدوري الدرجة األولى موسم 2022-2021

التعادالت ُتسيطر واألوضاع تبقى دون تغيير
غزة /إبراهيم أبو شعر:
فرضــت التعــادالت كلمتهــا عــى ( )4مــن مباريــات الجولــة
السابعة لدوري الدرجة األوىل (موسم  ،)2021-2022والتي
مل تشــهد ســوى فوزيــن مــن نصيــب أهــي النصــرات ،الــذي
أصبح ميلك فرص ًا جيدة للمنافسة ،إىل جانب األقىص ،الذي
خــرج مــن النفــق املظلــم بفــوز أول عــى حســاب التفــاح الــذي
بقي وحيد ًا بدون أي انتصار.
التعــادالت قالــت كلمتهــا وأبقــت األوضــاع عــى مــا هــي عليــه
قبــل بدايــة الجولــة عــى صعيــد جولــة الرتتيــب ،يف ظــل
حفــاظ الزوايــدة عــى القمــة بفــارق نقطــة وحيــدة عــن خدمــات
النصرات أقرب مالحقيه.
• قمة التعادل
خــرج الزوايــدة وضيفــه خدمــات النصــرات مــن قمــة منافســات
الجولــة الســابعة بتعــادل إيجــايب بهــدف لــكل منهــا ،إال أنــه مل
يكن مفيد ًا بالنسبة للفريقني خاصة للزوايدة الذي يعترب هذا
التعادل الثالث له عى التوايل.
الزوايدة برغم بدايته القوية وفوزه يف أربعة مباريات متتالية،
مل يحالفــه التوفيــق بعــد الجولــة الرابعــة يف تحقيــق أي فــوز

ليمنح فرصة مالحقيه لالقرتاب منه يف ظل تواجده يف املركز
األول برصيد ( )15نقطة.
عــى الجانــب اآلخــر حافــظ خدمــات النصــرات عــى فــارق
النقطــة مــع املتصــدر بهــذا التعــادل الــذي أوقــف انتصاراتــه؛
إال أن الفريــق نجــح يف الخــروج بنقطــة مثينــة جعلتــه قــادر ًا عــى
خطــف الصــدارة حــال فــوزه يف الجولــة املقبلــة وتعــر الزوايــدة
بالخسارة أو التعادل.
النصــرات يف الجولــة القادمــة ســيكون أمــام مهمة مصرية من
أجــل الحفــاظ عــى توازنــه والســر بخطــاه الثابتــة نحــو الصعــود
عندمــا يالقــي املجمــع صاحــب نفس رصيد النقاط ،يف اللقاء
الذي سيكون مبثابة فض للرشاكة.
• فرص ُمهدرة
املجمــع اإلســالمي ومضيفــه بيــت حانــون األهــي فرطــا بفرصــة
مثينة من أجل انتزاع الصدارة بالنسبة للمجمع ،وتذليل الفارق
مع املتصدر للحوانني ،بعدما احتكا للتعادل السلبي.
هــذه النتيجــة أجــربت املجمــع عــى البقــاء يف املركــز الثالــث
برصيــد ( )14نقطــة متأخــر ًا بفــارق األهــداف عــن النصــرات،
وحرمتــه النتيجــة مــن اقتنــاص الصــدارة التــي كان بإمكانــه إنهــاء

الجولة مرتبع ًا عى عرشها يف حال الفوز.
ســيحاول املجمــع يف الجولــة القادمــة أن يعــوض فقدانــه
لنقطتــني مثينتــني عندمــا يواجــه خدمــات النصــرات يف قمــة
الجولة الثامنة.
• انتصارات مستمرة
أهــي النصــرات فــرض نفســه بقــوة عــى مربــع الكبــار بعدمــا
واصــل انتصاراتــه للجولــة الثالثــة عــى التــوايل ،بفــوزه الثمــني
عــى خدمــات جباليــا بهدفــني مقابــل هــدف ،ليصبــح الفريــق
أحد أبرز املرشحني للمنافسة.
النصــرات أدرك جيــد ًا أهميــة اســتمرار انتصاراتــه يف هــذه
املبــاراة والتــي ســتلعب دور ًا كبــر ًا يف تواجــده يف مربــع
املنافسني ،وهذا ما تحقق بعدما رفع رصيده إىل ( )12نقطة
يف املركز الرابع.
خدمــات جباليــا تلقــى الخســارة األوىل بعدمــا حافــظ عــى
ســجله خالي ـ ًا مــن الهزميــة يف مباريــات الثالثــة املاضيــة ،لكنــه
تلقــى الخســارة الثالثــة يف مشــواره بالبطولــة ،والتــي أوقفــت
رصيــده عنــد ( )6نقــاط يف املركــز التاســع بفــارق األهــداف عن
خدمات خانيونس وخدمات الربيج.

• الخروج من النفق
األقــىص نجــح يف الخــروج مــن النفــق املظلــم وحقــق أول فــوز
لــه عــى حســاب الجريــح التفــاح بثالثــة أهــداف مقابــل هــدف،
ليخــرج الفريــق مــن دائــرة الالفوز تارك ًا خلفــه التفاح وحيد ًا دون
أي انتصار يف البطولة.
األقــىص نجــح يف اجتيــاز االختبــار املهــم الــذي كان ميثــل لــه
الكثــر مــن األهميــة ،ورفــع رصيــده إىل ( )7نقــاط يف املركــز
الثامــن إال أنــه يحتــاج لتعزيــز الصحــوة بفــوز آخــر يجعــل الفريــق
يف حالــة أفضــل بالرتتيــب بعــد البدايــة املتعــرة والتــي جعلتــه
يتعــادل يف أربعــة مواجهــات ويخــر يف مباراتــني قبــل أن
ينتفض بفوزه عى التفاح.
التفــاح مل يغــر مــن ذاتــه وبقــي متذي ـ ًال للرتتيــب برصيــد ()3
نقــاط ال تغنــي وال تســمن ،خاصــة وأن الفريــق تلقــى الخســارة
الرابعــة لــه وتعــادل يف ( )3مباريــات دون أن يتمكــن من تحقيق
أي فوز.
• تعادالت مخيبة
خــرج خدمــات خانيونــس بتعــادل غــر مــرض أمــام ضيفــه منــاء
بهــدف لــكل منهــا ،لتــزداد متاعــب الفريــق الــذي بــدأ املوســم

مــن أجــل املنافســة عــى املقدمــة ،قبــل أن يجــد نفســه يف
موقف صعب مع حصوله عى النقطة السادسة محت ًال املركز
العارش بالتساوي مع خدمات جباليا والربيج.
مناء ترضر بهذه النتيجة ومل تنفعه يف العودة لسكة املنافسة
ليرتاجــع للمركــز الخامــس برصيــد ( )11نقطــة ،ليصبــح الفريــق
بحاجــة لتصحيــح مســاره بعــد سلســلة مــن التعــرات والتــي
توقفت بالفوز عى الربيج يف الجولة الفائتة لتعود بتعر أمام
خدمات خانيونس.
بــدوره فــرط الجــالء بالعــودة مــن أمــام خدمــات الربيــج بالنقــاط
الثــالث ،بعدمــا أجــربه األخــر عــى التعــادل اإليجــايب بهــدف
لــكل منهــا ،ليبقــى الجــالء يف موقــف أفضــل حــا ًال مــن غــره؛
إال أن النتيجة مل تلبي طموحاته وأدت الســتقالة الجهاز الفني
بقيــادة مدربــه إبراهيــم مــدوخ ،بعدمــا رفــع الفريــق رصيــده إىل
( )8نقاط يف املركز السابع.
خدمــات الربيــج مل يغــر مــن موقفــه يف الرتتيــب بعــد هــذه
النتيجــة التــي أبقتــه يف املركــز الحــادي عــرش وقبــل األخــر
برصيــد ( )6نقــاط متأخــر ًا بفــارق األهــداف عــن خدمــات جباليــا
وخدمات خانيونس صاحبي نفس الرصيد.

رياضة
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غينيا االستوائية وجزر القمر تلحقان بركب المتأهلين ُلثمن النهائي

الجزائر تفقد لقب كأس أمم إفريقيا وتونس تخسر وتتأهل
دواال(/أ ف ب):
أطاحــت ســاحل العــاج بالجزائــر مــن نهائيــات كأس األمــم اإلفريقيــة لكــرة القــدم
وجردتهــا مــن اللقــب عندمــا تغلبــت عليهــا ( )3-1أمــس ،عــى ملعــب "جابومــا"
يف دواال يف الجولــة الثالثــة األخــرة مــن منافســات املجموعــة الخامســة للنســخة
الثالثة والثالثني يف الكامرون.
وســجل فرانــك كيســييه ( )23وابراهيــم ســانغاريه ( )40ونيكــوالس بيبــي ()55
أهداف ساحل العاج ،وسفيان بن دبكة ( )74هدف الرشف للجزائر.
وكانــت الجزائــر بحاجــة اىل الفــوز لبلــوغ الــدور الثــاين بغــض النظــر عــن نتيجــة
املبــاراة الثانيــة بــني غينيــا االســتوائية وســراليون ،لكنهــا خيبــت اآلمــال وودعــت
من الدور اال ّول بخسارة قاسية هي الثانية توالي ًا لها يف البطولة.
مــن جهــة أخــرى ،أنهــى منتخــب تونــس مســرته يف املجموعــة السادســة مــن
مرحلة املجموعات بالخسارة صفر -1أمام منتخب جامبيا ،فيام فاز فازت مايل
2صفر عى موريتانيا.ورغم خسارة املنتخب التوني ،لكنه تأهل لدور الـ 16يف البطولة التي توج بها
عــام  ،2004بعدمــا تواجــد ضمــن أفضــل  4منتخبات حاصلة عى املركز الثالث
باملجموعات الست بالدور األول.
وتجمــد رصيــد منتخــب تونــس عنــد  3نقــاط ،بفــارق  4نقــاط خلــف منتخبي مايل
وجامبيا ،اللذين حصال عى املركزين األول والثاين عى الرتيب.
غينيا االستوائية جزر القمر الى ثمن النهائي
يف املقابــل ،كانــت ســاحل العــاج ضامنــة تأهلهــا كأحــد أفضــل أربعــة منتخبــات
تحتــل املركــز الثالــث منــذ األربعــاء عقــب خســارة الســودان أمــام مــرص ،لكنهــا
عوضت تعادلها املخيب أمام سراليون  1-1يف الجولة الثانية وحققت فوزها

