
القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
عشــرات  اإلســرائيلي  االحتــال  قــوات  أصابــت 
المواطنيــن بالرصــاص واالختناق فــي مواجهات 
لاســتيطان،  مناهضــة  فعاليــات  قمــع  خــال 
بمناطــق متفرقــة في الضفــة الغربيــة المحتلة 
وخاصة في بلــدة "بيتا" جنوب نابلس، واعتقلت 
دهــم  حمــات  خــال  المواطنيــن  مــن  عــدًدا 
وتفتيــش وماحقــة. ففــي نابلــس، أصيــب عدد 
المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص  المواطنيــن  مــن 
بالمطاط، والعشرات باالختناق خال مواجهات 
مــع قــوات االحتــال فــي بلــدة بيتا وقريــة بيت 
دجن.وأفــاد اإلســعاف والطــوارئ فــي الهــال 
األحمــر بنابلس بــأن طواقم اإلســعاف تعاملت 

مــع 4 إصابات بالرصــاص المعدني وإصابة 
بحروق، و21 حالة اختناق بالغاز، 
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)Apa(    قوات االحتال اإلسرائيلي تعتدي على المواطنين في أثناء تظاهرة منددة باالستيطان في مسافر يطا بالضفة المحتلة أمس

الدوحة/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
الجيــل  أن  بــدران  حســام  حــاس  اإلســامية 
الفلســطيني الجديــد يلتــف حــول خيــار املقاومــة، 
وشــعبنا يثــق بقادتهــا، وال يؤمــن مبــروع أوســلو 

املشــؤوم. واعترب بدران يف ترصيح صحفي أمس 
أن فــوز الكتلــة اإلســامية بانتخابــات مجلــس طلبــة 
جامعــة بــر زيــت بــرام اللــه لــه أبعــاد كبــرة يف هــذا 

الجنــرال  مــروع  أن  مضيفــا  التوقيــت، 
أن  للشــبان  أراد  دايتــون  كيــث  األمريــي 

أكرث من 30 ألف ُمَصلٍّ أدوا الجمعة يف رحابه

خطيــب األقصــى يحـث 
أبناء شعبنا عىل شد الرحال 

والربـــاط فــــي باحاتـــه
القدس املحتلة/ فلسطني:

املســجد  يف  الجمعــة  صــاة  مصــل  ألــف   30 مــن  أزيــد  أدى 
األقــى املبــارك، رغــم تشــديدات االحتــال العســكرية يف 

األوقــاف  دائــرة  وقالــت  ومحيطهــا.  املحتلــة  القــدس 
اإلســامية: إن أكــر مــن 30 ألــف مصــل متكنــوا مــن 

دعوات للنفري العام لصد "مسرية 
األعالم" وتكثيف الرباط يف األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــت أوســاط فلســطينية إىل النفــر العــام بتكثيــف شــد الرحــال إىل املســجد 
األقى ودعم مرابطيه وعدم تركهم وحدهم يف مواجهة االحتال اإلرسائييل 
االســتيطانية  الجمعيــات  تعتــزم  التــي  األعــام"  "مســرة  وصــد  ومســتوطنيه، 

تنظيمها نهاية الشهر الجاري يف القدس املحتلة.
وشــدد "تجمــع حــراس القــدس يف فلســطني" و"الحــراك الشــبايب" أمــس عىل 
"مســرة  أن  مؤكديــن  القــدس،  يف  التهويــد  ذراع  وقطــع  االســتنفار  وجــوب 

األعــام" لــن متــر. وقــال التجمــع إنــه ال صــوت يعلــو يف القــدس فــوق 
صــوت املرابطــني، مضيفــا أنــه "بالثبات واملقاومة ســتبقى رايتنا هي 

الرشق يرحب بمواقف مالزييا وفزنويال 
المساندة للقضية الفلسطينية

الدوحة/ فلسطني:
والحكومــات  الــدول  مبواقــف  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رحبــت 

الداعمة للشعب الفلسطيني.
وأشــاد عضــو املكتــب الســيايس لحــاس عــزت الرشــق، يف ترصيــح، أمــس، 
مبوقــف رئيــس الــوزراء املاليــزي إســاعيل يعقــوب، خــال اجتاعــه بالرئيــس 
األمريــي جــو باديــن، "حيــث حثــه فيــه عــىل أن تكــون اإلدارة األمريكيــة شــفافة 
وصادقــة يف التعامــل مــع حقــوق الشــعب الفلســطيني ورصاعــه مــع االحتــال 

اإلرسائيــيل". وجــدد الرشــق اعتــزاز حــاس مبواقف ماليزيا الرســمية 
واألقــى،  والقــدس  لفلســطني  االنتصــار  يف  املرفــة  والشــعبية 

بعد شهرين من احتجازه

تشييع الشهيد 
محمد أبو القيعان 

منفــــذ عمليــــة 
بئـــــــــر السبـــــــــع

النارصة/ فلسطني:
شــيع يف مدينــة بــر الســبع املحتلــة جنــويب 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  املحتلــة،  فلســطني 
 34( القيعــان  أبــو  غالــب  محمــد  الشــهيد 

عاًما( منفذ عملية بر السبع البطولية.
وجــرت مراســم التشــييع يف بلــدة حــورة يف 
الســبع، بعــد منتصــف الليــل، وســط رشوط 
التشــييع  يف  وشــارك  مقيــدة.  إرسائيليــة 

أرسة الشهيد أبو القيعان، وبتواجد 
مكثــف لقوات االحتال اإلرسائييل 

العفو الدولية: 
رفض )إرسائيل( 

التحقيق بقتل 
أبو عاقلة انتهاك 

للقانون الدويل
رام الله/ فلسطني:

عــدم  إّن  الدوليــة:  العفــو  منظمــة  قالــت 
يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  جيــش  تحقيــق 
أبــو  شــرين  الصحفيــة  قتــل  ظــروف جرميــة 

عاقلة انتهاك للقانون الدويل.
ترصيــح،  يف  الدوليــة،  املنظمــة  وأضافــت 

عــدم  )إرسائيــل(  قــرار  أّن  أمــس، 
عاقلــة  أبــو  مقتــل  يف  التحقيــق 

مصاب بزنيف يف الدماغ

المقدســي نـــادر الرشيــف.. 
جريــــح غائـــب عــن الوعــي 
تعتقلـــه قـــوات االحتـــالل

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:
الريــف،  نــادر  املقــديس  الشــاب  بإصابــة  )إرسائيــل(  تكتــِف  مل 

متاًمــا  مغيبــا  جعلتــه  جــًدا،  حســاس  مــكان  يف  برصاصــة 
عــن الوعــي، وآثــرت أن تعتقلــه داخــل مستشــفى )شــعاري 

رام الله- غزة/ محمد عيد: 
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني انتهاء أعال املؤمتر الوطني 

ونائبــه  أحمــد ســعدات  العــام  األمــني  انتخــاب  باســتكال  الثامــن 
جميــل مزهــر وأعضــاء املكتــب الســيايس، الــذي شــهد واللجنــة 

عضويتهــا،  يف  واســعًا  تجديــدًا  العامــة  املركزيــة 
الجبهــة  وقالــت  فيهــا.  الســاحات  جميــع  وشــامًا 

غزة/ رامي رمانة: 
العــال  قضايــا  يف  مختصــون  نقابيــون  قــال 
االحتــال  ســلطات  اشــراط  إن  واقتصاديــون: 
تحويــل أجــور العــال الفلســطينيني العاملــني يف 
الداخل املحتل عرب البنوك، الهدف الرئييس منه 

هــو الرقابــة عــىل التدفقــات النقديــة إىل املناطــق 
الفلســطينية، وقيــاس حجــم تأثرهــا عــىل الســوق 
املحــيل، معربيــن عــن تخوفهــم يف الوقــت نفســه 

املاليــة  العــال  حقــوق  تتعــرض  أن  مــن 
البتــزازات سياســية إرسائيليــة كــا يحــدث 

غزة/ نور الدين صالح:
شــّكلت معركة ســيف القدس التي خاضت غارها 
العــام  أيــار  مايــو/  شــهر  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
االقــراب  محطــات  مــن  مهمــة"  "محطــة  املــايض، 
مــن التحريــر وإنهــاء معانــاة الفلســطينيني املهجريــن 
 ،1948 عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  مــن 

للنكبــة  الـــ74  وفــق مراقبــني. ويتزامــن إحيــاء ذكــرى 
عــىل  عــام  مــرور  مــع  العــام،  هــذا  يف  الفلســطينية 
معــادالت  رســخت  التــي  القــدس،  ســيف  معركــة 
وقواعــد اشــتباك جديــدة مــع االحتــال اإلرسائيــيل 

املقاومــة  قــّوة  يستشــعر  بــات  الــذي 
غــزة، عنــد محاولتــه  الفلســطينية يف قطــاع 

"سيف القدس".. محطة مهمة عىل 
طريق تحويل النكبة إىل تحرير فلسطني

أثر "سيف القدس" سيستمر لسنوات

بدران: الجيل الجديد يلتف حول المقاومة 
واالحتالل يعيش إرباًكا حقيقيا بالضفة

وقفة يف خان يونس إسناًدا للمرضبني

اإلداريـــون يواصلــون 
مقاطعـــة محاكـــم 
االحتالل لليوم الــ140

رام الله/ فلسطني:
تفاصيــل  عــن  النقــاب  "زلــوم"  عائلــة  كشــفت 
املحســوبني  األرسى  مــن  مجموعــة  اعتــداء 
عــىل  "عوفــر"  داخــل ســجن  "فتــح"،  عــىل حركــة 
الوفــاء اإلســامية يف جامعــة  ابنهــا مناظــر كتلــة 
برزيــت، معتصــم زلــوم. وقالــت العائلــة، خــال 

رام الله/ فلسطني:
رأى عضــو قيــادة إقليــم الخــارج يف حركــة حــاس 
عبــد الجبــار ســعيد، أن "الفــوز الســاحق" للكتلــة 
وفــاء  "يؤكــد  برزيــت،  جامعــة  يف  اإلســامية 
الطلبــة للمقاومــة وللشــهداء، وانتصارهــم  أبنائنــا 

للمســجد األقــى والقــدس، اللذيــن مّثــا شــعار 
املرحلــة". وقــال ســعيد، يف ترصيــح، أمــس: إن 
هــذه املحطــة االنتخابيــة الهامــة، مبــا متثلــه مــن 

عــىل  دليــل  خــر  وطلبتنــا،  شــبابنا  وعــي 
وأصالتــه،  الفلســطيني  شــعبنا  حيويــة 

رسائل التهديد واالعتقاالت.. 
وسائل لم تمنع الكتلة من اكتساح 

مقاعد مجلس طلبة "بريزيت"
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

تفاجأت الناشــطة فادية الربغويث من رام الله، برســالة نصية عرب هاتفها 
املحمــول مــن رقــم إرسائيــيل، تتضمــن تحذيــًرا مــن توجــه نجلهــا 
للتصويت لصالح الكتلة اإلسامية يف انتخابات مجلس الطلبة 

سعيد: انتخابات "بريزيت" أثبتت وفاء 
الطلبـــة الفلسطينييـــن للمقاومــة

االحتالل يحتجز 16 مليار دوالر منذ 1970

نقابيون يحذرون من تعرُّض حقوق 
العمال الفلسطينيني البزتازات إرسائيلية

أردوغان يبحث مع فنلندا طلب عضوية الحلف

روسيا تستعد إلنشاء قواعد عسكرية 
ع الناتو غرب البالد لمواجهة توسُّ

حماس تهنئها وتعترب انتخاباتها دليل حيويتها الثورية

ا  انتخاب أحمد سعدات أميًنا عامًّ
للجبهة الشعبية وجميل مزهر نائًبا

طالبت بلجنة تحقيق فصائلية داخل السجون

عائلة "زلوم" تكشف تفاصيل اعتداء عائلة "زلوم" تكشف تفاصيل اعتداء 
أرسى "فتح" عىل ابنها يف "عوفر"أرسى "فتح" عىل ابنها يف "عوفر"

 مؤتمر صحفي لعائلة زلوم في مدينة رام الله أمس        )فلسطين(

1515

1515

مستوطن يدعس طفاًل 
رشق نابلس وآخرون 

يواصلون تجريف أراٍض 
واالعتداء عىل األهايل

عشــــــــرات اإلصابـــــات برصـــــاص االحتــــــالل 
فــــي مواجهـــات ضــــد االستيطـــان بالضفــة
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بعد شهرين من احتجازه
تشييع الشهيد محمد 

أبو القيعان منفذ 
عملية برئ السبع

النارصة/ فلسطني:
شيع يف مدينة برئ السبع املحتلة جنويب فلسطني 
املحتلة، مساء أول من أمس، الشهيد محمد غالب 
الســبع  بــرئ  عمليــة  منفــذ  عاًمــا(   34( القيعــان  أبــو 

البطولية.
وجــرت مراســم التشــيع يف بلــدة حــورة يف الســبع، 
بعد منتصف الليل، وسط رشوط إرسائيلية مقيدة.

القيعــان،  أبــو  الشــهيد  أرسة  التشــييع  يف  وشــارك 
وبتواجــد مكثــف لقــوات االحتــال اإلرسائيــي التــي 
منعت املواطنني من االقرتاب من مقربة السقاطي 

يف البلدة.
واستشهد أبو القيعان يف 22 مارس/ آذار املايض، 
بعــد أن نفــذ عمليــة بطوليــة يف برئ الســبع أدت لقتل 

4 مستوطنني.
حــورة"،  "ثانويــة  يف  ســابق  مــدرس  القيعــان  وأبــو 

ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

حاخام إرسائييل: التطبيع بني السعودية و)إرسائيل( مسألة وقت

االحتالل يزعم إحباط 
تهريب 4 آالف رصاصة 

إىل الضفة
النارصة/ فلسطني:

إحبــاط  اإلرسائيــي،  االحتــال  جيــش  وزارة  زعمــت 
محاولــة تهريــب نحــو أربعــة آالف رصاصــة مــن عيــار 
إىل   48 عــام  املحتلــة  األرايض  مــن  ملــم،   5.56

شامل الضفة الغربية، عند معرب "ريحان".
وأوضحــت الــوزارة، يف بيــان، أمــس، أن مواطَنني من 
الداخــل املحتــل وصــا مــن وادي عــارة إىل الجانــب 
اإلرسائيــي مــن املعــرب، وأثــارا الشــكوك بــني الجنــود 
أربعــة  عــى  العثــور  تــم  ســيارتهم  تفتيــش  وبعــد 
صناديــق مرسوقــة تابعــة للجيــش فيهــا قرابــة أربعــة 

آالف رصاصة.
وإحالــة  الذخــرة  عــى  التحفــظ  تــم  أنــه  وأكــدت 

املواطنني إىل التحقيق.

الرشق يرحب مبواقف 
ماليزيا وفنزويال املساندة 

للقضية الفلسطينية
الدوحة/ فلسطني:

والحكومــات  الــدول  مبواقــف  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رحبــت 
الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشــاد عضــو املكتــب الســيايس لحــامس عــزت الرشــق، يف ترصيــح، أمــس، 
مبوقــف رئيــس الــوزراء املاليــزي إســامعيل يعقــوب، خــال اجتامعــه بالرئيس 
األمريــي جــو باديــن، "حيــث حثــه فيه عى أن تكون اإلدارة األمريكية شــفافة 
وصادقــة يف التعامــل مــع حقــوق الشــعب الفلســطيني ورصاعه مــع االحتال 

اإلرسائيي".
وجــدد الرشــق اعتــزاز حــامس مبواقــف ماليزيــا الرســمية والشــعبية املرشفــة 

يف االنتصار لفلسطني والقدس واألقىص، ورفضها التطبيع مع االحتال.
وأعرب عن تقديره لترصيحات الرئيس الفنزويي نيكوالس مادورو، يف أكرث 

من مناسبة، والتي حيا فيها فلسطني ومدينة القدس.
وأوضــح أن هــذه املواقــف مــن شــأنها أن تفضــح سياســة ازدواجيــة املعايــر 
والكيــل مبكيالــني التــي تنتهجهــا بعــض الــدول، وعى رأســها اإلدارة األمريكية 

يف التعامل مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه املرشوعة.
باتجــاه  والضغــط  واألدوار،  املواقــف  هــذه  تعزيــز  رضورة  إىل  الرشــق  ودعــا 
ويعــّري  االحتــال  يفضــح  عاملــي،  عــام  رأي  وتشــكيل  منهــا  املزيــد  حشــد 
حقيقتــه اإلرهابيــة، وينصف شــعبنا الفلســطيني ونضالــه املرشوع، يف انتزاع 

حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها.

هل ُتسِقط جنازة الصحفية أبو عاقلة حكومة بينيت – البيد؟ 

أكثر من 30 ألف ُمَصلٍّ أدوا الجمعة في رحابه
خطيب األقىص يحث أبناء شعبنا 

عىل شد الرحال والرباط يف باحاته
القدس املحتلة/ فلسطني:

أدى أزيد عى 30 ألف مصل صاة الجمعة يف املســجد األقىص املبارك، 
رغم تشديدات االحتال العسكرية يف القدس املحتلة ومحيطها.

مــن  ألــف مصــل متكنــوا   30 مــن  أكــرث  وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية إن 
الوصول لألقىص وأداء الصاة يف باحاته وداخل املصليات املسقوفة.

وتوافــد آالف املواطنــني مــن القــدس والضفــة وأرايض 48 ألداء صــاة الفجــر 
يف األقــىص والربــاط فيــه، رغــم قيود االحتال العســكرية ومنع جنوده ملئات 

املصلني من الوصول للقدس والصاة يف املسجد.
وحــث خطيــب األقــىص الشــيخ محمــد ســليم عــى رضورة شــد الرحــال إىل 

املسجد والرباط فيه، مؤكدًا أن املوىل عز وجل لن يضيع أجر املرابطني.
وقال الشيخ سليم: "األقىص أقصاكم وعزكم، فكونوا مع قدسكم وأقصاكم، 

ليكتب ربنا لكم أجر الرباط والجهاد".
وأضــاف: "اجعلــوا ثباتكــم ورباطكــم من حســن ظنكم باملوىل؛ ألن الغدو إىل 

األقىص نعمة يتمناها املايني".
وشــدد الشــيخ ســليم عــى رضورة الحــذر مــن مــرسيب العقــارات يف املدينــة 

املقدسة، داعيا إىل عدم السكوت عن الظاملني.

غزة/ نور الدين صالح:
شــّكلت معركــة ســيف القــدس التــي خاضت 
شــهر  يف  الفلســطينية  املقاومــة  غامرهــا 
العــام املــايض، "محطــة مهمــة"  أيــار  مايــو/ 
وإنهــاء  التحريــر  مــن  االقــرتاب  محطــات  مــن 
معاناة الفلسطينيني املهجرين من األرايض 
وفــق   ،1948 عــام  املحتلــة  الفلســطينية 

مراقبني.
للنكبــة  الـــ74  ذكــرى  إحيــاء  ويتزامــن 
الفلســطينية يف هــذا العــام، مــع مــرور عــام 
التــي رســخت  القــدس،  عــى معركــة ســيف 
مــع  جديــدة  اشــتباك  وقواعــد  معــادالت 
يستشــعر  بــات  الــذي  اإلرسائيــي  االحتــال 
غــزة،  قطــاع  يف  الفلســطينية  املقاومــة  قــّوة 
أو  الفلســطينيني  اســتفزاز  محاولتــه  عنــد 

انتهاك حرمة املقدسات اإلسامية.
مايــو  شــهر  مطلــع  ســابقة  ترصيحــات  ويف 
املقاومــة  حركــة  رئيــس  أّكــد  الجــاري، 
يحيــى  غــزة  قطــاع  يف  حــامس  اإلســامية 
الســنوار، أّن "ســيف القدس الذي امتشــقناه 
التحريــر  حتــى  يغمــد  لــن  املــايض  العــام 

والعودة بإذن الله".
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  يقــول 
القــدس"  "ســيف  معركــة  إن  اليف،  حســن 
القضيــة  إعــادة متوضــع جديــد يف  شــّكلت 
البعــض  محــاوالت  بعــد  الفلســطينية، 
الفلســطيني واإلقليم حرف مسارات القضية 

الفلســطينية التجاهــات قــد تؤثــر يف مفهــوم 
العودة.

وأوضح اليف لصحيفة "فلسطني"، أن "سيف 
األحاديــث  بعــض  لتقلــب  جــاءت  القــدس" 
الحلــول  عــى  تراهــن  التــي  الفلســطينية 
الرتقيعية مع االحتال تحت ما ُيسمى "حل 

الدولتني"، ونسيان حق العودة.
القفــز  حاولــت  اإلقليــم  دول  أن  إىل  وأشــار 

عــن القضيــة الفلســطينية باتجــاه التطبيــع مع 
االحتــال تحــت عنــوان "صفقــة القــرن" التــي 
دونالــد  الســابق  األمريــي  الرئيــس  أعلنهــا 
ترامب، "لكن سيف القدس أعادت متوضع 

القضية بشكل آخر".
الوطنيــة  والوحــدة  التاحــم  حالــة  أن  وبــنّي 
وكل الجبهــات الفلســطينية التــي كانــت يف 
بــأن  األول  للمربــع  أعادتنــا  القــدس"  "ســيف 

القضية لها عاقة بالكل الفلسطيني.
الفلســطينية  الجبهــات  "توحيــد  وأضــاف 
أثبــت للعــامل والعــرب أنــه ال ميكــن القفــز عــن 
القضيــة ومــا زال شــعبها مقاومــا ولــن تندثــر، 

وأنها مفتاح السلم والحرب يف املنطقة".
مــن جهتــه أكــد الكاتــب واملحلــل الســيايس 
عبــد اللــه العقــاد، أن معركــة ســيف القــدس 
قّربــت ويّقنــت إميــان الشــعب الفلســطيني 

بالعودة ألراضيه املحتلة.
وقــال العقــاد لصحيفــة "فلســطني"، "هزميــة 
ام أن املقاومة باتت  االحتال واردة، وال ســيّ
متتلــك إمكانيــات تســتطيع من خالها فرض 

معادالت جديدة".
النكبــة الســتذكار  ذكــرى  تعــد  "مل  وأضــاف: 
اآلالم بــل لشــحذ الهمــم إلنهــاء هــذه املعانــاة 
وعليــه  عامــًا،   74 مــدار  عــى  املمتــدة 
التحريــر  أقــرب إلمكانيــة  اليقــني  أصبــح  فقــد 
ســيف  خــال  ذلــك  برهنــت  واملقاومــة، 
القــدس وضّيقــت اآلمــال عــى أي مســارات 

أخرى".
وشــدد عــى أن "ســيف القــدس محطــة مهمة 
وأصبحت حارضة ومستقبًا لتشكيل الواقع 
الســيايس والعقــل، وهــو مــا جعــل الشــعب 
الفلســطيني بــكل أطيافهــا يســتقبل نتائجهــا 

بالتقدير".
مــن  حالــة  يعيــش  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
التخبــط مل يســبق لهــا مثيــل، إذ إن الحديــث 
اإلرسائيــي كان ســابقًا عــن كيفيــة مــد عمــر 
الكيــان، لكــن اليوم دولة االحتال تعاين أزمة 

وجود.
"عربــات  منــاورة  االحتــال  تنفيــذ  أن  ورأى 
النــار" دليــل عى حالة التخبط والخوف التي 
يعيشــها االحتــال بكل مســتوياته السياســية 

واألمنية والعسكرية.

"سيف القدس".. محطة مهمة عىل طريق تحويل النكبة إىل تحرير فلسطني

احتراق مركبات لالحتالل من جراء استهدافها بصواريخ المقاومة خالل معركة سيف القدس     )أرشيف(

النارصة/ فلسطني:
غلوبــال  "آيــش  ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  زعــم 
ســتيفن  الحاخــام  الحديثــة"  األرثوذكســية  اليهوديــة 
هــو  والســعودية  )إرسائيــل(  بــني  التطبيــع  أن  بــورغ، 

مجرد "مسألة وقت".
بــورغ  الحاخــام  أمــس: إن  7 العربيــة،  القنــاة  وقالــت 
الــذي زار البحريــن والســعودية مؤخــًرا مع قادة يهود، 
وصــف اململكــة بأنهــا "مذهلــة"، وقــال إنــه رأى مكاًنــا 
يف  الراغــب  األعــامل  مجتمــع  مــع  قدًمــا  "ميــي 

االبتعاد عن النفط، إىل وضع اقتصادي أفضل".
ــع بعد  وأضــاف بــورغ أنــه "يف حــني أن الريــاض مل توقِّ
اتفاقيــات إبراهــام لتطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل(، 

إال أن األشخاص الذين تحدثت معهم يف السعودية 
قالوا إن حدوث ذلك مسألة وقت فقط".

وتابع: "قد يستغرق األمر عامني، إنه مجتمع محافظ، 
وهــم بحاجــة إىل دفــع البــاد إىل األمــام، لكن خاصة 
القــول إن إيــران هــي القضية املشــرتكة للجميع، إنهم 
مــكان  ــا  )إرسائيــل( حقًّ إن  ويقولــون  ينظــرون حولهــم 
ميكننا الحصول فيه عى فائدة اقتصادية''. وأكمل: 
ــا بشــكل علنــي ومؤيــد لـ)إرسائيــل( يف  "كونــك يهوديًّ
اململكة؛ مل يتســبب لنا بأي مشــكلة، إنهم مفتونون 
جًدا مبا يحدث هنا يف )إرسائيل(، وينتظرون -نوًعا 

ما- منا للمي قدًما" حسب تعبره.
عــن  ســنوات  مــدى  عــى  تــرددت  شــائعات  وكانــت 

)إرسائيــل(  بــني  الكواليــس  وراء  مــن  عاقــات  وجــود 
والسعودية، لكن السعوديني نفوا ذلك بشدة.

دولــة  قيــام  أن  مــراًر  ســعوديون  مســؤولون  وأكــد 
أســايس  رشط  هــو  القــدس  عاصمتهــا  فلســطينية 

لتطبيع العاقات السعودية مع )إرسائيل(.
ووقعــت كل مــن اإلمــارات والبحرين منتصف أيلول/

مــع  العاقــات  لتطبيــع  اتفاقــات   ،2020 ســبتمرب 
االحتــال ُعرفــت بـ"اتفــاق أبراهام"، يف حفل رســمي 
العاصمــة  يف  األبيــض  البيــت  حديقــة  اســتضافته 
األمريكية واشنطن. وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات 
ا؛  ــا وإســاميًّ ا عربيًّ التطبيــع التــي القــت رفًضــا شــعبيًّ

لتشمل املغرب والسودان.

النارصة/ األناضول:
قــوات االحتــال اإلرسائيــي  نــال مشــهد اعتــداء 
أبــو  شــرين  الفلســطينية  الصحفيــة  جنــازة  عــى 
عامليــة،  إدانــة  املاضيــة،  قبــل  الجمعــة  عاقلــة، 
قبــل أن تصــل آثــاره إىل داخــل حكومــة االحتــال 

نفسها.
وعــّدت النائبــة مــن حــزب "مرتــس" اإلرسائيــي، 
زعبــي،  رينــاوي  غيــداء  بالحكومــة،  الرشيــك 
التــي  األســباب  بــني  مــن  الجنــازة  عــى  االعتــداء 
دعتهــا إىل ســحب دعمهــا للحكومــة، مــا حّولهــا 

إىل حكومة أقلية.
وكتبــت رينــاوي زعبــي، يف نــص رســالتها: "كان 
ال  املبــارك،  رمضــان  شــهر  املــايض،  الشــهر 
ُيطاق؛ وكانت املشــاهد التي أتت من املســجد 
مــن  أمــام حشــد  األقــىص لرجــال رشطــة عنيفــني 
أبــو  الصحفيــة شــرين  تشــييع جنــازة  املصلــني؛ 
عاقلــة قــد أوصلنــي إىل نتيجــة شــخصية واحــدة 
وجــود  دعــم  بإمــكاين  يعــد  مل  أكــرث؛  ال  فقــط؛ 
تحالــف يضايــق بهــذه الطريقة املشــينة املجتمع 

الذي أتيت منه".
وكانــت قــوات االحتــال اعتــدت بالــرب وقنابل 
الدخــان والرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، 
عــى مشــيعي جنــازة أبــو عاقلــة، أثنــاء محاولتهــم 
الخــروج مــن مستشــفى مــار يوســف "الفرنــي"، 

بحي الشيخ جراح بالقدس املحتلة.
التــي  رســالتها  يف  زعبــي"  "رينــاوي  وأشــارت 
وجهتها إىل رئيس الوزراء نفتايل بينيت، ورئيس 
الــوزراء البديــل يائــر البيــد: "لألســف الشــديد، 
ويف األشــهر األخرة وبســبب اعتبارات سياســية 
ضيقــة، فّضــل قــادة التحالــف الحفــاظ عى جانبه 

اليميني وتعزيزه".
وتكــراًرا،  مــراًرا  الحكومــة  قــادة  "آثــر  وقالــت: 
اتخــاذ مواقــف متشــددة وميينيــة بشــأن القضايــا 
األساســية ذات األهمية للمجتمع العريب بأرسه؛ 
الشــيخ  حــي  الصخــرة،  وقبــة  األقــىص  املســج( 
املنــازل  هــدم  واالحتــال،  االســتيطان  جــراح، 
قانــون  وطبعــا  النقــب،  يف  األرايض  ومصــادرة 

املواطنة".
الــذي  لحــزب "مرتــس"  رينــاوي زعبــي،  وتنتمــي 
الفلســطينية  األرايض  يف  االســتيطان  يعــارض 
خافــا  فلســطينية،  دولــة  قيــام  ويؤيــد  املحتلــة، 
ملواقف األحزاب اليمينية والوســطية يف حكومة 

االحتال.
ســحب  أعلــن  أرشت؛  مــا  ضــوء  "يف  وأضافــت: 
ترشيحي ألي تعيني مستقبي، وإنهاء عضويتي 

يف االئتاف".
ويبذل وزير خارجية االحتال يائر البيد، جهودا 
مــع النائبــة رينــاوي زعبــي إلقناعهــا بالعــدول عــن 
مــن  حيــث  للحكومــة،  دعمهــا  بســحب  موقفهــا 

املقرر أن يلتقيها يوم األحد.
ولكنهــا يف حديــث إىل هيئــة البــث اإلرسائيليــة، 
"بشــكل  الجنــازة:  إىل  إشــارة  يف  قالــت  أمــس، 
شــخيص، الصــور التــي رأيتهــا مــن جنــازة شــرين، 
كانت السبب املبارش وراء اتخاذ هذا القرار، مل 
أعــد أتحمــل التمثيــل بــأين أدعم االئتــاف وأوافق 

عى قراراته".
ورفضــت االنتقــادات التــي ُتوّجــه إليها بــأن قرارها 
سيعيد رئيس الوزراء اإلرسائيي السابق بنيامني 

نتنياهو إىل الحكم، عى إثر سقوط الحكومة.
وقالــت: "مــن ســيعيد نتنياهــو إىل ســدة الحكــم 

بينــي(  الدفــاع  )وزيــر  ترصفــات  إمنــا  أنــا،  ليــس 
غانتــس و)وزيــرة الداخليــة إيليــت( شــاكيد، فيام 
األقــىص  باملســجد  املتعلقــة  القضايــا  يخــص 

والقدس".
وأضافت ريناوي زعبي: "قرار دخويل لائتاف، 
العربيــة  بالرشاكــة  تامــة  قناعــة  بســبب  كان 
اإلرسائيليــة  الحكومــة  لألســف  ولكــن  اليهوديــة، 
قــررت أن تتخــذ مواقــف ميينيــة، هــذه الحكومــة 
اليســاري  العــريب وال حتــى  للمجتمــع  ال تســتمع 

اإلرسائيي".
قــوات  اعتــداء  أدانــوا  قــد  العــرب  النــواب  وكان 
ومامرســات  عاقلــة،  أبــو  جنــازة  عــى  االحتــال 
رشطة االحتال يف املسجد األقىص والقدس.

الكنيســت  يف  املشــرتكة  القامئــة  رئيــس  وقــال 
أميــن عــودة، يف تغريــدة عــى تويــرت، "ال وجــود 
للكاهانيــني  ويســمح  الجنــازات  يهاجــم  لتحالــف 
املحظــور(  كاخ  حــزب  داعمــي  مــن  )املتطرفــون 
بالســر يف القــدس، ويعمــق االحتــال وينتهــك 

العرب يف النقب".
الجمهــور رشاكــة، ولكــن  وأضــاف: "يريــد معظــم 
األغلبيــة  تنفصــل  أن  يجــب  ذلــك،  يحــدث  لــي 
مــع  تبنــي  وأن  املتطــرف  اليمــني  عــن  العاقلــة 
الســام  عــى  قامئــة  حقيقيــة  رشاكــة  مجتمعنــا 

واملساواة".
كــام قــال عــودة يف تدوينــة عــى "فيســبوك" إن 
موقــف القامئــة املشــرتكة "واضــح باملطلق، وهو 
أنــه يجــب إســقاط هــذه الحكومــة ألنهــا أجرمــت 
بحــق القــدس أكــرث مــن أي حكومــة منــذ احتــال 

عام 1967".
"ســاندت  الحاليــة:  الحكومــة  أن  وأضــاف 

األقــىص  املســجد  اقتحــام  عــى  املســتوطنني 
متهيــًدا للتقســيم اإلجرامــي أكــرث مــن أي حكومــة 
أهلنــا  هاجمــت  والرشطــة   ،1967 العــام  منــذ 
أكاذيــب  تحــت  بيوتهــم  وهدمــت  النقــب  يف 
)السيطرة( أكرث من أي حكومة منذ انتهاء الحكم 

العسكري".
وتابع عودة: "هذه الحكومة يجب أن تسقط".

ويكتســب موقف القامئة املشــرتكة أهمية كربى 
حال طرح املعارضة برئاسة رئيس الوزراء السابق 

بنيامني نتنياهو مرشوع قانون حل الكنيست.
أغلبيتهــا  البيــد   – بينيــت  حكومــة  وفقــدت 
النائبــة  قــرار  بعــد  املــايض،  الشــهر  بالكنيســت 
دعمهــا  ســحب  ســيلامن  عيديــت  اليمينيــة 
للحكومــة التــي أصبحــت حكومــة أقليــة، بعد قرار 
ريناوي زعبي، وبات يقترص دعمها عى 59 نائبا 

من أعضاء الكنيست الـ 120.
العربيــة  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
يعتــزم  اإلرسائيــي  اليمينــي  "الليكــود"  حــزب  إن 
طــرح مــرشوع قانــون حــل الكنيســت يف الربملــان 

األربعاء املقبل.
حــل  قانــون  مــرشوع  عــى  املصادقــة  أجــل  ومــن 
الكنيســت، فيجــب أن تدعمــه القامئة املشــرتكة 

بزعامة عودة، التي لها 6 مقاعد بالكنيست.
األســبوع  أعلنــت  أن  املشــرتكة  للقامئــة  وســبق 
املــايض أنهــا ســتصّوت لصالــح حــل الكنيســت، 

يف حال طرحه للتصويت.
مــن  عــدد  مــن  اإلرسائيليــة،  الحكومــة  وتتشــكل 
األحــزاب اإلرسائيليــة اليمينيــة والوســطية، إضافة 
إىل حــزب "مرتــس" اليســاري والقامئــة العربيــة 

املوحدة.
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أسئلة إرسائيلية دون 
إجابة عن مهاجمة إيران

وزيــادة  اإلرسائيليــة،  النــار"  "عربــات  منــاورات  انطــاق  مــع 
التهديــدات اإلرسائيليــة لتوجيــه رضبــة عســكرية باتجــاه إيــران، 
أقلعــت طائــرة إرسائيليــة تقــل وزيــر الحــرب بينــي غانتــس إىل 
الواليــات املتحــدة مبــارشة، بزعــم الحديــث عــن الثمــن الــذي 
خاصــة  إيــران،  مهاجمــة  فرضيــة  مــن  االحتــال  دولــة  ســتدفعه 
مــع وصــول محادثاتهــا مــع القــوى العظمى بشــأن إحيــاء االتفاق 

النووي لطريق مسدود. 
مــن الواضــح أن الوفــد اإلرسائيــي يف واشــنطن يعتــزم مناقشــة 
هــذه التحديــات بزعــم أن إيــران قريبــة جــًدا مــن الحصــول عــى 
مواد التقييم الازمة لألسلحة النووية، رغم أنها ال تزال بعيدة 
جًدا عن الحصول عى األسلحة الفعلية، ألنها تتطلب القدرة 
تغلغــل  وجــه  يف  الصمــود  ميكنــه  متفجــر  رأس  تطويــر  عــى 
الفضاء يف الغاف الجوي، وعدم تفككه يف الهواء، ويف هذا 
املجــال سيســتغرق األمــر 9-6 أشــهر، ثــم وقًتــا أطــول المتــاك 

أسلحة نووية.
وبالتــايل فــإن القضيــة النوويــة يف إيــران تــزداد صعوبــة مبــرور 
الوقــت، رغــم أن أفضــل وقــت للهجــوم مــى قبــل عقــد مــن 
الزمــان، وتحديــدا يف عــام 2012 عندمــا كانــت لــدى إرسائيــل 
قــدرات هجوميــة جيــدة يف ذلــك الحــن، ومــن ناحيــة أخــرى مل 

يطور اإليرانيون حينها أنظمة دفاع جوي عالية الجودة. 
النوويــة،  منشــآتهم  بتحصــن  اليــوم  قامــوا  اإليرانيــن  لكــن 
أن  ميكــن  ذلــك  ورغــم  األرض،  أعــاق  يف  جديــدة  ومنشــآت 
يكــون الهجــوم اإلرسائيــي خطــرًا للغايــة، وليــس هنــاك شــك 
يف أن إيــران مدركــة متاًمــا إلمكانيــة الهجــوم، ولذلــك فهي توفر 
إجراءات دفاعية، ومن َثم يصبح التحدي اإلرسائيي عملًيا مع 

مرور الوقت أكرث صعوبة.
طاقتهــا  إيــران  فقــدان  بإمكانيــة  يتعلــق  اإلرسائيــي  الســؤال 
عــام  وســوريا   1981 عــام  العــراق  يف  حــدث  كــا  بالكامــل 
2007، حن استهدفت )إرسائيل( مفاعلها النووي، رغم أن 

تنفيــذ مثــل هــذا الهجــوم عــى إيران ســيكون لــه عواقب بعيدة 
املدى وخطرة، ولذلك يجب التفكر فيه بجدية.

هنــاك الكثــر مــن التداعيــات اإلرسائيليــة األوســع نطاقــًا التــي 
يجب أخذها يف االعتبار، ألن إيران سرتد، وكذلك حزب الله، 
وال أحــد يعلــم مــا الــذي ســيحدث يف منطقــة الخليــج، وكيــف 
ســرتد الواليــات املتحــدة، وأيــن تقــع ســوريا يف هــذه اللعبــة، 
وكل ذلك يشــر أننا أمام عملية معقدة للغاية، وإذا تم اتخاذ 

مثل هذا القرار، فستكون با شك مهمة ودرامية.
يف الوقــت ذاتــه، فــإن التقديــرات اإلرسائيليــة تــرى أن االتفــاق 
النووي، ورغم كل عيوبه، فإن له األولوية، بدال من الذهاب إىل 
املواجهــة العســكرية، رغــم أن الخياريــن ســيئان، حتــى إن أحــد 
اإلرسائيلين وصف املفاضلة بن االتفاق أو الهجوم باالختيار 
بــن "الدمامــل والكولــرا"، لكــن حقيقــة أن إيــران تريــد اتفاقيــة 
ليســت بالــرورة ســيئة لـــ )إرسائيــل(، عــى اعتبــار أن الوضــع 
ليــس دامئــا محصلتــه صفــر، وكل مــا هو جيد لـ )إرسائيل(، فهو 

ليس بالرورة ضار بإيران، والعكس بالعكس.

