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االحتالل يقرر عدم فتح تحقيق
حماس تجدد مطالبتها بلجنة 

تحقيق دولية في جريمة 
اغتيال "أبو عاقلة"

غزة-النارصة/ فلسطني:
جددت حركة املقاومة اإلسالمية حامس، املطالبة بلجنة تحقيق دولية يف 
جرميــة اغتيــال الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة، وقالــت إن قــرار االحتــالل عــدم 

فتــح تحقيــق يف الجرميــة "لــن يعفيه من املســؤولية". وقال الناطق 
3باســم حركــة حــامس فــوزي برهــوم يف ترصيــح نــر أمــس: "قرار من 

) فلسطين ( مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس    

) APA ( طالب يحتفلون بفوز الكتلة اإلسالمية بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بالضفة أمس  

في ذكرى استشهاد الصحفي أبو حسين
العامودي: نتحدى االحتالل 

بالمقاومة واإلعالم الفلسطيني الحر
غزة/ فلسطني:

أكــد عضــو قيــادة إقليــم قطــاع غــزة يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس عــي 
باملقاومــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  يتحــدى  الفلســطيني  شــعبنا  أن  العامــودي 

واإلعالم الفلسطيني الحر.
وقــال العامــودي خــالل زيارتــه مــع وفد من الدائــرة اإلعالمية للحركة أمس، ملنزل 

الشــهيد الصحفــي يف إذاعــة صــوت األقــى يوســف أبو حســني، الذي 
استشــهد خــالل معركــة ســيف القــدس العــام املــايض: "إننــا نواكــب 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 

االحتالل ُيجرب مقدسيًّا عىل هدم مزنله يف صور باهر
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رام الله-غزة/ محمد األيويب:
يف  اإلســالمية  الكتلــة  احتفلــت 
بفوزهــا  أمــس،  برزيــت،  جامعــة 
الكبــر يف انتخابــات مجلس اتحاد 
مهرجــان  خــالل  وذلــك  الطلبــة، 
االنتصــار  "حشــد  بعنــوان  طــاليب، 

لقدس الثوار".
الطلبــة  بــني  الفــوز  فرحــة  ــت  وعمَّ
املهرجــان، وســط  املشــاركني يف 
لحركــة  مؤيــدة  وهتافــات  أناشــيد 
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
كتائــب  العســكري  وجناحهــا 
الشــهيد عــز الديــن القســام، وردد 
"حــط  منهــا:  شــعارات  الطلبــة 
الســيف قبال الســيف، واحنا رجال 

محمد الضيف".
املهرجــان،  ســاحة  وتزينــت 
الرياضــة  ملعــب  يف  أقيــم  الــذي 
برايــات حركــة حــامس،  بالجامعــة، 
وأبرزهــم  القــادة  الشــهداء  وصــور 

ياســني  أحمــد  الشــيخ 
وعبد العزيز الرنتييس.

وسط هتافات مؤيدة لحماس والقسام
مهرجان للكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت 

احتفاًلا بفوزها في انتخابات مجلس الطلبة

غزة/ محمد األيويب:
بــارك رئيــس املجلس التريعي باإلنابة د.أحمد 
بحــر الفــوز الكبــر الــذي حققتــه الكتلة اإلســالمية 
يف انتخابات جامعة برزيت، عادًا هذه النتيجة 

خيــار  حــول  شــعبنا  أبنــاء  التفــاف  عــى  دليــاًل 
املقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية، ومن مثار 

انتصار شعبنا يف معركة سيف القدس.
وقال بحر خالل لقاء نظمته هيئة التوجيه 

مراقبون: فوز الكتلة اإلسالمية في "بيرزيت" 
يعكس زيادة الثقة بنهج المقاومة

رام الله/ فلسطني:
الضفــة  يف  يــزداد  املقاومــة  بنهــج  املواطنــني  ثقــة  أن  وباحثــون،  كتــاب  رأى 
الغربيــة مــن خــالل حالــة تراكميــة يف الوعــي الفلســطيني عززتهــا معركــة "ســيف 

تجلــت  جنــني،  ومقاومــة  جــراح  والشــيخ  األقــى  وأحــداث  القــدس" 
نتائجهــا وانعكاســاتها يف فــوز الكتلــة اإلســالمية اإلطــار الطــاليب لحركــة 

"الشعبية": النتائج تعبر عن إرادٍة شعبيٍة تقف إلى جانب المقاومة
بحر: فوز الكتلة اإلسالمية في انتخابات 

"بيرزيت" إحدى ثمار معركة سيف القدس

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
ســجون  يف  سياســيني  معتقلــني   3 يخــوض 
الغربيــة املحتلــة  بالضفــة  أمــن الســلطة  أجهــزة 
إرضاًبــا مفتوًحــا عــن الطعــام منــذ مــا يربــو عــى 
أزيــد مــن ســنتنْي عــى اعتقالهــم  أســبوع بعــد 
لألذهــان  يعيــد  مشــهد  يف  محاكمــة،  دون 

معــارك األمعــاء الخاويــة التــي يخوضهــا أرسى 
فلســطينيون يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي 
رفًضــا العتقالهــم إدارًيــا دون تهمــة أو محاكمــة. 
فــإن  محليــة،  مصــادر  بــه  تفيــد  مــا  ووفــق 
املعتقلــني الثالثــة هــم: عبــد الرحمــن دغيــش، 

وسلطان بوادي، وطارق عبد الله طاهر.