الثــاين يف البطولــة وتصــدرت املجموعــة برصيــد ســبع نقــاط بفــارق نقطــة واحــدة
أمام غينيا االستوائية التي حجزت البطاقة الثانية املبارشة عن املجموعة بفوزها
عى ســراليون بهدف وحيد ســجله العب وســط مورســيا االســباين بابلو غانيت
( )38من تسديدة قوية من خارج املنطقة.
وحصلــت ســراليون عــى ركلــة جــزاء يف الدقيقــة  85انــرى لهــا كاي كامــارا لكــن
حارس مرمى ديبورتيفو أاللفيس االسباين خيسوس أووونو ابعدها اىل ركنية.
وهــي املــرة الثالثــة التــي تبلــغ فيهــا غينيــا االســتوائية الــدور الثــاين للعــرس القاري
واألوىل يف مشــاركتها املبــارشة األوىل بعــد نســختي  2012عندمــا اســتضافتها
مشاركة مع الغابون و 2015عندما نظمتها بدال من املغرب.
وتخطــت غينيــا االســتوائية كل التوقعــات يف النســختني الســابقتني ،وبلغــت
ثم نصف النهايئ.
الدور ربع النهايئ ّ
واســتفادت جــزر القمــر مــن خســارة الجزائــر وســراليون وضمنــت تأهلهــا كثالــث
منتخــب بــني أفضــل أربعــة منتخبــات يف املركــز الثالــث بعــد الــرأس األخــر
(املجموعة األوىل) وماالوي (الثانية).
وحلــت جــزر القمــر ثالثــة يف املجموعــة الثالثــة خلــف املغــرب والغابــون،
واســتفادت أيضــا مــن خســارة الســودان أمــام مــرص صفــر -1األربعــاء يف الجولــة
االخرة من املجموعة الرابعة.
وتلتقي جزر القمر يف مثن النهايئ مع الكامرون املضيفة ومتصدرة املجموعة
األوىل.
ورضبــت ســاحل العــاج موعــد ًا مــع مــرص يف مثــن النهــايئ ،فيــام تلعــب غينيــا
االســتوائية مــع متصــدر املجموعــة السادســة الــذي يعــرف الحق ـ ًا عقــب مبــارايت
الجولة الثالثة بني تونس وغامبيا ،ومايل وموريتانيا.

قبل مواجهة رينس في المرحلة
الـ  22للدوري الفرنسي

باريس سان جرمان
يستعيد ميسي
ويفقد مبابي
باريس(/أ ف ب):
يتطلــع باريــس ســان جرمــان لتعزيــز صدارتــه مــع عــودة نجمــه
االرجنتينــي ليونيــل ميــي للمــرة األوىل منذ اســتئناف املنافســات
بعــد العطلــة الشــتوية ،وذلــك عندمــا يســتقبل رينــس األحــد يف
املرحلــة الثانيــة والعرشيــن من الــدوري الفرني لكرة القدم ،ولكنه
سيفتقد لنجمه اآلخر كيليان مبايب وسط ترقب ملوعد عودته.
ويتصدر نادي العاصمة ترتيب الدوري بفارق ( )11نقطة عن نيس
الثــاين ويبــدو عــى املســار الصحيح الســتعادة اللقب الذي خرسه
العام املايض لصالح ليل الذي يعاين هذا املوسم.
وكان ســان جرمــان اســتأنف املنافســات بعــد التوقــف لفــرة األعيــاد
بتعادل أمام ليون قبل الفوز عى بريست االسبوع املايض.
وسيســتعيد الفريــق خدمــات ميــي بعــد أن عــاد اىل التامريــن
الجامعيــة الثالثــاء إثــر تعافيــه مــن إصابة بفــروس كورونا تعرض لها
خالل عطلة األعياد يف مسقط رأسه يف روساريو يف االرجنتني.
ورغــم أن ميــي عــاد اىل فرنســا يف األيــام االوىل مــن العام الجديد
كليا،
إال أنه "استغرق األمر وقتًا أطول مام كنت أعتقد يك أتعاىف ً
لكننــي عــى وشــك التعــايف وأتطلع إىل العــودة إىل امللعب" وفق
ما قال عى إنستاغرام الخميس الفائت.
وغاب املتوج بالكرة الذهبية سبع مرات بالتايل عن الفوز عى فان
يف كأس فرنسا ،باإلضافة اىل املباراتني يف الدوري.
ومل تجــر األمــور حتــى اآلن كــام رغــب بهــا ميــي وجامهــر ســان
جرمــان منــذ انتقالــه الدراماتيــي مــن برشــلونة اإلســباين الصيــف
املــايض ،إذ مل يظهــر بعــد املســتويات التــي أدهــش بهــا العــامل يف
األعوام الـ 15االخرة.
ســجل هد ًفــا واحـ ًـدا وأربــع متريــرات حاســمة يف  11مبــاراة يف

الــدوري ،فيــام غــاب عــن  10مباريــات يف "ليــغ  "1منــذ آب/
أغســطس الفائــت أكان بســبب االصابــات البدنيــة ،او العــودة
املتأخــرة مــن النافــذة الدوليــة مــع املنتخــب االرجنتينــي او فــروس
كورونا.
ضربة مبابي
مقابــل األنبــاء الســارة بعــودة ميــي ،تعــرض ســان جرمــان النتكاســة
بإعالنه األربعاء إصابة نحمه األول هذا املوســم مبايب يف العضلة
املقربة اليرسى من دون تحديد مدة غيابه ،ما يثر الشكوك حول
مدى جاهزيته للنزال املرتقب بعد أقل من شهر ضد ريال مدريد
اإلسباين يف ذهاب مثن نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا.
أحــرز مبــايب عــرشة أهــداف ومثــاين متريــرات يف الــدوري هــذا
املوســم ليقــود ســان جرمــان اىل الصــدارة ويبقــى مــع هزمية واحدة
يف الــدوري كانــت ضــد بــوردو يف ترشيــن الثاين/نوفمــر الفائــت،
مقابل  15انتصا ًرا وخمسة تعادالت.
كــام أعلــن نــادي العاصمــة أن نجمــه اآلخــر الرازيــي نيــامر ،الغائــب
عــن املالعــب منــذ نهايــة ترشيــن الثاين/نوفمــر املــايض بســبب
إصابتــه بالتــواء يف الكاحــل األيــرس" ،سيســتأنف التدريبــات يف
بدايــة األســبوع املقبــل" ،وأن حــارس مرمــاه الــدويل الكوســتاريي
كيلــور نافــاس الــذي أصيــب بالفــروس األســبوع املــايض ،خضــع
لفحــص األربعــاء جــاءت نتيجتــه ســلبية ،مــا يســمح لــه باســتئناف
التدريبات الخميس.
مــن جهتــه ،تبــدو املهمــة صعبــة عى رينس الرابع عرش يف إحداث
مفاجــأة بعــد أن فشــل يف تحقيــق أي فــوز يف مبارياتــه الثــالث
االخرة وخرس عى أرضه ضد متز االسبوع املايض.
• رصاع مراكز دوري االبطال

وبعد أن كان مرســيليا الوحيد الذي تعرث يف املرحلة الســابقة بني
فــرق املقدمــة التــي تحتــل املراكــز الســتة االوىل بتعادلــه مــع ليــل،
يأمــل النــادي املتوســطي صاحــب املركــز الثالث أن يســتعيد نغمة
االنتصارات عندما يحل عى لنس السابع غد ًا.
ويبتعــد مرســيليا الــذي يحتــل آخــر املراكــز املؤهلــة اىل دوري
األبطــال ،بفــارق نقطتــني فقــط عــن نيــس الثــاين ومثلهــام عــن
سراسبورغ الرابع الذي يحل عى بوردو وصيف القاع األحد.
ويســعى نيــس الوصيــف ملواصلــة نتائجــه الرائعــة وتحقيــق انتصــاره
تواليــا بقيــادة نجمــه أمــني غويــري ( 9أهــداف و 6متريرات
الخامــس ً
ً
حاسمة يف الدوري) عندما يحل عى متز األحد أيضا.
ويقــص ليــون صاحــب املركــز الحــادي عــرش اليــوم رشيــط املرحلــة
عندما يســتقبل ســانت إتيان املتذيلً ،
علام أن االول كان اســتعاد
نغمــة االنتصــارات االســبوع املايض عى تــروا بعد خمس مباريات
من دون فوز ( 4تعادالت وهزمية).
وســرتقب مــا إذا كان الوافــد الجديــد حاتــم بــن عرفــة سيشــارك مع
ناديــه الجديــد ليــل ضــد مضيفــه بريســت غــد ًا ،بعــد أن أعلــن بطــل
فرنســا االربعــاء التوقيــع مــع الالعــب الــذي كان حـ ًـرا منــذ مغادرتــه
بوردو الصيف املايض.
أمــا ريــن الخامــس والــذي يحتــل آخــر املراكــز املؤهلــة اىل
املســابقات االوروبيــة ،يحــل عــى كلرمــون آمــال مواصلــة
صحوتــه بعــد أن عــاد اىل االنتصــارات يف املرحلــة املاضية
بطريقة مثرة باكتساحه بوردو بسداسية نظيفة ،بعد ثالث
هزائم متتالية.
ويلتقــي فريــق اإلمــارة موناكــو الســادس مــع مونبلييــه التاســع يف
تواليا من دون هزمية.
أعقاب ثالث مباريات ً