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

 REHABILITATION OF STORM WATER/ WASTEWATER NETWORKS IMPACTED BY MAY

ESCALATION – GAZA STRIP

>PI-GZ-01995 < 
Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes decisive action against 

the causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We ensure 

families can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire communities 

to be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-political, non-

religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award a supply & 

works Contract for the Rehabilitation of storm water/ wastewater networks impacted by May 

escalation – GAZA STRIP

* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the Gaza Chamber of 

Commerce & Industry or with the Contractors Union. A contractor (minimum 3rd degree) 

specialized in maintenance of public infrastructure networks (water/wastewater and 

stormwater networks) can participate in this bid.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna                                            Logistics Officer

E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org               Phone:  0594799970  

Bidding documents can be collected from above source from May 19th 2022 09:00 AM until 

07th June 2022 12:00 PM. The contractor must send contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the proposed offer’s amount for each 

lot in euros valid for 90 days starting from the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all contractors participating in the biding 

process to attend at the specified time in the tender document.

The deadline for submission of bids by the contractors is 15th June 2022 at 12:00 (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 

reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper and on the 

website, which will be around 1200 ILS)

Mission: Occupied Palestinian 

Territory

للــروط  1.تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــًا 

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــرتيات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسرتدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.أخــر 

2022/05/25 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء

توريد دواء خاص 
بالغسيل الكلوي

)100( شيكل11:00 ص2022/31

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الريبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

إعـادة إعـالن طـرح مـزاد 
تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن تأجــر كافتريــا مبنــى الكرامــة املقابــل ملبنــى 
البلدية عن طريق املزاد العلني من الفرتة 2022/6/1 حتى 2023/5/31 

وذلك بالروط التالية :-
1. ايــداع تأمــن نقــدي يف صنــدوق البلديــة بقيمــة 1000 دينــار ملــن يرغــب 

يف دخول املزاد ويتم اسرتدادها ملن ال يريس عليه املزاد .
2. سيتم عقد املزاد يوم األربعاء املوافق 2022/05/25 الساعة العارشة 

صباحًا يف مقر البلدية. 
3. يقوم من يرسو عليه املزاد باستكال االجراءات ودفع باقي مبلغ املزاد 

نقدًا واال سيصادر قيمة التأمن النقدي ويسقط حقه يف التأجر .
4. يف حالة انسحاب من ريس عليه املزاد يفقد حقه باملطالبة بإرجاع مبلغ  

التأمن النقدي لدخول املزاد. 
5. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانن املعمول بها بالبلدية .

6.مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد. 

7. يلتزم من يريس عليه املزاد مبواعيد العمل حسب التعليات الصادرة عن البلدية .

8.البلدية غر ملزمه بأخذ أعى املبالغ .

رئيس بلدية خان يونس
د. عاء الدين محمد البطة

العفو الدولية: رفض )إرسائيل( التحقيق بقتل أبو عاقلة انتهاك للقانون الدويل العدل: رفض االحتالل 
التحقيق باغتيال 

أبو عاقلة استهانة 
باملجتمع الدويل

غزة/ فلسطن: 
االحتــال  جيــش  رفــض  غــزة،  يف  العــدل  وزارة  اعتــربت 
شــرين  الصحفيــة  اغتيــال  يف  تحقيــق  إجــراء  اإلرسائيــي 
عــى  واضًحــا  دليــًا  "الجزيــرة"،  قنــاة  مراســلة  عاقلــة  أبــو 
مدى اســتهتاره باملجتمع الدويل وعدم اكرتاثه بالقوانن 

الدولية.
مــؤرًشا  يعــد  القــرار  إن  أمــس،  بيــان،  الــوزارة، يف  وقالــت 
كبــًرا عــى عمــق دمويــة االحتال وإجرامــه الذي بات يثر 

غضب األحرار يف كل العامل.
وخاصــة  منهــا  املزيــد  وظهــور  األدلــة  تعاضــد  أن  ورأت 
والتــي  "الجزيــرة"  قنــاة  عرضتهــا  التــي  املصــورة  املقاطــع 
تؤكــد إدانــة االحتــال بشــكل ال مــراء فيه، "جعله يســتخدم 
هــذا األســلوب الخبيــث وميتنــع عــن فتــح تحقيــق، حتــى ال 

يتحمل تداعيات اإلدانة املؤكدة".
ودعــت وزارة العــدل املجتمــع الــدويل ملاحقــة االحتــال 
الجرميــة،  هــذه  عــى  ومحاســبته  وفعــال،  جــدي  بشــكل 
ووقــف املسلســل الدمــوي الــذي ميارســه االحتــال بحــق 

شعبنا الفلسطيني.

رام الله/ فلسطن:
تحقيــق  عــدم  إّن  الدوليــة:  العفــو  منظمــة  قالــت 
جيــش االحتــال اإلرسائيــي يف ظــروف جرميــة قتل 
الصحفية شرين أبو عاقلة انتهاك للقانون الدويل.

وأضافــت املنظمــة الدوليــة، يف ترصيــح، أمــس، أّن 
قــرار )إرسائيــل( عــدم التحقيــق يف مقتــل أبــو عاقلــة 

انتهاك اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل.
نقلــت  األمريكيــة  بــرس"  "أسوشــيتد  وكانــت وكالــة 
عــن مصــدر عســكري أن الجيش حــّدد البندقية التي 
يحتمــل أن تكــون قــد أطلقــت منهــا الرصاصــة التــي 
قتلــت مراســلة "الجزيــرة" أثنــاء تغطيتهــا اإلعاميــة 

يف مخيم جنن.
أفيخــاي  االحتــال  جيــش  باســم  املتحــدث  لكــن 
أدرعــي، قــال "إنــه ال مجــال يف الوقــت الراهــن لفتــح 

تحقيق بشأن ظروف مقتل أبو عاقلة".
الروايــات  مــن  للعديــد  االحتــال  جيــش  وروج 
املتناقضــة؛ للتنصــل مــن املســؤولية، وزعم أن عدم 
وتســليم  مشــرتك  تحقيــق  عــى  الســلطة  موافقــة 
الرصــاص للفحــص الباليســتي، يجعــل مــن الصعــب 

صياغة النتائج النهائية.
وأظهــر مقطــع فيديــو جديــد، أول مــن أمــس، اغتيــال 
الصحفيــة أبــو عاقلــة، وإقــدام االحتــال عــى إطــاق 
النــار عــى عــدد مــن الصحافيــن يف جنــن يــوم 11 

مايو/أيار الحايل.

ا تجّمعت آليات لقوات  ويظهر الفيديو شارًعا فرعيًّ
االحتــال يف نهايتــه، ومتركــز فيــه عــدد مــن القناصة 
الــذي رصخ  أثــار اســتغراب املصــور  بشــكل واضــح 
هــذا  القنــاص..  وهــذا  الجيــش..  "هــؤالء  ســاخًرا: 
تقتحــم  االحتــال  قــوات  "اآلن  مضيفــًا:  القنــاص"، 

مخيم جنن".
املنطقــة التــي تــم التقــاط الفيديــو فيهــا بــدت خالية 
بوضــوح مــن أي مســلح فلســطيني أو غــره، بخــاف 
مــا يزعمــه االحتــال، بينــا يقــف فيهــا الصحافيــون 
أن  حتــى  للعيــان،  واضحــة  بكثافــة  واملراســلون 
محارصيــن؟".  "مــن  الخلفيــة:  يف  ســأل  أحدهــم 
فأجــاب املصــور: "مــا بعــرف مــن محارصيــن"، مــا 

يؤكد الطابع املدين للمجموعة.
الصحافيــن  مــن  عــدد  يتقــدم  أخــرى،  لقطــة  يف 
معداتهــم،  يحملــون  الذيــن  األقــل(،  عــى  )خمســة 
وتحمــل  هويتهــم،  تظهــر  ثيابــًا  جميعهــم  ويرتــدون 
لهويتــه  الكاشــفة  املعتمــدة  اإلشــارات  بوضــوح 
الصحافية؛ يف الشــارع الفرعي حيث تتمركز قوات 
عائــق  أي  رؤيتهــم  وبــن  بينهــا  يحــول  وال  االحتــال 

برصي.
ومــا هــي إال أمتــار قليلــة عــى تقدمهــم يف الشــارع 
مصــور  يلــوذ  تجاههــم،  النــار  إطــاق  يبــدأ  حتــى 
إطــاق  يتكــرر  ثــم  بالهــرب،  وبعــض زمائــه  الفيديــو 
نفســها  املتقدمــة  وتجــد املجموعــة  النــار مجــددًا، 

محــارصة بوابــل الرصــاص املنطلــق مــن جهــة متركــز 
قــوات االحتــال، كــا تظهــر اللقطــات أثنــاء هــروب 
املصــور رصاصــة متــر بالقــرب منــه قبــل أن تصطــدم 

باألرض مثرة بعض الغبار.
ويبدأ رصاخ املصور وبقية الصحافين الهاربن عن 
وجــود إصابــات: "حــدا تصــاوب؟". يلحــظ الجميــع 
ســقوط شــرين عى األرض والتي كانت يف مؤخرة 

املجموعة املتقدمة.
شــرين..  "شــرين..  ورفاقــه:  املصــور  يــرصخ 
ومــن  شــرين  مــن  يطلبــون  إســعاف"،  إســعاف.. 
الصحــايف مجاهــد الســعدي عــدم الحركــة، خشــية 
التعرض مجددًا إلطاق النار، قبل أن يدرك الجميع 
أن شــرين غــر قــادرة عــى الحركــة أصــًا، ومــن غــر 

الواضح إذا ما كانت عى قيد الحياة.
شــرين  ســحب  لحظــات  الحقــة  لقطــات  ووثقــت 
مــن منطقــة إطــاق النــار، مــع تواصــل رصــد الشــارع 
الفرعــي وعــدم القــدرة عــى اجتيازه خشــية التعرض 

إلطاق النار من قوات االحتال.
بالوصــول  لينجــح  راكًضــا  شــخًصا  اللقطــات  وتظهــر 
إىل املجموعــة التــي ســحبت شــرين مــن املنطقــة 
قبــل نقلهــا إىل املستشــفى، يف حــن يكتفــي بقيــة 
زمائهــا عــى الضفــة األخــرى مــن الشــارع بالتحــر 
والــرصاخ، وقــد حــال رصــاص االحتــال بينهــم وبــن 

الوصول إليها.

فــي القــدس املحتلــة.. )إرسائيــل( تحــارب العلــم والتابـــوت
القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:

رشطــة  هجــوم  مشــاهد  أثبتــت 
الشــهداء  جنــازات  عــى  االحتــال 
يــدع  ال  مبــا  املحتلــة؛  القــدس  يف 
)إرسائيــل(  حقيقــة  للشــك،  مجــااًل 
بإعــدام  قواتهــا  تكتفــي  ال  التــي 
إنهــا  بــل  واغتيالهــم  الفلســطينين 
تاحقهــم يف جنازاتهــم، كا حصل 
مع الشــهيدين املقدســيْن مراسلة 
قنــاة الجزيــرة الصحفيــة شــرين أبــو 

عاقلة ومن بعدها وليد الريف.
املصوريــن  عدســات  والتقطــت 
مشاهد صعبة لقمع واعتداء رشطة 
االحتال عى الجاهر املقدسية 
مبدينــة  تشــييعها  يف  املشــاركة 
القــدس، وحاولــت منــع املشــيعن 
مــن رفــع العلــم الفلســطيني، وقوبــل 
حامــي  مــن  كبــر  بصمــود  ذلــك 
تصــدوا  الذيــن  عاقلــة  أبــو  تابــوت 
لقمــع االحتــال ومحــاوالت إســقاطه 

أرًضا.
فشــن  لاحتــال،  ذلــك  يــرُق  ومل 
طالــت  واســعة  اعتقــاالت  حملــة 
املواطنــن  مــن  كبــرة  أعــداًدا 

املقدسين.
استشــهدت،  عاقلــة  أبــو  وكانــت 
الحــايل،  أيــار  مايــو/   11 األربعــاء 
االحتــال  قناصــة  برصــاص 
اإلرسائيي بجنن يف أثناء تغطيتها 
اقتحام املدينة الواقعة يف شايل 
األمــر  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
الــذي أثــار ردود فعــل عــى مســتوى 
أنهــا  فلســطينًيا  ووصفــت  العــامل، 

عملية اغتيال.
وتصعــد )إرسائيــل( مــن اســتهدافها 
كذلــك للعلــم الفلســطيني وتحــاول 
الفعاليــات  جميــع  يف  تنكيســه 
تشــهدها  التــي  والشــعبية  الوطنيــة 
القــدس املحتلــة، يف خطــوة يراهــا 
إلعــان  تباًعــا  تــأيت  أنهــا  مراقبــون 
الســابق  األمريكيــة  اإلدارة  رئيــس 
القــدس  مدينــة  ترامــب،  دونالــد 
عاصمــة لاحتــال، بحســب زعمــه، 
عــى  الــدويل  الصمــت  ولحالــة 
يف  والتهويــد  الهــدم  عمليــات 

املدينة.
قــوات  تطــور الحــق، هاجمــت  ويف 
الريــف  الشــهيد  جنــازة  االحتــال 
خــال  املحتلــة،  القــدس  يف 
تشييعه إىل مثواه األخر يف مقربة 

املجاهدين، االثنن املايض.
تصــدر  الــذي  املشــهد  ونفــس 
التواصــل  ومواقــع  اإلعــام  وســائل 
االحتــال  رشطــة  لقمــع  االجتاعــي 
تكــرر  عاقلــة،  أبــو  الصحفيــة  جنــازة 
الريــف،  الشــهيد  تشــييع  خــال 

املشــيعن  عــى  قــوات  واعتــدت 
والرصــاص  الغــاز  قنابــل  وأطلقــت 
 71 إصابــة  أدى إىل  مــا  املطاطــي، 

من املشيعن.
مــن جهتــه، قــال مديــر مركــز القــدس 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق 
جميــع  أن  شــك  ال  حمــوري،  زيــاد 
شاشــات  عرضتهــا  التــي  املشــاهد 
مواقــع  نشــطاء  وتداولهــا  التلفــاز، 
التواصل االجتاعي، كلها تعرب عن 
منتهــى الســوء لــدى قــوات االحتال 

والوقاحة وفقدانه األخاق أيًضا.
وعــدَّ حمــوري يف ترصيــح لصحيفــة 
"فلســطن"، أن األســوأ كان اقتحــام 
املستشــفيات  االحتــال  قــوات 
يف  املشــاركن  عــى  واالعتــداء 
عمليــات  إن  حتــى  التشــييع، 
املــرىض  مــن  عــدًدا  طالــت  القمــع 

واملمرضن.
وأشار إىل أنه عندما سلم االحتال 
جثان الشهيد املقديس الريف 
لعائلتــه، ســلمها دون رشوط، لكــن 
بكثافــة  االحتــال  رشطــة  وجــود 
كان مفاجًئــا للجميــع، لكــن حشــود 
املشيعن فاجأت االحتال أيًضا.

جنــازات  تشــهد  "دامًئــا  وأضــاف: 
أعــداد  مشــاركة  الشــهداء  تشــييع 
كبــرة مــن املشــيعن خــال ترديــد 
الخاصــة  والهتافــات  الشــعارات 
بالوطن وهذا أمر طبيعي، لكن غر 
الطبيعــي هــو االعتــداء الســافر مــن 

قبل قوات االحتال".
وعــدَّ أن أفعــال االحتــال هــذه كلهــا 
منافيــة لألخــاق والقوانن الدولية، 
وتكشــف انتهاكاتــه اليوميــة للعــامل 
ومــدى الظلــم الواقــع عى الشــعب 

املحتلــة  األرايض  الفلســطيني يف 
وحقيقة صورة االحتال.

للســيطرة  االحتــال  يســعى  وبينــا 
عــى وســائل اإلعــام العاملية -كا 
تشــويه  بهــدف  حمــوري-  يقــول 
اآلن  الفلســطيني؛  الشــعب  صــورة 
الســحر  وانقلــب  العكــس  يحــدث 
عــى الســاحر؛ "فجنازات الشــهداء 
وخاصــة شــرين والريــف أعطــت 
نضــال  عــن  حقيقيــة  صــورة  فعــًا 
يلتــزم  الفلســطيني  الشــعب 
نضالــه، ويحــرتم الشــهداء والصــورة 
الشــنيع  االحتــال  هــي  املعاكســة 
الــذي تتضــح انتهاكاتــه ومارســاته 

للجميع.
الفلســطيني  الشــعب  نجــح  ولقــد 

االحتــال  صــورة  توصيــل  يف 
الحقيقيــة للعــامل مــن خــال الصــور 
مركــز  مديــر  يــرى  كــا  واملشــاهد، 
االقتصاديــة  للحقــوق  القــدس 

واالجتاعية.
ا  ردًّ جــاءت  التــي  ومــن املداخــات 
عــى قمــع املشــاركن يف جنــازات 
والريــف،  عاقلــة  أبــو  الشــهيدين 
عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، 
الحســاب  صاحــب  تســاؤل 
كاتًبــا   "Ahmed Abd Elhady"
"فــن  تويــرت:  عــى  تغريــدة  يف 
)أين( بتوع )املدافعن عن( حقوق 
اإلنســان الــي قرفونــا يف أوكرانيــا؟ 
العقوبــات  فــن  عــادي؟  ده  وال 
واإلدانــة وال مــش شــايفن الوســاخة 

الــي بتحصــل يف جنــازة الشــهيدة 
أبو عاقلة؟".

وغــرد الصحفــي خالــد كريــزم، عــى 
اإلعــام  وســائل  تهافتــت  "تويــرت": 
بــأن  مزاعــم  نقــل  عــى  العربيــة 
باســتخدام  ســتحقق  ")إرسائيــل( 
أبــو  جنــازة  خــال  للعنــف"  قواتهــا 
عاقلــة، وقــد جــاء تأكيــد للخــرب قبــل 
مشــيعي  عــى  باالعتــداء  قليــل 
االحتــال  نهــج  الريــف.  جثــان 
وخيبــات  ومعــروف،  ثابــت 

املتلهفن متتالية.
الحســاب  صاحــب  أمــا 
غــرد   "yaseenizeddeen"
مــن  جنــدي  الغبــاء  "تويــرت":  عــى 
موافقــة  مــن  تفاجــأت  اللــه.  جنــود 
تســليم  عــى  االحتــال  ســلطات 
الريــف  وليــد  الشــهيد  جثــان 
أنهــم  توقعــت  رشوط،  بــدون 
للفلســطينين  سيســمحون  رمبــا 
بتشييعه كا يشاؤون حتى يبيضوا 
صورتهم يف اإلعام. لكنهم ارتكبوا 
نفــس حاقاتهــم يف جنــازة شــرين 

أبو عاقلة وزادوا األمور اشتعااًل.

قوات االحتالل تعتدي على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة في المستشفى الفرنسي بالقدس
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مذكرة حضور 

لدى محكمة صلح غزة .......... املوقرة
يف القضية رقم 2860/ 2021 
يف الطلب رقم 1108/2022 

املستدعية/ غاليه عالء محمد النجار - وتحمل هوية رقم )409317443(
وكيلتهــا املحاميــة/ غديــر محمــد البلبيــي - مــن غــزة الرسايــا عــارة عنــان - 

جوال رقم )0599980444( 
املستدعى ضده/ محمد محمود کامل شملخ - غزة الشيخ عجلني - شارع 

)10( بجوار سوبر ماركت الحارة "مجهول محل االقامة حاليا.
نوع الدعوى/ حقوق  ، قيمة الدعوى/ 1500 دينار أردين، ألف وخمسائة دينار أردين.

)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(
يف القضية رقم 2860/ 2021 - يف الطلب رقم 1108/ 2022 

لــدى  تقــدم  قــد  أن املســتدعي املذكــور  / املذكــور مبــا  إىل املســتدعى ضــده 
محكمــة صلــح غــزة بالقضيــة املرقومة أعاله اســتنادا إىل مــا يدعيه يف الئحة دعواه 
ونظــرا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر 
هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة 
رقم 20 لســنة 2001 وبناءا عىل قرار الســيد قايض محكمة صلح غزة يف الطلب 

رقم 1053/2022 بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة بتاريخ: 20-06-2022 الساعة 
التاسعة صباحا كا يقتيض عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عرش 
يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلك ســينظر 

يف القضية والطلب واعتبارك حارضا. صدر يف 2022-05-19
رئیس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ/ هشام أبو السبح

املوضوع/ مذكرة حلف ميني رشعيه صادر عن 
محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه / محمــد رفيــق عبــد الحليــم مبــدي مــن صفــد وســكان أبــراج العــودة 
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــالد اآلن، يقتــيض حضــورك لهــذه املحكمة يوم 
األحــد املوافــق 2022/06/26م الســاعة التاســعة صباحــًا وذلــك لتحليفــك اليمــني 
الرشعيــة املطلوبــة يف القضيــة أســاس 2022/389 بنــاًء عىل طلب زوجتك املدعية 
ميســاء محمد عبد جارس املشــهورة مبدي من يافا وســكان جباليا واملقيمة حاليا يف 

بلجيكا وكيلها املحامي فارس الربدويل واآليت نصها:
" أقسم بالله العظيم املنتقم الجبار أنه ال صحة ملا ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح 
العقــد الرشعــي املدعيــة ميســاء محمــد عبــد جارس املشــهورة مبدي مــن أنه قد حصل 
بيننــا شــقاق ونــزاع مبــا ال يســتطاع معــه دوام العــرشة وال يقبلــه رشع وال عــرف حيــث أنــه 
بتاريــخ ليلــة يــوم 2018/05/23م ويف ســاعة متأخــرة مــن الليــل ويف بيــت الزوجيــة 
الــذي كنــا نقيــم فيــه الواقــع يف أبــراج العــودة بــرج 08 الدور الرابع حيــث قمت بإيذائها 
قوال وفعال حيث قمت باالعتداء عليها بالســب والشــتم بقويل لها ألفاظ نابيه جارحة 
حضــورك(  حــني  عليهــا  االطــالع  )ميكنــك  الدعــوى  ملــف  يف  ُذكــرت  للحيــاء  خادشــة 
ورضبتهــا بيــدي عــىل أنحــاء مختلفــة مــن جســمها وطردتهــا مــن بيــت الزوجيــة املذكــور 
وبســبب تأخــر الوقــت انتظــرت حتــى الصبــاح وبعدهــا خرجــت بعــد أن كــررت ســبها 
وشــتمها وطــردي لهــا ثــم أخــذت أالحقهــا باالتصــال بهــا وارســال الرســائل لهــا وأن آخــر 
رســائيل لهــا عــىل الواتــس أب كان بتاريــخ 2021/11/15م الســاعة الثامنــة والنصــف 
مســاء مــن جــوايل رقــم 0599400066 عــىل جوالهــا رقــم 0032884661467 وبعــد 
محادثــة بينــي وبينهــا عــىل الواتــس أب باملراســلة وبعــد أن أغلقــت االتصال يف وجهي 
أرســلت لهــا الرســالة املتضمنــة ألفــاظ نابيــه جارحــة خادشــة للحيــاء ُذكــرت يف ملــف 
الدعــوى )ميكنــك االطــالع عليهــا حــني حضــورك( وكان جميــع ذلــك بــدون حــق وال وجه 
رشعــي وأننــي كنــت قاصــدا إيقــاع الــرضر بهــا وايذائهــا قــوال وفعــال بــدون حــق وال وجــه 
رشعــي وال صحــة مــن أنهــا قــد تــرضرت فعــال مــن هــذا االيــذاء القــويل والفعــيل التــي مل 
تعتاده هي وال مثيالتها من النساء وال صحة أنها أصبحت تستحيل معي العرشة بيني 
وبينهــا وانهــا ال تأمــن عــىل نفســها منــي عــىل هــذه الحالــة وقــد  تدخــل رجــال اإلصــالح 
بيننــا إال أنهــم عجــزوا عــن اإلصــالح بيننــا بســبب تعنتــي حيث اســتحكم الشــقاق والنزاع 
بينــي وبينهــا وأصبحــت تســتحيل العــرشة بيننــا عــىل هــذه الحالــة وال صحــة أنــه يخــى 
عليهــا مــن الفتنــة ان تركــت أكــر مــن ذلك وأنه ال يســتطاع معي دوام العرشة عىل هذه 
الحالــة وال صحــة مــن أنهــا قــد طالبتنــي بإزالــة هــذا الــرضر فامتنعت عن ذلــك بدون حق 
وال وجــه رشعــي وال أزال ممســكها لــإرضار بهــا وأننــي مل ألتــق بهــا  كزوجــني حتــى اآلن 
منــذ تاريــخ حادثــة الشــقاق والنــزاع الواقعة بتاريــخ 2018/05/23م  حلفَا رشعيًا "وإن 
مل تحــرض لحلــف اليمــني الرشعيــة املذكــورة يف الوقــت املعــني تعتــرب نــاكاًل أي مقــرًا 

بدعوى املدعية لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/05/18م. 
قايض جباليا الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

إعالن فقد شيك
أعلن أنا املوقع أدناه: محمد خميس ابراهيم نوفل -من سكان غزة -وأحمل 
بطاقــة هويــة فلســطينية رقــم )905335865( بأننــي فقــدت الشــيك الــذي 
واثنــان  )مثامنائــة  دينــار   852 قيمتــه  والبالــغ   10000065 رقــم  يحمــل 
واملســحوب   2022/6/25 بتاريــخ  واملســتحق  أردنيــا(  دينــارا  وخمســون 
عــىل بنــك فلســطني والصــادر مــن حســاب / رشكــة نفط غزة للتجــارة العامة 
مشــتغل مرخــص رقــم )563153089( وتــم البحــث عنــه ومل يتــم العثــور 

فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.
تحريرا بتاريخ  2022/5/19

إعالن للعموم
ُيعلــن مراقــب الــرشكات – أن رشكــة أبنــاء الحــاج ســامل ارحيــم للتجــارة العامة 
وميثلهــا الســيد/ نــداء عــادل ارحيــم رئيــس هيئــة املديرين ووكيلــه املحامي 
األستاذ/ إيهاب الشنطي واملسجلة لدينا تحت رقم 563106772 بتاريخ 

1994/11/8م تقدمت بطلب لتغيري اسم الرشكة إىل
 )رشكة أبناء الحاج سامل ارحيم ورشكاؤهم للتجارة العامة(.

لــذا مــن لديــه اعــراض عــىل اســم الرشكــة أن يتقــدم لــإدارة العامــة لتســجيل 
الــرشكات باعــراض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا اإلعــالن يف 

مكتب مراقب الرشكات بغزة النرص أبراج املقويس 
تحريرًا يف: 2022/5/19م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

مصاب بنزيف في الدماغ
املقديس نادر الرشيف.. جريح غائب عن الوعي تعتقله قوات االحتالل

حماس تهنئها وتعتبر انتخاباتها دليل حيويتها الثورية

ا للجبهة الشعبية وجميل مزهر نائًبا انتخاب أحمد سعدات أميًنا عامًّ

نرص الله: الفلسطينيون 
حسموا خيارهم باملقاومة

بريوت/ فلسطني:
قــال األمــني العــام لحــزب اللــه اللبنــاين حســن نــرص اللــه: إن "رســالة الشــعب 
الفلسطيني أنه مل يعد ينتظر أنظمة عربية وال جامعة عربية وال أمم متحدة، 
بــل حســم خيــاره باملقاومــة". وأوضــح نــرص اللــه يف كلمــة لــه مســاء أمــس أن 
نكبــة 15 مايــو/ أيــار عــام 1948 مل تكــن نكبــة فلســطني فقط، بل كانت نكبة 
كل العرب، وهي حادثة ال تنتهي مصائبها وال آالمها، مجددا تأكيده عىل أن 
"العالقات مع العامل العريب من الثوابت التي ال نقاش فيها، لكن ال يتوهمن 

أحد أن النظام الرسمي العريب قادر عىل مواجهة االحتالل".
ولفــت إىل أن املقاومــة يف لبنــان ســاهمت يف كشــف وتفكيــك الكثــري مــن 

شبكات التجسس اإلرسائيلية بالتعاون مع األجهزة األمنية يف البالد.
وأضــاف أنــه يف ظــل قــدرات املقاومــة فــإن االحتــالل بات محتاًجــا إىل الكثري 

من العمالء وبدأ بالتجنيد بطريقة غري متقنة وغري احرافية.

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
الشــاب  بإصابــة  )إرسائيــل(  تكتــِف  مل 
برصاصــة  الرشيــف،  نــادر  املقــديس 
مغيبــا  جعلتــه  جــًدا،  حســاس  مــكان  يف 
تعتقلــه  أن  وآثــرت  الوعــي،  عــن  متاًمــا 
تســيديك(  )شــعاري  مستشــفى  داخــل 
ته  اإلرسائيــيل الــذي يقــع الجريح عىل َأرِسّ

يف القدس املحتلة.
وكان نادر أصيب برصاصة معدنية مغلفة 
باملطــاط، يف منطقــة الــرأس خــالل قمــع 
االحتــالل العنيــف للمشــاركني يف تشــييع 
جثــان ابــن عائلته الشــهيد وليد الرشيف 
يف القدس املحتلة االثنني املايض، 16 

مايو/ أيار الحايل.
األقــل،  عــىل  شــخصا   71 مــن  أكــر  وكان 
أحدهــم مســعف، أصيبــوا بجــراح متفاوتــة 
إثر قمع قوات االحتالل جنازة وليد، وُنِقل 

بعضهم للمشايف.
املشــيعني  بــني  مواجهــات  واندلعــت 
مقــربة  اقتحامهــا  بعــد  االحتــالل  وقــوات 
جثــان  فيهــا  دفــن  التــي  املجاهديــن 

الشــهيد البالــغ عمــره )22 عاًمــا(، واعتقــل 
توتــر  وســط  املشــيعني  عــرشات  خاللهــا 
منــذ  املحتلــة  القــدس  يف  ســائد  شــديد 
شــريين  املقدســية  الصحفيــة  اغتيــال 
أبــو عاقلــة، مراســلة قنــاة الجزيــرة، خــالل 
تغطيتهــا الصحفيــة الجتياح مدينة جنني، 
صباح األربعاء من األســبوع املايض؛ 11 

مايو/ أيار الحايل.
أن  الرشيــف،  نــادر  الجريــح  عائلــة  وتفيــد 
رصاصــة إرسائيليــة أصابــت نــادر عــن قرب 
يف الــرأس وتحديــًدا منطقــة العــني، نقــل 
ليدخــل  املستشــفى،  إىل  إثرهــا  عــىل 

مبارشة إىل غرف العناية املركزة.
عــىل  الرشيــف  نــادر  الجريــح  ويقبــع 
)شــعاري  مستشــفى  يف  العــالج  ة  أرسَّ
تسيديك( اإلرسائييل، غائٌب عن الوعي 

متاًما.
ويف الســاعات األوىل إلصابته كان أقاربه 
يف املستشفى ينتظرون أخباًرا سارة عنه 
من األطباء لكنهم مل يستمروا كثرًيا بفعل 
مجــيء قــوات االحتــالل واعتدائهــا عليهــم 

وإخراجهــم مــن املستشــفى واإلعــالن عــن 
اعتقال نادر يف املستشفى.

أن  نــادر،  شــقيق  الرشيــف  نائــل  وأفــاد 
شــقيقه يعــاين نزيفــا يف الدمــاغ وكســوًرا 

يف الجمجمة، وجروًحا عميقة يف منطقة 
الرأس والعني.

ونتيجــة هــذه اإلصابــات، فــإن نــادر غائــب 
متاًما ال يدري ما يدور حوله، بسب نائل.
يتــواَن جنــود االحتــالل  نائــل: مل  وأضــاف 
عــن االعتــداء علينــا يف املستشــفى قبــل 
أن يخرجونــا منهــا، واعتــدوا عيلَّ بوحشــية 
يف  صحيــة  مشــكالت  أعــاين  أننــي  رغــم 

منطقة الظهر وغريها.
والقــت جرميــة قمــع جنــازة وليــد وإصابــة 
التواصــل  مواقــع  عــىل  قوًيــا  تفاعــاًل  نــادر 

االجتاعي.
عــىل  صعــب،  فــالح  شــريين  وكتبــت 
حســابها يف تويــر: "نــادر الرشيــف )50 
يقــوم  فالفــل،  كشــك  صاحــب  عاًمــا(، 
كذلك بحفر قبور لعائلته. بحسب شهود 
عيــان، كان قــد انتهــى من دفــن قريبه وليد 
الحــرم  يف  )استشــهد(  الــذي  الرشيــف، 
القــديس. وُأصيب نادر برصاصة مطاطية 
تحــت  هــو  اآلن  االحتــالل.  قــوات  مــن 
العنايــة املشــددة -حالــة خطــرية للغايــة- 

)التابعــة  الرشطــة  وصلــت  ذلــك  ومــع 
لالحتالل( العتقاله".

Memo_  " الحســاب  صاحــب  وكتــب 
حــرب  "هــي  تويــر:  عــىل   "  albelushi
الســيف ضــد الــدم، واملخــرز ضــد العــني، 
أســال  وإن  الســيف  أن  عودناهــم  لكننــا 
الــدم فلــن يجعلــه يركــع، واملخــرز وإن فقــأ 
العــني فلــن يجعلهــا تتخــىل عــن النظر إىل 
القــدس". وأرفــق تغريدتــه بوســم #نــادر_

الرشيف #عني_األقىص.
عــىل  الحلبــي  طلــب  أحمــد  د.  وكتــب 
تويــر: "أبــو نعيم )نادر الرشيف(، الّشــهم 
إال  يوًمــا  انتخينــاه  مــا  الّنخــوة،  صاحــب 
وجدناه حارًضا، من حّبة الفالفل، وشوربة 
العدس حتى أبعد نقطة يف فلسطني، ما 
عرفنــاه إاّل باســا خدوًمــا إلخوانــه، مبــادًرا 

إىل فعل الخري".
والســالمة  الشــفاء  املغــردون  ومتنــى 
صحيــة  بحالــة  يرقــد  الــذي  نــادر،  للجريــح 
الرصاصــة  بفعــل  الوقــت  مبــرور  تراجــع 

اإلرسائيلية.

إدانة لحملة التحريض 
عىل الصحفي "الرمياوي"

رام الله/ فلسطني:
أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" حملة التحريض ضد الصحفي 
عــالء الرميــاوي، مؤكــدة أن مــا يتــم تداولــه مــن مســؤولني وســفراء يتبعــون 
وظيفيا للسلطة برام الله بقصد التحريض والتشهري به يعد جرمية يعاقب 
عليها القانون. ولفتت املجموعة يف بيان لها أمس إىل أنها رصدت خالل 
اليومــني املاضيــني حملــة تحريــض عــىل وســائل التواصــل االجتاعــي بــادر 
إليهــا ســفري الســلطة يف غينيــا وجــرى تداولهــا بشــكل ملحــوظ، مــا اعتربتــه 
تــداواًل لألخبــار الكاذبــة والتحريضيــة ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. 
ودعــت النائــب العــام إىل التحــرك التخــاذ اإلجــراء القانــوين ضــد الســفري 
املذكــور ومــن يتعاطــى مــع هــذا التحريــض، كونــه غــري ُمعفــى مــن املالحقة 
واملساءلة نتيجة ما يرتكبه من سلوك يشكل جرمية يعاقب عليها القانون. 
وأشارت إىل أنها ستخاطب املؤسسات الحقوقية التخاذ موقف ضد هذا 

التحريض املارس بحق الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.

دعوات للنفري العام لصد 
"مسرية األعالم" وتكثيف 

الرباط يف األقىص
القدس املحتلة/ فلسطني:

دعت أوساط فلسطينية إىل النفري العام بتكثيف شد الرحال إىل املسجد 
االحتــالل  مواجهــة  يف  وحدهــم  تركهــم  وعــدم  مرابطيــه  ودعــم  األقــىص 
الجمعيــات  تعتــزم  التــي  األعــالم"  "مســرية  وصــد  ومســتوطنيه،  اإلرسائيــيل 

االستيطانية تنظيمها نهاية الشهر الجاري يف القدس املحتلة.
وشدد "تجمع حراس القدس يف فلسطني" و"الحراك الشبايب" أمس عىل 
"مســرية  أن  مؤكديــن  القــدس،  يف  التهويــد  ذراع  وقطــع  االســتنفار  وجــوب 
األعــالم" لــن متــر. وقــال التجمــع إنــه ال صــوت يعلــو يف القــدس فــوق صــوت 

املرابطني، مضيفا أنه "بالثبات واملقاومة ستبقى رايتنا هي العليا".
كــا دعــا "الحــراك الشــبايب" للحشــد واملشــاركة يف أوســع تظاهــرة شــبابية 
والتجمع عند باب العمود يوم 29 مايو/ أيار الجاري لصد "مســرية األعالم" 
بــدوره، دعــا املرشــح عــن قامئــة "القــدس  وإفشــال مســاعي املســتوطنني. 
موعدنــا" لالنتخابــات الترشيعيــة املعطلــة الناشــط عــاد ريحــان املواطنــني 
إىل تكثيــف شــد الرحــال إىل املســجد األقــىص ودعــم مرابطيــه وعــدم تركهــم 
ترصيــح  يف  ريحــان  واعتــرب  ومســتوطنيه.  االحتــالل  مواجهــة  يف  وحدهــم 
"مســرية  بتنظيــم  للمســتوطنني  االحتــالل  ســلطات  ســاح  أمــس  صحفــي 
األعــالم" داخــل البلــدة القدميــة يف القــدس وســط دعــوات اســتيطانية لهــدم 

قبة الصخرة املرشفة استفزاًزا لشعبنا ولكل عريب ومسلم.
مبقاومــة  ســيواجه  عنــرصي  إرسائيــيل  ســلوك  الدعــوات  هــذه  أن  وأضــاف 
حقيقيــة مــن شــعبنا وقــواه الحيــة عــىل امتــداد الوطــن، وثبــات املرابطــني يف 
ســاحات املســجد األقــىص وعــىل أبوابــه، مشــدًدا عــىل أن مقاومــة شــعبنا 

وثبات املرابطني ستفشل أي محاوالت جديدة لتهويد املسجد املبارك.
فشــلوا مســبقا يف متريــر  االســتيطانية  االحتــالل وجاعاتــه  أن  إىل  ولفــت 
مخططاتهــم التهويديــة بفعــل مقاومــة شــعبنا الباســلة، وتحطمــت مؤامراتهم 

يف معارك البوابات وباب الرحمة وباب العمود.
وكان رئيــس منظمــة "الهافــا" املتطرفــة دعــا املســتوطنني إىل املشــاركة يف 
"مســرية األعــالم" الســنوية املقــررة يف نهايــة الشــهر الجــاري داخــل البلــدة 
القدمية يف القدس، وهدم قبة الصخرة املرشفة داخل املسجد األقىص.

وأعطت سلطات االحتالل املستوطنني الضوء األخرض إلقامة ما تسمى "مسرية 
األعالم" يف 29 مايو الجاري، مروًرا بالحي اإلسالمي وباب العمود يف القدس.

وقفة في خان يونس إسناًدا للمضربين
اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الــ140

رام الله- غزة/ محمد عيد: 
انتهــاء  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  أعلنــت 
أعــال املؤمتــر الوطنــي الثامــن باســتكال انتخــاب 
مزهــر  ونائبــه جميــل  ســعدات  أحمــد  العــام  األمــني 
الــذي شــهد واللجنــة  وأعضــاء املكتــب الســيايس، 
عضويتهــا،  يف  واســعًا  تجديــدًا  العامــة  املركزيــة 

وشاماًل ملختلف الساحات فيها.
وقالت الجبهة الشعبية، يف بيان، أمس، إن أعضاء 
املؤمتر ناقشــوا مبســؤولية عالية الربنامج السيايس 
مــع  الــرصاع  طبيعــة  ضــوء  يف  تطويــرًا  شــهد  الــذي 
االحتالل بكونه رصاعًا شاماًل ومفتوحًا معه، وإعادة 
التأكيــد عــىل حقوقنــا التاريخية كافة يف فلســطني، 

ورفض أي مساومات تنتقص منها.