الوحدات يتعاقد مع المدير الفني البرازيلي فييرا

عامن(/أ ف ب):
أعلن الوحدات األردين لكرة القدم ،الخميس،
تعيــني املــدرب الرازيي جورفــان فيرا مدير ًا
فني ـ ًا للفريــق األول خلف ـ ًا للمدرب الوطني عبد
الله ابو زمع الذي قاد النادي خالل املوسمني
املاضيني.
وينضــم الرازيليــان جــو ســيلفانو محلــل األداء
وكارلــوس هيرنيكــو مــدرب اللياقــة البدنية إىل

الطاقــم التدريبــي ،يف حــني كان الوحــدات
أعلــن قبــل أيــام تعيــني نجمــه الســابق رأفــت
عــي مدرب ـ ًا وحســن عبــد الفتــاح مســاعد ًا
للمدرب.
وأشــار املوقــع اإللكــروين للنــادي أن مجلــس
إدارة النــادي درس بعنايــة فائقــة تنســيبات
اللجنــة الرياضيــة لكــرة القــدم مــن املدربــني،
وتوصــل إىل اتفــاق حــول الرازيــي فيــرا

وطاقمــه املتوقــع أن يصــل خــالل االســبوع
املقبــل إىل عــامن ،مشــر ًا كذلــك إىل أن
التعاقــد جــاء بحجــم طموحــات الوحــدات
وجامهــره لالســتحقاقات املحليــة والقاريــة
ملوسم .2022
وميلــك الرازيــي فيــرا ،الــذي يبلغ من العمر
 69عام ـ ًا ،تجربــة تدريبيــة ثريــة يف املالعــب
العربيــة ،مــن اشــهرها قيــادة منتخــب العــراق

للفــوز بــكأس آســيا  ،2007كــام أرشف عــى
تدريــب فــرق اإلســامعيي املــرصي واتحــاد
كلباء اإلماريت والزمالك املرصي.
وكانــت قرعــة دوري أبطــال آســيا التي ســحبت
االثنــني املــايض أوقعــت الوحــدات يف
املجموعة الخامسة إىل جانب السد القطري
والفيصي السعودي واملتأهل من مباراة بني
ياس اإلمارايت وناساف كاريش االوزبي.

ديمبيلي يصل إلى نهاية
مشواره مع برشلونة
برشلونة(/أ ف ب):
حسم مدير نادي برشلونة اإلسباين لكرة القدم ماتيو
أليــامين مســتقبل النجــم الفرنــي عثــامن دميبيــي
أن "دميبيــي
يف صفــوف الفريــق الكاتالــوين مؤكــدا ّ
أوضح أنه ال يريد البقاء يف كامب نو وبالتايل يتعني
عليه الرحيل قبل نهاية الشهر الحايل".
وينتهــي عقــد دميبيــي الــذي انضــم مــن بوروســيا
دورمتونــد األملــاين عــام  2017بصفقــة قيمتهــا 140
مليــون يــورو ( 158.9مليــون دوالر) ،الصيــف املقبل
وبالتايل سيكون قاد ًرا عى املغادرة مجا ًنا.
وكان برشلونة يرغب بتجنب هذا السيناريو يف ظل
الديــون الكبــرة عــى كاهــل النــادي التــي تبلغ حواىل
مليــار يــورو ،ويأمــل أن يجــد برحيــل دميبيــي فرصــة
إلنعــاش صندوقــه املــايل يف حــال بيعــه خــالل فــرة
االنتقاالت الشتوية.
وأفــاد أليــامين الخميس "بدأنــا املحادثات مع عثامن
تقريبــا لــذا فقــد مــرت ســتة
ووكيلــه يف متوز/يوليــو
ً
ونيف .لقد تحدثنا مرا ًرا وتكرا ًرا .قدم برشلونة
أشهر ّ
ً
عروضا مختلفة".
وتابــع "لقــد حاولنــا إيجــاد طريقــة لالعــب مــن أجــل
االســتمرار معنــا ولكــن تــم رفــض هذه العروض بشــكل
منهجي من قبل وكالئه واليوم يف  20كانون الثاين/
يومــا مــن انتهــاء الفــرة األخــرة مــن
ينايــر ،قبــل ً 11
واضحا لنا أن الالعب ال يريد االستمرار
عقده ،يبدو
ً
يف برشــلونة وهــو غــر ملتــزم مبــرشوع برشــلونة
املستقبي".
وأضــاف "يف هــذا الســيناريو تــم إبالغــه هــو ووكالؤه
بأنــه يجــب أن يغــادر عــى الفــور ألننــا نريــد العبــني
ملتزمــني بهــذا املــرشوع ،وبالتــايل نأمــل أن تتــم
الصفقة قبل  31الشهر الحايل".
ورد دميبيــي عــى أليــامين يف وقــت الحــق الخميس
ّ
يف صفحتــه عــى "إنســتغرام" بأنــه "غــر معتــاد عــى

االستســالم أمــام االبتــزاز" ،مؤكــد ًا انــه ســيبقى "مركــز ًا
وتحت ترصف ناديه".
وأضــاف "ملــدة أربــع ســنوات ،قــرأت فقــط األشــياء
التي قيلت عني دون تحمل عناء ترير نفي)...( .
اعتبا ًرا من اليوم ،انتهى ذلك".
واس ـتُبعد دميبيــي مــن تشــكيلة املــدرب تشــايف
هرنانديــس ملواجهــة أتلتيــك بلبــاو يف دور ال ــ16
لكأس اسبانيا مساء الخميس.
وأوضــح أليــامين "العواقــب الرياضيــة لــكل هــذا ،كــام
اتفــق عليهــا مدربنــا ،هــي أننــا ال نريــد أن يكــون لدينــا
العبون غر ملتزمني باملرشوع وال يريدون أن يكونوا
يف برشلونة".
وأردف "مــن الواضــح أن النــادي ليــس هــو الذي يجب
أن يقــرر ذلــك ،إنــه املــدرب ،وقــد قــرر ذلــك .لكنــه
متامــا .يبدو لنا
يحظــى بــكل دعمنــا ونحــن نفهــم ذلك ً
متاما".
النهج الصحيح ً
وقــال تشــايف األربعــاء "ال ميكننــا االنتظــار أكــرث مــن
ذلــك .إمــا أن يجــدد الالعــب أو نبحــث عــن خــروج
لالعب ،فال يوجد احتامل آخر".
جالســا
كام أشــار اىل أ ّنه "ال يفكر" يف ترك دميبيي
ً
يف املدرجــات حتــى الصيــف "إنــه ألمــر مخــز .لقــد
لعب كل دقيقة ممكنة منذ أن أصبحت مدر ًبا".
وعــاىن دميبيــي مــن إصابــات عديــدة يف الســنوات
األخــرة ومل يرتــق اىل حجــم الطموحــات املعقــودة
عليه يف كامب نو.
ومــع ذلــك ،بعــد خســارة العديــد مــن الالعبــني
البارزيــن لخفــض ديــون النــادي ،ويف طليعتهم النجم
االرجنتينــي ليونيــل ميــي ملصلحــة باريــس ســان
جرمــان الفرنــي الصيــف املــايض ،حــرص برشــلونة
عــى االحتفــاظ بدميبيــي الــذي ال يــزال أحــد أكــرث
الالعبــني موهبــة يف صفــوف الفريــق ،عى الرغم من
النكسات العديدة التي تعرض لها.
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اكتشاف أثر قيم تحت
مسجد النوري يف الموصل

ً
مخيما لالجئني مغطى بالثلوج بريف حلب الشمايل
صورة جوية تظهر

(أفب)

بغداد /وكاالت:
اكتشفت تحت جامع النوري أحد معامل مدينة املوصل يف العراق أرضيات مصىل
قديم يعود إىل القرن الثاين عرش ،يف اكتشاف أثري مهم أىت مثرة عمليات تنقيب
بدأت قبل أربعة أشهر.
وال يــزال املســجد قيــد الرتميــم برعاية منظمة األمــم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
دمــر يف
(يونســكو)،
ً
خصوصــا مئذنتــه الحدبــاء التــي تعــود للقــرن الثــاين عــرش ،بعدمــا ّ
حزيــران  2017بفعــل متفجــرات وضعهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية ،كــا يقول الجيش
العراقي.
وتكمــن أهميــة هــذا االكتشــاف يف أنــه يســمح بـ"معرفــة امتــدادات الجامــع النــوري
واملصــىل القديــم إضافــة إىل اكتشــاف محــات الوضــوء ،مــا ســيزيد مــن أهميــة هــذا
تبعــا لحديــث مديــر مفتشــية آثــار وتــراث محافظــة نينــوى
املوقــع التاريخــي واألثــري"ً ،
يف شال العراق ،خري الدين أحمد نارص.
وأوضــح أن أرضيــات املصــىل املكتشــفة "هــي أوســع مــن أرضيات املصــىل الذي بني
يف أربعينيات القرن املايض".
واكتشــفت كذلــك "أربــع غــرف تحــت املصىل لوضــوء املصلني ،وهي عبارة عن أربع
غرف متصلة الواحدة باألخرى ومشيدة مباديت الحجر والجص"ً ،
وفقا إلفادة نارص.
ويبلــغ عــرض الغرفــة الواحــدة  3أمتــار ونصــف املــرت وارتفاعهــا  3أمتــار ،وتقــع تحــت
تقريبــا ،وتحتــوي عــىل أحــواض مــن الحــان ،عمــق
مســتوى ســطح األرض بســتة أمتــار
ً
الحوض الواحد  60سنتيمرتًا.
عموما الكثري من املعامل األثرية املهمة ،ويعرف علاء اآلثار
وتضم مدينة املوصل
ً
املدينة القدمية أنها قامئة عىل طبقة أثرية.
وترجــع تســمية مســجد النــوري إىل بانيــه نــور الديــن الزنــي يف عــام  ،1172ودمــر
املسجد ثم أعيد بناؤه يف عام  ،1942ومن هناك قام زعيم تنظيم الدولة اإلسامية
السابق أبو بكر البغدادي بأول ظهور له وأعلن يف صيف عام  2014قيام "الخافة".
وجمعــت منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم (يونســكو) نحــو مئة مليون
دوالر منذ عام  ،2019نصفها من اإلمارات العربية املتحدة ،جز ًءا من مرشوع "إحياء
روح املوصــل" ،ويفــرتض أن تنتهــي أعــال الرتميــم يف املســجد بحلــول نهايــة عــام
.2023

يف إسبانيا ..وفاة أكبر معمر
عاما
يف العالم عن (ً )112

مدريد /وكاالت:
عامــا ،وفقــا ملا نقلته وســائل إعام
تــويف أكــر معمــر يف العــامل يف إســبانيا عــن ً 112
عامــا يف  12فرايــر /شــباط
113
محليــة ،وذلــك قبــل أقــل مــن شــهر مــن بلوغــه ســن
ً
املقبل.
ونقلــت وكالــة أنبــاء يوروبــا ووســائل إعاميــة أخــرى عن أقــارب الرجل قولهــم" :إن حياة
ساتورنينو دي ال فوينتي انطفأت كشمعة يف ثوانٍ معدودة".
وقــد تــويف ســاتورنينو يف مدينــة ليــون عــىل بعــد نحــو  300كيلومــرت شــال رشق
مدريد ،يف منزل إحدى بناته.
وأدرج الرجل اإلســباين الذي كان يبلغ من الطول مرتًا ونصف مرت فقط يف موســوعة
غينيــس لألرقــام القياســية ،كونــه أكــر رجــل معمر يف العامل ،منذ  10ســبتمر /أيلول
املايض.
وأعربت موسوعة غينيس لألرقام القياسية عن حزنها لساع خر وفاة ساتورنينو دي
يوما.
عاما وً 341
ال فوينتي غارسيا يف منزله بإسبانيا عن عمر يناهز ً 112
يذكر أن  3من بني أبناء ساتورنينو الثانية توفوا يف حياته ،وكان يتمتع بصحة بدنية
وعقلية جيدة حتى نهاية حياته.

الحل مقلوب

الحل مقلوب

طرابلس /وكاالت:
ّ
متكــن الفنــان
برتكيــز عــالٍ وقــدرة فنيــة ال مثيــل لهــا،
التشــكييل الليبــي آميــدو مــن رســم ( )4لوحــات فنيــة
بيديه وقدميه يف آن واحد.
ونــرش آميــدو فيديــو عــىل حســابه يف تويــرت ،وكتــب
يوما من الضغط ،عشــان
بلهجــة محليــة" :قــررت نرسق ً
نديــر (أفعــل) حاجــة جديــدة ،شــغل يــوم كامل يف 40
ثانية ،إن شاء الله يعجبكم".
وتفاعــل رواد منصــات التواصــل االجتاعــي بشــكل
كبــري مــع الفيديــو ،معريــن عــن إعجابهــم بقــدرات
آميــدو العاليــة ،وباالحرتافيــة يف األداء وقــوة تركيــزه،
وأنــه موهبــة تختــر طريقهــا نحــو العامليــة ،والشــاب
الفنــان اســمه أحمــد محمــود آميــدو ،ويعــد موهبــة
متميزة يف رسم الشخصيات.

ديب /وكاالت:
كشــفت دار املــزادات "ســوذبيز" العامليــة يف إمــارة ديب عــن
ماسة سوداء تزن  555.55قرياط.
و ُيعتقــد أن الجوهــرة النــادرة التــي أطلقــت عليهــا دار املــزادات
اســم "األحجيــة" وصلــت إىل األرض بعــد اصطــدام نيــزك ،أو
كويكب ميلء باملاس باألرض.
وأفــادت دار املــزادات أن وجــود ماســة ســوداء بهــذا الحجــم ُيعــد
“حد ًثــا نــاد ًرا جـ ًّـدا” ،متوقعــة أن تبــاع مببلــغ يصــل إىل  5مايــني
جنيــه إســرتليني ( 6.8مليــون دوالر) عنــد عرضهــا للمزايــدة يف
فرايــر /شــباط املقبــل يف لنــدن بعــد عرضهــا يف ديب ولــوس
أنجلوس.
ويعــود تاريــخ املــاس األســود املعــروف ً
أيضــا باســم مــاس
(كاربونادو) إىل ما بني  2.6إىل  3.8مليار سنة.
ويحتــوي هــذا النــوع مــن املــاس عــىل كميــات ضئيلــة مــن
النيرتوجني والهيدروجني ،وهي العنارص املوجودة يف الفضاء
بني النجوم.

العمودي:
 - 1أمور ال تتفق مع
بعضها
 - 2شك – كتاب شعر
 - 3ثلثا وتر  +األمر من
نام  +الميش برسعة
معكوسة
 - 4نصف يروي  +بيت
العصفور  +تغريد مبعرثة
 - 5حرف  +ما يغطي
جسم الجمل  +للتخيري +
من األزهار معكوسة +
حرف
 - 6وعاء كبري  +صغري
األسد  +األمر من عاد
 - 7من أخوات كان
 - 8خاصتنا – دولة عرببة
- 9عدل – هبة معكوسة

SU-DO-KU

ّ
مكونة من
هذه الشبكة
 9مربعات كبرية ،ولك مربع
ّ
مقسم إىل  9خانات
صغري
صغرية.
ضع األرقام من  1إىل 9
ضمن الخانات بحيث ال يتكرر
الرقم يف لك مربع كبري ويف
لك خط أفقي أو عمودي.

رسام لييب يستخدم
يديه وقدميه لرسم
( )4لوحات مختلفة
يف آن واحد

الكشف عن ماسة سوداء نادرة
وعرضهــا للبيـع يف مـزاد علنــي

األفقي:
 - 1تخويف – سأم معكوسة
 - 2من الغازات  +حرف
 - 3الصحايب الملقب برتجمان القرآن +
متشابهان  - 4آلة حادة – يستخدمه األطباء
 - 5عكس  +البحث عن النصيحة معكوسة
 - 6للنداء معكوسة  +تعب  -مختلفان
- 7اثنان باالنجلزيية  +واد يف جهنم  +من
العمالت
 - 8عال – عملة اليابان
 - 9حرف رشط  +ملك الطيور – أحد الوالدين

وتحتــوي املاســة الســوداء ً
أيضــا عــىل معــدن (أوســبورنيت)
املوجود يف النيازك.
ووصفــت نيكيتــا بينــاين املتخصصــة يف املجوهــرات يف
(ســوذبيز) يف لنــدن املاســة الســوداء بأنهــا "ظاهــرة طبيعيــة
حقيقيــة" .وقالــت يف بيــان صحفــي" :بيــع هــذه املاســة ميثــل
فرصــة ال تتكــرر إال مــرة واحــدة يف العمــر القتنــاء إحــدى أنــدر
العجائب الكونية التي عرفتها البرشية بعمر مليار سنة".
وأضافت" :إن املاسة ستُطرح للمزايدة عر اإلنرتنت من  3إىل
 9فراير ،وستقبل العملة املشفرة وسيلة للدفع".
وتــأيت هــذه الخطــوة عقــب بيــع ماســة وزنهــا  101قــرياط أطلــق
عليهــا اســم (املفتــاح  ،)10138وكانــت أغــىل جوهــرة عــىل
اإلطاق اشرتيت بالعمات املشفرة عند بيعها العام املايض.
وبيــع الحجــر الــذي يشــبه شــكله الكمــرى مقابــل مــا يعــادل 12
مليو ًنــا و 300ألــف دوالر ،بعــد أن أعلــن البائــع باملــزاد قبولــه
العــروض بعملتــي البيتكويــن واإليثرييــوم بجانــب طــرق الدفــع
التقليدية.

إعداد /وفاء المهتدي

معركة وقعت يف شعبان سنة 13هـ بني المسلمني
والفرس انترص فيها المسلمون (تتكون من  7أحرف)

ذات السالسل – القادسية – الريموك – اليمامة
– أحد – األحزاب – الزالقة – نهاوند – الخندق–
أجنادين -خيرب – مؤتة – تبوك – بدر – صفني –
حنني – ل – ت
حل الكلمة الضائعة

النمارق

أخبار وتتمات

الجمعة  18جمادى اآلخرة 1443هـ  21يناير /كانون الثاني
Friday 21 January 2022
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F E L E S T E E N O N LI N E

 6وفيات و 1240إصابة جديدة
بكورونا في الضفة وغزة

غزة-رام الله /فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس ،تســجيل  6وفيــات،
و 1240إصابــة جديــدة بـ"كورونــا" بعــد إجــراء
فحصــا مخر ًّيــا ،وتعــايف  362مصا ًبــا يف
6577
ً
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل ال ــ 24ســاعة
املاضية.
وبينــت الــوزارة ،يف تقريــر يومــي للحالــة الوبائيــة،
ّ
أ ّنــه تـ ّـم تســجيل حالــة وفــاة يف قطــاع غــزة ،وحالــة
يف الخليــل ،وحالــة يف بيــت لحــم ،وحالتــني يف
نابلــس ،وحالــة يف رام اللــه والبــرة؛ نتيجــة اإلصابة
بفروس كورونا.
أن اإلصابــات الجديــدة ُســجلت عــىل
وذكــرت ّ
النحو اآليت" :ضواحي القدس  ،62نابلس ،217
طوبــاس  ،27طولكــرم  ،55بيــت لحــم  ،116رام
اللــه والبــرة  ،256الخليــل  ،108قلقيليــة ،14

"القرآن والسنة" تكرم العاملين المتميزين في مراكزها

سلفيت  ،13جنني  ،40أريحا واألغوار  ،38قطاع
غزة ."294
ـأن حــاالت التعــايف الجديــدة
وأفــادت الــوزارة بـ ّ
توزعــت حســب اآليت" :ضواحــي القــدس ،2
نابلــس  ،33طوبــاس  ،10طولكــرم  ،11بيــت لحــم
 ،57رام اللــه والبــرة  ،86الخليــل  ،42قلقيلية ،3
ســلفيت  ،4جنــني  ،21أريحــا واألغــوار  ،8قطــاع
أن نسبة التعايف من فروس
غزة  ."85وأوضحت ّ
كورونــا يف فلســطني بلغــت  % 97.2يف حــني
بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة  % 1.8ونســبة
الوفيات  % 1من مجمل اإلصابات.
ً
مريضــا يف غــرف
ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 58
العنايــة املكثفــة ،فيــا ٌيعالــج يف مراكــز وأقســام
ً
مريضــا،
كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 88
ً
مريضا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
بينهم 24

غزة /نضال أبو مسامح:
نظمــت دار القــرآن الكريــم والســنة يف قطــاع غــزة ،أمــس،
حفــل تكريــم العاملــني املتميزيــن يف مراكزهــا لعــام
.2021
جــاء ذلــك ،يف حفــل نظمتــه دار القــرآن يف قاعــة "قــر
الريــان" ،غــريب مدينــة غــزة ،بحضــور شــخصيات دينيــة
ومجتمعية.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة الــدار عبــد الرحمــن الجمــل،
يف كلمــة خــالل الحفــل :إن الــدار تحتفــي بثلــة رائعــة من
العاملني الذين بذلوا كل جهدهم لخدمة حفظة القرآن.
وأضــاف الجمــل أن النهضــة القرآنيــة نعمــة عظيمــة ومنــة
جليلــة للعاملــني يف املســرة الدينيــة وخدمــة القــرآن
مثنيــا عــىل جهــود العاملــني يف الــدار ملا بذلوه
والســنةً ،
يف العــام املنــرم .و"دار القــرآن الكريــم والســنة"،
تأسســت عــام  ،1992بهــدف تحفيــظ القــرآن الكريــم،
وتدريس أحكام التالوة والتجويد والحديث الرشيف.