وســائل  باســتخدام  متســكهم  املجتمعــون  وجــدد 
النضــال السياســية والجاهرييــة والشــعبية والكفاح 
أهدافنــا  تحقيــق  أجــل  مــن  مقدمتهــا  يف  املســلح 

وإلحاق الهزمية بدولة الكيان.
وناقــش املؤمتــر تقريــرًا سياســيًا يســتعرض ويحــدد 
موقفــًا مــن التطورات بني املؤمترين، وإقرار خطوط 
العمل واملهات للمرحلة القادمة، ســيتناولها بيانًا 

سياسيًا شاماًل فيا بعد.
وتنــاول املؤمتــر أيضــا التقريــر الحــزيب والركيز عىل 
املركزيــة،  الحلقــة  باعتبارهــا  التنظيميــة  املســألة 
وإجــراء التعديــالت الرضوريــة عــىل النظام الداخيل 
ملنظاتنــا  امللموســة  التجربــة  إىل  باالســتناد 

الحزبية.

األول  اجتاعهــا  العامــة  املركزيــة  اللجنــة  وعقــدت 
والوفــاء  والتقديــر  التحيــة  ختامــه  يف  ووجهــت 
يف  مواقعهــم  عــن  طواعيــة  تنحــوا  الذيــن  لـ"الرفــاق 
النظــام  نــص  حــال  الذيــن  أو  املركزيــة،  الهيئــات 
والــذي كان متســك  لهــم،  التجديــد  الداخــيل دون 
املؤمتــر باســتمرار وجــوده هــو فتــح أبــواب التجديــد 

يف الهيئات املركزية أمام القيادات الشابة".
جاهــري  إىل  التحيــة  املركزيــة  اللجنــة  ووجهــت 
والضفــة  والقــدس   48 الـــ  يف  الفلســطيني  شــعبنا 
والقطاع والشتات، مؤكدًة متسك الجبهة باستمرار 
النضــال مــن أجــل هويــة شــعبنا املوحــدة، ومــن أجل 

تحقيق أهدافه يف العودة والحرية واالستقالل.
ســجون  يف   2006 عــام  منــذ  معتقــل  وســعدات 

االحتــالل، وميــيض حكــا بالســجن 30 عامــا عــىل 
خلفيــة اغتيــال الشــعبية لوزيــر الســياحة اإلرسائيــيل 

رحبعام زئيفي عام 2001.
حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وتقدمــت 
الشــعبية  الجبهــة  يف  للرفــاق  الخالصــة  بالتهنئــة 
مبناسبة إمتام أعال املؤمتر الوطني العام الثامن.

"بهــذا  أمــس،  التهنئــة،  بيــان  يف  حــاس،  وقالــت 
العــرس الدميقراطــي تؤكــد الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطني حيويتهــا الثوريــة ودورهــا النضايل املمتد 

منذ عقود".
وختمــت: "خالــص األمنيــات بالتوفيــق لألمني العام 
وســويًا  ومعــًا  الســيايس،  املكتــب  وأعضــاء  ونائبــه 

عىل طريق املقاومة حتى التحرير والعودة".

خان يونس/ فلسطني: 
يواصــل نحــو 500 معتقــل إداري 
االحتــالل  ملحاكــم  مقاطعتهــم 
عــىل   140 الـــ  لليــوم  اإلرسائيــيل 
التــوايل، للمطالبــة بإنهــاء سياســة 

االعتقال اإلداري.
وتشكل مقاطعة محاكم االحتالل 
إرباًكا لدى إدارة سجون االحتالل، 
الوفــود  تعريــف  يف  وتســاهم 
األجنبيــة التــي تــزور الســجون كل 
اإلداري،  االعتقــال  بقضيــة  فــرة 
عليهــا  الضــوء  تســليط  وبالتــايل 

ونقلها للعامل.
وعادة ما تتخذ سلطات االحتالل 
إجــراءات عقابيــة ضــد املعتقلــني 
املقاطعــني ملحاكمهــا كالحرمــان 
االعتقــال  وتجديــد  الزيــارة،  مــن 

اإلداري لهم.
قــد  اإلداريــون  املعتقلــون  وكان 
يتمثــل  ــا  جاعيًّ موقًفــا  اتخــذوا 

الشــاملة  املقاطعــة  بإعــالن 
القضــاء  إجــراءات  لــكل  والنهائيــة 
اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة 
اســتئناف،  قضائيــة،  )مراجعــة 

عليا(.
اعتقــال  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
ودون  محاكمــة،  أو  تهمــة  دون 
ملحاميــه  أو  للمعتقــل  الســاح 
باألدلــة،  الخاصــة  املــواد  مبعاينــة 
لبنــود  ورصيــح  واضــح  خــرق  يف 
القانــون الدويل اإلنســاين، لتكون 
الوحيــدة  الجهــة  هــي  )إرسائيــل( 
هــذه  متــارس  التــي  العــامل  يف 

السياسة.
املعتقــل  يتعــرض  مــا  وغالبــا 
االعتقــال  مــدة  لتجديــد  اإلداري 
أكــر مــن مــرة ملــدة ثالثة أشــهر أو 
ســتة أشــهر أو مثانيــة، وقــد تصــل 
أحيانــا إىل ســنة كاملــة، ووصلــت 
ســبع  إىل  الحــاالت  بعــض  يف 

املناضــل  كــا يف حالــة  ســنوات 
عيل الجال.

حركــة  نظمــت  الســياق،  ويف 
وقفــة  يونــس،  خــان  يف  الجهــاد 
لــألرسى  إســناًدا  جاهرييــة 

املرضبني عن الطعام.
الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
الفتات منددة باالعتقال اإلداري، 
إلنقــاذ  بالتحــرك  تطالــب  وأخــرى 

حياة األسري خليل عواودة.
خليــل  املعتقــالن  ويواصــل 
عــواودة )40 عاًمــا( مــن بلــدة إذنــا 
الطعــام  عــن  إرضابــه  الخليــل  يف 
 27( ريــان  ورائــد  الـــ79،  لليــوم 
عاًمــا( مــن قريــة بيــت دقــو شــال 
مدينــة القدس لليوم الـ44، رفضا 

العتقالها اإلداري.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وكانــت 
تدهــور  مــن  حــذرت  واملحرريــن، 
للمعتقلــني  الصحــي  الوضــع 

عواودة وريان.
عــواودة  أن  الهيئــة  وأكــدت 
املحتجــز حاليا يف "عيادة ســجن 
الرملة"، يشــتيك من أوجاع حادة 
الــرأس  يف  وآالم  املفاصــل،  يف 
يف  وضــوح  وعــدم  قويــة  ودوخــة 

املــي،  يســتطيع  وال  الرؤيــة، 
ويتنقل عىل كريس متحرك.

الســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر 
املدنيــة،  املستشــفيات  إىل 
بدعوى إجراء فحوصات طبية له، 
لكــن يف كل مــرة يتــم إعادتــه دون 
إجرائهــا، بذريعــة أنه مل يصل إىل 

مرحلة الخطورة.
بــه  تقــوم  مــا  أن  عــىل  وشــددت 
إجــراءات  مــن  الســجون  إدارة 
عــواودة  املعتقــل  بحــق  تنكيليــة 
مثل الزج به داخل الزنازين ونقله 
املتكرر، ما هو إال وسيلة إلرهاقه 
وبالتــايل  وإنهاكــه،  ا  جســديًّ
التــي  معركتــه  مواصلــة  عــن  ثنيــه 
اعتقالــه  عــىل  احتجاجــا  بدأهــا 

التعسفي.
ريــان  املعتقــل  يواصــل  كــا 
 44 لليــوم  الطعــام  عــن  إرضابــه 
آالم  مــن  ويعــاين  التــوايل،  عــىل 
وضغــط  واملفاصــل  الــرأس  يف 
يف عيونــه، ويشــتيك مــن إرهــاق 
شــديد وتقيؤ بشــكل مســتمر، وال 
عــىل  ويتنقــل  املــي  يســتطيع 

كريس متحرك.
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قراءة يف نتائج 
انتخابات جامعة بريزيت

جامعــة  طــاب  مجلــس  انتخابــات  نتائــج  عكســت 
بريزيت الحالة العامة للمزاج الشعبي الفلسطيني 
الداعم ملرشوع املقاومة، وأظهرت هزمية واضحة 

ا ملرشوع التنسيق األمني. وسقوًطا مدويًّ
الحــايل  الجيــل  عــن  عــّرت  االنتخابــات  نتائــج 
ُحرمــوا االنتخابــات  الذيــن  الفلســطينيني  للشــباب 
الترشيعية بقرار من رئيس الســلطة محمود عباس 
العــام املــايض، وخاصــة أن هــذا الجيــل هــو األكــر 
مترًســا وتحدًيــا لاحتــال والســلطة وسياســتهمها 
الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  القمعيــة 
الغربية، وبنفس الوقت فشل مرشوع الفلسطيني 
الجديد التي قادته الســلطة بالتعاون مع االحتال 
والواليــات املتحــدة عــى الســنوات املاضيــة، عــر 
تعزيــز التنســيق األمنــي مــع االحتــال، وإعــادة بنــاء 
األجهزة األمنية وفق عقيدة التعاون بني الجانبني، 
ومشاريع أمريكية مجتمعية تركز عى إعادة كتابة 

املناهج الفلسطينية.
مــا حــدث فشــل واضــح للقبضة الحديديــة واألمنية 
التــي اتبعتهــا الســلطة واالحتــال ضــد  واملطــاردة 
الفصائل الفلسطينية وقتل املعارضني كام الحال 
مــع اغتيــال الناشــط الســيايس نــزار بنــات، وســحل 
ورضب النشــطاء والصحفيــات وســط رام اللــه قبــل 

أشهر.
وهــو انتصــار لدمــاء نزار بنــات، ومن صّوت لحامس 
اســتحرض الدماء التي ُأســيلت يف وســط رام الله، 
وتعبري عن وجود قطاعات شعبية ونقابية وحركات 

شعبية ضد السلطة وسياستها.
نتائــج االنتخابــات يف جامعــة بريزيــت التــي متثــل 
مــدار ســنوات طويلــة  عــى  فتــح  قــاع حركــة  أهــم 
تنهــار أمــام حــامس، بســبب سياســات قيــادة فتــح 
التي ابتعدت عن الشعب الفلسطيني، وشبيبتها 

تدفع مثن ذلك.
ويطــرح هنــا الســؤال داخــل حركــة فتح: َمــن  يتحمل 
الطابيــة  الحركــة  هــل  االنتخابــات؟  هــذه  نتائــج 
فتــح  حركــة  وقيــادة  الســلطة  قيــادة  أم  الفتحاويــة، 
التــي اختفــت خلــف املواقــع واملناصــب، وعزلت 
كــام وصــف ذلــك  الشــعبية،  القواعــد  نفســها عــن 
عدد من القيادات الشبابية بعد نتائج االنتخابات؟ 
التــي  السياســات  تراكــامت  نتــاج  أن هــذا   ال شــك 
اتبعتها السلطة،  وحالة االندماج التي حدثت بني 
حركــة فتــح وقيــادة الســلطة التــي أصبحــت عنواًنــا 
لاعتــداءات وقمــع الحريــات والــردي االقتصــادي 

واالجتامعي يف الضفة الغربية.
االتجــاه،  بهــذا  تكــن  مل  إن  االنتخابــات   نتائــج 
لفكــرة  وواســع  واضــح  دعــم  عــن  تعبــري  أيًضــا  هــي 
أصبحــت  التــي  غــزة  قطــاع  يف  خاصــة  املقاومــة 
عنواًنــا للفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة، ولنــرة 
القــدس والدفــاع عن األقــى، وبناء مرشوع وطني 
قــادر عــى ردع االحتــال، وبنفــس الوقــت مواجهــة 

إجراءاتها من الحصار وغريها.
 االنتخابات الطابية هي تعبري واضح عن الجمهور 
بــل  ا،  حمســاويًّ املؤطــر  فقــط  ليــس  الفلســطيني 
مؤيــدة  هــي  واســعة  شــعبية  قطاعــات  عــن  تعبــري 
حــامس،  تقودهــا حركــة  التــي  للمقاومــة  ومنــارصة 
وهذا الدعم يأيت من رشائح يف املنطقة الوسطى 
ا التــي تهتــف للمقاومــة وملحمد الضيف يف  شــعبيًّ
مــن  وبالقــرب  جنــني  مخيــم  ويف  األقــى  باحــات 

املقاطعة وسط رام الله.
ــا أن تعيــد الســلطة وقبلهــا قيــادة حركــة   األهــم حاليًّ
فتــح قــراءة هــذه النتائج مبا يصحح املســار الفعيل 
هــذه  وردم  الفلســطيني  الجمهــور  مــع  لعاقتهــا 
الفجوة، والتعبري عن تطلعات الشارع الفلسطيني 
فيهــا  يعطــي  ورئاســية  ترشيعيــة  انتخابــات  عــر 
الشــارع رأيــه ويصــوت ملــن يــراه األصلــح يف قيــادة 
املــرشوع الوطنــي، بعــد ســنوات مــن التفــرُّد التــي 
إعــادة  اإلطــار  وبنفــس  عبــاس،  محمــود  يقودهــا 
بنــاء حركــة فتــح كحركــة تحــرر وطنــي ينصــف جيلهــا 
الحــايل يف أن يكــون امتــداًدا لقادتهــا املؤسســني 
وذهبــت  الحاليــة،  القيــادة  عنهــم  تخلــت  الذيــن 
فتــح  وحركــة  التحريــر  منظمــة  مبــادئ  عــن  بعيــًدا 

كحركة تحرر وطني.

إحياء ذكرى النكبة مبهرجان يف جنوب لبنان

رسايا القدس تنعى  أحد 
مجاهديها تويف  مبرض عضال

دير البلح/ فلسطني:
نعــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، 
أحــد مجاهديهــا -لــواء الوســطى وهــو عــيل أحمــد أبــو بشــري )42 

عاما( الذي تويف يف إثر مرض عضال.
وقالــت رسايــا القــدس، يف بيــان، أمــس، إنهــا تنعــى مجاهــدا بطــا 
من فرسانها امليامني املجاهد عيل أبو بشري )أبو تامر- 42 عاما( 
أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس يف لــواء الوســطى، مــن ســكان ديــر 

البلح.
ربــه بعــد رحلــة حيــاة ســخرت يف ســبيل  وأضافــت: ليمــي إىل 
االحتــال  مواجهــة  يف  شــعبنا  أبنــاء  عــن  ودفاعــًا  جهــادًا  املــوىل 

اإلرسائييل املجرم.

االحتالل يحتجز جثامين 9 أسرى شهداء
4 سنوات عىل استشهاد األسري عزيز عويسات واحتجاز جثامن

سعيد: انتخابات "بريزيت" أثبتت وفاء الطلبة الفلسطينيني للمقاومة

"تنتهك حرمة البيوت كقوات العدو"
الجهاد: أجهزة السلطة 

تواصل حملتها األمنية بحق 
كوادرنا يف طوباس

رام الله/ فلسطني:
أكدت حركة الجهاد اإلسامي أن أجهزة السلطة تواصل حملتها 
األمنيــة "املســعورة" بحــق أبنــاء وكــوادر الحركــة واملحرريــن يف 

مدينة طوباس منذ عدة أيام.
التنديــد  حملــة  رغــم  إنــه  أمــس،  بيــان،  يف  الجهــاد،  وقالــت 
واالســتنكار ضــد ســلوك أجهــزة الســلطة مــن مداهمــة البيــوت 
جرميتهــا  تواصــل  أنهــا  إال  املجاهديــن،  واختطــاف  واعتقــال 
النكــراء يف اســتهانة واضحــة بعوائلهــم الكرميــة وأهــايل طوباس 

البطلة.
وأشــارت إىل قيام أجهزة الســلطة باعتقال الشــابني أحمد نارص 
دراغمة وطارق عبد الرازق دراغمة إىل جانب اعتقالها املطارد 
فــادي عبــد الــرازق دراغمة، واســتمرار مداهمــة واقتحام العديد 
انتهــاك  "يف  واملحرريــن،  واألرسى  املجاهديــن  بيــوت  مــن 

لحرماتها التي ال تجرؤ عليه إال قوات العدو".
طوبــاس  وعوائــل  أبنــاء  جانــب  إىل  وقوفهــا  الجهــاد  وأعلنــت 
يــد  وكــف  املعتقلــني  عــن  اإلفــراج  بــرضورة  مطالبــة  الكرميــة، 
تقديــم  عــن  والتوقــف  بيوتهــم  اقتحــام  عــن  األمنيــة  األجهــزة 

الخدمات املجانية لاحتال.

القدوة يدعو أبناء وبنات 
"فتح" الستعادة الحركة 

من خاطفيها
رام الله/ فلسطني:

اعتــر رئيــس امللتقــى الوطنــي الدميقراطــي د.نارص القــدوة، فوز 
الكتلة اإلســامية يف جامعة بريزيت؛ مبثابة "عقاب للمجموعة 
املتحكمة يف النظام الســيايس الفلســطيني بســبب ما تســببت 

به من تدمري للحالة الفلسطينية ككل".
وقــال القــدوة، يف بيــان، أمــس: "نحــن يف )فتــح(، طابــا وشــبيبة 
وكل اآلخريــن علينــا النضــال مــن أجــل اســتعادة حركتنــا العظيمــة 
من خاطفيها، واســتعادة دورها الطليعي النضايل القائد للحركة 

الوطنية الفلسطينية".
كل  عــى  األمــر  ســينعكس  ذلــك  يف  ننجــح  "وعندمــا  وأضــاف: 
املجــاالت مبــا يف ذلــك بالطبــع عى الحركــة الطابية وعى نتائج 
انتخاباتهــا، وســتعودون لقيــادة الجســم الطــايب يف بريزيت كام 

يجب أن يكون عليه األمر دامًئا".

طالبت بلجنة تحقيق فصائلية داخل السجون
عائلة "زلوم" تكشف تفاصيل اعتداء أرسى "فتح" عىل ابنها يف "عوفر"

بريوت/ فلسطني:
"أغاريــد"  جمعيــة  أقامــت 
الفلســطينية ومنظمــة "ثابــت لحــق 
العــودة" مســاء أمــس مهرجانــًا فنيــًا 
الـــ74  الذكــرى  مبناســبة  وتراثيــًا 
جنــوب  صيــدا  مدينــة  يف  للنكبــة 
"مهرجــان  عنــوان  تحــت  لبنــان، 
القــدس  الفلســطيني-  الطفــل 
الدوليــة  الحملــة  برعايــة  موعدنــا"، 
للحفاظ عى الهوية الفلســطينية- 

انتامء.
فنيــة  فقــرات  املهرجــان  وتضمــن 
وزاويــة  وثقافيــة  وفلوكلوريــة 
الراثيــة  الشــعبية  للأمكــوالت 
مــن  عــدد  بحضــور  الفلســطينية، 
بالــراث  للتعريــف  الســن،  كبــار 

الفلسطيني وأهميته.
لحــق  "ثابــت  منظمــة  مديــر  وقــال 
حمــود  ســامي  لبنــان  يف  العــودة" 
هــذه  فلســطني  أطفــال  إحيــاء  إن 
لاحتــال  رســالة  فيهــا  الذكــرى 
اإلرسائيــيل أن الفلســطيني أفشــل 
"الكبــار  غوريــون":  "بــن  مقولــة 
ميوتــون والصغــار ينســون"، ليؤكــد 
متســكه بأرضه ورفض التنازل عنها 

أو النسيان.

تريحــات  يف  حمــود  واعتــر 
مــا  املهرجــان  إقامــة  أن  صحفيــة 
هــو إال تعبــري عن الشــعور باالنتامء 
للــدور  وتفعيــا  لفلســطني، 
بالحقــوق،  التمســك  يف  الشــعبي 
وإنعــاش الذاكــرة الجمعية، وإحياء 

الراث الفلسطيني.
صيــدا  منطقــة  مســؤولة  وقالــت 

أغاريــد  جمعيــة  يف  وضواحيهــا 
فقــرات  إن  ســلامن  جميلــة 
املهرجــان جميعهــا عــززت الشــعور 
وباتــت  الوطــن،  ألرض  باالنتــامء 
الفلســطينيني  الاجئــني  مهمــة 
لــأرض  االنتــامء  زرع  جميعــا 
التحريــر  حتــى  والقضيــة  والوطــن 

والعودة.

الفلســطيني يف  الشــعب  ويحيــي 
الذكــرى  عــام  كل  مــن  مايــو   15

الســنوية للنكبــة عــام 1948، التــي 
الصهيونيــة  العصابــات  نفذتهــا 
االحتــال  قــوات  مبســاعدة 
بأعــامل  الريطــاين، حيــث قامــت 
مــن  وطردتــه  بحقــه  عرقــي  تطهــري 

دياره وأرضه.

القدس املحتلة/ فلسطني:
اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســلطات  تواصــل 
عزيــز  الشــهيد  األســري  جثــامن  احتجــاز 
عويســات، الــذي ارتقــى نتيجــة تدهور حالته 
الصحية بســبب تعرّضه للتعذيب واإلهامل 

الطبي يف سجون االحتال.
ومنــذ استشــهاده يف 20 مايــو/ أيــار 2018 
جثامنــه  تســليم  االحتــال  ســلطات  ترفــض 

لعائلته.
قريــة  مــن  عاًمــا(   ٥٣( عويســات  واألســري   
ُحكــم  القــدس املحتلــة،  جبــل املكــر رشق 
بالسجن 30 عاًما منذ اعتقاله يف 8 مارس/ 

آذار 2014م.
عويســات  االحتــال  ســلطات  واتهمــت 
باالنتــامء لحركــة حــامس، والتخطيــط لتفجــري 
"أرمــون  مبســتوطنة  الخــاص  الغــاز  خــط 
هنتســيف" املقامــة عــى أرايض قريــة جبــل 

املكر.

وكان األســري قــام بســكب مــاء ســاخن عــى 
أحد جنود االحتال داخل الســجن قبل أيام 
للــرضب  بعدهــا  فتعــرض  استشــهاده،  مــن 

والتعذيب املميت.
وجــود  عائلتــه  الحظــت  استشــهاده  وقبــل 
كدمــات وآثــار رضب عنــد رقبتــه، تعــرَّض لهــا 
داخــل  االنفــرادي  العــزل  يف  وجــوده  خــال 

سجن "إيشل".
فــإن  الفلســطيني،  األســري  نــادي  وبحســب 
ســلطات االحتــال تواصــل احتجــاز جثامــني 

تسعة من شهداء الحركة األسرية.
أن  أمــس،  بيــان،  يف  األســري،  نــادي  وذكــر 
االحتال يحتجز إىل جانب جثامني شــهداء 
شــهداء   103 جثامــني  األســرية،  الحركــة 

و256 يف مقابر األرقام.
جثامــني  احتجــاز  جرميــة  أن  عــى  وشــدد 
التــي  الجرائــم  أبــرز  إحــدى  هــي  الشــهداء 
العقــود  مــدار  عــى  االحتــال  مارســها 

املاضية.
أكتوبــر  يف  القــدس  انتفاضــة  مــع  إنــه  وقــال 
2015، صّعــد االحتــال مــن هــذه الجرميــة، 

"وتحولت إىل نهج بقرار سيايس إرسائييل".
بلــغ  األرسى  الشــهداء  عــدد  أن  إىل  وأشــار 
االحتــال  ســجون  ارتقــوا يف  شــهيًدا،   228

داوود  الشــهيد  آخرهــم   ،1967 عــام  منــذ 
جيــش  برصــاص  أصيــب  الــذي  الزبيــدي 
متأثــًرا  ارتقــى  ثــم  اعتقالــه،  أثنــاء  االحتــال 

بإصابته.
مئــات  هنــاك  أن  إىل  األســري  نــادي  ولفــت 
عنهــم  اإلفــراج  بعــد  ارتقــوا  الذيــن  األرسى 
وإصابــات  ألمــراض  نتيجــة  وجيــزة،  بفــرات 
آخرهــم  اعتقالهــم،  ســنوات  عــر  ورثوهــا 
نابلــس،  مــن  الكيــاين  زيــد  إيهــاب  الشــهيد 
الذي ارتقى بعد شهر من اإلفراج عنه حيث 
اكتشــفت إصابتــه بالرسطــان بعــد أن وصــل 

املرض إىل مرحلة متقدمة.

رام الله/ فلسطني:
رأى عضو قيادة إقليم الخارج يف حركة حامس 
عبد الجبار سعيد، أن "الفوز الساحق" للكتلة 
وفــاء  "يؤكــد  بريزيــت،  اإلســامية يف جامعــة 
أبنائنا الطلبة للمقاومة وللشهداء، وانتصارهم 
مّثــا  اللذيــن  والقــدس،  األقــى  للمســجد 

شعار املرحلة".
هــذه  إن  أمــس،  تريــح،  يف  ســعيد،  وقــال 
املحطــة االنتخابيــة الهامــة، مبــا متثله من وعي 

شــبابنا وطلبتنــا، خــري دليل عى حيوية شــعبنا 
الفلســطيني وأصالتــه، و"تثبــت أنه حيثام أتيح 
لــه أن يختــار ممثليــه؛ فســوف يختــار املقاومــة 

وبرنامجها".
وأشــار إىل أن الطلبــة "اختــاروا نهــج املقاومــة 
مــن  املمنهــج  االســتهداف  ســنوات  رغــم 
االحتــال وذيولــه، التــي مل تقــِض عــى جــذوة 
وســتبقى  اشــتعااًل،  زادتهــا  بــل  املقاومــة، 
أرضنــا  عــن  االحتــال  كنــس  حتــى  تقــدم  يف 

ومقدساتنا".
ســاحقًا،  فــوزًا  اإلســامية  الكتلــة  وحققــت 
األربعاء، بانتخابات جامعة بريزيت، وحصلت 
عــى إجــاميل 5068 صوتا )28 مقعدا(، فيام 
عــى  عرفــات  يــارس  الشــهيد  كتلــة  حصلــت 
3379 صوتــا )18 مقعــدا(، والقطــب الطــايب 

مقاعــد(،   5( صوتــا   888 عــى  الدميقراطــي 
صوتــا،   132 عــى  الطابيــة  الوحــدة  وكتلــة 

وكتلة اتحاد الطلبة عى 76 صوتا.

رام الله/ فلسطني:
النقــاب  "زلــوم"  عائلــة  كشــفت 
عــن تفاصيــل اعتــداء مجموعــة مــن 
حركــة  عــى  املحســوبني  األرسى 
"فتــح"، داخــل ســجن "عوفــر" عــى 
ابنهــا مناظــر كتلة الوفاء اإلســامية 
معتصــم  بريزيــت،  جامعــة  يف 

زلوم.
مؤمتــر  خــال  العائلــة،  وقالــت 
اللــه،  رام  يف  عقدتــه  صحفــي 
الســجون  "اســتخبارات  إن  أمــس، 
إدخــال  تعمــدت  اإلرسائيليــة، 
مــن  غالبيتــه  قســم  إىل  معتصــم 

أرسى )فتــح(، يف أعقــاب اعتقالــه، 
بعــد املناظــرة الطابيــة التــي جــرت 

يف جامعة بريزيت".
وأشارت إىل أن مجموعة من أرسى 
القسم قامت بسحب ابنها ورضبه 
نقلــه  إىل  أدى  مــا  مرًحــا،  رضًبــا 
ملستشــفى )هداســا(، إثــر تعرضــه 
أطرافــه،  يف  وكســور  لكدمــات 

وتردي وضعه الصحي.
"االعتــداء  أن  العائلــة  وأضافــت 
التوتــر،  مــن  حالــة  الســجون  أدخــل 
مــن  الحمــراء  الخطــوط  تجــاوز  بعــد 
عــدة أمــور، أولهــا اســتخدام العنــف 

ضــد أحــد األرسى، إىل جانب كونه 
اعتداًء جامعًيا".

ودعــت إىل "إدانــة مــن يقــف عــى 
فيــه  جــرى  الــذي  القســم  رأس 
االعتداء، إىل جانب كل من شارك 
فيــه"، مؤكــدة أن "جميــع املعتدين 

معروفون لدى العائلة باألسامء".
الحركــة  زلــوم،  عائلــة  وطالبــت 
تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل  األســرية 
الداخليــة  اللوائــح  وفــق  فصائليــة، 
لوائــح  عليــه  تنــص  مــا  أو  للســجن، 
اعتــداء  وقــوع  حــال  )فتــح(  حركــة 

داخل السجون.

تقــف  أن  أهميــة  عــى  وشــددت 
تشــكل  موحــدة،  وقفــة  الفصائــل 
هــذه  مثــل  أمــام  الــكايف  الــردع 
االعتــداءات إىل جانــب موقــف مــن 

هيئة شؤون األرسى.
يذكــر أن وحــدة خاصــة مــن جيــش 
مســاء  اختطفــت،  االحتــال، 
ونشــطاء  قيــادات  مــن   7 الثاثــاء، 
جامعــة  يف  اإلســامية  الكتلــة 
بريزيــت، مــن بينهــم مناظــر الكتلــة 
مــن  ســاعات  قبــل  زلــوم،  معتصــم 
الطلبــة يف  انتخابــات مجلــس  بــدء 

الجامعة.
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االعتداء عىل املعتقل 
معتصم زلوم وفق األعراف 

واللوائح التنظيمية يف 
السجون اإلرسائيلية 

لوائــح تنظيمــة  الفلســطينية تحكمهــا  الفصائــل  أن  مــن املعــروف 
أمــام  املعتقــل  تضــع  بصــورة  املعتقــل  داخــل  الحيــاة  تنّظــم 
مســؤولياته، وتحتــوي هــذه أيًضــا عــى عقوبــات صارمــة لــكّل مــن 
يتجــاوز حــدوده ويعتــدي عــى غــره، ألن هــذا إن ُتــرك دون ضبط 
تحّولــت الحيــاة االعتقاليــة إىل فــوىض عارمــة وصــارت جحيــًا ال 
ُيحتمــل، وهنــاك أيًضــا مــا ينّظــم العالقــة الفصائليــة ويجعــل منهــا 
القــذرة  ومحاوالتــه  الســجان  سياســة  مواجهــة  يف  واحــًدا  ــا  صفًّ
الدامئــة الخــراق الصــف االعتقــايل والعبــث فيــه، وقــد توّصلــت 
خــرات الحركــة األســرة املراكمــة إىل أعــراف وقوانــن من شــأنها 
ا حاســًا لــكل  أن تحافــظ عــى الحقــوق والواجبــات وأن تضــح حــدًّ
التجاوزات والترصفات الخارجة عا تعارفت عليه الحركة األسرة 
من قيم وقوانن وأعراف، ومن هذه التجاوزات أن يســتخدم أحد 
األرسى مثاًل يده يف حّل خالف مع أخيه، عندئذ عليه أن يتلّقى 
مــا نّصــت عليــه اللوائــح مــن عقوبــات رادعــة تجعلــه وتجعــل غــره 

التفكر ألف مرة قبل أن يستخدم يده يف االعتداء عى غره.
الكتلــة  منّظــر  زلــوم  معتصــم  املعتقــل  موضــوع  يف  حــدث  مــا 
اإلسالمية يف جامعة برزيت عندما أدخلته استخبارات السجن 
إىل قســم تابــع لحركــة فتــح فقامــت مجموعة منهــم باالعتداء عليه 
ورضبه رضًبا مرًحا عى أعن إدارة السجن، ضاربة عرض الحائط 
بــكل مــا نّصــت عليــه اللوائــح واألعــراف االعتقاليــة وضاربــة عــرض 
النســيج  رضب  يف  اإلرسائيليــة  االســتخبارات  بأهــداف  الحائــط 
الوطنــي االعتقــايل والواضحــة للعيــان وضــوح الشــمس يف رابعــة 
النهــار، أقــّل مــا يقــال فيه: أنه عمل مدان ومســتنكر وعمل همجّي 
واســتقواء عنيــف مــن قبــل مجموعــة خارجــة عــن كل التفاهــات 

واألعراف والقوانن الوطنية يف السجون.
وبالفعــل فقــد أدانتــه كل الفصائــل ومبــا فيها حركة فتح ألن هذا ال 
يحتاج إىل أن يفتي فيه أحد، وكذلك فإنه عمل خطر قد يفيض 
إىل نتائــج مدّمــرة ال يــرىض عنهــا أّي حــّر ورشيــف ومنتمي للقضية 
الفلسطينية وال يرى نقيًضا إال يف االحتالل املرّبص بنا جميًعا.

وللعلــم فــإن هنــاك مــا هــو أخطر، فأمر إدخــال عنرص تابع لحاس 
مــن  بنوايــا ســيئة  األيــام إال  لفتــح ال يكــون هــذه  تابــع  عــى قســم 
اســتخبارات الســجن وقــد يكــون بتواطــؤ مــن مســؤول هــذا القســم 

وهذا ما سيكشفه التحقيق حالة تشكيل لجنة تحقيق. 
وهــذا االعتــداء مــدان مــن عــدة جوانــب: االعتــداء نفســه، وكــون 
هــذا االعتــداء جاعًيــا أي بقــرار صــدر مــن جهة عليــا يف التنظيم، 
ثــم كــون هــذا االعتــداء يف الســجن والســجن نــزالؤه أرسى الحرّيــة 
وأرسى جاءوا عى خلفية سياسية وطنية وليسوا أرسى جنائين.  
وألن اإلدانة وحدها ال تكفي فإّن املطلوب لتطويق هذه الجرمية 

وهذا الخروج الصارخ عن كل أعرافنا وقيمنا الوطنّية اآليت:  
التنظيميــة  اللوائــح  قوانــن  تنفيــذ  املطلــوب  الســجون  داخــل 
الداخليــة فــاذا لــو اعتــدى مجموعــة بالرضب عــى فرد يف داخل 
التنظيــم الواحــد، مــاذا تفعــل حركــة فتــح لــو رضبــت مجموعــة مــن 
ا، وهناك سوابق ملثل هذا الفعل. فوفق  عنارصها عنرًصا فتحاويًّ
لوائــح تنظيــم فتــح نفســه ومــا أعرفــه هــو أن يجلــد كل املعتديــن 
وفــق مــا تقــرّه لوائــح التنظيــم وأعــرف أن هــذه اللوائــح تحــّدد عــدًدا 
مــن الجلــدات تحّقــق ردًعــا كافًيــا وكذلــك فإنــه يجلــد أيًضا كّل من 
ساهم وشارك يف إصدار أوامر أو تعليات أو حرّض أو من اتخذ 
القــرار الــذي يفــيض إىل اســتخدام العنــف، ولضــان تنفيــذ هــذه 
العقوبــات تشــّكل لجنــة فصائليــة تحّقــق يف األمــر وتتابــع تنفيــذ 
األحــكام. وهــذا كنــت شــاهًدا عليــه يف حــاالت اعتــداء حصلــت 

سابًقا يف السجون.
نــادًرا مــا يحــدث يف الســجون ألن  لذلــك فــإن اســتخدام العنــف 
العواقــب وخيمــة وصارمــة ورادعــة فال تجعل مجــااًل ألحد أن يفّكر 
باستخدام العنف إال نادًرا. ويف هذا تحقيق لحياة مستقرّة ليس 
من السهل أن يعبث فيها أحد أو تعبث بها استخبارات السجون 
والنســيج  االســتقرار  رضب  عــى  والحريصــة  دامًئــا  املرّبصــة 

الوطني الجامع للحركة األسرة. 
خارج الســجن ويك ال يكون هناك تداعيات ال يحمد عقباها فال 
ُبــّد مــن تحــرّك أهــايل املعتديــن وإدانــة مــا فعلــه أبناؤهم ثــم إبداء 
العــام  الحــق  أمــام مســؤولياتهم يف  للوقــوف  التــام  اســتعدادهم 

املرّتب عى ارتكاب هذا االعتداء. 
ال بــّد مــن وقــوف الفصائــل الوطنيــة واإلســالمية كاّفــة وقفــة واحدة 
ال تقــف عنــد حــدود الشــجب واالســتنكار بل تتخــذ مواقف معلنة 

واضحة تشّكل الردع الكايف ملثل هذه االعتداءات.
ميــدان  يف  والعاملــة  الحقوقيــة  املؤسســات  موقــف  مــن  بــّد  ال   

األرسى وإصدار بياناتها الرسمية.
املطلوب من هيئة شؤون األرسى موقف واضح حيث هي الجهة 

الرسمية الراعية لشؤون األرسى يف داخل السجون.
ولــأرسى املحّرريــن أيًضــا دور يف تطويــق هــذا الفعــل املشــن 
بإنــكاره وإدانتــه والتوضيــح للنــاس خطــورة األمــر وخطــورة ما فعلته 
الحركــة  عليــه  تعارفــت  ملــا  خطــر  تجــاوز  مــن  املجموعــة  هــذه 

األسرة عى مدار تاريخها الطويل.  

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
تفاجــأت الناشــطة فاديــة الرغــويث مــن رام 
اللــه، برســالة نصيــة عــر هاتفهــا املحمــول 
مــن  تحذيــًرا  تتضمــن  إرسائيــي،  رقــم  مــن 
الكتلــة  لصالــح  للتصويــت  نجلهــا  توجــه 
الطلبــة  مجلــس  انتخابــات  يف  اإلســالمية 
يف جامعــة برزيــت وســط الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
انتخابــات  "ســتقام  الرســالة:  نــص  وكان 
الطلبــة يف جامعــة برزيــت. ملعلومــك أن 
اإلســالمية  للكتلــة  بنتــك  ابنــك/  تصويــت 
يعــد كناشــط حــاس إذ يعطينــا الحــق يف 

التعامل وفق القانون".
وتذكر الرغويث وهي والدة الطالب باسل 
الرغــويث الــذي يــدرس يف قســم هندســة 
الحاســوب بالجامعــة، )مســتوى ثالــث(، أن 
هاتَفــي  إىل  أيًضــا  وصلــت  الرســالة  هــذه 

زوجها وابنها الذي ال يدرس بالجامعة.
وخــالل حديثهــا مــع صحيفــة "فلســطن"، 
أفــادت الرغــويث بأنــه "ألول مــرة يســتخدم 
نصيــة  رســائل  توجيــه  أســلوب  االحتــالل 
األهــايل  يف  التأثــر  أجــل  مــن  لأهــايل، 

واألبناء".
بهــذا  التهديــد  رســائل  إرســال  أن  وتــرى 
ويســعى  عاجــزة  طريقــة  "هــي  الشــكل، 
وتخويــف  لرهيــب  خاللهــا  مــن  االحتــالل 
األهــايل وأبنائهــم"، معترًة إياها "مؤرشات 
مبــرة إلفــالس االحتالل ومحاوالته الرامية 

لزعزعة إنجازات الطلبة".
تنجــح  أن  يظــن  "االحتــالل  إن  وتقــول: 
الطلبــة  أهــايل  بعــض  مــع  الطريقــة  هــذه 
املرددين، لكن هذه طريقة فاشلة وتؤدي 
إىل نتيجــة عكســية يف ظــل إرصار األهــايل 

والطلبة عى انتخاب الطرف املناسب".
وأضافت أن "االنتخابات عملية دميقراطية 
ومن حق أي إنسان انتخاب الطرف األفضل 

انتخــاب  أن  لــه"، معتــرًة  بالنســبة  واألمثــل 
الجهة التي متثل املقاومة وتكافح الفســاد 
وتدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني "أمــًرا 

." مهاًّ
وبّينت الرغويث أن هذه الطريقة "فاشلة" 
وتنــم عــن ضعــف االحتــالل "وهــي لــن تثنــي 
أي إنســان يؤمن بدعم املقاومة"، مشــددًة 
يف  اإلســالمية  الكتلــة  "شــباب  أن  عــى 
االعتقــاالت  تثنيهــم  ال  الوطــن  جامعــات 
لــن  لذلــك  املطــاردات،  وال  واالغتيــاالت 

تثنيهم رسالة نصية".
ــل االحتــالل عــى إرســال  ومل يقتــرص تدخُّ
اعتقلــت  بــل  فحســب،  التهديــد  رســائل 
قــوة خاصــة تابعــة لــه 8 مــن أعضــاء الكتلــة 
اإلسالمية يف برزيت، بعد ساعات قليلة 
مــن انتهــاء املناظــرة التــي ُعقــدت يف حــرم 

انتخابــات  موعــد  مــن  يــوم  قبــل  الجامعــة، 
املجلس.