جانب من االحتفال

( تصوير  /يارس فتحي )

أهالي "عين كارم" في األردن يطالبون بتزويد المقدسيين بالوثائق الثبوتية
عان /فلسطني:
دعــا أهــايل بلــدة "عــني كارم" الفلســطينية،
األردنيــة عـ ّـان ،أمــس،
املقيمــون يف العاصمــة
ّ
لجنة فلسطني يف الرملان األردين إىل تكثيف
الجهــود الرســمية ل ـ "تزويــد أهــايل حــي الشــيخ
جــراح بالقــدس املحتلــة بــكل األوراق الثبوتيــة
التــي تؤكــد ملكيتهــم ألراضيهــم املهــددة
باملصادرة والهدم".
وناشــد أهــايل البلــدة لجنــة فلســطني النيابيــة
"التدخــل لــدى الحكومــة و"أونــروا" مــن أجــل
تزويــد عائــالت حــي الشــيخ جــراح بالوثائــق،

عــىل خلفيــة هــدم جيــش االحتــالل ،فجــر أول
مــن أمــس ،منــزال يف حــي الشــيخ جــراح لعائلــة
صالحية.
وتعــود أصــول عائلــة صالحيــة إىل قريــة "عــني
كارم" التــي دمرهــا االحتــالل اإلرسائييل ،وهجر
جميع سكانها عام .1948
وأكــد الناشــط فــوزي األعــرج" :مــن حقنــا يف
بلــدة عــني كارم إثبــات وتأكيــد حقنــا يف أرضنــا
يف أطهــر بقعــة بفلســطني املحتلــة ،وهــي
القدس" ،عىل حد تعبره.
وأضــاف لوكالــة "قــدس بــرس"" :املؤامــرات

واملارســات اإلرسائيليــة التهويديــة ،لــن تنــال
منــا ،ونحــن نســعى لتثبيــت حقنــا يف العــودة،
وإبقــاء جــذوة االنتصــار والتحريــر حــارضة يف
نفوس أبنائنا".
وأكد األعرج أن "الخطوات اإلرسائيلية يف حي
الشيخ جراح ،التي تستهدف اإلنسان والبنيان،
لن تثنينا عن مارسنا حقنا يف اسرتاد حقوقنا
كافة".
وس ـ ّلمت وزارة الخارجيــة األردنيــة ،يف نيســان/
أبريل املايض ،عرشات الوثائق وعقود اإليجار
للسلطة الفلسطينية ،التي تثبت ملكية أهايل

في 2021

"الصحة" تجري  6.3ماليين فحص مخبري و 715ألف صورة طبية
غزة /فلسطني:
أفــادت وزارة الصحــة يف غــزة ،بــأن طواقمهــا
املخريــة أجــرت أكــر مــن  6.3ماليــني فحــص
مخــري ،يف عــام  ،2021مــن خــالل أقســام
املختــرات وبنــوك الــدم املوزعــة عــىل
املشايف واملراكز الصحية يف القطاع.
وذكــر تقريــر صــادر عن وحدة نظــم املعلومات
الصحيــة يف الــوزارة ،أمــس ،أن مختــرات
املستشــفيات أجــرت مــا يزيــد عــىل  5ماليــني
فحــص مخــري ،يف حــني أجــرت مختــرات

مراكــز الرعايــة األوليــة أكــر مــن  515ألــف
فحص.
وبينــت أن مختــر الصحــة العامــة أجــرى يف
العــام أكــر مــن  46ألــف فحــص مخــري،
وأجرت أقسام الباثولوجي نحو  15ألف فحص
مخــري ،يف حــني بلــغ مجمــوع الفحوصــات
التــي أجرتهــا بنــوك الــدم نحــو  55ألــف فحــص
مخري.
مــن جانــب آخر ،أفادت وحــدة التصوير الطبي
يف الوزارة ،بأن طواقمها املوزعة عىل املرافق

الصحية ،قدمت نحو  715ألف خدمة تصوير
طبي ،يف .2021
وأوضحــت الوحــدة يف تقريــر صــادر عن وحدة
نظــم املعلومــات الصحيــة ،أن طواقمهــا أجــرت
 562ألــف صــورة أشــعة عاديــة ،و 38ألــف
صورة أشعة مقطعية ،و 18.5ألف صورة رنني
مغناطيــي ،و 3آالف صــورة أشــعة ملونــة،
و 91ألــف صــورة باملوجــات فــوق الصوتيــة
"ألرتاســاوند" ،و 635صــورة خاصــة بــأورام
الثدي ،إضافة لـ 1400صورة طبية للفكني.

لجنتان برلمانيتان تتفقدان مركزي إصالح وتأهيل غزة والشمال

غزة /فلسطني:
زارت لجنتا "الداخلية واألمن والحكم املحيل"
و"القانونيــة" يف املجلــس الترشيعــي ،مركــزي
"إصــالح وتأهيــل الكتيبــة" يف محافظــة غــزة،
و"إصــالح وتأهيــل أبــو عبيــدة" يف محافظــة
الشال.
وشــارك يف الزيــارة كل مــن ،رئيــس لجنــة
الداخليــة النائــب مــروان أبــو راس ،ورئيــس
اللجنــة القانونيــة النائــب محمــد فــرج الغــول،
والنــواب مشــر املــري ،وأحمــد أبــو حلبيــة،
وســامل ســالمة ،ويونــس أبــو دقــة ،ومحمــد
شــهاب ،يف حــني كان يف اســتقبالهم مديــر
مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة املقــدم وائــل
الحســني ،ومدير مركز إصالح وتأهيل الشــال
املقدم محمد أبو اللنب.

وأوضح النواب أن هذه الزيارة التفقدية جاءت
لالطمئنــان إىل الوضــع العــام يف الســجون
والعالقــة مــع النيابــة ،واملحاكــم ،ونقابــة
املحامــني ،والصليــب األحمــر ،والحقوقيــني،
واالســتاع لحاجــات النــزالء والتعــرف إىل
أحوالهــم وظروفهــم والخدمــات املقدمــة لهــم،
مؤكديــن دور الســجون يف إصــالح وتأهيــل
النزالء.
واســتمع النــواب للصعوبــات واملعوقــات التــي
تعانيهــا الســجون ،واعديــن مبتابعتهــا وحلهــا،
ومثمنــني جهودهــم املبذولــة داخــل الســجون
لتأهيل النزالء للمجتمع.
مــن جانبهــم ،اســتعرض مديرو الســجون طبيعة
العمل داخل مراكز اإلصالح والتأهيل ،وأوضاع
النــزالء ،مشــرين إىل أنهــم يعملــون وفــق خطــة

معــدة مسـ ً
ـبقا مــع املؤسســات والجهــات ذات
العالقة ضمن برامج متنوعة للتعامل مع النزالء
واالرتقــاء بهــم منهــا :محــو األميــة ،والتعليــم
املــوازي ،وحفــظ القرآن ،والــدورات التثقيفية،
واملحــارضات الدينيــة والتوعوية واالجتاعية،
وغرها.
وبينــوا أنهــم يعملــون دور ًّيــا باملتابعــة الطبيــة
للنــزالء ،ومتابعــة املشــكالت االجتاعيــة
لهــم ومعالجتهــا ،مؤكديــن أن مراكــز اإلصــالح
والتأهيــل مفتوحــة دا ً
مئــا لجميــع املؤسســات
الحقوقية لزيارتها واالطالع عىل أوضاع النزالء،
وللجــان اإلصــالح للمســاهمة يف حــل مشــاكل
النزالء .وتفقد النواب أقسام النزالء ،واستمعوا
لهــم ،واعديــن مبتابعــة ملفاتهــم وقضاياهــم
وهمومهم مع الجهات ذات العالقة.

الصحفي ظاهر... :
وقــال ظاهــر لوكالــة "صفــا" إنــه فوجــئ بهــذا
الحكــم ،وأن آخــر مــا كان يتوقعــه أن يصــدر
حكم بإدانته بتهمة كهذه.
يومــا لــدى جهــاز
٣٥
يذكــر أنــه اعتقــل ملــدة
ً
األمــن الوقــايئ يف آب /أغســطس ،٢٠٢٠
قبــل اإلفــراج عنــه بكفالــة ،وخضــع بعدهــا
لعرش جلسات محاكمة.
ووجهــت لظاهــر تهــم ثــالث هــي :نــرش
معلومــات تثــر النعــرات العنريــة عــن
طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة ،ونقــل أخبــار
مختلفــة بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــال
املختلفــة بقصــد إثــارة الفــزع ،والــذم الواقــع
عىل السلطة.
واســتطاعت مجموعــة "محامــون مــن أجــل
العدالــة" أن تحصــل لــه عــىل قــرار بــراءة بحق
التهمتــني األوىل والثانيــة ،يف حــني أديــن
بالتهمة الثالثة.