بــأن  النهــج  هــذا  عــى  الرغــويث  وتعّلــق 
االحتــالل،  مــن  ســافر  "تدخــل  االعتقــاالت 
بهــدف إيصــال رســالة للطلبــة واألهــايل أن 
مــن  كل  مصــر  هــي  واالعتقــال  املالحقــة 

يدعم الكتلة أو ينتخبها ويدعمها".
عنــد  دامًئــا  يتدخــل  االحتــالل  أن  وأكــدت 
كل انتخابــات بهــدف تغييب صوت الكتلة 
أو أي جهــة مقاومــة تعمــل ضــده، معتــرًة 
تلــك املارســات أحــد مظاهــر القلــق لدى 
الشــعب  والتفــاف  دعــم  حــول  االحتــالل 

الفلسطيني حول خيار املقاومة.
وتابعــت أن هنــاك مــؤرشات باتــت واضحة 
أن  لالحتــالل  رســائل  أعطــت  الضفــة  يف 
ويدعمهــا  املقاومــة  يحتضــن  "الشــعب 

لذلــك يحــاول يائًســا الخــروج بصورة مرفة 
اإلســالمية يف  الكتلــة  مــن ضمنهــا هزميــة 
التهديــدات  هــذه  ورغــم  الجامعــات". 
اإلســالمية  الكتلــة  فــإن  واالعتقــاالت، 
كتلــة  نظرتهــا  عــى  ســاحًقا  فــوًزا  حققــت 

الشهيد يارس عرفات التابعة لحركة فتح.
عــى  اإلســالمية  الكتلــة  حصلــت  وقــد 
5068 صوًتا )28 مقعًدا(، وحصلت كتلة 

الشــهيد يــارس عرفــات التابعــة لحركــة فتــح 
عــى 3379 صوتــا )18 مقعــًدا(، والقطب 
الطــاليب الدميقراطــي عــى 888 صوًتــا )5 
مقاعد(، وكتلة الوحدة الطالبية عى 132 
صوًتــا، وكتلــة اتحــاد الطلبــة التقدميــة عــى 

76 صوتا. 

سابقة خطيرة
ويــرى أســتاذ اإلعــالم يف جامعــة النجاح 

الوطنيــة د. نشــأت األقطــش، تهديــدات 
االحتــالل لأهــايل والطلبــة عــر رســائل 

نصية "سابقة خطرة ألول مرة".
وقال األقطش لصحيفة "فلســطن": إن 
"األصــل أن هــذه انتخابــات نقابية داخل 
جامعــة، فــال يكــون لهــا انعكاســات عــى 
أي سياســات خارجيــة"، مؤكــًدا رضورة 
أن "يكــون هنــاك موقــف للســلطة بشــأن 

هذه السابقة الخطرة".
الرســالة  هــذه  تكــون  أن  يســتبعد  ومل 
"لعبــة خطــرة" مــن أطــراف ُمعينــة، مــن 
أبرزهــا  خاصــة،  أهــداف  تحقيــق  أجــل 

تغير نتائج االنتخابات.
فــإن تواُصــل االحتــالل  وبحســب قولــه، 
الفلســطيني وتهديــده عــر رســائل  مــع 
مســتدرًكا:  خطــر"،  "أمــر  تحذيريــة، 
عنيــد  الفلســطيني  الشــعب  "لكــن 
قــد  لذلــك  االحتــالل،  تدخــل  ويرفــض 

تكون النتائج عكسية".
االحتــالل  مارســات  األقطــش  وعــّد 
بإرســال رســائل تهديــد واعتقــال كــوادر 
مظاهــر  "أحــد  اإلســالمية  الكتلــة  مــن 
االحتــالل  تنتــاب  التــي  والخــوف  القلــق 
أنحــاء  كل  يف  املقاومــة  تفــي  مــن 

الضفة".
طلبــة  مجلــس  انتخابــات  وأجريــت 
بســبب  عامــن  انقطــاع  بعــد  الجامعــة، 
جائحة كورونا، ومبشاركة 5 كتل طالبية 
وهــي:  فلســطينية،  فصائــل   5 متثــل 
حــاس، فتــح، الجبهة الشــعبية، الجبهة 

الدميقراطية، حزب الشعب.
باســتمرار  االحتــالل  قــوات  وتعتــدي 
عــى املؤسســات التعليميــة يف الضفة 
الغربيــة املحتلــة، مبــا يشــمل املــدارس 
عــدًدا  والكليــات والجامعــات، وتعتقــل 

كبًرا من طلبتها.

رسائل التهديد واالعتقاالت.. وسائل مل متنع الكتلة 
من اكتساح مقاعد مجلس طلبة "بريزيت"

طالب يرفعون صورة نزار بنات خالل مناظرة في جامعة بيرزيت

55 عضو كونغرس أمرييك جرائم االغتيال.. هل تستطيع )إرسائيل( أن تتحمل الثمن؟
يطالبون بالتحقيق يف 

جرمية اغتيال "أبو عاقلة"
واشنطن/ فلسطن:

املباحــث  وكالــة  تطالــب  أمريــي عريضــة  كونغــرس  55 عضــو  وقــع 
الفيدرالية األمريكية )إف يب آي( بالتحقيق يف ظروف جرمية اغتيال 

االحتالل اإلرسائيي الصحفية شرين أبو عاقلة.
وعــر املوقعــون عــى الرســالة عــن قلقهــم العميــق إزاء ظــروف جرميــة 
اغتيــال "أبــو عاقلــة"، مؤكديــن وجــوب حايــة الصحفيــن يف جميــع 
أنحــاء العــامل. وطالبــوا بتحديــد مــا إذا كان قــد تــم انتهــاك أي قوانــن 

أمريكية تحمي املواطنة الفلسطينية األمريكية "أبو عاقلة".

اغتالــت   ،2012 الثــاين  تريــن  نوفمــر/  يف 
طائرة حربية إرسائيلية الرجل الثاين يف كتائب 
اســتهدفته  غــارٍة  الجعــري، يف  أحمــد  القســام 
قصفــت  إثرهــا  عــى  غــزة،  مبدينــة  ومرافقــه 
)تــل  مدينــة  تاريخهــا  يف  مــرة  وألول  القســام 
االحتــالل  كيــان  يف  القــرار  صنــع  مركــز  أبيــب( 

والعاصمة االقتصادية له.
وكذلــك اغتــال جيــش االحتــالل القيــادي البــارز 
للجهــاد  العســكري  الجنــاح  القــدس،  يف رسايــا 
اإلسالمي، بهاء أبو العطا، نوفمر 2019، ببيته 
بحــي الشــجاعية، رشق غــزة، وخاضــت فصائــل 
املقاومــة بعدهــا معركتهــا وقصفــت )تل أبيب( 

أيًضا.
ردود  أن  مراقبــون  رأى  الصــدد،  هــذا  ويف 
نفذتهــا  التــي  االغتيــاالت  عــى  املقاومــة  فعــل 
)إرسائيل( يف الســنوات املاضية وطالت عدًدا 
والعســكرية  السياســية  املقاومــة  قيــادات  مــن 
يف األرايض املحتلــة، تجعــل االحتــالل يحبــس 

أنفاسه.
مــع  حديثهــم  خــالل  املراقبــون  ــه  نبَّ وبينــا 
يقــرون  االحتــالل  قــادة  أن  إىل  "فلســطن"، 
االغتيــاالت غالًبــا للخروج من مآزق سياســية، مل 
يســتبعدوا تنفيــذ جرائــم اغتيــال جديــدة حتــى 

وإن كانوا يخشون ردود فعل املقاومة عليها.
ورأى أســتاذ العلــوم السياســية عليــان الهنــدي، 
لتنفيــذ  مختلفــة  أدوات  ميلــك  االحتــالل  أن 
جرائــم اغتيــال داخــل فلســطن وخارجهــا أيًضــا، 
إمــا  إليهــا  يلجــأ  إذ  للتنفيــذ؛  معايــر  ولديــه 
ملحاولــة "الــردع" وإمــا لتغيــر السياســات لــدى 

الطرف الفلسطيني املستهدف.
وبحســب عليــان، فــإن االحتــالل يؤمــن أن تغيــر 

السياســات،  يف  تغــر  إىل  يــؤدي  األشــخاص 
نفــذ جرائــم اغتيــال مكثفــة يف مراحــل  ولذلــك 

سابقة.
وأضاف أن االحتالل يحســب ألف حســاب لكل 
جرميــة اغتيــال يريــد تنفيذهــا، ألنها تــأيت بردود 
فعــل خاصــة مــن فصائل املقاومــة بغزة، ولذلك 
ا مــن مارســة االغتيــال يف ظــل  فهــي حــذرة جــدًّ
امتــالك الفصائــل قــدرة عى قصــف )تل أبيب( 

وما بعدها.
بــن  توتــرات  أي  وجــود  حــال  أنــه  إىل  ــه  نبَّ لكنــه 
اســتهداف  األخــر  يريــد  وكان  واالحتــالل،  غــزة 
شــخصية بــارزة يف املقاومــة وكان بإمكانــه فعــل 
ذلــك، فهــو لــن يــردد يف النيل منها وســيذهب 

بعدها لحرب شاملة.
وبــنَّ أن االحتــالل ادعــى حديًثا أنه مل يعد لديه 
أهــداف يقصفهــا بغــزة، وبذلك تصبح األهداف 
التحتيــة  بالبنيــة  ترتبــط  أن  مــن  أكــر  بريــة 

لفصائل املقاومة.
حملــة  شــنَّت  العريــة  اإلعــالم  وســائل  وكانــت 
تحريــض ضــد عــدد مــن قيــادات املقاومــة كان 
يحيــى  غــزة  يف  حــاس  حركــة  رئيــس  أبرزهــم 
السنوار، وقادة آخرين بارزين يف حاس وهم؛ 
الشــيخ صالــح العــاروري، والقائــد العــام للقســام 

محمد الضيف، وزاهر جبارين، وغرهم.
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  ذلــك  ودفــع 
رســائل  توجيــه  إىل  هنيــة،  إســاعيل  حــاس 
واضحة للعديد من القادة والدول يف املنطقة، 
الصهيــوين  العــدو  "اســتئناف  مــن  فيهــا  ر  حــذَّ
املقاومــة،  قيــادات  بحــق  االغتيــاالت  سياســة 
ومــا ســيرتب عــى هــذا التوجــه العــدواين مــن 

نتائج".

العســكرية  الشــؤون  الخبــر يف  رأى  مــن جهتــه 
العميــد رفيــق أبــو هــاين، أن سياســة االغتيــاالت 
جزء من مكونات العقيدة األمنية لدى االحتالل 

اإلرسائيي، وهي ليست وليدة اللحظة.
وأضــاف أبــو هــاين أن )إرسائيــل( منــذ احتاللهــا 
بدافــع  االغتيــاالت  متــارس  وهــي  لفلســطن 
شــهوة القتــل املتجــذرة يف نفــوس اإلرسائيلين 
وعدوانيتهــم ضــد كل مــا هــو فلســطيني، وهــي 
تنفذ االغتيال حتى لو مل توجد عمليات فدائية 

تشكل خطًرا عى أمنها.
عــن  االحتــالل  يــردد  أن  إمكانيــة  إىل  ــه  نبَّ لكنــه 
أكــر  فعــل  ردود  توقــع  حــال  االغتيــاالت  تنفيــذ 

بكثر من عملية االغتيال.
االحتــالل  يســعى  أن  املمكــن  مــن  أنــه  ورأى 
لتنفيــذ جرميــة اغتيــال، ســواء داخــل فلســطن 
أو خارجها، بســبب أن حكومة االحتالل الحالية 
برئاسة نفتايل بينيت، ضعيفة وتواجه تحديات 

كبرة.
أركان  عنــد  إجــاع  شــبه  وجــود  إىل  وأشــار 
رضورة  عــى  والعســكرية  السياســية  االحتــالل 
اغتيال السنوار والضيف، ومن املمكن أن تتجه 
)إرسائيــل( إىل ذلــك لكــن مينعهــا خشــيتها مــن 
ردود فعل قوية، تؤدي إىل أن تدفع الثمن غالًيا 
عــى فعلتهــا، خاصــة أن أبــا عبيدة الناطق باســم 
القســام، حــذر االحتــالل مــن "ردٍّ غــر مســبوق، 
عادًيــا  حدًثــا  القــدس  ســيف  معركــة  وســتكون 

مقارنة مبا سيشاهده".
وأكــد أبــو عبيــدة يف ترصيحــه الصــادر بتاريــخ 7 
مايــو/ أيــار الحــايل، أن "من يأخذ قرار املســاس 
ــا يف تاريخ الكيان،  بالســنوار يكتــب فصــاًل كارثيًّ

ويرتكب حاقة سيدفع مثنها غالًيا".

غزة/ أدهم الشريف:
تعلــم مراكــز صنــع القــرار فــي دولــة االحتــالل 
اإلسرائيلي جيًدا تداعيات تنفيذ أي جريمة اغتيال 
بحــق قــادة فــي حركــة المقاومــة اإلســالمية 

حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

االحتــالل  جيــش  اغتــال  ســابقة  مراحــل  ففــي 
اإلسرائيلي قيادات سياسية وعسكرية بارزة من 
حركة حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد 
عز الدين القســام، وفصائل مقاومة أخرى، لكن 
ا على )إسرائيل(. ا من هذه الجرائم لم يمر عاديًّ أيًّ

"يونسكو" تطالب )إرسائيل( 
بإعادة املمتلكات واآلثار 

الفلسطينية
باريس/ فلسطن:

طالــب املنــدوب الدائــم املنــاوب لــدى منظمة األمــم املتحدة للربية 
والعلــم والثقافــة "يونســكو" الســفر منــر أنســطاس، دولــة االحتــالل 
تــم  التــي  الفلســطينية  الثقافيــة  املمتلــكات  كل  بإعــادة  اإلرسائيــي 

رسقتها ونقلها بطرق غر رشعية.
وأشــار أنســطاس خــالل كلمتــه يف الــدورة الـ23، أمــس، للجنة الدولية 
الحكوميــة لتعزيــز إعــادة املمتلــكات الثقافيــة إىل بالدهــا األصليــة أو 
ردها يف حالة االستيالء غر املروع، املنعقدة يف مقر اليونسكو، 

إىل اآلثار الفلسطينية املرسوقة.
خــالل  عليهــا  العثــور  تــم  فسيفســاء  قطعــة  املرسوقــة  القطــع  ومــن 
حفريات إرسائيلية غر رشعية قرب باب الخليل يف القدس املحتلة 
عام 2010، وجرن املعمودية املرسوق من تقوع قرب بيت لحم عام 

.2020

وأشــار إىل القطــع األثريــة واملخطوطــات املرسوقــة مــن متحــف اآلثــار 
الفلســطيني )روكفلــر( يف القــدس، كذلــك كميــة ضخمــة مــن اآلثــار 
التــي ضبطتهــا ســلطات االحتــالل  مــن فلســطن املحتلــة  املرسوقــة 

حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" قبل عدة أيام.
وأكــد أنســطاس أن هــذه الرسقــات هــي مجــرد حــاالت قليلــة مــن بــن 
العديــد مــن الحــاالت األخرى املعروفة والتي تم التحقق منها، مطالبا 
ال  املحتلــة  فلســطن  الحفريــات يف  عــن  بالكــف  االحتــالل  ســلطات 

سيا يف القدس والخليل وبتر وغرها.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

اإلحبــاط الشــديد الــذي أصــاب الجمهــور الفتحــاوي يف مختلــف 
املناطق، وبّي أن أي محاولة إلجراء االنتخابات يف أي من املناطق 
ســيفرز حتــًا نتائــج مرضيــة بــل كاســحة لحركــة حــاس، وسيشــكل 
ا  انتكاسة جديدة لحركة فتح والتي تعيش )ظروف االحتضار( حاليًّ
وتفقد مناعتها أمام الحالة املرضية التي أصابت بنيتها التنظيمية 

ومرشوعها السيايس.
وقــد جــاء هــذا الفــوز بعــد حملــة قاســية وممنهجــة مــن املالحقــات 
الجامعــة،  يف  اإلســالمية  الكتلــة  كــوادر  لهــا  تعــرض  والتهديــد 
بعــد  االحتــالل  قــوات  مــن  لهــا  املنتمــي  الطلبــة  مــن   7 واعتقــال 
مشــاركتهم يف املناظــرة االنتخابيــة، وتصاُعــد االســتهدافات مــن 
األجهزة األمنية التابعة للســلطة، بغرض منع الكتلة االســالمية من 
م والقضــاء عــى أي إمكانيــة لنجاحهــا يف مواجهــة  إحــراز أي تقــدُّ
الشبيبة الفتحاوية، فجاءت النتائج مرضية لحركة حاس وكل من 
يؤمــن مبــرشوع املقاومــة، ومخيبــة لآلمــال بــل صادمــة لحركــة فتــح 

وقيادة السلطة وكل من يؤمن مبرشوعها املتهاوي.
مــا حــدث جعــل حركــة فتــح وقيــادة الســلطة يف وضــع صعــب وعال 
عــى الســطح الرتاشــق والتــالوم وتحميــل املســؤوليات حــول هــذا 
الســقوط املــدوي، والــذي كشــف وبــكل وضــوح عــن أزمــة عميقــة 
تعيشها الحركة، وبي حقيقة وزنها يف الشارع الفلسطيني، وأظهر 
ا لها داخل املجتمع الفلسطيني، ألنها وبكل  تراجًعا واضًحا وكارثيًّ
بســاطة كانــت مغيبــة متاًمــا وال تقــرأ مزاج الشــارع بــكل موضوعية، 
وتأخذها العزة باإلثم معتربة نفسها )أم الجاهري( بينا الجاهري 

ساخطة عليها، وتستعد لعقابها يف أي استحقاق انتخايب.

الفلســطيني، الــذي عــرّب طالبــه بوضــوح مــن خــالل تلــك االنتخابــات 
عــن مجموعــة مــن الحقائــق الراســخة، وهــي: رفــض اإلقصــاء، فرغــم 
الحملة الرشســة التي شــنتها أجهزة أمن الســلطة عى حركة حاس 
وتجفيــف  االتهامــات،  وكيــل  التشــويه،  ورغــم  عامــًا،   16 طــوال 
املنابــع املاليــة واملؤسســاتية، وحجــب الصــورة والكلمــة، ومطــاردة 
الرايــات الفصائليــة، وعقــاب كل مــن يؤيــد الحركــة عرب سياســة قطع 
الرواتــب، كل ذلــك مل ينجــح يف تغييــب حركــة حــاس، ومــا زالــت 
قويــة، وحــارضة، وقــادرة عــى الفــوز، ومــا زالــت جاهــري الشــعب 

الفلسطيني مؤمنة بها، مرتبطة مبرشوعها.
إشــكاليات  مــن  الســلطة  فيــه  وقعــت  مــا  ورغــم  فتــح  أن حركــة  كــا 
خطــرية، كقتــل نــزار بنــات، وإخفاقاتها األمنيــة يف مواجهة الجرمية، 
وفشــل مرشوعهــا الســيايس، وتأجيلهــا لالنتخابــات الترشيعيــة، إال 
أنها ما زالت حارضة، وقادرة عى تحقيق نتائج مهمة، بلغت 35% 
مــن أصــوات الطلبــة يف الجامعــة، وكذلــك كانــت الجبهــة الشــعبية 
حــارضة حيــث حققــت مــا يصــل إىل %10، وهــذه النتيجــة تؤكــد 
اآلخــر  إقصــاء  يف  طــرف  أي  نجــاح  اســتحالة  وهــي  مهمــة،  حقيقــة 

وتغييبه.
الفعــي يف  الحاكــم  للســلطة كونهــا  رســالة واضحــة  يعــد  مــا  وهــو 
الضفــة إىل رضورة تغيــري طريقــة تفكريهــا، واإلنصــات إىل اآلخرين، 
والتوقــف  رأيهــم،  عــن  والتعبــري  االختــالف،  بحقهــم يف  واالعــرتاف 
عــن توجيــه االتهامــات لــكل مــن يختلــف معهــا، وأول مــا يجــب أن 
تبــدأ بــه؛ إدانــة الســلوك اإلجرامــي املتمثــل يف رضب مناظــر الكتلة 
اإلسالمية، واالعتداء عليه، وهو األمر الذي ما زالت فرصته ممكنة 

أجهــزة أمــن الســلطة عــدًدا مــن كوادر الكتلة اإلســالمية وتعذيبهم 
يف ســجونها ومقراتها األمنية كســجن أريحا املســّمى )املســلخ(، 
وال يقتــر فحســب عــى املعتقلــي السياســيي يف الســجون 
واملقــّرات األمنيــة؛ بــل محاربــة ومالحقــة كل أبنــاء حركــة حــاس 
يف شــّتى أنحــاء الضفــة الغربيــة املحتلــة مــن خــالل تبــادل األدوار 

يف االعتقال والتنسيق األمني مع االحتالل الصهيوين.
مــن  مريــر  حصــاد  بعــد  جــاءت  الفتحاويــة  الشــبيبة  كتلــة  هزميــة 
ومارســتها  تبّنتهــا  ذلــك  ومــع  الفشــل،  بــاءت  سياســات  سلســلة 
للميــدان  إدارتهــا  خــالل  عبــاس  محمــود  فتــح  ســلطة  قيــادات 
الســيايس واألمنــي واالقتصــادي واالجتاعــي يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، فقــد ارتكــب عنــارص وأفــراد األجهزة األمنيــة جرمية قتل 
الناشــط واملعــارض الســيايس نــزار بنــات مــّا تســّبب بحالــة مــن 
الغضــب والثــورة عــى حركــة فتــح وقادتهــا الذيــن أعطــوا األوامــر 
خلفيــة  عــى  العمــد  والقتــل  املمنهــج  التعذيــب  يف  املبــارشة 
حريــة الــرأي والتعبــري، يف املقابــل أطلقت رساح املتهمي بقتل 

الراحل نزار بنات.
هــذا  عنــد  الفلســطينية  الســلطة  وانتهــاكات  جرائــم  تتوقــف  ومل 
الحــد بــل تعمقــت حالــة الفلتــان األمنــي يف مدن الضفــة املحتلة 

مــا  تقدُّ بريزيــت  جامعــة  يف  الطالبيــة  االنتخابــات  نتائــج  أظهــرت 
الــذراع  اإلســالمية(  الوفــاء  )كتلــة  لصالــح  كاســًحا  وفــوًزا  كبــرًيا 
الغربيــة  الطــاليب لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس يف الضفــة 
املحتلــة، هــذا الفــوز شــّكل تطــوًرا الفًتــا يف املشــهد الفلســطيني؛ 
ا هــز أركان قيــادة الســلطة وحركــة فتــح، ومل  ألنــه كان زلــزااًل سياســيًّ
يقــف عنــد هــذا الحــد بــل شــّكل دافًعــا لعــرشات الكــوادر املركزيــة 
واملفصلية إما ملهاجمة السلطة وقيادة الحركة علنا، وإما اللجوء 
النفســية  الصدمــة  هــول  مــن  وذلــك  الجاعيــة،  االســتقاالت  إىل 
والسياســية والجاهريية التي أملت بهم، فالنتائج كانت مفاجئة 

وغري متوقعة يف حساباتهم.
أعلنــت ويف  بريزيــت  الطلبــة يف جامعــة  شــؤون  عــادة  وكانــت 
ختــام فــرز األصــوات عــن حصــول )الكتلــة اإلســالمية( عــى 5068 
51 هــي مقاعــد  28 مقعــًدا، وذلــك مــن أصــل  يــوازي  صوًتــا مبــا 
مجلــس الطلبــة، بينــا حصلــت كتلــة الشــبيبة الطالبيــة املنافســة 
لهــا عــى 3379 صوًتــا مبــا يــوازي 18 مقعــًدا، وهــذا فــارق كبــري 
وغــري مســبوق للكتلــة االســالمية، والتــي بفوزهــا صعقــت كل مــن 
كان يراهــن عــى تراجــع حضورهــا ودورهــا، وســعى إلزاحتهــا مــن 
املشهد الطاليب عى مدار سنوات خشية من تعاظم قوة حاس 

يف الضفة الغربية.
هــذه النتائــج مل يقــف حــدود تأثريهــا داخــل الجامعــة بــل امتــد إىل 
مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة بــل واألرايض الفلســطينية ألنه 
الفرحــة  شــاهدنا  أن  بعــد  للغايــة  هامــة  مــؤرشات  أعطــى  ببســاطة 
تعــم األرايض الفلســطينية بفــوز الكتلــة اإلســالمية، والحظنــا مــدى 

انتهــت االنتخابــات الطالبيــة يف جامعــة بريزيــت بفــوز غــري مســبوق 
للكتلة اإلسالمية، املمثلة لحركة حاس، حيث حصلت عى 28 
مقعــدًا، يف حــي حصلــت الشــبيبة الفتحاويــة عــى 18، والقطــب 
الفــارق  5 مقاعــد، وهــذا  الشــعبية عــى  الطــاليب املمثــل للجبهــة 
الكبــري بــي الحركتــي الطالبيتــي الرئيســيتي مل يحــدث مــن قبــل، 
وهــو مــا دفــع البعــض خاصــة مــن أنصــار حركــة حــاس العتبــاره زلزاال 

انتخابيا.
وتنبــع أهميــة انتخابــات جامعــة بريزيــت مــن كونهــا -مــن وجهــة نظــر 
كثرييــن- األكــر تعبــريًا عــن املــزاج الحقيقــي للشــعب الفلســطيني 
أن  إال  طالبيــة،  نخبــة  متثــل  كانــت  وإن  ألنهــا  الغربيــة،  الضفــة  يف 
هــؤالء الطــالب قادمــون يف النهاية من خلفيات اجتاعية متعددة، 

وممتدة عى امتداد كثري من مناطق الضفة.
حجــم  مــن  بريزيــت  جامعــة  انتخابــات  أهميــة  اســتنتاج  وميكــن 
االهتام الذي تلقته من قبل التنظيات الفلسطينية، التي تابعت 
تلــك االنتخابــات بشــكل مكثــف، ومــن قبــل الســلطة الفلســطينية، 
وكذلــك مــن قبــل االحتــالل الصهيــوين الــذي تدخــل بشــكل فــج يف 
تلــك االنتخابــات عــرب اعتقــال ســبعة من قيــادات الكتلة اإلســالمية، 
وعــرب إرســاله رســائل ألوليــاء أمــور الطلبــة تدعوهــم ملنــع أبنائهــم من 

التصويت للكتلة اإلسالمية.
ويظــل الســؤال هنــا: ملــاذا فــازت كتلة حاس يف تلــك االنتخابات، 
وملــاذا خــرت كتلــة فتــح، وكيــف تقــرأ الســلطة ذلــك، ومــا أســباب 

تلك النتيجة؟
بداية ال بد أن نقرر أن مجرد إجراء هذه االنتخابات فوز كبري للشعب 

فــازت كتلــة الوفــاء اإلســالمية، الذراع الطــاليب ِلحركة حاس، يف 
انتخابات مجلس طلبة جامعة بريزيت 

28 مقعــًدا، يف املقابــل خــرت كتلــة يــارس عرفــات التابعــة  بـــ 
لحركــة فتــح بـــ 10مقاعــد، وهــذا ليــس باألمــر الهــي عــى قيــادات 

ورموز سلطة فتح محمود عباس. 
ويف إثر إعالن فوز الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت ُأصيبت 
حركــة فتــح وعنارصهــا بانهيــار حــاّد مــع صدمــة سياســية دفعــت 
أعضاء من لجنة إقليم رام الله والبرية لتقديم اســتقالتهم بســبب 
يف  الفتحاويــة  الشــبيبة  خســارة  خّلفتهــا  التــي  الكارثيــة  النتائــج 
انتخابات أعرق وأكرب جامعة توجد فيها الحركات الطالبية وتقوم 

ِبخدمة املجموع الشبايب الطاليب.
وتحقيقهــا  بريزيــت  جامعــة  يف  اإلســالمية  الكتلــة  فــوز  مشــهد 
لهــذا االنتصــار الســاحق عــى كتلــة حركــة فتــح الطالبيــة مل يكــن 
حــارضا لــدى أصحــاب نهــج التنســيق األمنــي يف معقــل الســلطة 
بــرام اللــه خاصــًة مــع تكثيــف حمــالت االعتقــال  مبقــر املقاطعــة 
الســيايس واالســتدعاء ومحــارصة حريــات الــرأي والتعبــري وقمــع 
كل مــن يرفــع رايــة األخرض املتمثلة باملقاومة الفلســطينية والزج 
بــه خلــف األســوار األمنيــة والسياســية، وليــس عّنــا ببعيــد اعتقــال 

الشــكل  بهــذا  اإلســالمية  الكتلــة  م  تقــدُّ فــإن  ذاتــه  الوقــت  ويف 
وتحقيقهــا هــذا الفــوز الكاســح يعنــي: 1/ أن شــعبنا الفلســطيني 
تريــد  ال  الجاهــري  أن   /2 املقاومــة،  ومــرشوع  لربنامــج  يصــوت 
واملســاومة  والتفريــط  التنــازل  عــى  قائــم  ســيايس  مــرشوع  أي 
عــى حقــوق الشــعب الفلســطيني، 3/ أن حركــة حــاس تتمتــع 
لتحقيــق  يؤهلهــا  جاهــريي  ثقــل  ولديهــا  عــادي  غــري  بحضــور 
إرادة  يكــر  ال  واالســتهداف  املالحقــة  أن  أخــرى،4/  إنجــازات 
العمــل  ملواصلــة  حافــًزا  ميثــل  وإمنــا  الطــاليب  وإطارهــا  الحركــة 
والتحــدي واملواجهــة، 5/ أن مراهنــة االحتــالل واألنظمــة املطبعــة 
عــى تغييــب الحركــة ومحارصتهــا وإفقادهــا توازنهــا عــرب مالحقــة 
االحتــالل والدعــم الســخي للســلطة يف الضفــة مل يحقــق الهــدف 

املطلوب.
فتــح  الســلطة وحركــة  يقلــق  بريزيــت ال  مــا حــدث يف جامعــة  إن 
العربيــة ومــن قبــل  بــل يقلــق االحتــالل وبعــض األنظمــة  وحدهــا 
ذلــك اإلدارة األمريكيــة، ألن ذلــك مــؤرش عــى عودة الحركة للضفة 
القــوة الجاهرييــة  الغربيــة واســتعادتها عافيتهــا مجــدًدا، ومــدى 
وأكــر  الفلســطيني مبرشوعهــا،  الشــعب  وإميــان  التــي متتلكهــا، 
مــن ذلــك يف أن املــؤرش يشــري لخطــر شــديد تعيشــه حركــة فتــح 
والســلطة الفلســطينية والتــي تتــآكل مــن الداخــل يف ظــل احتــدام 
الخــالف البينــي بــي مكونــات الســلطة وأيًضا بي مكونــات الحركة، 
األمــر الــذي يجعــل كال مــن الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح عــى 
هامش التأثري الســيايس والجاهريي، ويبرش مبيالد عهد جديد 

ترتفع فيه البندقية يف كل ميدان يف مواجهة االحتالل.

حتى اللحظة، كذلك ميثل رســالة واضحة للســلطة برضورة العودة 
لالنتخابــات الشــاملة، يف الترشيعــي والرئاســة واملجلــس الوطنــي، 
ألنها املسار الوحيد الذي ميكن من خالله ألبناء شعبنا التعبري عن 

مواقفهم بشكل حقيقي ونزيه.
كا أن من رســائل تلك االنتخابات أن نســبة كبرية من أبناء شــعبنا، 
وخاصــة شــبابه يرفضــون املــرشوع الســيايس للســلطة، وال يؤمنــون 
لــواء  لحمــل  العــودة  لحظــة  بشــغف  وينتظــرون  األمنــي،  بالتنســيق 
املقاومــة يف الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يســتدعي أن ترفــع الســلطة 
فقــد  االحتــالل،  الراغبــي يف مقاومــة  عــن  يدهــا وبشــكل حقيقــي 
إىل  خســارة  مــن  تنحــدر  هــي  وهــا  ذريعــا،  فشــاًل  مرشوعهــا  فشــل 
السياســيون  منافســوها  بينــا  ضعــف،  إىل  ضعــف  ومــن  خســارة، 
تتصاعد قوتهم، وذلك إلميان الجاهري مبرشوعهم املقاوم، فهل 
تســتجيب فتــح لذلــك، وتنقــذ نفســها مــن مصــري واضــح، تتجــه إليــه 

قيادة السلطة، وتأخذها معها إىل ذلك املصري.
وأخريًا كانت تلك االنتخابات تعبري عن عناد الشعب الفلسطيني، 
وعــدم خوفــه مــن أي تهديــد، وأنــه مــّر عــى حمــل رايــة املقاومــة، 
ورفــع مــن يرفعهــا، لقــد كانــت نتيجــة االنتخابات فــوزًا ملنطق الدفاع 
عــن األقــى، ومنطــق تأييد العمليات البطوليــة، والتحريض عليها، 
وفــوزًا ملنطــق مراكمــة القــوة، وتطويــر الصواريخ، وقصــف تل أبيب، 
كانــت ردًا عــى االحتــالل الــذي اعتقــل قيــادات الكتلــة، وهــدد مــن 
ينتخبهــا، لقــد تلــك النتيجــة خســارة كبــرية لالحتــالل وحــده، وفــوزًا 
كبــريًا للشــعب الفلســطيني بــكل مكوناتــه، مبــا فيهــا فتــح، وحاس، 

والجهاد، والجبهتي الشعبية والدميقراطية وغريها.

منهــا الخليــل، وعّمــت فيهــا فــوىض الســالح وســادت املشــكالت 
العائليــة إىل أن وصلــت بحــرق املمتلــكات الخاصــة وأخــذ الثــأر 
باليــد دون تدخــل األجهــزة األمنيــة لحايــة املواطنــي وعائالتهم؛ 
مــا جعــل الــرأي العــام ينقلــب ضــد الســلطة وسياســتها املتصفــة 

بالفساد املسترشي داخل منظومتها السياسية واألمنية.
وبناًء عى ســنوات الفســاد واالســتبداد الذي تنتهجه ســلطة فتح 
محمــود عبــاس وُتحــارب مــن خاللــه نهــج املقاومة العســكرية ضد 
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  رصيــد  ارتفــع  الصهيــوين،  االحتــالل 
االلتفــاف  مــن  مزيــٍد  إىل  وأدى  والعســكري  الســيايس  حــاس 
الشــعبي والجاهــريي حولهــا، وال ســيا مــع انتصارهــا الســيايس 

والعسكري يف معركة سيف القدس. 
 وباتــت الُهتافــات لرمــوز وقــادة حــاس تــرتدد يف قلــب مدينــة 
القــدس وســاحات املســجد األقــى وأنحــاء مختلفــة مــن الضفــة 
د قــادة فتــح محمــود  الغربيــة املحتلــة وشــّكلت ناقــوس خطــر ُيهــدِّ
املشــهد  عــن  ودحرهــا  معاقلهــا  مــن  باقتالعهــا  وُينــذر  عبــاس، 
تخاذلهــم  مــن  الوطــن  ســئم  فقــد  رجعــة،  غــري  إىل  الســيايس 
وخيانتهــم، وفــاض الكيــل بالشــعب املنتظــر رحيلهــم وســقوطهم 

األخري.

زلزال بريزيت وتحطيم الحصن الفتحاوي

الفائزون يف بريزيت

حماس تكتسح يف بريزيت وترتبَّع عىل المشهد السيايس

أحمد أبو زهري

 آالء هاشم 

إن ما حدث في جامعة بيرزيت ال يقلق 
السلطة وحركة فتح وحدهما بل يقلق 
االحتالل وبعض األنظمة العربية ومن 
قبل ذلك اإلدارة األمريكية، ألن ذلك 
مؤشر على عودة الحركة للضفة الغربية 
واستعادتها عافيتها مجدًدا، ومدى القوة 
الجماهيرية التي تمتلكها، وإيمان الشعب 
الفلسطيني بمشروعها، وأكثر من ذلك في 
أن المؤشر يشير لخطر شديد تعيشه حركة 
فتح والسلطة الفلسطينية والتي تتآكل من 
الداخل في ظل احتدام الخالف البيني بين 
مكونات السلطة وأيًضا بين مكونات الحركة

 وباتت الُهتافات لرموز وقادة حماس تتردد 
في قلب مدينة القدس وساحات المسجد 
األقصى وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية 
د قادة  المحتلة وشّكلت ناقوس خطر ُيهدِّ
فتح محمود عباس، وُينذر باقتالعها من 
معاقلها ودحرها عن المشهد السياسي إلى 
غير رجعة، فقد سئم الوطن من تخاذلهم 
وخيانتهم، وفاض الكيل بالشعب المنتظر 
رحيلهم وسقوطهم األخير.

سليمان سعد أبو ستة 

كما أن من رسائل تلك االنتخابات أن نسبة 
كبيرة من أبناء شعبنا، وخاصة شبابه يرفضون 
المشروع السياسي للسلطة، وال يؤمنون 
بالتنسيق األمني، وينتظرون بشغف لحظة 
العودة لحمل لواء المقاومة في الضفة 
الغربية، وهو ما يستدعي أن ترفع السلطة 
يدها وبشكل حقيقي عن الراغبين في 
مقاومة االحتالل، فقد فشل مشروعها 
فشاًل ذريعا، وها هي تنحدر من خسارة إلى 
خسارة.
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مختصون: غموض يكتنف أموال الصناديق الفلسطينية يف ظل إقصاء املجلس الترشيعي

نقابيون يحذرون من تعرض حقوق العامل 
الفلسطينيني البتزازات إرسائيلية

املركزي املرصي يرفع أسعار 
الفائدة الحتواء التضخم

لعون عىل  وكالء الحكومة يطَّ
جودة املنتج املحيل ووفرته

غزة/ رامي رمانة: 
يف العادة تلجأ الدول إىل إنشاء صناديق مالية متنوعة 
وقــت الرخــاء، لتعظيــم املــال العــام، واللجــوء إليهــا يف 
الحالــة  يف  لكــن  املاليــة،  واألزمــات  الطــوارئ  أوقــات 
الفلســطينية، الوضــع مختلــف، فوضــع الصناديــق مثار 
جــدل وشــكوك، يف ظــل عــدم إفصــاح القامئــن عليها 
عــن موجوداتهــا واســتثاراتها وديونهــا الخارجيــة، كــا 
ســاهم تغييــب دور املجلــس الترشيعــي عــن راقبتهــا، 

يف توسيع دائرة الفساد وهدر املال العام.
وأوضــح االختصــايص االقتصــادي د.ســمري الدقــران أن 
ثالثة صناديق أساسية كان يعول عليها الفلسطينيون 
وهــي: صنــدوق  الوطنــي،  االقتصــاد  تعزيــز  يف  كثــريا 
القومــي  والصنــدوق  الفلســطيني،  االســتثار 

الفلسطيني، وصندوق هيئة التقاعد.
مليــارات  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  الدقــران  وقــال 
االســتثار  صنــدوق  مــن  مفقــودة  الــدوالرات 
الفلســطيني، الــذي أنشــئ أساًســا ليكــون شــبكة أمــان، 
مبيًنــا أن الصنــدوق بــه تجــاوزات ماليــة كبــرية، وفســاد 

مايل.
وأضاف الدقران أن السلطة وضعت يدها عىل أموال 

ملنظمة التحرير، حيث تأسس الصندوق مع تأسيس 
منظمة التحرير يف عام 1964.