حــي "الشــيخ جــراح" مبدينــة القــدس املحتلــة
ملمتلكاتهم.
وأوضحــت "الخارجيــة" األردنيــة يف حينــه أنــه
"تبـ ّـني قيــام وزارة اإلنشــاء والتعمــر األردنيــة
سابق ًا بإبرام عقود تأجر وحدات سكنية لعدد
من أهايل الشيخ جراح يف عام ."1956
وأشارت يف بيان إىل أن "الوثائق تحتوي عقود
إيجار ومراســالت وســجالت وكشوفات بأساء
املســتأجرين ،ونســخة مصدقــة مــن االتفاقيــة
بــني وزارة اإلنشــاء والتعمــر ووكالــة األونروا عام
."1954

ووصلــت عائــالت "الشــيخ جــراح" إىل الحــي
بعــد نكبــة عــام  ،1948وأقامــت فيــه باالتفــاق
مــع الحكومــة األردنيــة (حكمــت الضفــة الغربيــة
مبــا فيهــا القــدس حتــى  ،)1967ووكالــة
األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني
الفلسطينيني.
ويبلــغ عــدد املنــازل الفلســطينية ،املهــدد
ســكانها بالرتحيــل ملصلحــة الجمعيــات
االســتيطانية 28 ،عقــا ًرا يقطنهــا نحــو 500
فلسطيني.
وشيدت هذه املنازل عام  ،1956بعد عامني

االحتالل يفرج عن النائب أحمد مبارك بعد اعتقال إداري  8أشهر

رام الله /فلسطني:
أفرجــت ســلطات االحتــالل ،مســاء أمــس،
عــن النائــب يف املجلــس الترشيعــي أحمــد
عبــد العزيــز مبــارك من مخيــم الجلزون ،بعد
اعتقال إداري استمر  8أشهر.
واعتقلت قوات االحتالل النائب مبارك يف
 23مايــو  2021بعــد اقتحــام منزلــه يف بلدة

بيتونيــا القريبــة مــن رام اللــه وســط الضفــة
الغربية.
وأمــى النائــب مبــارك ( 60عام ـ ًا) نحــو
 6ســنوات يف ســجون االحتــالل خــالل
اعتقــاالت متفرقــة ،ويعــد أحــد وجهاء مدينة
رام الله.
ويعــد أحــد مبعدي مرج الزهور عام ،1992

وقــد حصــل عــىل شــهادة البكالوريــوس مــن
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس.
عمــل النائــب مبــارك يف ســلك الرتبيــة
والتعليــم ،وشــغل منصــب رئيــس ديــوان
محكمة رام الله الرشعية.
وفاز يف االنتخابات الترشيعية عام 2006م
عن محافظة رام الله.

بـ 3مليارات يورو..

االحتالل يوقع صفقة لشراء  3غواصات من ألمانيا
النارصة /فلسطني:
أعلنــت حكومــة االحتــالل أنهــا وقعــت
اتفاقــا مــع حــوض بنــاء الســفن األملــاين
"تنســكروب" ،لــرشاء ثــالث غواصــات
متطورة لسالح البحرية اإلرسائييل.
وقالــت صحيفــة "ميكــور ريشــون" العريــة
عــىل موقعهــا اإللكــرتوين أمــس :إن "توقيع
االتفاقيــة تــم يف حفــل قصــر أقيــم يف مقــر
وزارة الدفــاع اإلرسائيليــة ،بعــد ســنوات مــن
املفاوضات".
وأوضحــت الصحيفــة أن االتفاقيــة تتضمــن
إنتــاج ثــالث غواصــات متقدمــة ،وتعــد مــن
أكــر الغواصــات تطــور ًا يف العــامل ،مــن
سلســلة جديــدة تســمى "ديكــر" ،وتبلــغ
قيمتها حوايل ثالثة مليارات يورو ،مشــرة
إىل أنــه ســيتم تســليم الغواصــة األوىل

للجيــش اإلرسائيــيل يف غضــون تســع
سنوات.
ً
ووفقــا لــوزارة الحــرب اإلرسائيليــة؛ فــإن

الحكومــة األملانيــة ســتمول جــز ًءا مــن
االتفاقيــة ،مــن خــالل منحــة خاصــة ،بنــاء
عــىل اتفــاق ســابق مــرم بــني (إرسائيــل)
وأملانيا عام .2017
كــا تتضمــن االتفاقيــة الجديــدة عقــد
رشاء متبــادل تصــل قيمتــه إىل أكــر مــن
 850مليــون يــورو ،وتشــمل مشــرتيات
مــن الصناعــات اإلرسائيليــة ،مبــا يف ذلــك
معــدات عســكرية ،تصــل قيمتها إىل مئات
ماليني اليوروهات.
وتعقيبــا عــىل االتفاقيــة؛ قــال وزيــر الحــرب
اإلرسائيــيل بينــي غانتــس" :أكملنــا هــذا
الصبــاح رشاء ثــالث غواصــات عملياتيــة

االحتالل يصيب شابني ...
وأكــد ظاهــر أن مســار التحقيــق معــه طيلــة
ً
متامــا عــن
مختلفــا
35يومــا مــن اعتقالــه كان
ً
ً
قضيــة ذم الســلطة ،وكانــت األمــور واضحــة
ومل يثبت ضده أي تهمة.
وقــال :إن "التهــم الثــالث التــي أحاكــم عليهــا
أضيفــت مللــف التحقيــق يف اليــوم األخــر
مــن اعتقــايل ،وكنــت أعتقــد أنهــا وضعــت
فقط لترير طلب النيابة متديد توقيفي".
وأضــاف ظاهــر" :كنــت أعتقــد أن تهمــة ذم
الســلطة هــي مجــرد تهمــة شــكلية ،إذ مل
أســمع ســابقا أن أحــدا أديــن بهــا وحكــم عليه
بالسجن بسببها".
وبني أن محكمة صلح نابلس أصدرت قرارها
خــالل جلســة النطــق بالحكــم التــي عقــدت
ـخصيا ،إذ مل
الخميــس ،التــي مل يحرضهــا شـ
ً
يكن يتوقع أن يصدر عنها حكم بالسجن.
وأكد ظاهر أنه تقدم باستئناف عىل الحكم.

مــن اتفــاق وزارة اإلنشــاء والتعمــر األردنيــة،
و"أونــروا" إلنشــاء  28وحــدة ســكنية يف حــي
الشيخ جراح.
وعقــدت الــوزارة األردنيــة ،اتفاقــات فرديــة
مــع األهــايل إلقامــة مســاكن لهــم يف الحــي،
و"تعهــدت مبوجــب االتفاقيــات أن يتــم
تفويــض ملكيــة الوحــدات الســكنية وتســجيلها
بأسائهم".
وتزعــم جاعــات اســتيطانية أن املنازل أقيمت
عــىل أرض كانــت مملوكــة ليهــود قبــل عــام
 ،1948وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

طريقني فرعيني بسواتر ترابية وحجارة.
إىل ذلــك أخطــرت ســلطات االحتــالل أمــس ،بهــدم
منــزل عائلــة األســرين الشــقيقني غيــث وعمــر أحمــد
ياســني جــرادات ،يف بلــدة الســيلة الحارثيــة غــرب
جنني.
وكانــت قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــقيقني غيــث
وعمر يف العرشين من شهر كانون األول املايض.
إىل ذلــك ،اقتحــم مســتوطنون ،أمــس ،املســجد
األقــى املبــارك ،بحراســة مشــددة مــن رشطــة
االحتالل اإلرسائييل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف القــدس ،بــأن
عــرشات املســتوطنني وطــالب املعاهــد التوراتيــة
اقتحموا األقى ،من جهة باب املغاربة ،عىل شكل
طقوسا تلمودية يف باحاته.
مجموعات ،وأدوا
ً
ويتعرض املســجد األقى القتحامات املســتوطنني
بحايــة قــوات االحتــالل عىل مدار األســبوع باســتثناء
يومــي الجمعــة والســبت ،عــىل فرتتــني صباحيــة

عاملية املستوى".
وأضــاف" :تنضــم عمليــة رشاء الغواصــات
ـت
إىل سلســلة مــن الخطــوات ،التــي ترشفـ ُ
بالرتويــج لهــا يف العــام املــايض بتجهيــز
وتعزيز جيش الدفاع ،عر رشاء أرساب من
طائــرات الهليكوبــرت ،والطائــرات املقاتلــة،
وطائــرات التــزود بالوقــود ،واألســلحة
األخــرى ،لالســتعداد التشــغييل ملواجهــة
التحديات يف جميع الساحات".
ويــأيت توقيــع االتفاقيــة يف الوقــت الــذي
تســتعد فيــه حكومــة االحتــالل للتصويــت
عــىل تشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية يف
قضيــة رشاء غواصــات وقطــع بحريــة أخــرى،
كان رئيــس الحكومــة الســابق ،بنيامــني
نتنياهو ،صدق عليها من دون التشــاور مع
الجيش.

"هنية" ...
ومســائية ،يف محاولــة لتغيــر األمــر الواقــع باألقــى،
زمانيا.
ومحاولة تقسيمه
ًّ
واعتقلــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس 4 ،شــبان مــن
مخيــم قلنديــا ،وبلــديت الــرام وبيت عنــان بعد اقتحام
منازلهم.
وأفــادت مصــادر محليــة لوكالــة "وفــا" ،بــأن قــوات
االحتــالل اعتقلــت نــزار أبــو شــلبك من مخيــم قلنديا،
ومرشــد ومنصــور الشــوامرة مــن الــرام شــال مدينــة
القــدس ،وعبــد الحكيــم ربيــع مــن بيــت عنــان شــال
غــرب املدينــة .واعتقلــت قــوات االحتالل فجر أمس،
ثالثــة مواطنــني من بلــدة قباطية جنوب مدينة جنني.
وذكــر منتــر ســمور مديــر نــادي األســر يف جنــني
لوكالــة "وفــا" أن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــاب
نبيــل عبــد القــادر خزمييــة ووالــده ،والشــاب معتصــم
كميل ،وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم
والعبــث مبحتوياتهــا ،مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات
بني الشبان وقوات االحتالل.