الســلطة  أن  إىل  الفلســطيني  االختصــايص  ونبــه 
الفلســطينية ال تفصــح عــن البيانــات املاليــة عــن عمــل 
والتــي  أو ســنوية،  ربــع ســنوية  الصناديــق ســواء  هــذه 
يجب أن تظهر األرصدة املالية للصناديق، واألمالك، 
واالستثار، وأوجه االستثار، ووضع الصندوق لحظة 

إصدار التقرير.

صنــدوق هيئــة التقاعــد، عــر بوابة االســتدانة منه لحل 
لهــذه  الحقيقــي  الحجــم  يُعــرف  ومل  املاليــة،  أزمتهــا 
الديــون، وأوجــه االســتثار يف هــذا الصندوق، مشــرًيا 
إىل أن تدخل السلطة يعد تجاوزا للقانون، ألن الهيئة 

مؤسسة مستقلة مالًيا وإدارًيا.
كا تطرق الدقران يف حديثه إىل الضبابية والغموض 
مبيًنــا  الفلســطيني،  القومــي  بالصنــدوق  املحيطــن 
أن الصنــدوق هــو الدائــرة املاليــة، واإلداريــة، والرقابــة 

وأكــد الدقــران أن تجميــد الســلطة الفلســطينية عمــل 
الصناديــق  إفــالت  يف  تســبب  الترشيعــي  املجلــس 
دور  أن  مبيًنــا  والرقابــة،  املتابعــة  دائــرة  مــن  املاليــة 
الســلطة  مؤسســات  يف  العامــة  الرقابيــة  الهيئــات 

ضعيف، بل وُيغطي عىل أوجه الفساد.
أبــو  خالــد  االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جهتــه  مــن 
عامــر: يف ظــل األزمــة املاليــة التــي يعانيهــا االقتصــاد 
الفلســطينية  املوازنــة  عجــز  واســتمرار  الفلســطيني 
الثالثــة  الســنوات  منــذ  بتخطيهــا حاجــز املليــار دوالر 
األخــرية، باتــت أهميــة اللجــوء إىل االحتياطات املالية 
خيــاًرا إســراتيجًيا لتجــاوز هــذه األزمة، لكن ما انتهجته 
الســلطة مــن سياســات يف اإلدارة املاليــة العامــة أدى 
إىل اختفــاء الكثــري مــن مقدرات الشــعب الفلســطيني 
وتحديــًدا مــا يتعلــق بالصناديــق املاليــة التــي ُأنشــئت 

بوصفها مالًذا آمًنا يف حاالت الطوارئ.
وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطن": "أنه منذ إنشاء 
ســت عــدة صناديــق ماليــة،  الســلطة الفلســطينية، ُأسِّ
وصنــدوق  الفلســطيني،  االســتثار  صنــدوق  أهمهــا: 
يف  وكان  وغريهــا،  التشــغيل،  وصنــدوق  األيتــام، 
التحريــر،  ملنظمــة  التابــع  القومــي  الصنــدوق  الســابق 

اعتباريــة  تتمتــع بشــخصية  الصناديــق  إذ ظلــت هــذه 
تــوىل  أن  منــذ  ولكــن  مســتقل،  إدارة  مبجلــس  تتمتــع 
محمود عباس رئاسة السلطة اخُتِزلت هذه الصناديق 
لــت جميــع  يف صنــدوق االســتثار الفلســطيني، وُحوِّ
األرصــدة واملشــاريع املتعلقــة بهــا لتكــون تحــت إدارة 

وترصف مكتب الرئاسة".
وأشــار إىل أنــه مــع اســتمرار رئيــس الســلطة يف تغييب 
الصناديــق  هــذه  رصيــد  بــات  الترشيعــي،  املجلــس 
ملنظمــة  التابــع  القومــي  الصنــدوق  حتــى  متدنًيــا، 
التحريــر بــات يعتمــد عــىل موازنــة الســلطة يف تحويــل 
بوصفــه  أهميــة  ميثــل  أنــه  مــن  الرغــم  عــىل  أرصدتــه، 

ا يجب الحفاظ عليه. صندوًقا إسراتيجيًّ
مــن  املــايل  الفشــل  أن سياســات  إىل  عامــر  أبــو  ونبــه 
قبــل الســلطة غيبــت الكثــري مــن املليــارات التــي كان 
مــن املمكــن أن تخفــف مــن حــدة األزمــة التــي يعانيهــا 

االقتصاد الفلسطيني.
تجدر اإلشــارة إىل أن التمويل الدويل لخزينة الســلطة 
تراجــع يف الســنوات األخــرية كثــرًيا، مــا أدى إىل وقــوع 
قرصنــة  مــع  شــدتها  زادت  ماليــة  أزمــات  يف  الســلطة 

سلطات االحتالل أموال املقاصة مرات عديدة.

غزة/ رامي رمانة: 
إن  العــال واقتصاديــون:  نقابيــون مختصــون يف قضايــا  قــال 
اشــراط ســلطات االحتالل تحويل أجور العال الفلسطينين 
العاملــن يف الداخــل املحتــل عــر البنــوك، الهــدف الرئيــي 
املناطــق  إىل  النقديــة  التدفقــات  عــىل  الرقابــة  هــو  منــه 
املحــي،  الســوق  عــىل  تأثريهــا  حجــم  وقيــاس  الفلســطينية، 
معريــن عــن تخوفهــم يف الوقــت نفســه مــن أن تتعــرض حقوق 
العــال املاليــة البتــزازات سياســية إرسائيليــة كــا يحــدث يف 

أموال املقاصة.
وأكــد املتحدثــون رضورة أن تلتــزم ســلطات االحتــالل إعطــاء 
كاملــة  أجــور  مــن  املرشوعــة  حقوقهــم  الفلســطينين  العــال 
وتأمينــات وإجــازات مرضيــة وإصابــات عمــل، مشــريين إىل أن 
االحتــالل يحتجــز 16 مليــار دوالر مــن أمــوال العــال منــذ عــام 

  .1970

املشــغلن  أمــام  اإلرسائيــي  االحتــالل  ُســلطات  ووضعــت 
مــن  لالنتهــاء  زمنًيــا  ســقًفا  املقبــل،  أغســطس  اإلرسائيليــن، 
الداخــل  يف  الفلســطينين  العــال  وأجــور  رواتــب  تســليم 
املحتل نقًدا واالستعاضة عن ذلك بتحويلها عر املصارف.

وتدعــي ســلطات االحتــالل أن الهــدف مــن اشــراطها الحفــاظ 
لســارسة  حــد  ووضــع  الفلســطيني،  العامــل  حقــوق  عــىل 

التصاريح عىل حد زعمها.
وأوضــح عضــو األمانــة العامــة يف االتحــاد العــام لنقابــة عــال 
فلسطن، د. سالمة أبو زعير أن تخوًفا لدى كثري من العال 
أن تصبــح أموالهــم املحولــة عــر املصــارف معرضــة للحجــز أو 

االقتطاع تحت أي ظروف سياسية قد تطرأ.
وأضــاف أبــو زعيــر لصحيفــة "فلســطن" أن الجانــب اإليجــايب 
مــن  العامــل  أمــوال  البنــوك، حايــة  عــر  األمــوال  يف تحويــل 
يقطــع  الفلســطيني  العامــل  وأن  خاصــة  والرسقــة  الضيــاع 

مسافات يف أثناء عودته من العمل إىل منزله.
كــا يــرى أبــو زعيــر أن تحويــل أمــوال العــال عــر املصــارف، 
إثبــات حــق للعامــل الفلســطيني، إذا مــا تعــرض لعمليــة تحايل 

من مشغله اإلرسائيي.  
وتساءل يف الوقت ذاته عن كيفية التعامل مع عال املياومة 
الفلسطينين غري املقيدين بجهة مشغلة واحدة يف الداخل 

املحتل.  
الداخــل  يف  العــال  أن  عــىل  زعيــر  أبــو  شــدد  الســياق  ويف 
املحتــل بحاجــة إىل متابعــة الســلطات الرســمية الفلســطينية 
والنقابيــة لفضــح مــا يتعرضون له مــن انتهاكات، خاصة العال 

غــري الحاصلــن عــىل تصاريــح عمــل رســمية، "فهــم ينقصهــم 
البتــزاز  ويتعرضــون  الصحيــة،  والتأمينــات  املاليــة  الحقــوق 

سارسة ووسطاء التصاريح".
دراغمــة  هيثــم  د.  االقتصــادي  االختصــايص  يــرى  بــدوره 
القــرار  مــن  ستســتفيد  أنهــا  شــك  ال  املحليــة  املصــارف  أن 
بــن  الحــواالت املاليــة  أمــوال عــىل  اإلرسائيــي، يف تحصيــل 
حســابات  فتــح    جــراء  ومــن  اإلرسائيــي،  واملشــغل  العامــل 

مرصفية جديدة.
وأشــار دراغمــة يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن" إىل أن إرغــام 
البنــوك،  عــر  أموالهــم  تحويــل  عــىل  الفلســطينين  العــال 
سُيســبب حرًجــا للــرشكات الفلســطينية العاملــة يف الداخــل 
املحتــل، حيــث ســتكون تلــك الــرشكات ملزمــًة الكشــف عــن 
الداخــل،  يف  مشــاريعها  عــن  تتقاضاهــا  التــي  أموالهــا  حجــم 
الطلــب منهــا دفــع  الفلســطينية إىل  الســلطات  قــد يدفــع  مــا 

رضائب.
"ومــع ذلــك فــإن الحــواالت عــر البنــوك تفيــد وزارة العمــل يف 
وقــت الحــق يف حــرص أعــداد العاملــن الرســمين يف الداخل 
الضــان  قانــون  يف  للنظــر  مقدمــة  ذلــك  ويكــون  املحتــل، 

االجتاعي املختلف عليه" يقول دراغمة.
وأشــار دراغمــة إىل أن االحتــالل اإلرسائيــي يحتجــز منــذ عــام 
16 مليــار دوالر، وهــي أمــوال عــال مــن الضفــة  1970 نحــو 

الغربيــة وقطــاع غــزة كانوا يعملــون يف الداخل املحتل، يرفض 
االحتالل تسليمها.

وكان محافظ ســلطة النقد فراس ملحم توقع يف وقت ســابق، 
ل رواتب العال الفلسطينين يف الداخل عر البنوك  أن ُتحوَّ

الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري.
أو  تكاليــف  أي  عليــه  يرتــب  لــن  األمــر  هــذا  إن  ملحــم:  وقــال 
رضائــب إضافيــة، مشــرًيا إىل أن الخطــوة "يف صالــح العــال 
العمــل  أربــاب  تالعــب  عــدم  تضمــن  حيــث  ولفائدتهــم، 
اإلرسائيليــن مبســتحقاتهم، إضافــة إىل إتاحــة الفرصــة لهــؤالء 
أن  إىل  الفًتــا  املرصفيــة،  الخدمــات  مــن  لالســتفادة  العــال 
الخطــوة ستســاهم يف الحــد مــن مشــكلة تراكــم الشــيقل يف 

السوق الفلسطينية.
وبن ملحم أن العال الفلســطينين يضخون نحو )18( مليار 
شــيقل يف الســوق املحــي، مبــا يفــوق الحصــة املتفــق عليهــا 

إلعادة الشيقل إىل البنوك اإلرسائيلية )13 مليار(.

االحتالل يحتجز 16 مليار دوالر منذ 1970

خالل جولة تفقدية لمزارعي الشمال

القاهرة/ وكاالت: 
إنــه  أمــس:  بيــان  يف  املــرصي  املركــزي  البنــك  قــال 
رفــع أســعار الفائــدة الرئيســية 200 نقطــة أســاس يف 
اجتاع لجنة السياسة النقدية أول من أمس، وذلك 
يف مســعى الحتــواء التضخــم بعدمــا قفــزت األســعار 

بأعىل وترية يف 3 سنوات.
منهــا  ألســباب  ارتفعــت  األســعار  إن  البيــان  وقــال 
األزمــة  أدت  أن  وبعــد  العملــة،  قيمــة  انخفــاض 

األوكرانية إىل ارتفاع أسعار القمح.
وأضــاف "قــررت لجنــة السياســة النقديــة رفــع أســعار 
الفائــدة… ويعــد ذلــك إجــراء رضوريــا للســيطرة عىل 
الضغــوط التضخميــة كــا يتســق مــع تحقيــق هــدف 

استقرار األسعار عىل املدى املتوسط".
وتوقعــت اللجنــة أن تتجــاوز معدالت التضخم نســبيا 
املعــدل الــذي يســتهدفه البنــك بــن %5 و%9 يف 
"بشــكل   2022 مــن  الرابــع  الربــع  خــالل  املتوســط 

مؤقت"، وأن تعاود االنخفاض تدريجيا.
ألســعار  الســنوي  التضخــم  تســارع  إىل  وأشــارت 
يف  املتوقــع  مــن  بأكــر  املــدن  يف  املســتهلكن 
 ،10.5% مــن   13.1% أبريل/نيســان املــايض إىل 

وهو أعىل مستوياته منذ مايو/أيار 2019.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 
21 مــارس/آذار املــايض،  يف اجتــاع مفاجــئ يف 
وأرجــع ذلــك إىل الضغــوط التضخميــة العامليــة التي 

فاقمتهــا الحــرب يف أوكرانيــا، وذلــك بعــد أن أبقاهــا 
دون تغيري 18 شهرا تقريبا.

ونزل يف نفس اليوم سعر رصف الجنيه أمام الدوالر 
ذلــك  منــذ  حكوميــة  بنــوك  وبــدأت  آنــذاك،   14%

للمواطنــن  عــام  ادخــار ألجــل  بيــع شــهادات  الحــن 
بعائد 18%.

وكالــة  نقلــت  أمــس،  املركــزي  البنــك  قــرار  وعقــب 
أنبــاء الــرشق األوســط عــن رئيــس مجلــس إدارة بنــك 
الشــهادات،  إصــدار  إن  قولــه  اإلتــريب  محمــد  مــرص 
التــي قــال إنهــا جمعــت 216 مليــار جنيــه حتــى اآلن، 
املركــزي  البنــك  رفــع  رغــم  تعديــل"  بــدون  "مســتمر 

سعر الفائدة.
رشكــة  لــدى  األبحــاث  رئيــس  ســانديب  آلــن  وقــال 
النعيــم القابضــة "يبــدو أن الهــدف األســايس حاليــا 
هو كبح التضخم، وهو ما يتاىش إىل حد بعيد مع 
البنــوك املركزيــة يف أماكــن أخــرى… يبــدو أن ارتفاع 

التضخم سيستمر عىل املدى القريب".
تشــهد  العامليــة  املاليــة  األوضــاع  إن  البيــان  وقــال 
السياســات  املركزيــة  البنــوك  تشــديد  مــع  تقييــدا 

النقدية.
وقالت اللجنة إن "تحقيق معدالت تضخم منخفضة 
ومســتقرة عــىل املــدى املتوســط هــو رشط أســايس 
وتحقيــق  املــرصي  للمواطــن  الرشائيــة  القــوة  لدعــم 

معدالت منو مرتفعة ومستدامة".

الذهب يرتفع مع اتساع مخاوف الركود العاملي
لندن/ األناضول:

وتتجــه  أمــس،  الذهــب،  أســعار  ارتفعــت 
منــذ  أســبوعي  مكســب  أول  تســجيل  نحــو 
5 أســابيع، مــع اتســاع التوقعــات بــأن تــؤدي 
موجة التضخم إىل ركود االقتصاد العاملي.
جــرى  )ت.غ(،   00  :9 الســاعة  وبحلــول 
التعامــالت  يف  النفيــس  املعــدن  تــداول 

لألوقيــة،  دوالرا   1845.8 عنــد  الفوريــة 
 0.21 بنســبة  أو  دوالرات   3.74 بارتفــاع 

باملئة.
للذهــب  اآلجلــة  األمريكيــة  العقــود  وزادت 
إىل  باملئــة،   0.14 بنســبة  أو  دوالر   2.84

1844 دوالرا لألوقية.

مكاســب  لتســجيل  طريقــه  يف  والذهــب 

أسبوعية بنحو 2 باملئة.
وتــزداد املخــاوف مــن أن تــؤدي أرسع موجــة 
يف  الحــرب  تؤججهــا  عقــود   4 يف  تضخــم 
أوكرانيــا، إىل ركــود يف االقتصــاد العاملــي، 
ســبائك  عــىل  املســتثمرين  إقبــال  عــزز  مــا 

الذهب باعتباره مالذا آمنا.
وتلقــى الذهــب دعــا مــن نــزول الــدوالر عن 

20 عامــا، مــا زاد مــن  أعــىل مســتوياته يف 
جاذبيــة املعــدن األصفــر لحامــي العمــالت 

األخرى.
وعــوض الــدوالر أمس، بعض خســائره خالل 
األسبوع، وارتفع مؤرشه أمام سلة من ست 
إىل  باملئــة   0.2 بنحــو  منافســة،  عمــالت 

102.93 نقطة.

غزة/ فلسطن: 
أجرى وكيل وزارة الزراعة أمين اليازوري، ووكيل 
وزارة املالية عوين الباشا، ووكيل وزارة االقتصاد 
عبد الفتاح الزريعي، جولة تفقدية مشركة عىل 
مزارعــي شــال قطــاع غــزة، وذلــك لالطــالع عــىل 
ســالمة وجــودة ووفــرة املنتــج املحــي يف بعــض 
الســلع واملحاصيــل الزراعيــة، وذلك يف مســعى 
لدعــم املزارعــن الفلســطينين واملحافظة عىل 

دميومة إنتاجهم.
الزراعــة  مختــي  مــن  الــوكالء،  واســتمع 
اإلنتــاج  وحجــم  مســاحات  إىل  واملزارعــن، 
الزراعــي يف عديــد مــن الســلع املنتجــة محلًيــا، 

إضافــة إىل القــدرة التســويقية والحايــة الالزمــة 
لهم يف املستقبل.

وأكــد وكيــل الزراعــة، أن مــن أولويــات وزارته دعم 
الحايــة  وتوفــري  محلًيــا  املنتجــة  املحاصيــل 
وتســويق  املحــي  الســوق  يف  لهــا  التســويقية 
الفائــض منهــا ألســواق الضفــة أو حتــى تصديرهــا 
للخارج، مشدًدا عىل دورهم يف تحقيق التوازن 

بن املزارع والتاجر واملستهلك.
وحيــا اليــازوري، صمــود املزارعــن واملربــن يف 
جميــع محافظــات القطــاع املختلفة، مؤكًدا أنهم 
يقفــون عــىل ثغــر مهــم يف توفري الغــذاء الصحي 

واآلمن لشعبهم.
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صحفيون تونسيون يحتجون للمطالبة 
بتسوية أوضاع املؤسسات املصادرة

منظمة دولية: »زيادة هائلة« 
ألعداد املعوقني يف اليمن

روسيا تستعد إلنشاء قواعد عسكرية 
ع الناتو غرب البالد ملواجهة توسُّ

الحكومة اللبنانية تقر خطة التعايف االقتصادي

تونس/ األناضول:
التونســيني  الصحفيــني  عــرات  شــارك 
املصــادرة  اإلعالميــة  باملؤسســات  العاملــني 
أمــس، يف وقفــة احتجاجيــة  الدولــة،  قبــل  مــن 

للمطالبة بتسوية أوضاعهم املادية واملهنية.
نظمــت  الوقفــة  أن  "األناضــول"  وأفــادت وكالــة 
يف ساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة، بدعوة 
والجامعــة  للصحفيــني  الوطنيــة  النقابــة  مــن 
العامــة لإلعــالم التابعــة لالتحــاد العام التونيس 

للشغل.
وحسب نص الدعوة، خرجت الوقفة احتجاجا 
عــى "تواصــل سياســة تهميــش قطــاع اإلعــالم 
من قبل الســلطة وتســوية وضعية املؤسســات 

املصادرة".
ورفــع املحتجــون شــعارات عــى غــرار "لوقتاش 
الشــهرية مافــاش" )إىل متــى نبقــى بــال راتب( 
انهيــار"  يف  والصحافــة  عــار  عــار  حكومــة  و"يــا 
مزيــة"  مــش  الصحافــة  الجمهوريــة  رئيــس  و"يــا 

بريوت/ األناضول:
أقــرّت الحكومــة اللبنانيــة، أمــس، خطــة للتعايف 
النهــوض  اســراتيجية  تتضمــن  االقتصــادي، 

بالقطاع املايل.
يف  الــوزراء  ملجلــس  جلســة  خــالل  ذلــك  جــاء 

القرص الجمهوري بالعاصمة بريوت.
وأقــر مجلــس الــوزراء اللبنــاين يف جلســته خطــة 
التعــايف االقتصــادي مع تحفظ عدد من الوزراء 

قــوى  عــدة  بــني  موزعــة  وتحالفاتهــا  الربملانيــة 
سياسية.

أعلــن   ،2021 األول  تريــن  أكتوبــر/  ويف 
أن  ميقــايت،  نجيــب  اللبنــاين  الــوزراء  رئيــس 
حكومتــه بــارشت بإعــداد خطــة التعــايف املــايل 
األساســية  اإلصالحــات  تتضمــن  واالقتصــادي، 

التي تحتاجها البالد.
"الخطــة  إن  بيــان،  يف  ميقــايت  وقتهــا  وقــال 

عليها.
قبــل  للحكومــة  األخــرية  الجلســة  هــذه  وتعــد 
ترصيــف  حكومــة  إىل  الســبت  اليــوم  تحولهــا 
أعــال مــع انتهــاء واليــة مجلس النــواب الحايل، 

وتسلم املجلس املنتخب مهامه التريعية.
نيابيــة،  انتخابــات  لبنــان  يف  أجريــت  واألحــد، 
 58 يف  اللبنانيــون  املغربــون  اقــرع  وقبلهــا 
بلدا، حيث باتت وفقا لنتائجها، موازين الكتل 

البنيــة  يف  األساســية  اإلصالحــات  تتضمــن 
املــايل  النزيــف  ووقــف  واملاليــة  االقتصاديــة 
الــذي يســببه قطــاع الكهربــاء، إضافــة إىل إعــداد 

مشاريع قوانني جديدة".
أزمــة  نحــو عامــني ونصــف،  منــذ  لبنــان  ويعــاين 
اقتصاديــة حــادة تعد األســوأ يف تاريخه، حيث 
يف  وشــح  ومعيــي،  مــايل  انهيــار  اىل  أدت 

الوقود واألدوية وسلع أساسية أخرى. 

واعترب الجاليص أن "السلطة نجحت يف يشء 
واحــد وهــو دفــع تونــس للراجــع يف ترتيب يف 

حرية الصحافة وإعادتنا لعصور غابرة".
وللرئاســة،  للحكومــة  رســالة  "أوجــه  وأضــاف: 
نحــن ال نتعــب وال نــكّل مــن الدفــاع عــن حقــوق 

و"أعطيني حقي".
نقيــب  قــال  االحتجــاج،  خــالل  كلمتــه  ويف 
"هــذه  الجــاليص:  ياســني  محمــد  الصحفيــني 
أجــل  مــن  بعضنــا  مــع  نخوضهــا  أخــرى  محطــة 

حقوقنا وحرياتنا وللدفاع عن زمالئنا".

لإلنتــاج(  )خاصــة  كاكتيــس  مؤسســة  زمالئنــا، 
 10 طيلــة  ممنهجــة  بطريقــة  الدولــة  خربتهــا 

سنوات، وزمالء دون أجور منذ أشهر".
وتابــع: "يريــدون معاقبــة قطــاع الصحافة ألنه مل 
التطبيــل وألن الصحفيــني ينقلــون  ينخــرط يف 
يوميــا املشــاكل التــي تعــاين منهــا هــذه البالد، 

ونحملهم مسؤولية إغراق هذه املؤسسات".
التــي  هــي  املصــادرة  اإلعالميــة  واملؤسســات 
كانــت عــى ملك أعضــاء وأقرباء لنظام الرئيس 
األسبق زين العابدين بن عيل، صادرتها الدولة 
إىل جانب باقي أمالكهم، وفشلت الحكومات 
املتعاقبــة إىل اليــوم يف تســوية وضعياتهــا أو 

التفويت فيها للخواص.
شــبكة  أعلنــت  الجــاري،  متــوز  مايــو/  ومطلــع 
"مراســلون بــال حــدود" الدوليــة، تراجــع تونــس 
 21 الصحافــة  لحريــة  العاملــي  التصنيــف  يف 
94، بعــد أن كانــت يف  نقطــة، لتحتــل املركــز 

املرتبة 73 خالل عام 2021. 

عدن/ وكاالت: 
أعربت "املنّظمة الدولّية للمعّوقني" يف تقرير عن قلقها من "الزيادة الهائلة" يف أعداد 

املعّوقني يف اليمن وهشاشة وضعهم، يف البلد الذي دّمرته سبع سنوات من الحرب.
وقالــت ياســمني دايلَمــن مســؤولة "املنظّمــة الدولّيــة للمعّوقــني" ومقرّهــا عــدن، ومعــّدة 
التقرير عن مصري األشــخاص ذوي اإلعاقة يف اليمن لوكالة الصحافة الفرنســية أمس: إّن 
عدد املعّوقني شهد زيادة هائلة منذ بدء الرصاع"وغالبًا ما يكون هؤالء "أّول املنسيني".
وبحسب التقرير يعاين قرابة 4,8 مليون شخٍص من إعاقة واحدة عى األقّل من بني 30 
مليــون نســمة يف اليمــن، وفــق أرقــاٍم لألمــم املتحــدة. وقبــل بدايــة الحرب عــام 2014 كان 

العدد يقارب ثالثة ماليني.
ومع ذلك ال ميكن التحّقق من هذا الرقم بسبب غياب البيانات الرسمّية املوثوقة.

ترتبــط هــذه الزيــادة بشــكٍل مبــارش بالحــرب وال ســّيا اإلصابــات الناجمــة عــن اســتخدام 
األسلحة املتفّجرة )الرضبات الجوّية، األلغام وغريها( والتي تؤدي إىل بر األطراف.

ازدادت  النفســّية-االجتاعّية  النفســّية واالضطرابــات  "الصدمــات  أّن  وتضيــف املنّظمــة 
أيضًا بشكٍل حاّد".

ويف هــذا اإلطــار، ومبواجهــة "انهيــار النظــام الصّحــي"، يجــد املعّوقــون أنفســهم "األكــر 
الصحّيــة  الخدمــات  إىل  الوصــول  الشــديدة يف  "الصعوبــة  بســبب  الــرصاع"  مــن  تــرّضرًا 

واملراكز االستشفائّية"، إضافة إىل افتقار اإلدارة املحلّية للتمويل، وفقًا للتقرير.
وأشــارت ياســمينا دايلَمــن، إىل أّن املعّوقــني يضطــّرون أحيانــًا للســفر ثالثــة أّيــام وســلوك 
طرقــات خطــرة للحصــول عــى رعايــة صحّيــة أولّيــة، بســبب غيــاب البنــى التحتّية املناســبة 

عى مقربة منهم.
وأضافت "إّنه ملن املزعج أن نرى هؤالء يواجهون هذا القدر من التحديات" مشــرية إىل 
أّن الصــّم عــى ســبيل املثــال ال يجــرؤون عــى الخــروج مــن منازلهم ألنهم غــري قادرين عى 

ساع أصوات االنفجارات".
أو بســبب  ألــف شــخص بشــكل مبــارش   380 اليمــن مبقتــل قرابــة  الحــرب يف  وتســّببت 
تداعيــات الحــرب، ونــزوح ماليــني إىل مخّيــات مؤقتــة. ووفــق منظــات إنســانّية، يعيــش 

جزء كبري من السّكان يف ظروف جوع حاّد تقارب املجاعة.
ويف هذا الصدد، أّدى النزاع يف أوكرانيا التي كانت توفر نحو ثلث إمدادات القمح إىل 
اليمــن، إىل ارتفــاٍع حــاد يف أســعار الخبــز مــا يفاقــم الوضــع عى األرض، بحســب ياســمني 
دايلمــن التــي عــرّبت عــن خشــيتها مــن آثــار هــذه الحــرب عى املســاعدات اإلنســانّية التي 

يقّدمها املجتمع الدويل.
غــري أّن الهدنــة الهّشــة منــذ بدايــة نيســان/أبريل أعطــت أمــاًل قــل مثيلــه للســّكان الذيــن 

يواجهون إحدى أسوأ املآيس اإلنسانّية يف العامل.
موسكو-أنقرة/ وكاالت: 

عســكرية  وحــدة   12 سُتنشــئ  أنهــا  أمــس،  روســيا  أعلنــت 
وتشــكيالت فرعيــة جديــدة غــريب البــالد ردا عــى تعزيز حلف 
شــال األطليس "ناتو" )NATO( قواته وتوســعه املنتظر يف 
فنلنــدا والســويد، يف حــني قــال الرئيــس الــريك رجــب طيــب 
أردوغان إنه سيبحث اليوم السبت مع املسؤولني يف فنلندا 
موضــوع طلــب عضويــة الناتــو، يف ظــل رفــض أنقــرة انضــام 

فنلندا والسويد إىل الحلف.
الــرويس ســريغي شــويغو أمــام مســؤويل  وقــال وزيــر الدفــاع 
 12 سننشــئ  الجــاري  العــام  نهايــة  "بحلــول  والجيــش  وزارتــه 
العســكرية  املنطقــة  يف  وحــدات  وســننر  عســكرية  وحــدة 
يف الغــرب"، مشــريا إىل "تزايــد التهديــدات العســكرية عــى 

الحدود الروسية".
وكانــت فنلنــدا والســويد قــد تقدمتــا رســميا بطلــب العضوية 
إىل حلــف الناتــو، وتشــرك فنلنــدا مــع روســيا بحــدود طويلــة 
تناهــز ألــف كيلومــر، وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد أن تســّببت 
تحــّول كبــري يف سياســات  أوكرانيــا يف  الروســية يف  الحــرب 
الحيــاد العســكري التــي انتهجتهــا الســويد وفنلنــدا عى مدى 

عقود.
عنــد  العســكرية  التهديــدات  أن  الــرويس  وأضــاف املســؤول 
واشــنطن  ترصفــات  بســبب  تتزايــد  لبــالده  الغربيــة  الحــدود 

وحلف الناتو.
األســباب  ســّاها  مــا  الــرويس  الدفــاع  وزيــر  واســتعرض 
العملياتيــة لتعاظــم التوتــر العســكري مــع الناتــو يف املنطقــة 
الثــاين  الســنوات  مــدى  إنــه عــى  بــالده، فقــال  مــن  الغربيــة 
املاضية زادت رحالت القاذفات اإلســراتيجية األمريكية إىل 

أوروبا من 3 إىل 45 مرة يف السنة. 
وحسب الوزير شويغو، فإن زيارات السفن األمريكية الحاملة 
منتظمــة،  أصبحــت  البلطيــق  بحــر  إىل  املوجهــة  للصواريــخ 

ورُصد 24 تحركا من هذا القبيل منذ عام 2016.
رفعــا  والناتــو  املتحــدة  الواليــات  أن  شــويغو  الوزيــر  وأضــاف 
وكان  روســيا  حــدود  مــن  بالقــرب  القتاليــة  التدريبــات  وتــرية 
آخرهــا تدريبــات يشــارك فيهــا نحــو 40 ألــف عســكري مــن 30 
دولــة، ويقــول شــويغو إن الهــدف الرئيــس للتدريبــات هــو نقل 
ألــف جنــدي( إىل  10 آالف و30  )بــني  فرقــة أمريكيــة كاملــة 
القــوات يف  نــر مجموعــة مــن  القــارة األوروبيــة، فضــال عــن 
والغــرب  الشــايل  القطــب  هــي:  إســراتيجية،  اتجاهــات   3

والجنوب الغريب.
ويف ســياق متصــل، قالــت رشكــة الطاقــة الفنلنديــة "غــازوم" 
إن روسيا ستقطع واردات الغاز الطبيعي إىل فنلندا بدءا من 

اليوم السبت. 
وذكــرت رشكــة الغــاز الروســية "غازبــروم" أنهــا أبلغــت نظريتهــا 
الفنلنديــة بأنهــا ســتوقف تدفقــات الغــاز إليهــا بســبب تخّلــف 
الركــة الفنلنديــة عــن دفــع قيمــة الصــادرات الروســية بالروبل 

الرويس.
من جهة أخرى، قال الرئيس الريك أمس: إنه سيناقش اليوم 
الســبت مــع املســؤولني الفنلنديــني موضوع طلــب العضوية 
يف حلف الناتو، الذي تقدمت به فنلندا والســويد وتعارضه 
أنقرة بســبب اســتضافة البلدين األوروبيني جاعات تصنفها 

تركيا ضمن الجاعات اإلرهابية.
وأضــاف الرئيــس أردوغــان أنــه تحــدث أمــس، مــع رئيــس وزراء 
فنلنــدا  عضويــة  طلــب  موضــوع  بشــأن  روتــه  مــارك  هولنــدا 
والســويد، كــا ســيتحدث يف الشــأن نفســه غــدا الســبت مــع 

املسؤولني يف بريطانيا.
ورصح الرئيــس الــريك بــأن هنــاك دوال أوروبيــة كثــرية تعطــي 
ضانــات لإلرهابيــني مثــل أملانيــا وهولنــدا وفرنســا والســويد 

فنلنــدا  دعــم  إيقــاف  يجــب  أنــه  أردوغــان  وأضــاف  وفنلنــدا، 
والســويد للتنظيــات اإلرهابيــة، ودعــا حلــف الناتــو إىل عــدم 

قبول انضام ما ساها الدول الداعمة لإلرهاب.
وردا عى االتهامات الركية، قالت وزيرة الخارجية السويدية 
آن لينده إن بالدها كانت من أوائل الدول التي أدرجت حزب 
العــال الكردســتاين ضمــن قامئــة املنظــات اإلرهابيــة، وإن 
موقفهــا مل يتغــري، وأضافــت الوزيــرة -يف تغريــدة نرتها عرب 
حســابها عــى تويــر- أن حكومــة أولــوف باملــه كانت أول دولة 
بعــد تركيــا تصنــف حــزب العــال الكردســتاين منظمــة إرهابيــة 
عام 1984، مشــرية إىل أن االتحاد األورويب تبّنى هذا النهج 

عام 2002.
وقــد اســتقبلت الــدول األعضاء يف حلــف الناتو طلَبي فنلندا 
اعراضهــا،  أبــدت  التــي  تركيــا  باســتثناء  بحفــاوة،  والســويد 
ومل يتمكــن الســفراء املجتمعــون يف بروكســل مــن التوصــل 
وكان  رســميا.  االنضــام  مفاوضــات  بــدء  عــى  توافــق  إىل 
األمــني العــام للحلــف ينــس ســتولتنربغ قــد تعّهــد بــأن تكــون 
تركيــا  موقــف  لكــن  وسلســة"،  "رسيعــة  االنضــام  إجــراءات 
يستدعي االستجابة لهواجسها األمنية قبل امليض قدما يف 

املفاوضات.

أمري قطر: مستعدون 
للوساطة بني إيران 

وأوروبا وواشنطن
برلني/ األناضول:

بــن حمــد آل  أبــدى أمــري قطــر الشــيخ متيــم 
ثــاين، أمــس، اســتعداد بــالده للوســاطة بــني 
إيــران وأوروبــا والواليــات املتحــدة إذا ُطلــب 

منها ذلك، بخصوص االتفاق النووي.
جــاء ذلــك خالل مؤمتر صحفي مشــرك مع 
عــى  أوالف شــولتس،  األملــاين  املستشــار 

هامش زيارته الرسمية الحالية إىل أملانيا.
أوروبيــة  جولــة  متيــم  الشــيخ  بــدأ  واألحــد، 
تشمل سلوفينيا وإسبانيا وأملانيا وبريطانيا 
وفرنســا، فضــال عــن ســويرسا للمشــاركة يف 
بــني  العاملــي  االقتصــادي  دافــوس  منتــدى 

22 و26 مايو/ أيار الجاري.
وقال آل ثاين: "نؤكد أهمية التعاون بني كل 
إيــران وأوروبــا والواليــات املتحــدة، ورضورة 

حل الخالفات بينهم بالطرق السلمية".
هــذه  بــني  بالحــوار  تفاؤلــه  عــن  وأعــرب 
األطراف، متمنيا "أن يتم التوصل إىل اتفاق 

يف املستقبل القريب".
الفريــق  أعلــن  نيســان،  أبريــل/  ومنتصــف 
فيينــا  محادثــات  يف  املفــاوض  اإليــراين 
عــام  املوقــع  النــووي  باالتفــاق  املتعلقــة 
الــدول  مــع  املفاوضــات  توقــف   2015
بعــد  وأملانيــا،  العضويــة  دامئــة  الخمــس 
اتهامــات إيرانيــة وجههــا عضــو وفــد طهــران 
للواليــات  مرنــدي،  محمــد  املفــاوض، 
يف  وتوجهاتهــا  ســلوكها  بتغيــري  املتحــدة 

املفاوضات بشكل مفاجئ.
قطــر  أمــري  أكــد  األفغــاين،  امللــف  وحــول 
"توافــق الدوحــة وبرلــني عــى وجــود الكثــري 
دولًيــا  عمــاًل  تحتــاج  التــي  التحديــات  مــن 
للشــعب  الكرميــة  الحيــاة  لتوفــري  مشــرًكا 

األفغاين".
أملانيــا  مــع  بــالده  عالقــات  أن  إىل  ولفــت 
مختلــف  وتشــمل  واســراتيجية"،  "متميــزة 
الــراكات  وجوانــب  السياســية  املجــاالت 

االستثارية واالقتصادية.
يف  القطريــة  باالســتثارات  يتعلــق  وفيــا 

أكــرب  ثــاين أن "قطــر مــن  أملانيــا، أوضــح آل 
أنهــا  إىل  مشــرًيا  أملانيــا،  يف  املســتثمرين 
ســتعمل عــى زيــادة هــذه االســتثارات يف 

السنوات املقبلة.
التبــادل  الرتفــاع  "ارتياحــه  عــن  عــربَّ  كــا 
التجــاري بــني البلديــن"، مشــريًا بذلــك إىل 
أّن "التبادل التجاري ارتفع بنسبة 80 باملئة 
يف عــام 2021 ليبلــغ أكــر مــن 3 مليــارات 

دوالر".
وحــول اســتضافة قطــر لبطولــة كأس العــامل 
"الجاهــري  بــأن  ثــاين  آل  أفــاد   ،2022
تذكــرة  ألــف   600 حــوايل  طلبــت  األملانيــة 

حتى اآلن لحضور البطولة".
أّن  عــن  الصحفيــني  أحــد  ســؤال  عــى  وردا 
قطــر العــب مهــم يف الرياضــة والغــاز بالرغــم 
مــن كونهــا بلــدا صغــريا، أوضــح أّن "الرياضــة 
تحظــى  وهــي  لقطــر  كبــريا  طموحــا  متثــل 

بشغف كبري".
العبــا  فعــال  تعــد  "قطــر  ثــاين،  آل  وتابــع 
عــى  ومقبلــة  الغــاز  مجــال  يف  جوهرًيــا 
خــالل  القطــاع  هــذا  يف  توســعية  مشــاريع 
الغــاز  واصفــا  و2027،   2026 العامــني 

بـ"القطاع واالستثار املهم".
كذلــك تحــدث آل ثــاين عــن أّن "قطــر تنظــر 

إىل أوروبا كسوق هام للغاز القطري".
وعــن نقاشــه مــع املستشــار األملــاين حــول 
مــن  هــذا املجــال  التعــاون املســتقبيل يف 
أجل إحالل التوازن يف السوق، ال سيا يف 
ظــل الظــروف العامليــة الراهنــة، معــربًا عــن 
اســتعداد قطــر لبــذل مزيــد مــن الجهــود يف 

هذا الصدد."
وأجــرى أمــري قطر خــالل زيارته لربلني لقاءات مع 
كل من الرئيس األملاين فرانك فالر شتايناير، 
ونائــب  شــولتس،  أوالف  االملــاين  واملستشــار 

املستشار األملاين روبرت هابيك.
كــا أجــرى زيــارة ملجلــس الربملــان الوطنــي 
)بوندســتاغ( يف أملانيــا، والتقــى مــع رئيســته 

بريبل باس.