بهــذه الحالــة املتقدمــة ،وبالجهــات املشــاركة فيــه ،ملــا يحتويــه مــن كتب
وقيمــة تخــدم األجيــال وتســاهم يف بنــاء الوعي".وقــال هنية" :إن
متنوعــة ّ
مرشوعا حضار ًيا ،وتعمل عىل بناء اإلنسان املفكر الحر".
قطر تبني
ً
موضحــا أن "كل مــن يدخــل قطــر يشــعر باالرتيــاح ومبــدى حــرص
وأضــاف
ً
القيادة القطرية عىل بناء اإلنسان والثقافة".
وتابــع هنيــة" :نحــن أمــام منــوذج حضــاري يعمــل عــىل بنــاء دولــة مثقفــة
وحضارية ،وبناء الوعي واملجتمع الحر".
والخميــس املــايض ،انطلقــت يف قطــر ،فعاليــات الــدورة ال ــ 31ملعــرض
الدوحــة الــدويل للكتــاب تحــت شــعار "العلــم نــور" ،مبشــاركة  37بلــدا
و 430نارشا من مختلف أنحاء العامل.
وافتتح املعرض رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل
ثــاين ،وتســتمر فعالياتــه حتــى  22يناير/كانــون الثــاين الجــاري يف مركــز
الدوحة للمعارض واملؤمترات ،وفق ما أفاد به مراسل األناضول.
و ُيعــد معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب مــن أقــدم وأكــر معــارض الكتــب
الدوليــة التــي تقــام يف الخليــج ،وكانــت االنطالقــة األوىل لــه عــام 1972
تحــت إرشاف دار الكتــب القطريــة ،وكان يقــام كل عامــني ،ومنــذ 2002
أصبح يقام كل عام.
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انقالب قطار بعد خروجه عن
مساره يف والية إنديانا األمريكية

"سبايس إكس" تطلق ()49
قم ًرا اصطناع ًّيا لخدمة
إنترنت فائق السرعة

إنديانا /وكاالت:
خــرج قطــار عــن مســاره يف واليــة إنديانــا بالواليات املتحــدة األمريكية،
وترسب زيت التشحيم ووقود الديزل.
ما تسبب يف حريق صغر،
ّ
وأكــدت إدارة مطافــئ البلــدة عــدم تســجيل أي إصابــات برشيــة ،وعدم
وجــود خطــر يهــدد الســكان ،يف حــني مل يحــدد التحقيــق بعــد أســباب
الحادث.
ونقلــت قنــاة (دبليــو آر يت يف) املحليــة لقطــات مأخــوذة مــن طائــرة
دون طيــار "درون" أظهــرت الفــوىض التــي أحدثتها املقطورات الســت
املنقلبة عى السكة الحديدية ،وظهرت بعضها ّ
مهشمة.
محمــل بالبضائــع تابــع لرشكــة
ووقــع الحــادث بعــد أيــام مــن خــروج قطــار ّ
(يونيــون باســيفيك) عــن مســاره بالقرب من لــوس أنجلوس ،إذ خرجت
 17مقطورة عن مسارها.
ومل تسـ ّـجل أي إصابــات خــالل الحــادث ،ومــا زالــت الرشطــة تحقــق يف
األمر.
وأفــادت وســائل إعــالم محليــة أن الصناديــق امللقــاة عــى الســكة مل
تكن ســبب انحراف مســار القطار ،إذ تتمكن عجالت قطارات البضائع
الثقيلة من سحقها.

واشنطن /وكاالت:
أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء األمريكية "سبايس
اصطناعيــا،
إكــس" مجموعــة مــن األقــامر االصطناعيــة تضــم  49قمـ ًـرا
ًّ
مــن طــراز "ســتارلينك" ،لتوفــر خدمــة اإلنرنــت الفائــق الرسعــة
للمستخدمني يف جميع أنحاء العامل.
وقالــت الرشكــة يف بيــان" :إن صــاروخ "فالكــون  "9أطلــق مــن مركــز
كنيدي للفضاء بوالية فلوريدا األمريكية".
وقــد هبــط الجــزء األول مــن الصــاروخ املتعــدد االســتخدام بنجاح ،بعد
تسع دقائق من إطالقه ،يف منصة عامئة يف املحيط األطليس.
يذكــر أن مجموعــة "ســتارلينك" لألقــامر االصطناعيــة تخصــص لتغطيــة
الكرة األرضية كلها بشبكة اإلنرنت الرسيع ،بفضل نرش عدد كبر من
األقــامر االصطناعيــة يف مــدار األرض ،وال يزيــد وزن كل قمــر صناعــي
عى  500كيلوغرام.
وبــدأ تنفيــذ هــذا املــرشوع يف  22فرايــر /شــباط  ،2018وأطلــق أول
تابعا ملنظومته يف مايو /أيار .2019
قمرا ً
ً 60

انتقادات حادة على مواقع التواصل
االجتماعي البنة وزير التنمية مجدالين
رام الله-غزة /أدهم الرشيف:
أثــارت مشــاركة نــدى مجــدالين ابنــة وزيــر
التنميــة االجتامعيــة يف حكومــة رام اللــه
أحمــد مجــدالين ،يف جلســة لألمــم املتحــدة
بصفتهــا مديــرة ملنظمــة "ايكوبيــس" املتهمة
بالتطبيــع إىل جانــب مديــر الفــرع اإلرسائيــيل
للمنظمــة ،انتقــادات واســعة عــى مواقــع
التواصل االجتامعي.
ووجــه رواد هــذه املواقــع البنــة الوزيــر تهمــة
التواطــؤ مــع ســفر دولــة االحتــالل اإلرسائييل
لألمــم املتحــدة ،إذ دعــت إىل التعــاون
اإلقليمــي ملحاربــة تغــر املنــاخ بواســطة مــا
يعرف بـ"الصفقة الخراء الزرقاء".
وكتــب منســق حركــة املقاطعــة ""BDS
محمــود نواجعــة يف حســابه يف موقــع "فيــس
بوك"" :تحالف ندى مجدالين جلعاد أردان.
يف جلســة األمــم املتحــدة تحدثــت نــدى
مديــرة منظمــة ايكوبيــس التطبيعيــة بجانــب
املديــر للفــرع اإلرسائيــيل عن التلــوث البيئي
عــى شــواطئ قطــاع غــزة يف فيديــو ســابق،
حملــت املســؤولية لالنقســام الســيايس
الفلســطيني ،وضعــف وتوقــف محطــات

التكريــر دون أي ذكــر أو تحميــل مســؤولية
لالحتالل".
وأضــاف" :هــذه املــرة تدعــو مجــدالين إىل
صفقــة خــراء زرقــاء ،وهــو مــا حذرنــا منــه
ً
سابقا ويتيح التطبيع مع دول عربية وإفريقية
بواسطة مشاريع تعتمد عى تقنيات زراعية
مــن االحتــالل ،إضافــة إىل أنهــا تعــد نفســها
واإلرسائيليني من رشكائها األكر شجاعة".
وأشــار نواجعــة إىل تريحــات أردان
يف الجلســة ذاتهــا ،التــي قــال فيهــا" :إن
الفلســطينيني يعلمــون أوالدهــم الكراهيــة
ومقاطعتنــا ونحــن نعلــم أوالدنــا التســامح
والتعــاون والدليــل منظمــة ايكوبيــس" عــى
حد زعمه.
وكانــت حركــة مقاطعــة (إرسائيــل) عـ َّـدت يف
وقت ســابق ما تقوم به ابنة أحمد مجدالين،
ً
أيضــا األمــني العــام لجبهــة
الــذي يشــغل
النضــال الشــعبي" ،يتجــاوز التطبيــع بالتــورط
الكامــل يف التغطيــة عــى جرائــم االحتــالل
ضــد شــعبنا ،واالنســجام مــع خيانــة األنظمــة
العربيــة االســتبدادية التــي ترفضهــا وتحاربهــا
شعوب املنطقة العربية".

وكتبــت صاحبــة حســاب " "halasroorعى
تويــر" :مبعــوث االحتــالل مبجلــس األمــن
أحــر معــه حجـ ًـرا ألقــي عــى املســتوطنني
ليــرشح اعتــداءات الفلســطينيني ويــرر
قتــل ملقــي الحجــارة! يف املقابــل ،تحدثــت
نــدى مجــدالين مديــرة منظمــة ايكوبيــس
التطبيعية ،يف نفس الجلســة بجانب املدير
للفــرع اإلرسائيــيل جلعــاد أردان وتدعــو إىل
صفقة خراء زرقاء".
وعــدت مشــاركة نــدى مجــدالين يف
جلســة األمــم املتحــدة بحضــور ممثــل عــن
اإلرسائيليــني ،فرصــة تتيــح التطبيــع مــع دول
عربيــة وإفريقيــة مــن خــالل مشــاريع تعتمــد
عى تقنيات زراعية من االحتالل.
وكتبت نور عودة ،من رام الله ،عى حسابها
يف "فيــس بــوك"" :مجلــس األمــن يدعــو
املديــرة الفلســطينية واملديــر اإلرسائيــيل
ملؤسســة ايكوبيــس (الســالم البيئــي) للمــرة
الثانية يف أقل من  ٣سنوات".
وقــال نــور يف منشــورها" :يــا عمــي شــو
هالرومانسية هاي؟ شو هاألداء املييز هاد؟
شو هاد؟!".