أردوغان يبحث مع فنلندا طلب عضوية الحلف
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أهايل »مسافر يطا« متشبثون بأرضهم حتى الرمق األخريأهايل »مسافر يطا« متشبثون بأرضهم حتى الرمق األخري

أمىض يف السجون أكرث من ربع قرٍن.. َمن حسن سالمة؟أمىض يف السجون أكرث من ربع قرٍن.. َمن حسن سالمة؟

الخليل/ غزة–فاطمة الزهراء العويني:
منــذ فتــح المواطن محمد محمــود نجاجرة من قرية 
المركز في مسافر يطا عينيه على الدنيا وهو يشهد 
محــاوالت االحتالل اإلســرائيلي المســتمرة لتهجيره 

وذويه من أراضيهم التي ورثوها أبًا عن جد.

وفي المغارات والكهوف وبال أي نوٍع من الخدمات 
ُيجابه نجاجرة وغيره من المواطنين في جنوب مدينة 
الخليــل »شــبح التهجيــر« الــذي بــدأ في خمســينيات 
القــرن الماضــي، فــال يوجــد أي نــوٍع من االعتــداءات 

لدفــع  االحتــالل  ســلطات  وتمارســه  ومارســته  إال 
الفلســطينيين لتــرك أراضيهــم، وتوجــت ذلــك بقــرار 
قضائي »ظالم« يســمح لجيــش االحتالل بتجريدهم 

منها لغايات عسكرية.

الناصرة- غزة/ أدهم الشريف- وكاالت:
كان الصمــت يفــرض نفســه بقوة على والدة األســير 
حسن سالمة عندما رأته ألول مرة بعد طول انقطاع 
بقــرار من ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي طال جميع 

أســرى قطــاع غــزة قبــل ســنوات، وتلجمــت حينهــا، 
وكادت أن تبكي.

لكن هذه الحالة ســرعان ما تحولت إلى فرح أطلقت 

في إثرها والدته زغاريد بعالي صوتها.
كان هــذا المشــهد قبــل بضــع ســنوات خــالل زيارتها 

لنجلها المعتقل في سجون االحتالل.

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

ففــي الحــادي عــر مــن مايــو الحــايل دهمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي بغتــًة 
ودون ســابق إنــذار بيــت نجاجــرة وبيــوت أشــقائه وأعاممــه وهدمــت خمســة منهــا 
بنــا يف  باإلضافــة إىل خمســة "بركســات" للمــوايش "يف عمليــة إجراميــة ألقــت 

العراء"، يقول الرجل الذي ناهز العقد الخامس من عمره.
عــام  يف  هدموهــا  األوىل  املــرة  يف  بيوتنــا،  يهدمــون  الثالثــة  "للمــرة  ويضيــف: 
عــاودوا هدمهــا  حتــى  أشــهر  ســتة  متــِض  املــايض، مل  العــام  والثانيــة  2017م، 

مجددًا، يضغطون علينا بكل قوتهم بهدف ترحيلنا من أرضنا، وتحويلها ملناطق 
تدريبات عسكرية لجيشهم".

وتوقــع نجاجــرة أن تــزداد وتــرة االســتهداف اإلرسائيــي لهــم بعــد قــرار "محكمــة 
العدل اإلرسائيلية" برفض االلتامس الذي قدمه أهايل القرية مع سبع قرى أخرى 
يف املنطقــة إلثبــات ملكيتهــم ألرضهــم، "رغــم أننــا منلــك كل األوراق الثبوتيــة، 

وتوارثنا األرض أبا عن جد لكن قضاَءهم الظامل حكم لهم مبلكية األرض!".
ادعاء باطل

وإذ يبني نجاجرة أن ادعاء االحتال بجيشه وقضائه باطل، والهدف منه السيطرة 
عــى األرض وترحيلهــم منهــا بشــكل كامــل، "لكننــا مســتعدون للمــوت عــى تــرك 

أرضنا، لن نكرر سيناريو "خيام النكبة الفلسطينية" مهام كان الثمن".
فقــد تحمــل نجاجــرة ومواطنــو القريــة كثرًا مــن األذى فُهدمت بيوتهم مرارًا وُألقي 
بهــم يف العــراء، ُقطعــت عنهــم املياه، والكهرباء، رُسقت مواشــيهم ومحاصيلهم، 
وأغلقت طرقهم، وعاشوا يف املغارات والكهوف لكنهم مصممون عى أال تكون 

أرضهم "فريسة لاستيطان" مهام كلفهم ذلك من مثن.

ضمهــا  الســكان-  تهجــر   – عســكرية  منطقــة  مبســتوطناته  يحيــط  اســتيطانيًا 
لـ)إرسائيــل(، رافــق ذلــك إقامــة جــدار اســتيطاين " عــى مســتوطنات " بيــت يتر، 
كرمــل، ماعــون وسوســيا" والبــؤر االســتيطانية األخــرى التــي أقامهــا عــى أرايض 

املواطنني.

بداية حقيقة التهجير
وال يختلف األمر كثرًا لدى املواطن نضال يونس "46 عامًا" من قرية "جندة" يف 
مسافر يطا الذي عايش يف عام 1985م هدم االحتال بيوت القرية املبنية منذ 

أربعينيات القرن املايض األمر الذي كان وفقًا لرأيه البداية الحقيقية للتهجر.
فـ"جنــدة" واحــدة مــن 12 قريــة يف املســافر يحاول االحتال إخاءها من ســكانها 
يقــارب عددهــم حاليــًا 2000 مواطــن، "ورغــم أننــا نعيــش فيهــا منــذ أيــام الحكــم 
العثــامين، لكــن لكونهــا قريبــة مــن الخــط الفاصــل بــني األرايض املحتلــة عــام 67 

والداخل املحتل عام 48، فإن أطامع االحتال فيها برزت منذ عام 1951م.
وإذ يبــني يونــس أن االحتــال هاجــم املنطقــة عدة مرات بشــكل واســع يف 1954 
و1966م، ومــن ثــّم كثــف مــن الهجــامت عليهــا بعــد احتالــه الضفــة الغربيــة عــام 
1967م، "لكونهــا تقــع يف نهايــة جبــال الخليــل وقريبــة من تــال النقب فهم يرون 

فيها خطرًا يتوسط فلسطني التاريخية".
والرتابط العائي بني أهل "املسافر" وأهل النقب -وفق يونس- يجعل االحتال 
يشــعر بوجــود خطــر اســرتاتيجي عــى وجــوده يف املنطقــة، كونــه مل يســتطع بتاتــًا 
الرافضــني  العشــائر"  زالتــا تحــت حكــم "شــيوخ  لنفــوذه ومــا  إخضــاع املنطقتــنْي 

للهجرة من أراضيهم.
وإذ يبني أن كون منطقة املسافر مرتفعة بالنسبة للنقب وتكشف كل املنشآت 
اإلرسائيليــة االســرتاتيجية فيــه، جعلــه مصمــاًم عــى تهجــر أهلهــا فأعلنهــا منطقة 
فاســتوطن  بذلــك  يكتــِف  1980م، ومل  عــام  )تدريبــات عســكرية(  نــار"  "إطــاق 
املنطقــة املنخفضــة مــن املســافر "بحجــة أنهــا أرايض دولــة" وأنشــأ فيهــا جــدارًا 

مــن "املســافر"  الســيطرة عــى املنطقــة املرتفعــة  لديــه  تبقــى  واآلن فاالحتــال 
)مســاحتها أكــر مــن 60 ألــف دونــم(، "ويف ســبيل ذلــك فعــل كل مــا ميكــن أو ال 
ميكــن تخيلــه للســيطرة عليهــا، فقــد أبقاهــا مهمشــة، ومنــع إقامــة البنــى التحتيــة، 
حاولنــا إقامــة شــبكة ميــاه فدمرهــا، ودامئــا يصــادر الخايــا الشمســية التــي تزودنــا 

بالكهرباء"، يقول يونس.
بيوتنــا،  وهدمــت  ومواشــينا،  الزراعيــة  الجــرارات  صــودرت  "حينــام  ويضيــف: 
عشــنا يف الكهــوف والخــرب، مل نســلم يومــًا مــن اعتــداءات املســتوطنني وجيــش 
التــي وضعوهــا يف طريقنــا ومل  والعقبــات  الظــروف  مــع كل  تأقلمنــا  االحتــال، 

نرحل". 
ويتابع: "ويف عام 2000 حارصونا بالجرافات وحاولوا تهجرنا، فلجأنا لقضائهم 
الــذي نــدرك متامــًا أنــه لــن ينصفنــا، قدمنــا مئــات اإلثباتــات عى ملكيتنــا لألرض. 
22 عامًا ونحن ندور يف أروقة محاكمهم ويف النهاية رفضوا كل ما قدمناه ودون 

أي دليل معهم حكموا مبصادرة األرض لصالح تدريبات جيشهم.
وميــي بالقــول: "كل مــا يريدونــه هــو تهجرنــا، لكننا لن نرحــل، فهذه أرضنا التي 
لــن نتخــى عنهــا مهــام فعلــوا، قدمنــا 22 شــهيدًا خــال نضالنــا للتشــبث باألرض، 

ومستعدون للشهادة جميعًا عى ترك األرض لهم".
يذكــر أن مــا يســمى بـ"املحكمــة العليــا" اإلرسائيليــة يف القــدس املحتلــة رفضــت 
التامســًا مقدمًا من أهايل مثانية تجمعات ســكنية يف مســافر يطا جنوب الخليل 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة يف 5 مايــو، ضــد قــرار االحتــال إعانهــا مناطــق "إطــاق 

نار"، ما يعني هدمها وتهجر أهلها.

وبــدأ ســامة البالــغ عمــره )52 عاًمــا( من محافظة خــان يونس، جنويب 
قطــاع غــزة، الثاثــاء املــايض، الســنة الـــ 27، منهًيــا أكــر مــن ربــع قــرن 
بالتــامم والكــامل يف غياهــب الســجون منــذ اعتقالــه عــى يــد قــوات 
أفــادت إذاعــة صــوت  1996، حســبام  أيــار  17 مايــو/  االحتــال يف 

األرسى.

وبعــد إطــاق رساحــه مــن اعتقالــه األخــر، وخــال نشــاطه ومشــاركته 
يف املواجهــات ضــد جنــود االحتــال، أصيــب بطلــق نــاري يف فخــده 

الُيرسى وكانت إصابته متوسطة.
لحركــة  التابعــة  اإلســامية  الصاعقــة  مجموعــات  إىل  حســن  انضــم 
العمــاء  ملاحقــة  غــزة  قطــاع  يف  تنشــط  كانــت  والتــي  حــامس، 
واملتعاونــني مــع االحتــال، وتــرأس إحــدى هــذه املجموعــات العاملة 
يف مدينــة خــان يونــس، ونتيجــة العتقــال أحــد أفــراد املجموعــة كلفته 
قــوات  تعتقلــه  ال  حتــى  فلســطني  خــارج  إىل  بالســفر  الحركــة  قيــادة 

االحتال.
وبالفعــل اســتطاع ســامة التنقــل بــني العديــد مــن الــدول العربيــة مثل 
مــن  العديــد  يف  آنــذاك  وشــارك  والســودان،  وليبيــا  وإيــران  ســوريا 
الــدورات العســكرية التــي أهلتــه ليكــون جندًيا وقائًدا عســكرًيا مميًزا، 

وفق ما يورده املوقع اإللكرتوين لكتائب القسام.
ومــع بدايــة مجــيء الســلطة إىل غــزة يف إثــر اتفــاق )أوســلو( املوقــع 
بــني منظمــة التحريــر واالحتــال اإلرسائيــي، ســنة 1993، عاد ســامة 
إىل غــزة عــر الحــدود املرصيــة الفلســطينية وكان برفقتــه عامد عباس 
أحــد قــادة القســام، واعتقلتهــم الســلطة لحظــة وصولهــم، ومكثــوا يف 
يف  حــامس  قيــادة  تدخلــت  أن  إىل  أشــهر  خمســة  الســلطة  ســجون 
القطاع وأفرج عنهم. وما لبث أن أطلقت أجهزة أمن السلطة رساحه، 
حتــى بــدأ ينفــذ العديــد مــن االتصــاالت والتحــركات التــي أمثــرت يف 
النهايــة إىل التحاقــه مجــدًدا بالجنــاح العســكري لحركــة حامس كتائب 
القســام يف قطــاع غــزة، وأصبــح يعمل مبــارشًة إىل جانب القائد العام 
للجناح العسكري آنذاك محمد الضيف، وكان عى عاقة وطيدة مع 
املهنــدس الشــهيد يحيــى عيــاش، وقد متكن خــال هذه املرحلة من 
تنفيــذ العديــد مــن عمليــات إطــاق نار عى جيبــات ومواقع االحتال 
عمليــة  بتنفيــذ  القيــام  حــاول  ملحــوظ  تطــور  ويف  غــزة.  قطــاع  حــول 
استشهادية من خال إرسال أحد االستشهاديني إىل موقع عسكري 
يقــع غــرب معســكر خــان يونــس، حيــث وصــل االستشــهادي معاويــة 
روكــة إىل املوقــع العســكري املحــدد وفّجــر نفســه؛ مــا أدى إىل وقــوع 

عدد من اإلصابات بني صفوف جنود االحتال، وفق موقع القسام.
ويشر املوقع إىل أن هذه العملية كانت بداية اختفاء حسن سامة 

واألســر ســامة هــو أحــد قيــادات كتائــب القســام الجنــاح العســكري 
لحركة حامس، واعتقلته قوات االحتال بعد سلسلة عمليات فدائية 

كان هو املسؤول عنها، وحكم عليه بالسجن املؤبد 50 مرة.
وخــال ســنوات طويلــة قضاهــا ســامة مــن عمره يف الســجون، حرمته 
ســلطات االحتال زيارة والدته له بســبب حقدها -الُســلطات- عليه، 
وعندمــا رأتــه أمــه ألول مــرة بعــد الحرمان الطويــل كادت أن تبيك، قبل 

أن تطلق زغاريد الفرحة وسط السجن.
يونــس،  خــان  يف   ،1971 لعــام  أغســطس  آب/   9 يف  ســامة  ولــد 
يف  الاجئــني  معســكر  وجنبــات  وشــوارع  أزقــة  بــني  وتــرّب  وترعــرع 
يف  التــزم  حيــث  صغــره،  منــذ  الدينــي  التزامــه  بــدأ  حيــث  املدينــة، 

مسجد اإلمام الشافعي وترب عى يدي عدد من الشباب امللتزم.
وحســبام تنقــل تقاريــر عــن عائلتــه، فــإن ســامة كان ملتزمــا دينــه منــذ 
القــرآن الكريــم  قــراءة  لقــاءات لألشــبال يعلمهــم فيهــا  صغــره ويعقــد 
واألخــاق الحميــدة املســتمدة مــن ســنة رســولنا محمــد، عليــه الصاة 

والسام.
فترات االعتقال

مــع انــدالع انتفاضــة الحجــارة نهايــة ســنة 1987، شــارك ســامة يف 
مختلــف فعالياتهــا منــذ بداياتهــا وانضم إىل جهــاز العمل الجامهري 
التابــع لحركــة حــامس، وكان ينظــم العديــد مــن األنشــطة املوكلــة إليه، 
أكتوبــر/  يف  كان  أولهــا  مــرات؛  خمــس  لاعتقــال  إثرهــا  يف  تعــرض 
ترين األول 1988، حيث اعتقل 6 أشــهر إدارية قضاها يف ســجن 
 ،1989 أيــار  الثانيــة، اعتقلــه االحتــال يف مايــو/  النقــب. واملــرة 
ديســمر/  يف  بالنقــب  شــهور   6 قــى  الثالثــة  يف  أمــا 
كانــون األول 1990، وقــى 6 أشــهر إداريــة يف 
النقب، وخال املرة الرابعة من اعتقاله 
 1991 األول  تريــن  أكتوبــر/  يف 
أيًضــا  إداريــة  أشــهر   6 قــى 
اعتقالــه  ويف  النقــب،  يف 
الخامــس يف مــارس/ آذار 
أشــهر   6 اعتقــل   1992

إدارية بالنقب.

عــن األنظــار ومطاردتــه مــن قــوات االحتــال وأمن الســلطة بعــد تلقيهم 
معلومات حول وقوفه خلف تلك العملية االستشهادية.

اغتيال يحيى عياش
وعمائــه  االحتــال  جيــش  اغتيــال  بعــد  أنــه  القســام  كتائــب  تفيــد 
املهندس يحيى عياش، سنة 1996، قررت الرد عى عملية االغتيال، 
وكان حسن سامة قد تقدم بطلب ليكون أحد االستشهاديني الذين 
ا عــى االغتيــال، إال أن القيــادة  ســينفذون العمليــات االستشــهادية ردًّ
العســكرية لحــامس رفضــت ذلــك وأوكلــت لــه مهمــة تخطيــط وتنفيــذ 

عمليات الرد القسامية برمتها.
وبنــاًء عــى ذلــك بــدأ ســامة االســتعداد ملرحلــة جديــدة مــن حياتــه 
الجهادية، وذلك عر االنتقال إىل الضفة الغربية، وقد نجح يف ذلك.

بعــد وصولــه إىل أرايض الضفــة بــدأت أوىل خطوات التخطيط لتنفيذ 
العمليــات االستشــهادية املتفــق عليهــا، وبعــد مــرور 40 يوًمــا عــى 
حادثة االغتيال، متكن سامة وعدد من املجاهدين من تنفيذ ثاث 
عمليــات استشــهادية يف عمــق االحتــال أدت يف حصيلتهــا النهائيــة 

حسب موقع القسام إىل مقتل 46 إرسائيلًيا، وإصابة العرات.
ودفــع ذلــك االحتــال إىل فــرض طــوق عســكري وأمنــي عــى الضفــة 
صفــوف  يف  ضخمــة  اعتقــاالت  حملــة  وبــدأت  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
أعضــاء حــامس، وقــد تأكــد االحتــال وأجهــزة أمــن الســلطة أن حســن 
ســامة هــو مــن يقــف خلــف تنفيــذ العمليــات االستشــهادية، ونتيجــة 
والرصــد  املداهــامت  مــن  حملــة  أكــر  بــدأت  الفــور  وعــى  لذلــك 

واملتابعة له ولكل من له صلة أو عاقة به من قريب أو بعيد.
اعتقال سالمة

استطاعت قوات االحتال اعتقال سامة يف 17 مايو/ أيار 1996، 
مــن خــال حاجــز عســكري مفاجــئ أقامتــه قــوات االحتــال يف مدينــة 

الخليل، جنويب الضفة الغربية املحتلة.
عندما وصلت الســيارة التي كان يســتقلها ســامة إىل الحاجز فوجئ 
بهم ومل يتمكن من فعل يشء، وسيطر الجنود عى السيارة، وطلبوا 
مــن الــركاب النــزول منهــا، وكان مــن بينهم املطلوب الذي يبحثون عنه 
منذ فرتة، لكنه متكن من الهرب من بني جنود االحتال فقام أحدهم 
بإطاق النار عليه؛ ما أدى إىل إصابته يف بطنه، ورغم اإلصابة استمر 

ســامة يف الهــرب حتــى أغمــي عليــه ووقــع عــى األرض ومل تتمكــن 
قوات االحتال من العثور عليه.

واســتطاع مواطنون نقل ســامة إىل مستشــفى عاليا مبدينة الخليل، 
حيث أجرى األطباء عملية جراحية رسيعة له دون التعرف عليه بعد، 
ومل ميــضِ وقــت طويــل حتــى حــارصت قــوات االحتــال املستشــفى 
إىل  عســكرية  مبروحيــة  ونقلتــه  جريــح  وهــو  واعتقلتــه  وأقســامها 

مستشفى "هداسا" يف الداخل املحتل.
يف  األمنيــة  العــدو  أجهــزة  بــدأت  الختطافــه  األوىل  اللحظــة  ومنــذ 
إخضاعه للتحقيق املبارش، واستمر 3 شهور متواصلة تعرض خالها 

ألبشع صور التعذيب الا إنسانية.
وأورد موقــع القســام أبــز التهــم املوجهــة إليــه، وتتمثــل باالنتــامء لحركة 
حــامس واالنضــامم والعمــل يف جهازهــا العســكري كتائــب القســام، 
واملشاركة يف نشاطات االنتفاضة 1987، واملشاركة والعمل ضمن 
ماحقــة  عــى  تعمــل  كانــت  التــي  اإلســامية  الصاعقــة  مجموعــات 
رضب  يف  واملشــاركة  العمــاء  أحــد  مقتــل  يف  والتســبب  العمــاء، 
العديــد منهــم، وتزويــد الجهــاز العســكري لحــامس باملــواد املتفجــرة 
املهربــة مــن الخــارج، وتزويــد الجهــاز العســكري مباكينــة لطحــن مــادة 
"TNT" شــديدة االنفجــار، واالنتقــال والعيــش يف دول عربيــة معاديــة 
وتلّقي مختلف التدريبات العسكرية فيها والتخطيط والتنفيذ لثاث 
عمليــات تفجريــة استشــهادية أدت إىل مقتــل 46 إرسائيلًيــا وإصابــة 
ا مــن الكتائــب عــى اغتيــال املهنــدس  العــرات بجــروح، وذلــك ردًّ
عيــاش. وخــال اعتقالــه عقــد حســن قرانــه عــى األســرة املحــررة مــن 
ســجون االحتــال غفــران الزامــل، وتنحــدر أصولهــا مــن مدينــة نابلــس 

شاميل الضفة الغربية.
وكان حســن ســامة أعــد كتاًبــا يتضمــن تفاصيــل تنفيــذ عمليات 
الــرد عــى اغتيــال املهنــدس عيــاش، وهــو داخــل الســجن، وقــد 

عــدة  قبــل  النــور  الكتــاب  رأى 
عمليــات  بعنــوان:  ســنوات 
الــرد املقــدس عــى اغتيــال 
يحيــى  املهنــدس  الشــهيد 

عياش.
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»راين وهنادي« يصنعان باإلرادة مستقبل أطفالهام»راين وهنادي« يصنعان باإلرادة مستقبل أطفالهام
رام الله-غزة/ مريم الشوبكي:

بين أشــتال الخيــار يتنقل راني برناط على كرســيه المتحرك 
في قرية بلعين قضاء رام الله، يلبس في يده قفاًزا يلتقط 
بــه الثمــار ومــن ثــم يضعها في ســلة وضعها علــى حجره، 
وزوجته من خلفه تكمل قطف المحصول، ومن ثم تضعه 

في أكياس لبيعه.
رغم اآلالم التي يشعر بها راني نتيجة إصابته بشلل سفلي، 
ومــع عــدم قدرتــه علــى تحريــك يــده، إال أنه يصــر أن يخرج 
صبيحة كل يوم برفقة زوجته هنادي ليساعدها في قطف 

الثمار، وتعشيب األرض، وتغليف المحصول.
برناط )41 عاًما(، أصبح مقعدا بعد إصابته برصاصة اخترقت 
عموده الفقري خالل مواجهات مع قوة إسرائيلية بمدينة 

رام الله خالل أحداث انتفاضة األقصى عام 2000.

11

ونقــل الشــاب وقتهــا إىل عــّان لتلقــي العــاج، ومكــث فيها نحو 3 أشــهر يف غيبوبة كاملة 
قبل أن يستيقظ ويجد نفسه مقعدا.

الهندســة  لدراســة  سيســافر  وكان  العامــة،  الثانويــة  برنــاط  أنهــى  قــد  كان  إصابتــه  وقــت 
اإللكرتونية يف األردن، ولكن بعد إصابته فقد الذاكرة، والقدرة عىل النطق لفرتة لطويلة، 

ومل يعد يستطيع القراءة والكتابة.
يديــر راين وهنــادي مرشوعهــا لــي يؤّمنــا مرصوفهــا اليومــي ألطفالهــم الثاثــة، وتكلفــة 

العاج، وتصليح كرسيه الكهربايئ الذي ال يستطيع االستغناء عنه.
يقول برناط لـ"فلســطني": "راتبي كجريح ال يغطي مصاريف حيايت اليومية، وال ســيا أن 
لدي ثاثة أطفال توائم، إضافة إىل حاجتي لعاج شهري بقيمة 600 شيقل، وتصليح أو 

تبديل الكريس الكهربايئ يف حال تعطل".
ويضيــف: "ومــن هنــا بحثــت مــع زوجتــي عــن مرشوع يؤّمن لنا حياة كرميــة، وكف مد يدي 
لناس، فتربع يل أحد األشخاص بدفيئة زراعية عىل مساحة 200 مرت، بدأت مع زوجتي 

بزراعتها بالخرضاوات، يف البداية زرعتها بالبندورة، وحاليا خيار "بيبي"".
مل تتخيــل عائلــة راين أن يعــود ابنهــم للحيــاة نتيجــة إصابتــه الخطــرة، وبعدمــا كتب الله له 
بعمر جديد، أراد السعي من أجل تكوين أرسة، والعمل من أجل مساعدة نفسه بنفسه.

يعتمــد راين عــىل زوجتــه هنــادي يف كل يشء يف حياتــه، فهــي التــي تديــر مرشوعــه مــن 
ألفه إىل يائه، ورغم رفضها املستمر ملساعدته لها حتى ال ُيجهد، إال إنه يرص عىل القيام 

ببعض األعال حتى يساندها.
مــع بدايــة موســم زراعــة الخيــار، يقــوم راين بحفــر حفــرة صغــرة يف األرض بواســطة عصــا، 
ومن ثم يأيت دور هنادي التي تقوم بزراعة الشــتلة، وكل يوم يتفقدنا األرض حيث يقوم 

بإزالة األعشاب الضارة من حول شتلة الخيار.
وعن ســبب زراعة محصول الخيار، يجيب برناط: "توقفنا عن زراعة البندورة ألنها تحتاج 
إىل مجهــود كبــر، لــذا اتجهــت لزراعــة خيــار "بيبــي" ألن جودتــه عاليــة، وســعره مســتقر ال 

يتغر، يستطيع أن يحقق لنا ربًحا مقبواًل، ورسيع اإلنتاج أيًضا".
محصول الخيار يحتاج إىل شهر لي يتم قطفه، حيث يتمكن من جني من 5 إىل 6 أرطال 

شهرًيا يف فصل الصيف، ويقوم ببيعها ألقربائه ومعارفه.
ويحــث برنــاط الشــباب عــىل عــدم اليــأس، فالقوة، والعزمية هي من تدفــع الناس لتحقيق 

النجاح وتأمني مستقبله.
ويطمــح الزوجــان إىل تطويــر مرشوعهــا، ليكــون مرشوًعــا عائلًيــا يســتطيع أن يؤّمــن حيــاة 

أبنائها مستقبًا.

الطفلة »حال« تشق طريق طموحها الطفلة »حال« تشق طريق طموحها 
بفوز يف مهرجان دويلبفوز يف مهرجان دويل

»كأنَّني مل أكن«..»كأنَّني مل أكن«..
رواية الندم والخيبة للروايئ رواية الندم والخيبة للروايئ 

هوشنك أويسهوشنك أويس
غزة/ هدى الدلو:

"هذا الفوز عىل الرغم من جاله فإن له ما بعده، بأن 
أكمل مشواري يف التصوير والكتابة حتى أنقل للعامل 
جال فلســطني ومعاناة أهلها خاصة الذين يعيشــون 
يف املخيــات"، بهــذه الكلــات علقــت الطفلــة حــا 
أبــو عايــش معربــة عــن ســعادتها الكبــرة بالفــوز الــذي 

حققته يف مهرجان اإلعام العاملي السابع.
وتلقــت حــا خــرب فوزهــا باملركــز األول عــن فئــة الصــور 
الصباحــي  الطابــور  يف  وقوفهــا  خــال  الصحفيــة 
للمدرســة، يف حدث مل تتوقعه، اختلطت مشــاعرها 

وتعبراتها فيه. 
وينظم املهرجان "شبكة كلوب هاوس" عرب اإلنرتنت، 
وهــي منصــة للمحاضــن اإلبداعية حول العامل، تشــجع 
الشــباب عىل التعبر عن أنفســهم حول القضايا التي 
تهمهــم عــرب إنشــاء وســائط تصــف تجاربهــم الشــخصية 

وتعطي صوًتا ألفكارهم ومشاعرهم واهتاماتهم. 
ويقــول موقــع املنصــة: "باإلضافــة إىل ذلــك، يكتســب 
الشــباب فرصــة الظهــور مــن خال فــرص املعرض التي 

تعرض وجهات نظرهم".
يف  كانــت  عندمــا  إنهــا  حــا  تقــول  الســياق  هــذا  يف 
موهبتهــا  معلاتهــا  اكتشــفت  عمرهــا  مــن  التاســعة 
يف الكتابــة بعــد تكليفهــا بكتابــة موضــوع تعبــر، ليبــدأ 
عــىل  والعمــل  موهبتهــا  عــن  الكشــف  يف  مشــوارها 

تطويرها.
مدرســتها  مديــرة  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  وتضيــف 
عمــدت إىل إرشاكهــا يف مســابقة تحــدي القــراءة التــي 
طــورت مــن لغتها وأســاليب كتابتها، ورشــحت اســمها 
لالتحــاق مبركــز "ُرســل" الــذي تصفه بأنــه "بيئة تربوية 
آمنــة ومحفــزة تعمــل عــىل تعزيــز القــدرات واملهــارات 
املتعــددة لــدى األطفــال، وكذلك احتضــان إبداعاتهم 

وطموحاتهم".
االلتحــاق  اخــرتت  قــد  "كنــت  بالقــول:  ومتــي 
بالتدريب بنادي اإلعام والتواصل لكونه يتناسب مع 

موهبتي يف التصوير والكتابة".
وكانــت حــا قــد التقطت الصورة الفائزة ملجموعة من 

فوزهــا يف  تهــدي  أنهــا  إال  فرحتهــا،  عليهــا  أفســد  قــد 
املسابقة إىل روحها، وللقدس وفلسطني. 

وعــن مركــز ُرســل، تقــول إنــه يهتــم بتوفــر بيئــة تحظــى 
بإعجــاب األطفــال والتمتــع مبقومــات الســامة، وإثــراء 
قدراتهــم عــىل اإلبــداع والتعلــم، وتعزيــز ثقــة األطفــال 
حولهــم،  مــن  العــامل  فهــم  عــىل  ومهاراتهــم  بقدراتهــم 
وتنميــة خيــال األطفــال وقدرتهــم عــىل اإلبــداع وحــس 
املســؤولية، إضافــة إىل تقديــم رؤيــة جديــدة وخــربات 
التميــز،  طريــق  عــىل  قــدوة  لألطفــال  متثــل  ومنــاذج 

وتوفر بيئة داعمة لتمكينهم يف مجاالت متعددة.
وكــون أبــو عايــش تبلــغ مــن العمــر 14 عاًمــا فــإن هــذا 
العــام هــو األخــر يف احتضــان موهبتهــا، لتعكــف عىل 
افتتــاح مرشوعهــا الخــاص وهــو مدونــة تحمــل اســمها 
لتتحــدث عــن القضايــا الفلســطينية مبختلف مجاالتها 
السياسية واالجتاعية واالقتصادية، إىل جانب صور 
تظهــر جــال املدينــة وحــب أناســها للحيــاة ومعاناتهم 

أيًضا.

أطفــال مخيــم النصــرات، وســط قطــاع غــزة، وشــاركت 
بها برفقة سبعة من زمائها.

وصعــدت للتنافــس يف املرحلــة األوىل أربــع صــور مــن 
أصل سبع شارك بها املركز.

حــول  املختــارة  الصــور  مجمــوع  أن  إىل  حــا  وتشــر 
العامل للتصفية النهائية بلغ 25 صورة.

شــبكة  عــىل  الخاصــة  صفحتــه  عــىل  املركــز  ويفيــد 
التواصــل االجتاعــي "فيســبوك" أن الصــور املشــاركة 
مــن مركــز رســل تناولــت موضوعــات عامليــة هامــة يف 
أســعار  وارتفــاع  املخيــات،  يف  األطفــال  مقدمتهــا 
ذوي  وحقــوق  اللعــب،  يف  األطفــال  وحــق  الغــاز، 

اإلعاقة.
نحــو  بهــا  ســيدفع  باملســابقة  فوزهــا  أن  حــا  وتوضــح 
بــذل املزيــد مــن الجهــد يف تطويــر موهبتهــا مــن خال 
االلتحاق بدورات تدريبية يف مجاالت مختلفة ككتابة 

املقاالت والقصص الصحفية، والتصوير.
عاقلــة  أبــو  شــرين  الصحفيــة  استشــهاد  خــرب  وكان 

بروت/ فلسطني:
صــدرت حديًثــا عــن دار "ســؤال" يف بــروت روايــة جديدة للشــاعر 
والروايئ الكردي السوري هوشنك أويس بعنوان "كأنَّني مل أكن".

ويشــر النــارش إىل أنــه مــن فاتحة الروايــة يظهر أن "كأنَّني مل أكن" 
هــي روايــة النــدم والخيبــة، إذ يقــول أويس فيهــا: "ســيأيت اليــوم 
الــذي أنــدُم فيــِه عــىل كلِّ األشــياء التــي مل أقرتفهــا، أكــر ِمــن التــي 
اقرتفُتهــا. لــذا، عــيَّ ارتــكاُب املزيــد، حّتــى يكــون هنــاك تــوازن أو 
َء أو مل تقرتفوه، يف كلتا الحالتني، أنتم  تعادل. إْن اقرتفتم الشَّ
عــُي للحيــاة. مهــا أخذتنــا  ــدم الرّشعيــون، وهــو االبــن الرشَّ أبنــاُء النَّ
العزُّة بالتكرّب والتجرّب والخياء، وأمعنا يف نفيه عن أنفسنا، أفعالنا 
ومشاعرنا، فنحن كاذبون. ما ِمن أحٍد دخَل الحياة، إاّل وكان النَّدُم 

يف استقبالِه. وما ِمن أحٍد خرَج منها، إاّل وهو يف وداعِه".
يف  مقيــم  تشــكيي،  فّنــان  حيــاة  للنــارش،  وفًقــا  الروايــة،  وتتنــاول 
دمشــق، ال عاقــَة لــُه بالسياســة والثــورة وكّل مــا جــرى يف ســورية، 
فقــط يرّكــز عــىل فّنــه، ومنهمــك يف تحضــر معرضــه املؤّلــف مــن 
12 قصيــدة قصــرة، كتبهــا  مــن  اثنتــي عــرشة جدارّيــة مســتوحاة 

جّدُه من جهة أّمه. 
مل  عــرشة  الثانيــة  واللوحــة  لوحــة،   11 الفنــان  هــذا  ينجــز 
بالعمــى. يراجــع األطبــاء  يكملهــا، بســبب إصابتــِه املفاجئــة 
عينيــه،  يف  مشــكلة  أّي  توجــد  ال  لــه:  يقولــون  دمشــق،  يف 

والجهــاز العصبــي املتعّلــق بالبــرص. يقرتحــون عليــه مراجعــة 
األطباء يف موسكو ولندن، لزيادة التأّكد واالطمئنان. يتلّقى 
هنــاك نفــس اإلجابــة. يقرتح األطباء عليه الخضوع لجلســات 
عــاج نفــي، لرمّبا تكون مشــكلته نفســّية وليســت عضوية. 
يقيــم معرضــه بإحــدى عــرشة لوحــة، ونصــف لوحــة. ثــم يأخــذ 
موعد مع طبيب نفي، ويبدأ جلسات العاج النفي يف 

دمشق. 
تتحــرك  إذ  الريفــي،  والــدِه  ذاكــرة  يســتحرض  أثنائهــا  ويف 
أحداث الرواية املتنوعة يف مســاحة جغرافية مرتامية، تبدأ 
من دمشــق 2011، وتعود إىل 1946 يف كردســتان العراق، 
ثــم كردســتان إيــران، فاالتحــاد الســوفيايت الســابق، البــرصة، 
بغــداد، كركــوك، حاجــي عمــران، هولــر )أربيــل(، فدمشــق، 
وتنتهي يف باريس 2015، حيث يقتل هذا الفنان أثناء يف 

هجات تستهدف املدينة الفرنسية.
نــي مل أكــن" هــي الروايــة الرابعــة لهوشــنك أويس، بعــد  "كأنَّ
روايته "وطأة اليقني: محنة السؤال وشهوة الخيال" )2016( 
العربّيــة، فئــة  2017 بجائــزة كتــارا للروايــة  فــازت ســنة  التــي 
الروايــات املنشــورة، ومّتــت ترجمتهــا إىل اللغتني االنكليزّية 
والفرنســّية، وروايــة "حفلــة أوهــام مفتوحــة" )2018(، ورواية 

"األفغاين: ساوات قلقة" )2020(.
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اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم 
يرفض تأجيل الدوري يرفض تأجيل الدوري 

الممتاز بسبب العبي الممتاز بسبب العبي 
يخلفان النجار وجودة يخلفان النجار وجودة منتخب الشاطئيةمنتخب الشاطئية

في قيادة منتخبي في قيادة منتخبي 
الشباب والناشئينالشباب والناشئين

شبير شبير 
والسدوديوالسدودي

الجالء يستقبل خدمات البريجالجالء يستقبل خدمات البريج
بحًثا عن الخروج من دائرة الخطربحًثا عن الخروج من دائرة الخطر

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
عندمــا  الخطــر  مربــع  مغــادرة  إىل  الجــاء  يتطلــع 
املبــاراة  يف  الربيــج،  خدمــات  ضيفــه  يلتقــي 
التــي تجمــع الفريقــن عــر اليــوم، عــى ملعــب 
فلسطن يف افتتاح مباريات الجولة الثامنة عرش 

من دوري الدرجة األوىل.
عــى  والثمــن  األخــر  بفــوزه  املنتــي  الجــاء 
خدمــات جباليــا يف الجولــة املاضية، يأمل يف أن 
يحافــظ عــى صحوتــه وتحقيــق الفــوز الثــاين عى 
التوايل، الذي سيجعله يبتعد مبسافة جيدة عن 

مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وقفــز الجــاء للمركــز الثامــن يف الرتتيــب برصيــد 
املاضيــة،  الجولــة  يف  فــوزه  بعــد  نقطــة   )17(
الصحــوة  لتأكيــد  جيــدة  فرصــة  أمــام  وســيكون 
مــن  متكــن  حــال  الرتتيــب  يف  الرتاجــع  وتفــادي 

تحقيق الفوز أمام ضيفه.
الربيــج  خدمــات  يتطلــع  اآلخــر  الجانــب  عــى 
الســتعادة توازنــه والعــودة لســكة االنتصــارات بعد 
أمــام منــاء، والتــي  الخســارة يف الجولــة املاضيــة 
أوقفت رصيد الفريق عند )21( نقطة يف املركز 
عــن خدمــات خانيونــس صاحــب  الثامــن متأخــرًا 

نفس الرصيد بفارق األهداف.

ويــدرك خدمــات الربيــج أهمية الخــروج من اللقاء 
بالنقاط الثاث والتي سيكون لها الدور يف تأمن 
وستســاعده  األوىل،  الدرجــة  يف  الفريــق  موقــع 
وأن  خاصــة  الرتتيــب  يف  موقعــه  تحســن  عــى 
الفريــق أصبــح بعيــدًا للغايــة عــن املنافســة عــى 

إحدى بطاقتي الصعود للدوري املمتاز.
يذكــر أن مبــاراة الفريقــن يف الــدور األول انتهــت 
حســن  ســجل  وحينهــا  ملثلــه،  بهــدف  بالتعــادل 
الدقيقــة  للجــاء يف  التقــدم  هــدف  املشــهراوي 
30، قبــل أن يــدرك أحمــد مهــدي هــدف التعــادل 

للربيج يف الدقيقة 72.

في افتتاح الجولة الـ18 لدوري الدرجة األولى 2022-2021

غزة/ وائل الحلبي:
تأهــل املنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم الشــاطئية للــدور نصــف نهــايئ مــن 
بطولــة غــرب آســيا، واملقامــة يف مدينــة جيزان بالســعودية، بعدما ضمن 

التواجد يف املركز الثاين للمجموعة الثانية.
واستفاد منتخب فلسطن من خسارة منتخب السعودية أمام البحرين 
املجموعــة  صــدارة  عــى  البحرينــي  املنتخــب  ليرتبــع   ،)1-3( بنتيجــة 
برصيــد )6( نقــاط وحــل املنتخــب الوطنــي ثانيــًا برصيــد )3( نقــاط وبقــي 

املنتخب السعودي يف املركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط.
وكان املنتخب الوطني الفلسطيني افتتح مشواره يف بطولة غرب آسيا 
بالفــوز عــى الســعودية بســتة أهــداف مقابــل أربعــة، قبــل أن يخــر أمــام 

البحرين بهدفن مقابل أربعة.
وســيكون املنتخــب الوطنــي أمــام مهمــة صعبة يف نصــف النهايئ عندما 
يلتقــي املنتخــب الُعــاين متصــدر املجموعــة األوىل غــدًا، فيــا يواجــه 
منتخــب البحريــن نظــره اإلمــارايت صاحــب املركــز الثــاين يف املجموعة 

األوىل.
وستكون فرصة كبرة ملنتخب فلسطن للحصول عى إحدى ميداليات 
البطولــة ســواء الربونزيــة أو الفضيــة أو الذهبيــة، وهــو مــا ســُيضاف إىل 
الريــايض  عــى املســتوى  تحققــت  وأن  التــي ســبق  األخــرة  اإلنجــازات 
الفلســطيني بشــكل عام، وعودة منتخب كرة القدم الشــاطئية ملنصات 

التتويج من جديدة بعد املرتن السابقتن عامي 2012 و2013.

مستفيدًا من خسارة السعودية أمام البحرين

فلسطين تتأهل لنصف نهائي فلسطين تتأهل لنصف نهائي 
غرب آسيا لكرة القدم الشاطئيةغرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

غزة/ وائل الحلبي:
يتطلــع هــال القــدس لتأكيــد تفوقــه عــى النجمة اللبنــاين يف املباراة 
لــكأس  املجموعــات  دور  لحســاب  بالبحريــن،  اليــوم  تجمعهــا  التــي 
صعبــة  مهمــة  يف  الخليــل  شــباب  ســيكون  فيــا  اآلســيوي  االتحــاد 

للتعويض يف مباراته أمام العريب الكويتي.
هال القدس برغم الصعوبات التي عاىن منها يف املباراة االفتتاحية 
إال أنه خرج بنتيجة مرضية من أمام ترشين السوري بالتعادل السلبي، 
لكنــه يطمــح إىل تحقيــق فــوزه الثالــث تاريخيــًا عــى النجمــة اللبنــاين، 
بعدما ســبق له الفوز عليه يف مناســبتن بنفس الدور واملســابقة عام 

.2019

ويتواجــد الهــال يف املجموعــة الثالثــة إىل جانــب ترشيــن والنجمــة 
والرفــاع الرشقــي البحرينــي، حيث حســم التعــادل نتيجة املباراتن يف 
الجولــة االفتتاحيــة للمجموعــة لتتســاوى الفــرق األربعــة برصيــد نقطــة 

واحدة لكل منهم.
مطامع الفريق املقديس تواجه العديد من التحديات سيكون أبرزها 
غيــاب املهاجــم مــوىس الرتابــن عن الفريق بعــد حصوله عى البطاقة 
الحمراء يف املباراة املاضية أمام ترشين، وهذا ما ســيجعل املدرب 
عــار ســلان أمــام تحــدي إليجــاد حــل للمعضلــة الهجوميــة وترجمــة 

املحاوالت الهجومية ألهداف.
هال القدس حظي بإشادة كبرة بعد مباراته األوىل والتي ظهر فيها 
بشــكل قــوي وكان األقــرب للفــوز مــن خــال انطاقــات محمــود أبــو وردة 

ومحمد عبيد ومحمد مراعبة، األمر الذي يزيد من حظوظه يف مباراة 
اليــوم مــن أجــل الخــروج بالنقــاط الثاث وتعزيز آماله يف التأهل للدور 

القادم.
• شباب الخليل والمهمة الصعبة

بــدوره فــإن مهمــة شــباب الخليــل تبــدو صعبــة عندمــا يلتقــي العــريب 
الكويتــي، يف اطــار منافســات املجموعــة الثانيــة والتــي تقــام مبارياتها 
يف الكويــت، حيــث خــر بطــل دوري املحرتفــن مباراتــه األوىل عى 

يد ظفار الُعاين بثاثية نظيفة.
وســيكون النجــم تامــر صيــام متاحــًا للمشــاركة مــع شــباب الخليــل يف 
مباراة اليوم، بعدما غاب عن لقاء ظفار بسبب اإليقاف لحصوله عى 
بطاقــة حمــراء يف أخــر مشــاركة لــه يف كأس االتحاد اآلســيوي مع هال 

القدس عام 2020.
وشــهد املــران األخــر لشــباب الخليــل جلســة خاصــة ملــدرب الفريــق 
ســعيد أبــو الطاهــر مــع الاعبــن والتــي اســتعرض فيهــا الســلبيات التي 
عاىن منها الفريق يف مباراته أمام ظفار، إىل جانب مطالبته الاعبن 
برضورة بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز واالبقاء عى أمل 

الفريق يف املنافسة عى الصعود.
التــي  الثانيــة  باملجموعــة  الرابــع  الخليــل يف املركــز  ويتواجــد شــباب 
يتصدرهــا ظفــار الُعــاين برصيــد ثاثــة نقــاط متفوقــًا بفــارق األهــداف 
بــدون  الثالــث  البحرينــي املركــز  الرفــاع  الكويتــي ويحتــل  العــريب  عــن 

رصيد من النقاط.

في الجولة الثانية لمجموعات كأس االتحاد اآلسيوي

هالل القدس يتطلع لتعزيز هالل القدس يتطلع لتعزيز 
تفوقه على النجمة اللبنانيتفوقه على النجمة اللبناني

شباب الخليل في مهمة صعبة شباب الخليل في مهمة صعبة 
للغاية أمام العربي الكويتيللغاية أمام العربي الكويتي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
رفض اتحاد كرة القدم طلبات عدد من أندية الدرجة املمتازة، بتأجيل مباريات 

الجولة "18" من بطولة الدوري، بسبب سفر العبيها مع منتخب الشاطئية.
وأكــد اتحــاد الكــرة، التزامــه باللوائــح التــي تــم توزيعهــا عــى األنديــة قبــل بدايــة 
الثاثــاء  يــوم  موعدهــا  يف  ســتنطلق  الجولــة  أن  إىل  مشــرا  الحــايل،  املوســم 

القادم.
للنــادي تأجيــل  أنــه "يجــوز  التــي وزعهــا االتحــاد عــى األنديــة،  وتنــص الائحــة 
مباراتــه يف بطولــة الــدوري، يف حــال كان لــه ثاثــة العبــن ضمــن صفــوف أي 
منتخــب ُمشــاركة يف أي اســتحقاق خارجــي عــى أن يكــون مــن بينهــم حــارس 

مرمى".
وتفتقد "8" أندية من أصل "12" ناديًا يف الدوري املمتاز، عدد من الاعبن 
ضمــن صفــوف منتخــب كــرة القــدم الشــاطئية املشــارك يف بطولــة غــرب آســيا 

التي تقام حاليًا يف اململكة العربية السعودية.
ومــن املتوقــع أن يعــود املنتخــب إىل غــزة يــوم األربعــاء القــادم، وبالتــايل لــن 
تستطيع األندية التي ستلعب يومي الثاثاء واألربعاء االستفادة من العبيها.

بــن فريــق وآخــر مــع  التــي تفتقــد عــدد مــن العبيهــا بشــكل متفــاوت  واألنديــة 
منتخــب الكــرة الشــاطئية، شــباب رفــح )2(، غــزة الريــايض )2( الصداقــة )2(، 
شــباب جباليــا )2(، الهــال )1(، الشــجاعية )1(، اتحــاد خانيونــس )1( اتحــاد 

بيت حانون )1(.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــفت مصــادر مطلعــة باتحــاد كــرة القــدم النقــاب، عــن اختيــار الكابــن حادة 
شــبر مدربــًا مســاعدًا ملنتخــب الشــباب خلفــا للكابن حســام النجــار، والكابن 
جهاد السدودي مدربًا مساعدًا ملنتخب الناشئن خلفا للكابن بشر جودة.

وأكــدت املصــادر، أنــه تــم إباغ املدربــن بالقرار، بانتظار املصادقة عليها من 
قبل االتحاد املركزي بالضفة الغربية، واعتادها رسميًا.

ومــن املقــرر أن يبــدأ شــبر مبراقبــة الاعبــن، وعمــل تجمعــات الختيــار األفضــل 
منهم للبطوالت القارية مستقبًا، بعد حصوله عى االعتاد الرسمي

ويف سياق منفصل، عقد منتخب الناشئن تجمعه األول بقيادة املدرب لؤي 
الصالحي عى ملعب فيصل الحسيني يف بلدة الرام بالضفة الغربية، يف إطار 
التحضرات لبطولة غرب آسيا للناشئن التي ستقام الشهر املقبل يف مدينة 
العقبــة األردنيــة، يف حــن مل تضــح الصــورة بخصــوص مــدى إمكانيــة عقد تجمع 

آخر يف غزة خال الفرتة القادمة.



برلني/ )أ ف ب(:
أعلن نادي بوروسيا دورمتوند ثاين الدوري األملاين لكرة القدم أمس أنه تخىل عن خدمات 

مدربه ماركو روزه عقب موسم واحد من التعاون بينهام.
وقال املدير العام للنادي هانز-يواكيم فاتسكه يف بيان "بعد موسم مل يكن مرضيا ألسباب 
مختلفة، كان يتعني علينا أن ندرك أننا مل نحقق أقىص اســتفادة من إمكانياتنا يف العديد 

من املجاالت".
الرغــم مــن املوســم  البيــان "عــىل  وأعــرب روزه )45 عامــا( عــن أســفه مــن اإلقالــة قائــا يف 

الصعب والعديد من األمور غري املتوقعة، إال أنني مقتنع مبسارنا" 
وأوضــح أنــه عقــب محادثــات مــع إدارة النــادي "كان لــدي انطبــاع بــأن جميــع املســؤولني مل 

يعودوا مقتنعني بنسبة ٪100"، مضيفا "يف النهاية، قررنا مًعا وضع حد لتعاوننا".
وعــىل الرغــم مــن أن بوروســيا دورمتونــد أنهــى املوســم يف املركــز الثــاين يف الــدوري وضمــن 
مشــاركته يف مســابقة دوري أبطــال أوروبــا املوســم املقبــل، إال أنــه تعــرض النتكاســات عــدة 
هذا املوسم بخروجه خايل الوفاض من مسابقة الكأس املحلية واملسابقة القارية العريقة 

وفشله يف امللحق املؤهل إىل مسابقة الدوري األورويب "يوروبا ليغ".

روزه روزه يتعرض يتعرض 
لإلقالة من دورتموندلإلقالة من دورتموند

باريس/ )أ ف ب(:
يبحــث موناكــو ومرســيليا عــن نقطــة لضــامن املشــاركة 
يف مســابقة دوري ابطــال أوروبــا املوســم املقبــل، فيــام 
الهبــوط إىل  تفــادي  عــن  إتيــان  وســانت  بــوردو  يســعى 
والثاثــني  الثامنــة  املرحلــة  يف  اليــوم  الثانيــة  الدرجــة 

األخرية من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
برصيــد  الثــاين  املركــز  ومرســيليا  موناكــو  ويتقاســم 
اإلمــارة  لفريــق  األهــداف  فــارق  أفضليــة  مــع  نقطــة   68
وبفــارق ثــاث نقــاط أمــام ريــن مطاردهــام الوحيدة عىل 
البطاقتــني املتبقيتــني للمســابقة القاريــة العريقــة التــي 
ضمن باريس سان جرمان أوالها عقب تتويجه باللقب.
نقطــة(   61( الســابع  لنــس  عــىل  ضيفــا  موناكــو  ويحــل 
والطامــح اىل بطاقــة مســابقة كونفــرس ليــغ، فيــام يلعب 
مرسيليا مع سرتاسبورغ الخامس )63 نقطة( والساعي 
اىل بطاقــة الــدوري األورويب "يوروبــا ليــغ"، ويحــل ريــن 
ضيفــا  سرتاســبورغ،  عــن  نقطتــني  بفــارق  يبتعــد  الــذي 

عىل ليل العارش وبطل املوسم املايض.
ويكفي موناكو ومرسيليا التعادل لحسم بطاقتيهام اىل 
الفــوز  لكنهــام سيســعيان إىل  االبطــال،  مســابقة دوري 
لضــامن الوصافــة التــي تخــول لصاحبهــا التأهــل املبارش 
املركــز  صاحــب  يضطــر  فيــام  املجموعــات،  دور  اىل 

الثالث لخوض الدور التمهيدي الثالث.
لكــن مهمــة موناكــو لــن تكــون ســهلة أمام لنــس الفائز يف 

أمــام  صعبــة  مهمتــه  كانــت  وإن  املقبــل،  املوســم 
سرتاســبورغ املنتــي بتعــادل مــع باريــس ســان جرمــان 

3-3 وفوزين عىل بريست وكلريمون فريان.
ويتشــبث سرتاســبورغ بأملــه يف بطاقــة يوروبــا ليــغ عــر 
تغلبــه عــىل مرســيليا وخدمــة مــن ليــل بالفــوز عــىل ريــن 
الــذي تهمــه النقــاط الثــاث أيضا لضامن بطاقة مســابقة 
الــدوري االورويب عــىل األقــل أو دوري االبطــال يف حــال 

مباراتيــه األخريتــني والخمــس يف الســبع األخــرية ويأمــل 
رينــس  مضيفــه  امــام  ونيــس  سرتاســبورغ  خســارة  يف 
بطاقــة  وضــامن  الخامــس  املركــز  يف  املوســم  إلنهــاء 

مسابقة كونفرنس ليغ.
مــن جهتــه، يطمــح مرســيليا اىل تعويــض خســارته امــام 
ريــن صفــر2- يف املرحلــة املاضيــة ومصالحــة جامهريه 
االبطــال  دوري  بطاقــة  لــه  يضمــن  بفــوز  املوســم  بإنهــاء 

تعرث خســارة موناكو ومرســيليا النه يتفوق عليها بفارق 
االهداف )42+ مقابل 25+ ملوناكو و21+ ملرسيليا(.

يقــف اثنــان مــن أعظــم املؤسســات الكرويــة يف فرنســا 
الدرجــة  إىل  الهبــوط  شــفا  عــىل  إتيــان  وســانت  بــوردو 
الثانية عندما يحان ضيفني عىل بريست ونانت عىل 

التوايل.
ويبــدو بــوردو صاحــب املركــز األخــري بفــارق ثــاث نقــاط 
خلف متز الثامن عرش وســانت إتيان التاســع عرش قبل 

األخري األقرب إىل توديع الدرجة األوىل.
وحتــى الفــوز خــارج األرض عىل بريســت لــن ينقذ بوردو 
ألنــه  ومتــز  إتيــان  ســانت  خــر  لــو  حتــى  األرجــح  عــىل 
يتخلــف عنهــام بفــارق كبــري يف األهــداف )41- مقابــل 
35- لسانت إتيان و29- ملتز(، فيام تبدو فرص سانت 
إتيان قامئة عىل األقل النتزاع املركز الثامن عرش الذي 
يفــرض عــىل صاحبــه خــوض ملحــق فاصــل مــع امللحــق 
الفاصل يف الدرجة الثانية بني أوكسري وسوشو ألن متز 
يحــل ضيفــا عــىل باريــس ســان جرمــان املتــوج باللقــب 
يف آخــر مبــاراة عــىل األرجــح لنجــم األخري كيليــان مبايب 

املرشح لانتقال اىل صفوف ريال مدريد االسباين.
وسيسعى مبايب الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة 
نهايــة الشــهر املقبــل، اىل حســم لقــب هــداف الــدوري 
حيــث يتقــدم بفــارق هــدف واحــد عــن مهاجــم موناكــو 

الدويل وسام بن يدر )25 مقابل 24(.

موناكو ومرسيليا يبحثان عن نقطة دوري موناكو ومرسيليا يبحثان عن نقطة دوري 
األبطال وبوردو وسانت إتيان لتفادي الهبوطاألبطال وبوردو وسانت إتيان لتفادي الهبوط

باريس/ وكاالت:
األرجنتينــي  جريمــان،  ســان  باريــس  لفريــق  الفنــي  املديــر  أقــر 
ماوريسيو بوكيتينو، بأنه "ال يعرف" ما إذا كان العبه كيليان مبايب 

سيبقى بني صفوف نادي العاصمة الفرنسية أم أنه سريحل.
ملعــب  عــىل  اليــوم،  ميتــز  مواجهــة  قبــل  صحــايف  مؤمتــر  ويف 
حديقة األمراء، يف آخر جوالت الدوري الفرنيس لكرة القدم، قال 
بوكيتينــو: "ال أعــرف القــرار، لــذا ال ميكننــي التعليــق عــىل أي يشء 

آخر، إنها مسألة شخصية بني كيليان والنادي".
الكثــري مــن املعلومــات والشــائعات  وأضــاف: "صحيــح أن هنــاك 
التــي رأيناهــا أخــريًا، لكننــي لســت الشــخص املناســب للتحــدث 

معه يف هذا األمر".
وفيــام يتعلــق باســتمراريته هــو شــخصيًا مــع النــادي الفرنــيس مــن 

عدمــه، أجــاب بأنــه ال يــزال أمامــه ســنة واحدة عىل عقــده، وقال "ال 
أفهم ملاذا لن أكون هنا املوسم املقبل".

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت أول أمس، أن املهاجم 
الفرنــيس سيكشــف عــن النــادي الــذي ســيلعب بقميصــه املوســم 
املقبل يف برنامج "تيليفوت" الذي يبث عىل قناة )TF1( األحد.

وذكــرت الصحيفــة أن "التشــويق سيســتمر حتــى النهايــة، األمــر ال 
ينطــوي فقــط عــىل حســم مســتقبل العــب، بــل أيضًا مســتقبل ناد، 
سيكون اإلعان يف اليوم التايل الستقبال ميتز خال الجولة الـ38 

واألخرية من البطولة" املحلية.
ويعــد ريــال مدريــد اإلســباين، الــذي أعلــن يف أكــرث مــن مناســبة 
اهتاممه بالاعب الفرنيس، هو األقرب لضم مبايب حال قرر أخريًا 

الرحيل عن حديقة األمراء.

بوكيتينو:بوكيتينو: ال أعرف قرار مبابي النهائي ال أعرف قرار مبابي النهائي

تعّرف على المالعب تعّرف على المالعب 
الثمانية المضيفة لكأس الثمانية المضيفة لكأس 

العالم العالم 20222022 في قطر في قطر
الدوحة/ )أ ف ب(:

ســتقام املباريــات الـــ64 ملونديــال قطــر 2022 يف كــرة 
القدم الذي ينطلق بعد ستة أشهر عىل مثانية ماعب، 
ســبعة منهــا جديــدة باإلضافــة إىل تطويــر اســتاد خليفــة 
الــدويل، وأكرهــا اســتاد لوســيل الــذي يحتضــن املبــاراة 

النهائية يف 18 كانون األول/ديسمر.
استاد لوسيل

الــذي  والظــل  الضــوء  تداخــل  مــن  تصميمــه  اســتوحي 
ميّيــز الفنــار العــريب التقليــدي أو الفانــوس.  كــام يعكــس 
هيكلــه وواجهتــه النقــوش بالغة الدقة عىل أوعية الطعام 
يف  وجــدت  التــي  الفنيــة  القطــع  مــن  وغريهــا  واألواين، 
أرجــاء العــامل العــريب واإلســامي خــال نهــوض الحضــارة 

يف املنطقة. 
سيســتضيف 10 مباريــات حتــى نصــف النهايئ والنهايئ 
ألــف   80 ســعته  البالغــة  امللعــب  ســيتحّول  املنتظــر. 
متفــرج وعــىل بعــد 16 كلــم مــن وســط الدوحــة، ملركــز 
حيــوي يســتفيد منــه ســكان مدينــة لوســيل. بعــد انتهــاء 
وجهــة  إىل  االســتاد  تحويــل  يجــري  ســوف  املونديــال، 
ومرافــق  ومقاهــي  ومتاجــر  مــدارس  تضــم  مجتمعيــة 

رياضية وعيادات طبية.
استاد خليفة الدولي

أيــار/ أصبــح أول اســتادات املونديــال جاهزيــة يف 19 
األمــري  كأس  نهــايئ  اســتضاف  عندمــا   ،2017 مايــو 

بحضور أكرث من 40 ألف متفرج.

يقع االســتاد التاريخي الذي تم تشــييده عام 1976 يف 
قلب مؤسسة "أسباير زون" وعىل مقربة من مستشفى 
خــال  وسيســتضيف  الريــان،  منطقــة  يف  "ســبيتار" 
املونديــال 8 مباريــات حتــى دور الـــ16 إضافــة إىل مباراة 

تحديد املركز الثالث.
استاد البيت

أو  الّشــعر  بيــت  مــن  البيــت  اســتاد  تصميــم  اســتوحي 
قطــر  يف  الباديــة  أهــل  ســكنها  التــي  التقليديــة  الخيمــة 
ومنطقــة الخليــج عــىل مــّر التاريــخ الذين عاشــوا مرتحلني 
 60 ســعته  واملــاء.  الــكأل  عــن  بحثــًا  قطــر  صحــراء  يف 
ألــف متفــرج ويقــع عــىل بعــد 43 كلــم مــن مدينــة الخــور 

الشاملية إىل وسط املدينة.
شهد هذا االستاد تسجيل رقم قيايس يف فرش األرضية 
العشــبية. بــدأت الحديقــة العامــة يف املنطقــة املحيطــة 

يف استقبال الجمهور منذ شباط/فراير 2020.
 9 وسيســتضيف  بالكامــل،  للطــي  قابــل  بســقف  مجهــز 
مباريــات بينهــا األوىل لقطــر أمام اإلكوادور وقمة أملانيا-
إسبانيا يف دور املجموعات، حتى الدور نصف النهايئ.

استاد الجنوب
يقــع  قطــر.  أحيــاء  أقــدم  أحــد  الجنــوب يف  اســتاد  ُشــيد 
يف مدينــة الوكــرة عــىل بعــد 23 كلــم مــن وســط الدوحــة 
وبســعة 40 ألــف متفــرج. صّممتــه املهندســة املعامريــة 
العراقيــة الراحلــة زها حديد، مســتلهمة فكرته من أرشعة 
الوكــرة  مدينــة  لــرتاث  تخليــد  يف  التقليديــة  املراكــب 

كمركــز  التاريــخ  عــر  ُعرفــت  التــي  العريقــة  الســاحلية 
للصيد والبحث عن الآللئ.

مجّهــز بتقنيــة تريــد مبتكــرة وســقف قابــل للطــي. 
سيستضيف 7 مباريات من دور املجموعات حتى 

دور الـ16.
استاد المدينة التعليمية

يرسم فصًا من تاريخ الفن املعامري اإلسامي الغني، 
التــي تشــكل زخرفــات  باملثلثــات  تتميــز واجهتــه  حيــث 
نــور  تعكــس  األملــاس  كخطــوط  متشــابكة  هندســية 
الشــمس، وتبــدي تغــريًا يف ألوانهــا كلــام تغــريت الزاويــة 
التــي تطــل منهــا أشــعة الشــمس أثناء دورانها يف الســامء 

من الرشوق إىل الغروب.
وتنميــة  والعلــوم  للرتبيــة  قطــر  مؤسســة  قلــب  يف  يقــع 
املجتمع عىل بعد 12 كلم من وسط املدينة. سيتحول 
امللعب الذي يتسع ألربعني ألف متفرج بعد املونديال 
إىل مقر ملنتخب قطر الوطني للســيدات. سيســتضيف 
8 مباريــات بــني دور املجموعــات وربــع النهايئ وتتقلص 

سعته بعد املونديال إىل 20 ألف متفرج.
استاد أحمد بن علي

أعلــن عــن جاهزيــة اســتاد أحمــد بــن عــي )الريــان( خــال 
االول/ كانــون   18 يف  األمــري  كأس  نهــايئ  اســتضافة 

ديسمر 2020 تزامًنا مع اليوم الوطني.
ألــف متفــرج ويقــع  الــذي يتســع ألربعــني  ُبنــي امللعــب 
عىل مشارف الصحراء يف موقع استاد كان يحمل نفس 

االســم، وتتزيــن واجهتــه الخارجيــة املتموجــة برموز متثل 
باالســتاد  املحيطــة  املرافــق  تعكــس  القطريــة.  الثقافــة 

طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية.
من املقرر أن يستضيف 7 مباريات يف املونديال حتى 

دور الـ16.
استاد الثمامة

ميتــاز بتصميمــه املســتوحى مــن القحفيــة أو قبعة الرأس 
التقليدية التي يرتديها الرجال يف أنحاء العامل العريب. 
صّممــه املهنــدس املعــامري القطــري إبراهيــم الجيــدة، 
وسيســتضيف 8 مباريــات مــن دور املجموعــات وحتــى 
الدور ربع النهايئ. يتسع ألربعني ألف متفرج ويقع عىل 

بعد 13 كلم من وسط الدوحة.
استاد 974

عاكًسا رمز االتصال الدويل لقطر، يدخل يف بنائه 974 
اإلرث  مــن  تصميمــه  مســتوحيًا  البحــري  للشــحن  حاويــة 
البحــري والتجــاري لقطــر، وكان مقرًرا أن ُيطلق عليه اســم 

راس أبو عبود.
ُيعــّد أول اســتاد قابــل للتفكيــك بالكامــل يف تاريــخ 
لـــ40 ألــف مشــجع ويطــّل عــىل  املونديــال، يتســع 
كورنيــش الدوحــة وناطحــات الســحاب يف منطقــة 
الخليــج الغــريب وباإلمــكان الوصــول إليــه عــر محطة 
 7 سيســتضيف  مــرت.   800 مســافة  تبعــد  مــرتو 
الـــ16، ويقــع عــىل مقربــة مــن  مباريــات حتــى دور 

مطار حمد الدويل.

الهاي/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم أن رونالد كومان الذي سيخلف لويس فان غال يف تدريب 

منتخب "الطواحني" بعد مونديال قطر 2022، قد اختار شقيقه إروين مساعدًا له.
وكان إرويــن كومــان البالــغ 60 عامــًا مســاعدًا ســابقًا لشــقيقه يف ناديــي إيفرتــون وســاومثبتون 

اإلنجليزيني.
وقــال كومــان بحســب مــا نقــل عنــه البيــان "عّلمتنــي الســنوات الثــاث والنصــف التــي أمضاهــا 

إروين يف إنجلرتا أن لديه رؤية جيدة لألشياء وأننا نعمل أيضًا بطريقة متكاملة".
وخــاض الاعــب الــدويل الســابق إرويــن كومــان 31 مبــاراة دوليــة لهولنــدا كاعــب خــط وســط، 
وشــارك يف التشــكيلة التــي فــازت ببطولــة أمــم أوروبــا عــام 1988، ولعــب أيضــًا يف نهائيــات 

كأس العامل 1990.
انتقل بعدها إىل التدريب، حيث أمىض عامني مع منتخب املجر.

واختار كومان يف إطار تعييناته أيضًا باتريك لودفويكس مدربًا لحراس املرمى.
وستكون املرة الثانية التي يتوىل فيها كومان تدريب منتخب باده، علاًم أنه ترك منصبه يف 
العام 2020 من أجل تدريب برشلونة اإلسباين الذي أقاله يف ترشين األول/أكتوبر املايض 

بسبب سوء النتائج.

أبيدجان/ )أ ف ب(:
ُعــني الفرنــيس جــان لــوي غاســيه مدربــًا ملنتخــب ســاحل العــاج، بحســب مــا أعلــن رئيــس 

االتحاد املحي لكرة القدم إدريس ديالو أمس.
وســبق لغاســيه أن أرشف عــىل تدريــب أنديــة فرنســية عــدة بينهــا مونبلييــه، ســانت اتيــان 
وبــوردو، وســيحل يف منصبــه الجديــد بــداًل مــن مواطنــه باتريس بوميل الــذي انتهى عقده 

يف مطلع نيسان/أبريل املايض.
وكان منتخــب ســاحل العــاج فشــل يف التأهــل إىل نهائيــات مونديــال قطــر 2022، كــام 
خــرج مــن الــدور مثــن النهــايئ لــكأس األمــم اإلفريقيــة التــي أقيمــت يف الكامــريون مطلــع 
العــام الحــايل، علــاًم أن ســاحل العــاج ستســتضيف النســخة املقبلــة مــن البطولــة القاريــة 

عام 2023.
وقــال رئيــس االتحــاد املحــي خــال مؤمتــر صحــايف أمــس "هدفنــا مــع غاســيه هــو الفــوز 
بكأس االمم اإلفريقية املقبلة أو عىل األقل بلوغ الدور نصف النهايئ، وإال فإننا لن نقوم 

بتجديد عقده".
يف  املــايض،  نيســان/أبريل   23 يف  العــاج  ســاحل  التحــاد  رئيســًا  انتخــب  ديالــو  وكان 

مواجهة مع النجم السابق ديدييه دروغبا الذي خرج من دورة التصويت األوىل.

يعّين شقيقه إروين مساعًدا يعّين شقيقه إروين مساعًدا 
له مع المنتخب الهولنديله مع المنتخب الهولندي

  غاسيهغاسيه

مدرًبا لمنتخب ساحل العاجمدرًبا لمنتخب ساحل العاج

كومانكومان
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مع انتعاش السياحة البحرية ... مدينة أفس األثرية تستقبل اآلالف من السياح يومًيا يف والية إزمري الرتكية     )األناضول(

األفقي:
1 -من دول القوقاز 

2 -جزاء – مكان للعب 
3 -أملس – كنية 

4 -دولة عربية – نجيب 
5 -مختلفان – نهر لبناين بدون ال

6 -دق الجرس – عاون 
7 -حرف جر – أخت الوالدة + نعم باإلنجلزيية 

8 -ضمري للغائبة – من األلوان معكوسة – ثلثا نيب 
9 -ميضء – مباح 

العمودي:
1 -خالل – رضوري 

2 -باين سد يأجوج 
ومأجوج 

3 -الذي يرعى األغنام 
4 -متشابهان  + ذنوب 

صغرية – عكس رش 
5 -من الشهور 

الرسيانية 
6 -سفينة الصحراء – 

تلميذ + حرف 
7 -كزن ال يفىن 

8 - نمر + نشجب + ا
9 -من األطراف 

معكوسة – جمع 
سبيل 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

الصحايب الذي يلقب بخطيب األنصار 
يتكون من 9 حروف 

أنس بن مالك – بالل بن رباح – أبو عبيدة – زيد بن 
ثابت – القعقاع – أبو حذيفة – أبو بكر – العباس 
– حمزة – عثمان – عمار – صهيب – مصعب – 

يارس – عمر 

حل الكلمة الضائعة 

ثابت بن قيس

إعداد/ وفاء المهتدي

موسكو/ وكاالت: 
للوجبــات  "ماكدونالــدز"  رشكــة  توصلــت 
الرسيعــة إىل اتفــاق لبيــع جميــع مطاعمهــا 
ألكســندر  األعــال  رجــل  إىل  روســيا  يف 
غوفــور، أحــد امُلــّرح لهــم بتشــغيل امتياز 
عــى  ســيعمل  الــذي  البــاد،  يف  الرشكــة 
تشغيلها تحت اسم جديد، حسبا نرشته 
صحيفة The Guardian الربيطانية أمس.
قــد  الرسيعــة  الوجبــات  رشكــة  وكانــت 
جميــع  يف  املنافــذ  مئــات  مؤقًتــا  أغلقــت 
أنحــاء روســيا يف مــارس/آذار، بعــد أن شــنَّ 
فادميــر بوتــن حرًبــا عــى أوكرانيــا، وهــو 
 55 نحــو  ماكدونالــدز  كّلــف  الــذي  القــرار 

مليون دوالر شهرًيا.
مايو/أيــار،   16 اإلثنــن  الرشكــة،  وأعلنــت 
أنهــا ســتبيع تلــك املتاجــر وتغــادر روســيا، 
ســببتها  التــي  اإلنســانية  األزمــة  إنَّ  قائلــة 
الحرب وبيئة التشغيل غر املتوقعة تعني 
اســتمرار تشــغيل املطاعــم بينــا "مل يعــد 
مــع  يتفــق  مبــا  أو  بهــا،  االحتفــاظ  باإلمــكان 

قيــم ماكدونالدز"، كا ذكرت ماكدونالدز، 
يف  مطعــًا   25 يديــر  الــذي  غوفــور،  أنَّ 
مطعــًا   850 رشاء  عــى  وافــق  ســيبريا، 
تجاريــة  عامــات  تحــت  وتشــغيلها  روســًيا 

مختلفة.
ومل تكشــف ماكدونالــدز عــن مقــدار القيمة 
العــام  ويف  املنافــذ.  بهــا  بيعــت  التــي 
روســيا  يف  عملياتهــا  ســاهمت  املــايض، 
الرشكــة  مبيعــات  إجــايل  مــن   9% بنســبة 

السنوية، أو نحو ملياَري دوالر.
تريــح  عــى  الحاصــل  غوفــور،  ووافــق 
ملاكدونالــدز  التجاريــة  العامــة  اســتخدام 
منذ عام 2015، عى اإلبقاء عى 62000 
األقــل  عــى  عامــن  ملــدة  رويس  موظــف 
بــرشوط معادلة ومتويل االلتزامات الحالية 
واملرافــق.  العقــارات  وأصحــاب  للمورديــن 
موظفــي  رواتــب  دفــع  عــى  أيًضــا  ووافــق 

رشكة ماكدونالدز حتى اكتال البيع.
يخضــع  البيــع  إنَّ  ماكدونالــدز  وقالــت 
ملوافقــة الجهــات التنظيميــة، ومــن املتوقع 

إمتامه يف غضون أسابيع قليلة.
وُيشــار إىل أن غوفــور ميتلــك أيًضــا نصــف 
الســتثارات   Neftekhimservis رشكــة 
اإلنشــاءات التــي متتلــك مصفــاة نفــط يف 
سيبريا، وهو عضو مجلس إدارة يف رشكة 
ســيبريا  يف  مرشوعــات  متتلــك  أخــرى 
 Novokuznetsk's فنــدق ذلــك  مبــا يف 

Park Inn وعيادات خاصة.
تســحب  التــي  األوىل  املــرة  هــي  وهــذه 
فيهــا رشكــة ماكدونالــدز عامتهــا التجاريــة 
أو تخــرج مــن ســوق كبــرة. وتخطــط للبــدء 
الذهبيــة  األقــواس  مــن  عاماتهــا  إزالــة  يف 
والرموز والافتات األخرى التي تحمل اسم 
الرشكة. وقالت ماكدونالدز إنها ســتحتفظ 
بحقوقهــا املتعلقــة بعاماتهــا التجاريــة يف 
روســيا وســتتخذ خطــوات لتطبيقهــا إذا لــزم 

األمر.
وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت ساســل 
حــذو  ســتحذو  األخــرى  املتحــدة  الواليــات 
ماكدونالدز وتغادر روسيا؛ إذ كانت 84% 

مملوكــة  الروســية  ماكدونالــدز  متاجــر  مــن 
عــى  أكــرب  ســيطرة  منحهــا  مــا  للرشكــة؛ 
منافســيها  مــن  بالعديــد  مقارنــة  العمليــات 

الذين ميتلك أصحاب االمتياز متاجرهم.
فيا أغلقت ستاربكس 130 متجًرا روسًيا 
منــذ أوائــل مــارس/آذار. وتواصــل مجموعــة 
للمقاهــي  امتيــاًزا  ُتشــِغل  التــي  الشــايع 
رواتــب  دفــع  الكويــت،  يف  األمريكيــة 
 2000 عددهــم  البالــغ  الــروس  موظفيهــا 
موظــف وتركــت ماكدونالدز البــاب مفتوًحا 

أمام احتال أن تعود إىل روسيا يوًما ما.
كريــس  التنفيــذي،  الرئيــس  وكتــب 
كيمبزينســي، يف رســالة إىل املوظفــن: 
يحملــه  مبــا  التنبــؤ  املســتحيل  "مــن 
رســالتي  إنهــاء  اخــرت  لكننــي  املســتقبل، 
بنفــس الــروح التــي جلبــت بهــا ماكدونالــدز 
إىل روســيا يف املقــام األول؛ وهــي األمــل. 
وداًعــا.  بالقــول  ننتهــي  ال  دعونــا  وبالتــايل، 
لكن لنقل مثلا يقول الروس: حتى نلتقي 

مرة أخرى".

مؤلف "لعبة الحبار" يكشف 
موعد عرض الجزء الثاين

لندن/ وكاالت: 
كشــف مخــرج ومؤلــف مسلســل "لعبــة الحبــار" Squid Game، هوانــغ دونــغ هيــوك، تفاصيــل 

تتعلق بالجزء الثاين من العمل وموعد عرضه.
وقــال هيــوك إن محبــي "لعبــة الحبــار" سيشــاهدون الجزء الثاين من املسلســل يف نهاية 2023 

أو 2024.
وأوضــح هيــوك يف مقابلــة مــع مجلــة "فانيتــي فــر" أنــه يناقــش حاليــا منصــة "نتفليكــس" بأمــور 

تتعلق باملوسم الجديد.
وأشار إىل أنه أعد ثاث صفحات فقط من أفكار تصلح ألن تتحول إىل سيناريو، حسبا نقلت 

صحيفة "دييل ميل" الربيطانية.
بالتشــويق  املليئــة  املثــرة  األلعــاب  مــن  املزيــد  سيشــمل  الثــاين  املوســم  أن  هيــوك  وأكــد 

واملغامرة.
ألعــاب  يف  يشــاركون  الجنوبيــة  كوريــا  يف  مهمشــة  فئــات  مــن  شــخصيات  املسلســل  ويصــور 
تقليدية لألطفال بهدف الفوز مببلغ مايل ضخم، غر أن الخارسين يف األلعاب يقتلون تدريجا 

مع التقدم يف املراحل، يف مشاهد عنيفة للغاية.
ويف املسلســل، يرتــدي جميــع الاعبــن مابــس رياضيــة خــراء أشــبه بأزيــاء الســجناء، فيــا 
يرتــدي حراســهم وجادوهــم ســرة باللــون الفوشــيا ويضعــون مابــس ســوداء تظهــر عليها مثلث 

أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.