"المواطن الجزائرية" تصدر عددها الثاين عن األسير "ناصر أبو حميد"
الجزائر /فلسطني:
أصــدرت صحيفــة املواطــن الجزائريــة أمــس،
عددهــا الثــاين الخــاص عــن األســر نــارص أبــو
صحيا بالــغ الخطورة
وضعــا
حميــد ،الــذي يواجــه
ً
ً
يف مستشفى "برزالي" اإلرسائييل.
وأفــاد أمجــد النجــار مدير دائــرة العالقات العامة
واإلعــالم يف نــادي األســر بصــدور العــدد الثاين
مــن صحيفــة املواطــن الجزائريــة ،حيــث ســبق
أن نــرشت الصحيفــة عددهــا األول األســبوع
املــايض ،وتضمــن العــدد مشــاركات كثــرة
وتقاريــر تســلط الضــوء عــى تاريــخ عائلــة أبــو
حميد النضايل.

وأوضــح النجــار أن ثــورة التضامــن يف اإلعــالم
الجزائــري حــول قضيــة أرسانــا التــي ينفذهــا
ويــرشف عليهــا خالــد عــز الديــن مســؤول ملــف
األرسى يف اإلعــالم الخارجــي ويف ســفارة
فلســطني يف الجزائــر ،تســهم بدرجــة عاليــة يف
إيصــال صــوت األرسى ،وتســليط الضــوء عــى
قضيتهــم ،ومــا يتعرضــون لــه مــن إجــرام مــن قبــل
االحتالل.
وأضــاف أن الكثــر مــن املواقــع العامليــة ويف
أوروبــا تتابــع هــذه األخبــار عــر ترجمــة فوريــة
للتقاريــر باللغــة الفرنســية واإلنجليزيــة وهــذا
ضمن برنامج تدويل قضية األرسى.

بــدوره أفــاد خالــد عــز الديــن بــأن العــدد الخــاص
باألســر نــارص أبــو حميــد ،تضمــن عــرشات
املشــاركات لنخبــة مــن الكتــاب واألدبــاء
واألكادمييــني والصحفيــني الفلســطينيني ،ومــن
املحررين ،إضافة إىل أخبار وتقارير ملؤسسات
إنســانية وحقوقيــة ،التــي جــاءت جميعهــا لتؤكــد
حقارة الجرائم اإلرسائيلية املرتكبة بحق األرسى
املرىض يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
وبــدأ العــدد بافتتاحيــة مميــزة بقلــم الكاتــب
واألديــب "مصطفــى النبيــه" بعنــوان الفــدايئ
وجعا ويســترخ
األســر "نارص أبو حميد" ينئ ً
الرشفاء لنجدته.

دراسة تكشف عن ارتباط بين هرمونات
ما قبـل الــوالدة والصـــداع النصفـــي
كاليفورنيا /وكاالت:
كشــفت دراســة جديــدة للمعلومــات الجينيــة
والبيئيــة ،مــن أكــر قاعــدة بيانــات يف العــامل
عــن التوائــم ،أن مســتويات الهرمونــات يف
الرحــم قبــل الــوالدة قــد تكــون مرتبطــة بخطــر
اإلصابــة بالصــداع النصفــي يف مرحلــة الحقــة
من العمر ،بعد البلوغ.
وأشــارت الدراســة إىل أن العوامــل الجينيــة
املتعلقــة بخطــر اإلصابة بالصــداع النصفي قد
تختلف بني الرجال والنساء.
ً
ووفقــا للنتائــج التــي توصــل إليهــا فريــق بحثــي
يف "جامعــة كاليفورنيــا ســان دييغــو" ،ونرشت
يف  16ديســمر /كانــون األول الحــايل يف
دوريــة "فرونتــرز إن بــني ريرستــش"؛ إن خطــر
اإلصابــة بالصــداع النصفــي يف وقــت الحــق
مــن الحيــاة ال ُيفرس بالكامــل بالرجوع للعوامل
الوراثية.
وســجل الفريــق ً
أيضــا اختالفــات يف املخاطــر
الجينيــة للصــداع النصفــي التــي تعتمــد عــى

الجنــس ،مــع وجــود أدلــة عــى وجــود جينــات
مختلفة تؤثر باملخاطر لدى النساء والرجال.
والصــداع النصفــي حالــة عصبيــة شــائعة تؤثــر
بأكــر مــن  12%مــن ســكان العــامل ،وتســبب
حادا
آالمــا شــديدة .يعــاين املصابــون
ً
صداعا ًّ
ً
غالبــا ،وتزيــد احتامليــة إصابــة النســاء بهــذه
ً
تقريبا مقارنة بالرجال.
الحالة سبع مرات
ً
وتظهــر الدراســة ً
أيضــا للمــرة األوىل أن بيئــة
هرمــون مــا قبــل الــوالدة قــد تســهم يف خطــر
اإلصابــة بالصــداع النصفــي ،وعــى الرغــم
مــن انتشــار مــرض الصــداع النصفــي مل تكــن
العوامــل التــي تســهم يف حــدوث اإلصابــة بــه
مفهومــة جيـ ًـدا ،لكــن مــع البيانــات املتاحة يف
أكــر ســجل للتوائــم يف العــامل؛ كانــت هنــاك
فرصــة فريــدة للتحقيــق يف العوامــل التــي
تســهم يف االختالفــات بــني اإلنــاث والذكــور،
يف مستويات اإلصابة بالصداع النصفي.
ويقول الباحث الرئيس" :نتائج دراستنا مهمة،
ألنــه كلــام زاد فهمنــا للعوامــل التــي تســهم يف

اإلصابــة بالصــداع النصفــي ،خاصــة الفــروق
بــني الذكــور واإلنــاث؛ زادت الفــرص لتحســني
الرعايــة الرسيريــة والقــدرات التشــخيصية
والتدخــالت العالجيــة لــكل املصابــني مــن
الرجال والنساء".
وقد يســبب الصداع النصفي (الشــقيقة) أ ً
ملا
إحساســا ً
ً
نابضــا ،وعــاد ًة مــا يقتــر
نابضــا أو
ً
وغالبــا مــا يصحبــه
عــى أحــد جانبــي الــرأس،
ً
غثيــان وقــيء وحساســية مفرطــة للضــوء
والصوت.
وميكــن لنوبــات الصــداع النصفــي أن تســبب
أ ً
أياما ،وميكن أن تصل
ملا
ً
شديدا ساعات ،أو ً
شــدتها إىل التعــارض مــع مامرســة األنشــطة
اليوميــة ،وقــد تحــدث أعــراض تحذيرية ُتعرف
باألورة قبل الصداع أو معه .وميكن أن تشتمل
األورة عــى اضطرابــات بريــة ،مثــل ومضــات
ضوئيــة ،أو ُبقــع عميــاء ،أو اضطرابــات أخــرى،
مثل الشــعور بتنميل يف أحد جانبي الوجه أو
يف الذراع أو الساق وصعوبة يف التحدث.

( )4مشروبات صحية تنظف الكبد طبيع ًّيا
نيودلهي /وكاالت:
الكبــد مــن أهــم أعضــاء الجســم ،ألنــه مســؤول
عــن مجموعــة واســعة مــن الوظائــف ،منهــا
التخلــص مــن الســموم وتنظيــم املغذيــات
وتنشــيط اإلنزميــات ويفــرز العصــارة الصفــراء،
التــي تســاعد عــى تعزيــز الهضــم والتمثيــل
الغــذايئ ،ولهــذا هــو الســبب يف أن العنايــة
املناســبة بالكبــد مهمــة جـ ًّـدا للحفــاظ عــى
صحتنــا العامــة ،حســب مــا نــرشه موقــع "إنــدي
تيفي فود".
وينصــح استشــاري التغذيــة روبايل داتا ببعض
املرشوبــات الصحيــة التــي تســاعد عــى
التخلــص مــن الســموم ،مــا يســهم يف تعزيــز
عملية تطهر الجســم بســهولة ،ما يدعم صحة
الكبد.
مــرشوب القهــوة أحــد أكر املرشوبات شــعبية
يف جميــع أنحــاء العــامل ،وتــرشح العديــد
مــن الدراســات أن تنــاول القهــوة بالجرعــات
الصحيحــة ميكــن أن يســاعد عــى تعزيــز صحــة
الكبد.

ويوضــح داتــا أن نتائــج إحــدى الدراســات
التجريبيــة أظهــرت أن تنــاول القهــوة بكميــات
معتدلــة يســاعد يف الواقــع عــى الحفاظ عى
خاليا من األمراض.
الكبد ً
ويبــني أن تنــاول القهــوة يقلــل مــن ترســب
الدهــون يف الكبــد مــع زيــادة قــدرة مضــادات
األكســدة مــن طريــق زيــادة إنتــاج الغلوتاثيــون،
وهو أحد مضادات األكسدة القوية.
ويشــر داتــا إىل أن الشــاي األخــر والتامريــن
الرياضيــة يســاعدان عــى تعزيــز صحــة الكبــد،
إذ توصلــت دراســةُ ،أ جريــت عــى جــرذان
املختــر ،إىل أن تنــاول مســتخلص الشــاي
األخــر أدى إىل التخلــص مــن العنــارص
الغذائيــة ا ُ
ملصنعــة بشــكل مختلــف ،كــام أن
الجسم تعامل مع الطعام بشكل أفضل.
كام تحدث عن شاي الكركم ،الغني
مبضادات االلتهاب التي تدعم
عملية التخلص من السموم
من طريق زيادة إنتاج
اإلنزميات،

ويساعد ً
أيضا عى تعزيز الدورة الدموية يف
الجسم ،ما يعزز صحة الكبد بشكل أكر،
تبعا إلفادة "داتا".
ً
ويوضــح أن مــن الخيــارات الشــمندر (البنجــر)
الــذي يحتــوي عــى مســتويات عاليــة مــن
مضــادات األكســدة والعنــارص الغذائيــة ،مثــل
حمض الفوليك والبكتني والبيتالني والبيتني،
كــام يتميــز بتوفــره كميــة كافيــة مــن األليــاف
واملنغنيز والبوتاسيوم وفيتامينات ( Aو.)C
ويقــول داتــا" :تســاعد هــذه العنــارص الغذائيــة
التــي يوفرهــا الشــمندر بشــكل أكــر عــى
تحســني تدفــق العصــارة الصفــراء ،مــا يســاعد
عى إزالة النفايات السامة من أجسامنا".