األمم المتحدة: 18 مليوًنا يواجهون 
الجوع الشديد يف غرب إفريقيا

جنيف/ وكاالت: 
حّذرت األمم املتحدة من أّن 18 مليون شخص يف منطقة الساحل اإلفريقي سوف يواجهون 
جوًعا حاًدا يف األشهر الثاثة املقبلة، الفتة إىل تداعيات الحرب الروسية األوكرانية وجائحة 

كورونا واآلثار الناجمة عن التغّر املناخي واألزمة االقتصادية املعيشية.
وأوضــح مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا(، أمــس أّن أزمــة الجــوع قد 
ر أن يكون العدد  تدفــع أعــداًدا متزايــدة مــن النــاس إىل الهجــرة مــن املناطــق املتــّررة. وُيقــدَّ
اليوم هو األكرب فيا يتعلق بالناس املعرّضن لخطر الجوع الشديد يف كّل أنحاء املنطقة، 

منذ عام 2014.
ويف أربعــة بلــدان مــن الســاحل األفريقــي املهــّدد، هــي بوركينــا فاســو وتشــاد ومــايل والنيجــر، 
يواجــه 1.7 مليــون شــخص تقريًبــا "مســتويات مقلقــة" مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، بحســب 

املكتب األممي.
وقــد واجهــت أجــزاء مــن منطقــة الســاحل، وهــي منطقــة شاســعة متتــّد عــرب جنــوب الصحــراء 
الكــربى، أســوأ إنتــاج زراعــي لهــا منــذ أكــر مــن عقــد، ومن املمكــن أن يتفاقم نقــص الغذاء مع 
وصول موسم الجفاف يف أواخر الصيف، وهذا ما حّذر منه املتحدث باسم برنامج األغذية 

العاملي الحائز عى جائزة نوبل للسام تومسون فري.
أن  قبــل  ســوًءا  يــزداد  ســوف  بالتأكيــد  "الوضــع  بــأّن  جنيــف  يف  للصحافيــن  فــري  ورّصح 
يتحّســن... وقــد نــرى مزيــًدا مــن األشــخاص يحاولــون تدبــر أمورهــم مــن خــال الهجــرة... إّنــه 
احتــال كبــر جــًدا". وكثــرون مــن ســكان املنطقــة هــم بالفعــل مــن بــن املهاجريــن الذيــن 
يســعون إىل الســفر شــااًل، يف ّتجاه أوروبا، عى أمل الحصول عى فرص اقتصادية ومزيد 

من االستقرار واألمان.
مــن جهتــه، قــال منّســق الشــؤون اإلنســانية يف األمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث، يف بيــان، إّن 
"مزيًجــا مــن العنــف وانعــدام األمــن والفقــر املدقــع وارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة بشــكل 

قيايس يؤّدي إىل تفاقم سوء التغذية ودفع املاين إىل هامش البقاء عى قيد الحياة".
أضــاف غريفيــث أّن "االرتفــاع األخــر يف أســعار املــواد الغذائيــة بســبب الــراع بــن روســيا 
وأوكرانيــا يهــّدد بتحويــل أزمــة األمــن الغــذايئ إىل كارثــة إنســانية". وهــذان البلــدان ُيعــّدان 
منتَجن رئيسيَّن للقمح والشعر ومنتجات زراعية أخرى، وقد أّدى الراع بينها إىل توّقف 

الصادرات عرب البحر األسود بالكامل تقريًبا.
ومــن املتوّقــع أن يفــرج مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية عــن 30 مليــون دوالر أمــريك مــن 

صندوق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ للبلدان األفريقية األربعة املذكورة آنًفا.
تجــدر اإلشــارة إىل أّن منظــات إنســانية كانــت قــد أطلقــت، يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 
نداءات للحصول عى 3.8 مليارات دوالر كمساعدات للمنطقة لعام 2022، لكنّها م تتمّكن 
رجل أعمال رويس ينقذ محيب ماكدونالدز يف روسيا!من توفر سوى نسبة 12 يف املائة فقط، بحسب ما أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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بدران: الجيل الجديد  ...  عشــــــــرات اإلصابـــــات برصـــــاص  ... 
يكــون بعيديــن عــن املقاومــة، إال أن الجيــل الحــايل متيقــظ ومــدرك 
لواقــع األحــداث الجاريــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، وأصبــح مــع نهج 

املقاومة ويتأثر به.
وقــال إن االحتــال يعيــش حالــة إربــاك حقيقي بســبب حالــة املقاومة 
"ســيف  معركــة  قبــل  مــا  أن  مضيفــا  الغربيــة،  الضفــة  يف  املســتمرة 
القدس" ليس كام بعدها، فقد أظهرت مساندة غزة للمقدسيني يف 
الدفــاع عــن القــدس واملســجد األقــى، وكانت رافعــة لكل يشء، وال 
يزال أثرها حتى اآلن وسيستمر لسنوات قادمة. وأكد أن املقدسيني 

مل يقرصوا أبدا يف حامية املسجد األقى.
ونــوه إىل أن االحتــال يبــذل الجهود مبســاعدة الســلطة لتفكيك حالة 
أن  عــى  مشــددا  الريــاح،  أدراج  ذهبــت  وقــد  الضفــة،  املقاومــة يف 
الشــعب الفلســطيني ميكــن الرهــان عليــه يف الضفــة وغــزة والشــتات، 
وأن "الجيــل الحــايل نثــق بــه وســرى منــه أكــر مــن الفــوز يف انتخابــات 

طابية".
ونوه إىل أن انتخابات جامعة بري زيت كان لها طابع سيايس بالتفاف 
الطــاب حــول نهــج املقاومــة الــذي بــات شــعبنا عــى ثقــة كبــرية بهــا 
وبقادتهــا، وال يؤمــن مبــروع أوســلو، مردفــا "كل قطــرة دم تســيل يف 

فلسطني تقربنا من النرص".
مــن جهــة أخــرى، اعتــر بدران اعتداء االحتال عى جنازات الشــهداء 
ليــس جديــدا عليــه، بــل هــو نــوع مــن أنــواع إرهابــه وإجرامــه، مردفــا أن 
وجيشــهم  عصابــات،  مجموعــة  بــل  طبيعيــة  دولــة  "ليــس  االحتــال 
مجموعــة مــن القتلــة النازيــني" وأن حكومتــه حكومــة ميينيــة متطرفة ال 

تنظر للفلسطيني عى أنه إنسان.

ســنوات،   7 العمــر  مــن  يبلــغ  طفــل  منهــا 
رشق  دجــن  بيــت  يف  مواجهــات  خــال 

نابلس.
أصيبــوا  مواطنــني   9 أن  إىل  وأشــار 
باالختنــاق،  و28  املعــدين  بالرصــاص 
خــال  بحــروق،  إلصابتــني  إضافــة 
املواجهــات التــي اندلعت يف بلدة بيتا 

جنوب نابلس.
دجــن  بيــت  وقريــة  بيتــا  بلــدة  وتشــهد 
مواجهــات مــع االحتال منذ عدة أشــهر 
دفاًعا عن األرايض املهددة باالســتياء 

عليها من االحتال ومستوطنيه.
املواطنــني  عــرات  أصيــب  كــام 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع خال 
مواجهات مع قوات االحتال يف حوارة 

جنوب نابلس مساء أمس.
بــأن مواجهــات  وأفــادت مصــادر محليــة 
عقــب  حــوارة  بلــدة  وســط  اندلعــت 
اســتهداف قوات االحتال الشــبان أثناء 
تعليق أعام فلســطني، أطلقت خالها 
أدى  مــا  للدمــوع  املســيل  الغــاز  قنابــل 

إلصابة العرات باالختناق.
مواطنــني   4 أصيــب  قلقيليــة،  ويف 

بالرصــاص املعــدين املغلف باملطاط، 
قمــع  إثــر  يف  باالختنــاق،  والعــرات 
قــدوم  كفــر  مســرية  االحتــال  قــوات 

األسبوعية املناهضة لاستيطان.
الخليــل، أصيــب عــرات  ويف جنــوب 
باالختنــاق  واملتضامنــني  املواطنــني 
ضــد  فعاليــة  االحتــال  قــوات  قمــع  إثــر 
مخطــط التهجري وامتداد املســتوطنات 

يف مسافر يطا.
وأقيمــت الفعاليــة مبشــاركة متضامنــني 
أجانــب ومواطنــني مــن الداخــل املحتل 
عــام 1948 وأهــايل مســافر يطــا، حيــث 
أقيمــت صــاة الجمعــة يف تجمــع الركيز 
وأم الشــقحان بالقــرب مــن قريــة التــواين 
املهددة بالتهجري القرسي واالستياء.

قنابــل  االحتــال  قــوات  وأطلقــت 
الصــوت والغــاز املســيل للدموع صوب 
املشاركني يف الفعالية، ما أدى إلصابة 

العرات منهم باالختناق.
 6 أصيــب  اللــه،  رام  غــرب  شــامل  ويف 
مواطنــني منهم ســيدة إثــر اقتحام قوات 
مســاء  الغربيــة  املزرعــة  قريــة  االحتــال 

أمس.

شــبان   3 بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
وآخــر  الحــي،  بالرصــاص  أصيبــوا 
بالرصــاص املعــدين املغلف باملطاط، 
أحــد  وتعــرض  باالختنــاق،  وآخريــن 
املواطنــني للدعــس مــن آليــة عســكرية 
أعقبــت  مواجهــات  خــال  إرسائيليــة، 
ســيدة  أن  إىل  مشــرية  القريــة،  اقتحــام 
بعدمــا  وكدمــات  برضــوض  أصيبــت 
اصطدمــت آليــة تابعــة لجيــش االحتال 

مبركبة كانت تقودها.
اعتقاالت وإخطارات

اعتقلــت  اليوميــة،  االعتقــاالت  وبشــأن 
تعــرف  -مل  شــابني  االحتــال  قــوات 
الغوامنــة  بــاب  منطقــة  مــن  هويتهــام- 
أثنــاء توجههــام ألداء صــاة الجمعــة يف 
اعتقلــت  حــني  األقــى، يف  املســجد 
الشــقيقني التــوأم عــي ومحمــود صدقة 
)24 عاًمــا(، وحمــزة صدقــة )28 عاًمــا(، 

بعد دهم منازلهم والعبث مبحتوياتها، 
يف قرية املدية غرب رام الله.

أميــن  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــام 
اصبيح )24عاًما( من املنطقة الجنوبية 
مــن مدينــة الخليــل بعد دهم منزل ذويه 

صــدام  والشــابني  مبحتوياتــه،  والعبــث 
نافــع، وعــوض الخواجــا مــن قريــة نعلــني 
غــرب رام اللــه، ومحمــود أبــو ســاري مــن 
طولكــرم، والشــاب ماهــر أبــو حيــة عقــب 
دهم منزله والتنكيل بأفراد عائلته، بعد 
تعرضهــم العتــداء مــن املســتوطنني يف 

منطقة شارع الشالة.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
عــى  يعبــد  مــن  عمــور  إبراهيــم  املحــرر 
مدخــل  عــى  نصبتــه  عســكري  حاجــز 
والطيبــة،  رمانــة،  واقتحمــت  البلــدة، 
وتعنــك،  دار،  وأم  وعانــني،  وزبوبــا، 
واليامون، وأطلقت قنابل الصوت والغاز 
املســيل للدمــوع تجــاه املواطنــني، يف 
الشــبان  بــني  مواجهــات  اندلعــت  حــني 

والجنود يف قرية الطيبة.
قــوات  أخطــرت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
االحتــال بهــدم غرفــة ســكنية للمواطــن 
العــروب  مخيــم  مــن  الطيطــي  إيهــاب 
يف  تقــع  أنهــا  بزعــم  الخليــل،  شــامل 
اتفــاق  وفــق  )ج(  املصنفــة  املنطقــة 
التحريــر  منظمــة  بــني  املشــؤوم  أوســلو 

واالحتال.

أخطــرت  لحــم،  بيــت  جنــوب  ويف 
يف  البنــاء  بوقــف  االحتــال  ســلطات 
مكــون  الســري،  نعمــة  للمواطنــة  منــزل 
"أم  منطقــة  يف  ويقــع  طابقــني،  مــن 
ركبــة" جنــوب بلــدة الخــر، بزعــم عــدم 

الرتخيص.
إىل ذلــك، أصيــب الطفــل أمــري خضــري 
مســاء  دعســه  جــراء  ورضــوض  بجــروح 
أمــس مــن مســتوطن عنــد مدخــل بلــدة 
بيتا، حيث جرى نقله إىل املستشفى.
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  واعتــدت 
ديــاب  صالــح  املواطــن  عــى  بالــرب 
خــال تجمعهــم يف منطقــة حــي الشــيخ 

الجراح مبدينة القدس.
شــهر  نحــو  منــذ  املســتوطنون  ويواصــل 
الفارســية  قريــة  يف  أراض  تجريــف 
مــن  مقربــة  عــى  الشــاملية،  باألغــوار 
خيــام املواطنــني، توطئة إلقامة مشــاريع 
مــن  مجموعــة  واقتحمــت  اســتيطانية. 
املســتوطنني نبــع ميــاه يف قرية قريوت 
جنوب نابلس، بحامية قوات االحتال، 
مــع  مواجهــات  إثرهــا  اندلعــت  حيــث 

أهايل القرية الذين تصدوا لاقتحام.

إسطنبول/ فلسطني: 
واالتصــال  لإلعــام  الــدويل  فلســطني  منتــدى  عقــد 
األوىل ألعضــاء  العاديــة  أمــس، جلســته  "تواصــل"، 
األمانة العامة يف دورتها الجديدة، ملناقشة الخطط 

املستقبلية للمنتدى.
وبدأ اللقاء بكلمة األمني العام للمنتدى املستشــار 
اإلعامــي أحمــد الشــيخ، رحــب فيهــا بأعضــاء األمانة 

العامة يف دورتها الجديدة التي يرأسها.
العامــة يف  األمانــة  والتقديــر ألعضــاء  الشــكر  ووجــه 
الــدورة املاضيــة عى جهودهم الكبرية، مؤكدًا عى 
إيصــال صــوت  "تواصــل" ودوره يف  أهميــة منتــدى 
فلســطني للعــامل أجمــع مبا يشــكله مــن إطار إعامي 
دويل يخــدم القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب 

الفلسطيني.
جامعــا  فضــاء  يشــكل  املنتــدى  أن  عــى  وشــدد 
للمؤسسات اإلعامية املؤيدة لشعبنا الفلسطيني، 
التعــاون  آليــات  بتعزيــز  لاهتــامم  يســعى  والــذي 
والتنســيق بــني املؤسســات اإلعاميــة لتقديــم رواية 
فلسطينية عربية صادقة يف مواجهة اآللة اإلعامية 
اإلرسائيلية القامئة عى التزييف والدعاية الكاذبة.

مــن جهتــه، أكــد عضــو األمانة العامة ســعيد أبو معا 
العــامل،  بقــاع  لــكل  إعاميــا  الوصــول  أهميــة  عــى 
مشــددا عى أهمية "تواصل" وعى عملها الريادي 

إليصال صوت فلسطني.
كــام قــال عضــو األمانــة العامة الصحفــي اإلندونييس 
أســيب ســيتوان: إن الواقــع اإلعامــي يف إندونيســيا 
يواجــه مشــكلة حقيقــة باملصطلحــات تجــاه القضيــة 

الفلسطينية.
وأكد سيتوان عى رضورة تعزيز دور منتدى تواصل 
إيصــال  لــه  يتيــح  مبــا  هنــاك  اإلعامــي  الوســط  يف 

صوت فلسطني وقضيتها بالشكل األمثل.
العامــة  األمانــة  أعضــاء  اعتمــد  اللقــاء،  ختــام  ويف 
خطــة عــام 2022 – 2023 وتداولــوا يف مقرتحــات 

تطويرية.
وأخــذ املجلــس قــراًرا بعقــد مؤمتــر تواصــل 4 خــال 
العام الجاري وبدء انطاق التحضريات األولية لعقد 

املؤمتر.
يذكر أن منتدى فلســطني الدويل لإلعام واالتصال 
هــو هيئــة إعاميــة مســتقلة تســعى لتعزيــز التنســيق 
بــني املؤسســات اإلعاميــة العربيــة والدوليــة لدعــم 

القضية الفلسطينية.
فــإن  تواصــل  ملنتــدى  الداخــي  النظــام  وحســب 
15 خبــرًيا يف  12 إىل  مــن  تتشــكل  العامــة  األمانــة 
مجــال اإلعــام مــن نخبة مــن اإلعاميــني والصحفيني 
العرب واألجانب، وتستمر دورة األمانة العامة ملدة 

عامني.

ل 4134 مواطًنا  تنقُّ
عرب معرب رفح 

غزة/ فلسطني:
ــل  أفــادت الهيئــة العامــة للمعابــر والحــدود يف وزارة الداخليــة، بتنقُّ

4134 مواطًنا عر معر رفح الري، خال األسبوع املايض.

وســجلت الهيئة العامة، يف إحصائيتها، أمس، ســفر 2837 مســافًرا 
عر معر رفح.

وذكــرت أن العمــل عــر املعــر شــهد األســبوع املــايض وصول 1297 
عائــًدا، مشــرية يف الوقــت ذاتــه، إىل أن الســلطات املرصيــة أرجعــت 

126 مسافًرا.

مدير رشطة المرور 
يستمع لقضايا السائقني

غزة/ فلسطني:
تامــر  العميــد  والنجــدة  املــرور  رشطــة  إدارة  مديــر  اســتقبل 
مبقــر  مكتبــه  يف  والســائقني  املواطنــني  مــن  عــدًدا  شــحادة، 

الجوازات غرب مدينة غزة.
جــاء ذلــك لاســتامع ملاحظــات الســائقني ومقرتحاتهــم وحل 
قضاياهــم املتعلقــة بعمــل رشطــة املــرور، مــن أجــل التخفيــف 

عى املواطنني والسائقني يف ظل الظروف الصعبة.
وأوعــز العميــد شــحادة، خــال اللقــاء، أول مــن أمــس، لجهــات 
املواطنــني  شــكاوى  متابعــة  املــرور  رشطــة  يف  االختصــاص 

وتظلامتهم والعمل عى حلها يف أرسع وقت.
يف  املــرور  رشطــة  جهــود  والســائقون  املواطنــون  ــن  ومثَّ
ومتابعــة  ملاحظاتهــم،  واالســتامع  معهــم  التواصــل  تعزيــز 

استفساراتهم وشكاواهم وحّلها.
ُيشــار إىل أن رشطــة املــرور والنجــدة تخصــص يوًمــا مفتوًحــا 
واالســتامع  والســائقني  املواطنــني  الســتقبال  أســبوع،  كل 

لتظلامتهم وشكاواهم بشكل مبارش.

غزة/ فلسطني: 
غــزة  يف  الخارجيــة  وزارة  اختتمــت 
الحكمــة  بيــت  معهــد  مــع  بالتعــاون 
 forward thinking ومؤسســة 
الريطانية دورة تدريبية يف "مهارات 
وذلــك  املتقــدم"  الصحفــي  التحريــر 

ضمن مبادرة سفراء الجزيرة.
وذكــرت الخارجيــة، يف بيــان، أمــس، 

 11 بواقــع  الــدورة  تنفيــذ  جــرى  أنــه 
 11-13 تاريــخ  مــن  تدريبيــة  ســاعة 
مــن  الــزوم  تقنيــة  عــر  الجــاري  مايــو 

خال معهد الجزيرة لإلعام.
موظفــا   25 اســتفادة  إىل  وأشــارت 
يعملــون يف دوائــر اإلعــام يف بعــض 

الوزارات واملؤسسات الحكومية.
الدبلومــايس  التدريــب  مديــر  وأكــد 

التــزام  دلــول،  أحمــد  الخارجيــة  يف 
الــوزارة مهمــة التدريــب تجــاه الزمــاء 
يتعلــق  فيــام  الحكومــة  موظفــي 
باســتقدام الخــراء مــن الخــارج ســواء 
اإلنرتنــت  تقنيــات  عــر  أو  غــزة  يف 

الحديثة.
وذكر دلول أن هذه الدورة هي الثانية 
مــع معهــد الجزيــرة، وســبقها لقــاءات 

تدريبــات  يف  الخــراء  مــن  العديــد 
أخرى.

يذكــر أنَّ وزارة الخارجيــة اســتضافت 
-بالتعــاون مــع معهــد بيــت الحكمــة- 
التفــاوض"  "مهــارات  يف  دورة 
نحــو  اســتهدفت  الــزوم،  تقنيــة  عــر 
موظفــي  مــن  أغلبهــم  مشــاركًا   25

الحكومة.

اختتام دورة تدريبية حول 
تحسني مفاهيم قضايا وحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة
غزة/ فلسطني:

اختتــم مركــز صحــة املــرأة التابــع لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر، دورة تدريبيــة 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وحقــوق  قضايــا  مفاهيــم  "تحســني  حــول  متقدمــة 
وصعوبــات التعلــم والتوحــد" مبشــاركة مجموعــة مــن الصحفيــني العاملــني يف 

قطاع غزة. 
وتنــاول التدريــب الــذي قدمــه الصحفي ســلطان نــارص جحا املختص يف مجال 
اســتخدام اإلعــام االجتامعــي يف قضايــا املنــارصة الرقميــة، عــى مــدار ثاثــة 
أيــام، وتنــاول عــدة محــاور أهمهــا مهــارات إعداد الحمات الرقميــة الناجحة عر 
وســائل اإلعــام االجتامعــي، واالســتخدام الفعــال لــأدوات الرقميــة، وصناعــة 

املحتوى الرقمي الخاص يف تناول قضايا ذوي اإلعاقة الذهنية. 
ويســعى التدريــب إىل إحــداث توعيــة مجتمعيــة وتســليط الضــوء عــى قضايــا 
األشــخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة وتحســني وصول الفتيات والشــابات ذوات 
اإلعاقــة الذهنيــة وصعوبــات التعلــم أو التوحد إىل معلومــات وخدمات الرعاية 

الصحية واإلنجابية ذات جودة عالية، مبا يف ذلك تنظيم األرسة. 

"الصحة" تطلق حملة توجيهية 
حول برنامج زراعة القرنيات يف 

مستشفيات قطاع غزة
غزة/ فلسطني: 

أطلقــت الوحــدة الطبيــة املركزيــة لنقــل وزراعة االعضــاء البرية بوزارة الصحة 
سلســلة زيــارات ملستشــفيات محافظــات قطــاع غــزة، وذلــك ضمــن جهودهــا 

إلطاق برنامج زراعة القرنيات من خال الترع الذايت.
وقــال مديــر الوحــدة الطبيــة املركزيــة لنقــل وزراعــة األعضــاء البريــة د.يحيــى 
خر، أنه واستجابة لتوجيهات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، فقد 
تــم عقــد اجتامعــات مــع مديــري املستشــفيات، وكذلــك مــع رؤســاء ومديــري 
الدوائــر ذات العاقــة، وقــد تــم التوجيــه ووضــع آليــات لاتصــال والتواصــل يف 
هــذا الشــأن لناحيــة أخــذ القرنيــات مــن املتوفيــني بعــد أن تــم وضــع الضوابــط 

والروط الرعية والقانونية بهذا الشأن.
أن  عــى  ومثمــرة  ناجحــة  كانــت  املــدراء  مــع  اللقــاءات  أن  د.خــر  وأفــاد 
خطــوة  ســيعقب  أنــه  وتابــع  املــروع.  هــذا  إلنجــاز  املســتمر  التواصــل  يتــم 
االجتامعــات اســتضافة جميــع الجهــات املعنيــة يف املستشــفيات مــن خــال 
دورات وورشات عمل لتوضيح جميع التفاصيل الدقيقة بشأن الترع بالقرنية.

إزالة تعديات عىل أراٍض 
حكومية شمال القطاع

غزة/ فلسطني:
عــن  عبــارة  تعديــات  األرايض  أزالــت طواقــم ســلطة 
)أكشــاك( عــى أرض حكوميــة مؤجــرة لصالــح فنــدق 

املاريوت تطل عى البحر غريب مدينة جباليا.
وأفــاد مكتــب ســلطة األرايض، يف بيــان، أمــس، بــأن 
وتكــرر  ســابًقا  إزالتهــا  متــت  التعديــات  هــذه  بعــض 

التعدي عليها من جديد.
مــن  دومًنــا  مســاحته  مــا  طالــت  اإلزالــة  إن  وقالــت: 
إىل  اإلخطــارات  مــن  العديــد  توجيــه  بعــد  األرض 

املتعدين إلخاء تعدياتهم.
الهيــا،  بيــت  مدينــة  شــامل  النــرص  أم  قريــة  ويف 
ســجلت الطواقــم امليدانيــة محــر ضبــط وســلمت 
أحــد املواطنــني املتعديــن يف منطقــة  إخطــاًرا إىل 

مدخل القرية.
أرض  عــى  بالتعــدي  املواطــن  قيــام  وأوضحــت 

حكومية مساحتها ١٧٠٠ مرت وبيعها ملواطن آخر.
وذكــرت أنــه بعــد إزالــة تعــدي املواطــن املقصــود عن 
وأُعطــي  ثانيــة  مــرة  وتعــدى  عــاد  الحكوميــة،  األرض 

فرصة إلزالة التعدي باليد خال 48 ساعة.
والحظــت طواقــم التفتيــش مبــاين قيــد اإلنشــاء عــى 
أراٍض حكوميــة وهــي تعديــات جديــدة عــى مســاحة 
اإلجــراءات  وفــق  معهــا  التعامــل  وجــرى  مــرت   ٥٠٠

القانونية املعمول بها باإلزالة.
جهــاز  مــع  بالتعــاون  أنــه  األرايض  ســلطة  وأكــدت 
والعــامل  األشــخاص  مــن  عــدد  توقيــف  تــم  الرطــة 
للتحقيــق معهــم ملعرفــة بعــض املتعديــن الهاربــني، 
وعمل محر ضبط وتسليم إخطار لصاحب البيت، 
مشــرية إىل أن املســاحة اإلجامليــة للتعديــات التــي 

ُأزيلت حوايل ٣٢٠٠ مرت.

منتـــدى "تواصــــل" يعقـــد 
اجتماًعــــا لألمانــــة العامـــة

الخارجيــــــــــة تختتــــــــــــم دورة فـــي 
"مهارات التحرير الصحفي المتقدم"

إطالق بالونات في الهواء تحمل أعالًما فلسطينية باتجاه مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة     )أ ف ب(
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مثــة قراءتــان يف نتائــج انتخابــات بريزيــت: واحــدة موضوعيــة علميــة، وأخــرى 
ليســت علميــة وال موضوعيــة، بــل تقــوم عــى املنــاورة، وانتهاز الفــرص ملصالح 

شخصية. 
أســفرت انتخابات بريزيت الطابية عن فوز كتلة الوفاء اإلســامية، التي متثل 
حركــة حــاس بــن طلبــة الجامعــة بـــ)٢٨( مقعــًدا مــن )٥١( مقعــًدا، بينــا فــازت 
كتلــة يــارس عرفــات التــي متثــل حركــة فتــح بـــ)١٨( مقعــًدا، وهــذ يعنــي أن كتلــة 
الوفــاء تســتطيع أن تشــكل املجلــس بــدون رشاكــة مــع فتــح أو مــع الشــعبية التــي 

فازت ب)٥( مقاعد، وقد شارك يف االنتخابات )١٠( آالف طالب وطالبة.
العــام  الــرأي   لتوجهــات  مقياًســا  عــادة  بريزيــت  انتخابــات  املراقبــون  يعــد 
انتخابــات  مــؤرشات  ويعتــرون  عامــة،  انتخابــات  جــرت  لــو  فيــا  الفلســطيني 
بريزيت ذات داللة ومصداقية عالية، ألنها ُتجرى بشفافية ونزاهة، دون تاعب 

أو تزوير.
ويف مثــل هــذه الحالــة فــإن نتائــج بــري زيــت تقــول إن حــاس ســتفوز باألغلبيــة 
الرملانيــة لــو أُجريــت انتخابــات حــرة ونزيهــة، وعليــه، فــإن قــرار تأجيــل عبــاس 

االنتخابات العامة العام املنرصم هو نتاج قراءته لهذه النتائج.
الفوز يف قراءة حاس لبريزيت يعني أن الشعب يلتف حول خيار املقاومة، 
ويرفــض حــل املســاومات التفاوضيــة الفاشــلة، ومــن مثــة عاقــب الطالــب نيابــة 
عــن الشــعب أصحــاب املــروع الســيايس الفاشــل، وعاقبهــم ألســباب أخــرى 
والتنســيق  املقاومــة  وقمــع  االنتخابــات،  وتعطيــل  والكــذب  بالفســاد  تتعلــق 
األمنــي، والتفــرد بالحكــم، واالســتئثار باملــال العــام، وبقتــل نزار بنــات، وال داعي 

ملزيد من التفاصيل.
إًذا القــراءة العلميــة تقــول: الفــوز والفشــل لــه ســببان : األول التفــاف الشــعب 
وقطــاع الطلبــة عــى وجــه الخصــوص حــول خيــار املقاومــة الــذي متثلــه اليــوم 
حاس وفصائل املقاومة األخرى. والثاين فشل مروع املفاوضات، ومعاقبة 
قيــادات فتــح والســلطة عــى ملفــات الفســاد وقمــع الحريــات والتخابــر وخــاف 

ذلك.
إن الجمــع بــن حركــة الطلبــة املوجبــة نحــو حــاس، وحركــة الطلبــة الســالبة مــن 
فتــح هــو عمــل علمــي موضوعــي، لــه كل االحــرام، ولكــن مــا ال احــرام لــه فهــو 
القــراءة الحزبيــة غــري املوضوعيــة والتــي تســتهدف اســتغال الفــرض ألغــراض 
خاصــة، ومتثلــه هنــا قــراءة الدكتــور نــارص القــدوة، الــذي يــود جبايــة مثــن مــن 
عبــاس وفريقــه، ويف الوقــت نفســه االنتقــاص مــن مكانــة حــاس بــن الطلبــة، 

حيث يقول: 
"إن األصــوات التــي حصلــت عليهــا كتلــة الوفــاء مل تــأِت مطلًقــا تأييــًدا لحاس، 
بل جاءت عقاًبا للمجموعة املتحكمة يف النظام السيايس الفلسطيني بسبب 

ما تسببت به من تدمري للحالة الفلسطينية ككل".
هــذا القــول والتحليــل فيــه قــدر كبــري مــن االنتهازيــة املرتبطــة بأبعــاد شــخصية، 
فإذا كانت القراءة املوضوعية تؤيد تدمري عباس وفريقه للحالة الفلسطينية، 
أو قــل للحالــة الفتحاويــة، فإنهــا ترفــض فكــرة الجزم باإلطــاق )مطلًقا( بأن الطلبة 
ال يؤيدون حاس وخيار املقاومة، وأنها فقط تعاقب رئيس السلطة وفريقه.

ــا؛ ألن الطلبــة بحكــم تكوينهم الثقــايف العايل اليقفون  هــذا قــول مــردود موضوعيًّ
عنــد الجــزء الفــارغ مــن الكــوب يف حركتهــم والتعبــري عــن خياراتهــم، بــل ينظــرون 
قبــل ذلــك إىل الجــزء اململــوء مــن الكــوب، أي ينظــرون ملــا متثلــه لهــم حــاس 
قبــل نظرهــم يف معاقبــة فتــح، ولــو كان الدكتــور نارص هو رئيس الســلطة، ورئيس 
حركــة فتــح يف وقــت إجــراء االنتخابــات لفازت حاس ولفشــل نارص وفريقه، ألنه 
سيكون يف نظر الطلبة امتداًدا ملروع فاشل، ولفساد عاش بن جوانبه دهًرا.

قراءة في انتخابات 
جامعة بيرزيت

واشنطن/ وكاالت: 
وضــع مســتخدمو نظــام "أندرويــد" 
تأهــب،  حالــة  يف    )Android(

مئــات  تحميــل  جــرى  حيــث 
يف  عليهــا  عــر  التــي  التطبيقــات 
 Google( بــاي"  "غوغــل  متجــر 
ميكنهــا  ضــارة  برامــج   )Play

األشــخاص  مــرور  كلــات  رسقــة 
األخــرى  الحيويــة  واملعلومــات 
موقــع  نــره  تقريــر  بحســب 

.)Express( إكسريس
مــن  أكــر  األمــن  خــراء  واكتشــف 
"غوغــل  متجــر  عــى  تطبيــق   200

ضــارة  برامــج  ُحّملــت  بــاي" 
مــرور  كلــات  رسقــة  عــى  قــادرة 

األشخاص.
وجــرى تنزيــل بعــض الرامــج -التــي 
البدنيــة  اللياقــة  برامــج  تضمنــت 

الموت يغيب شاعر العراق 
الشهري مظفر النواب

الشارقة/ وكاالت: 
غادر عاملنا، أمس، الشاعر العراقي البارز مظّفر النّواب )1934 
- 2022( بعــد أن أنهكتــه ســنوات املنــايف ومعارضــة االســتبداد، 
وبعــد أن شــّيد رصح الشــعر طيلــة حياتــه ُمعّذًبــا ومتعًبــا. رحــل 
"الشاعر الثوري" الذي نقل القصيدة العربية إىل عامل املواجهة 
السياســية ضــد الطغــاة وخلــق منهــا عامًلا رمزًيا يحشــد باالنتصار 
والفســاد  القمعيــة  األنظمــة  وضحايــا  واملهّمشــن  للمظلومــن 

السيايس.
الشــؤون  دائــرة  عــام  عــن مديــر  العراقيــة"  األنبــاء  "وكالــة  ونقلــت 
"تــويف يف  النــّواب  أّن  الســاعدي،  عــارف  العــراق،  الثقافيــة يف 

مستشفى الشارقة التعليمي باإلمارات اليوم )أمس(".
متــرّد النــواب الــذي جــرّب قســاوة العيــش منــذ طفولتــه، عــى كّل 
األدبيــات التقليديــة، عــاش الثــورة ُمبّكًرا؛ ما أّدى إىل ســجنه عى 
القــرن  خمســينيات  مطلــع  يف  العراقيــة  املمََلكّيــة  الســلطات  يــد 
نجمــه  يســطع  أن  قبــل  الشــديد،  للتعذيــب  وتعريضــه  املــايض 
الســيايس مــع انقــاب عبــد الكريــم قاســم )1958( الــذي دعــم 

الشيوعّين ومن بينهم الشاعر الراحل بطبيعة الحال.
لكــّن األمــر مل يــدم طويــًا قبــل أن ينــاَل منــه معــرك االنقابــات 
األيديولوجــي  التجــاذب  مــع  مــن جديــد  والتحالفــات  العســكرية 
يف الســتينيات. فُحكــم عليــه باإلعــدام بعــد اإلطاحة بُحكم قاســم 
)1963(، لكّنه استطاع مغادرة العراق مرتحًا بن عواصم عربية 

من دمشق إىل بريوت واليونان التي تعرّض فيها ملحاولة اغتيال 
عام 1981.

رّددتهــا  التــي  املحفوظــة  القويــة  الرصخــة  النــّواب  شــعُر  مُيّثــل 
ظــّل  الــذي  وهــو  ثــوري،  منعطــف  كّل  عنــد  الغاضبــة  الشــعوب 
عنهــا،  كتــب  التــي  الفلســطينية  والقضيــة  العروبــة  لصــوت  وفًيــا 
بــل صــارت كتاباتــه مثــااًل وشــعاًرا أُممًيــا، فكيــف ُتنــى "القــدس 
وبــاب  الــدويل  "املســلخ  أو  الزعــر"  "تــّل  أو  عروبتكــم"  عــروس 

األبجدية" "ويوميات عروس االنتفاضة"؟
كا المس بشعره عتبة مرهفة يف متثيله للحزن، وهو صورة عن 
حياة الشقاء التي أمّلت به؛ فكتب "بّحار البحارين" و"مرينا بكم 

حمد" و"بنفسج الضباب".
برحيــل مظّفــر النــواب، نكــون أمــام مرحلــة سياســّية كــرى وموقف 
مــن الوجــود والتحــّدي األبــدي للطغيــان، وليــس أمــام نهايــة شــكل 
اليــوم املســتضعفون والحــزاىن  مــن القصيــدة فحســب. يوّدعــه 
انتفاضاتهــم  لهــم يف  تــراءى  والذيــن  ولهــم،  كتــب عنهــم  الذيــن 
وثوراتهــم التــي ُيــراد لهــا أن ُتجَهــض وتــذوي ويــأىب الشــاعر إاّل أن 

يقيَمها من جديد بوحيه إذ يقول:
أين سيذهب من ال بيت له

وال امرأة وال وطًنا؟
سبحانك مها بلغ الطائر

يتعب من دون مطار.

"يف  وتطبيقــات  الصــور  وتحريــر 
يب إن" )VPN(- وتثبيتهــا أكــر من 
100 ألف مرة ما يجعلها مشكلة 

خطرية.
هــو  املعنــي  الضــار  والرنامــج 
ســتيلر"  "فيــس  التجســس  برنامــج 
تــم  والــذي   ،)Facestealer(

اكتشــافه ألول مــرة يف عــام 2021 
وحصــل عــى اســمه ألنــه قادر عى 
اخــراق تفاصيــل تســجيل الدخول 

إىل "فيسبوك".
وإىل جانــب رسقــة بيانــات اعتــاد 
املســتخدم، ميكــن لفيــس ســتيلر 
تعريــف  ملفــات  جمــع  أيضــا 
إىل  باإلضافــة  "فيســبوك"  ارتبــاط 
املرتبطــة  الشــخصية  املعلومــات 
بحســاب املســتخدم. وميكــن بعــد 
ذلــك اســتخدام هــذه البيانــات مــن 

قبــل املحتالــن عــر اإلنرنــت يف 
االحتيال عى الهوية.

رشكــة  يف  باحثــون  واكتشــف 
 Trend( ميكــرو"  "ترينــد  األمــن 
التطبيقــات  مــن  املئــات   )Micro

مزيفــا  تطبيقــا   40 منهــا  الخطــرية 
للعمات املشــفرة مصممة لخداع 
مقابــل  للدفــع  املســتخدمن 
خدمــات االشــراك أو حتــى رسقــة 
املفاتيــح الخاصــة الازمة للوصول 

إىل محافظ العمات املشفرة.
إىل  غوغــل  ميكــرو  ترينــد  ونبهــت 
التطبيقات الخطرية؛ حيث قامت 
األخــرية بإزالتهــا من متجرها مبجرد 

تأكيد وجود مشكلة.
ولكن إذا قمت بتنزيل أي من هذه 
التطبيقــات قبــل إزالتهــا، فأنــت ال 

تزال يف خطر.
وتشــمل الرامــج التــي تــم حذفهــا: 
 Daily( إل"  أو  فيتنــس  "دايــي 
فوتــو  و"إنجــوي   )Fitness OL

 )Enjoy Photo Editor( "إديتور
 Panorama( كامــريا"  و"بانورامــا 
بــزل"  غامنــغ  و"فوتــو   )Camera

 )Photo Gaming Puzzle(

 Swarm( فوتــو"  و"ســوارم 

ماناجــر"  ميتــا  و"وبزنــس   )Photo

.)Business Meta Manager(

بعــض  مايكــرو  ترينــد  وأعطــت 
أمــان  تعزيــز  حــول  النصائــح 
مالــي  ونصحــت  املســتخدمن، 
بالتأكــد  دامئــا  "أندرويــد"  أجهــزة 
قليــا يف أي تطبيــق قبــل تنزيلــه، 
مثــل  املعلومــات  مــن  والتحقــق 
مقدار املراجعات الســلبية والنظر 

يف ملف املطور بشكل أعمق.
"ميكــن  األمــن  خــراء  وقــال 
مثــل  تجنــب  للمســتخدمن 
عــن  املزيفــة  التطبيقــات  هــذه 
مراجعــات  مــن  التحقــق  طريــق 
الســلبية  وخاصــة  املســتخدمن، 
منهــا، ملعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك 
أي مخــاوف أو تجــارب غــري عاديــة 
من املستخدمن الفعلين الذين 

قاموا بتنزيل التطبيقات.
ويجــب عــى املســتخدمن أيضــا 
للبحــث يف  الواجبــة  العنايــة  بــذل 
هــذه  ونــارشي  مطــوري  ملفــات 
التطبيقــات، حتــى يتمكنــوا بشــكل 
أفضل من تجنب التطبيقات ذات 
أو  املخادعــة  اإللكرونيــة  املواقــع 

النارشين السيئن".

بعـــض تطبيقـــات "أندرويــد" تســرق 
كلمـــات مـــرورك ســـرًّا.. احذفهـــا اآلن