رام الله/ فلسطني:
أفــادت مؤسســة "محامــون مــن أجــل العدالــة" 
التابعــة  العســكرية  املحكمــة  بــأن  أمــس، 
الـــ23  الجلســة  أجلــت  اللــه  رام  يف  للســلطة 
ملحاكمة املتهمني يف قضية اغتيال الناشط 

السيايس املعارض نزار بنات.
وأشــارت املجموعــة إىل أن الجلســة "ُعقــدت 
أول  يــوم  جميًعــا،  الـــ14  املتهمــني  بحضــور 
مــن أمــس، ومحامــي الدفــاع، إضافــة لعــدد من 
املحليــة  الحقوقيــة  واملنظــامت  املؤسســات 
ومحاميهــا  العائلــة  مقاطعــة  وســط  والدوليــة، 

تأجيل الجلسة 
الـ23 لمحاكمة 
المتهـــميــــــن 

باغتيال المعارض 
"بنات"

إضراب 3 معتقلين سياسيين.. 
معركة أمعاء خاوية في

 سجون السلطة

الخليل/ فلسطني:
حــذرت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، مــن تدهــور 
الطعــام  عــن  املرضبــني  للمعتقلــني  الصحــي  الوضــع 

خليل عواودة، ورائد ريان.
ويواصــل املعتقــل خليــل عــواودة )40 عاًمــا( مــن إذنــا 

غرب الخليل، معركته مع األمعاء الخاوية لليوم الـ79 
عى التوايل رفًضا العتقاله اإلداري.

وأكــدت الهيئــة يف بيــان صحفــي أمــس، أن املعتقــل 
ــا يف "معتقــل عيــادة  عــواودة واملحتجــز حاليًّ
يف  حــادة  أوجــاع  مــن  يشــتيك  الرملــة"، 

محكمة االحتالل تمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ12
تحذير من تدهور الوضع الصحي

للمعتقَلْين المضرَبْين عواودة وريان

"اإلفتاء" يدعو ألخذ تهديدات االحتالل على "محمل الجد"
ناصيف يدعو لمواجهة دعوات هدم 
قبة الصخرة وإفشال "مسيرة األعالم"

عاهل األردن: عالقات العرب و)إسرائيل( 
خطوتان لألمام ومثلهما للخلف

نيويورك/ فلسطني:
شبه العاهل األردين عبد الله الثاين، تطبيع الدول العربية مع )إرسائيل( "مبن يخطو خطوتني لألمام ومثلهام 
للخلف، ما مل تحل القضية الفلســطينية". جاء ذلك خالل مقابلة له مع الجرنال املتقاعد هربرت ماكامســر، 

جامعــة  يف  هوفــر  معهــد  ينتجــه  الــذي   ،)Battlegrounds( املتخصــص  العســكري  الربنامــج  ضمــن 
ستانفورد األمريكية، يف زيارته األخرة للواليات املتحدة، وفق بيان أصدره الديوان املليك، أمس.

"المؤسسات الحقوقية" 
تستنكر اقتحامات

االحتـــالل لألقصــى 
واالعتداء على المصلين
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محافظات/ عبد الله التركماني:
ا  أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، مواطًنا على هدم منزله ذاتيًّ
فــي مدينة القــدس المحتلة. وقال شــهود إن ســلطات االحتالل أجبرت 
المواطن مهند أبو كف على هدم منزله في بلدة صور باهر جنوًبا، بدعوى 
البناء دون ترخيص. في حين أخطرت سلطات االحتالل أمس، بوقف البناء 

في ستة منازل بمنطقة "باكو" بقرية أرطاس، جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن 
بريجيــة لوكالــة "وفــا"، بأن المنــازل التي تــم إخطارها للمواطنين: باســل 

اللحــام، وعدنــان األطرش، ومحمد القصاص، وباســم عايش، 
وإسماعيل عوض صالح، ورائد إبراهيم صالح.

غزة/ نور الدين صالح:
ــع املؤسســات الحقوقيــة، اســتمرار  اســتنكر تجمُّ
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  اقتحامــات 
لباحات املســجد األقــى واعتداءاتها املتكررة 
عى آالف املصلني. واقتحم مستوطنون أمس، 
رشطــة  مــن  وبحاميــة  األقــى  املســجد  باحــات 
املعدنيــة  األعــرة  اســتخدمت  التــي  االحتــالل، 
والغــاز  الصوتيــة  والقنابــل  باملطــاط  املغلفــة 

القدس املحتلة/ فلسطني:
الدعــوات  مواجهــة  إىل  شــعبنا  أبنــاء  ناصيــف،  رأفــت  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  دعــا 
االســتيطانية بهــدم قبــة الصخــرة وقــرار تنظيــم ما تســمى "مســرة األعالم" يف 29 أيار الجــاري، مبزيد من الرباط 
يف املســجد األقى املبارك وإعامره والحشــد فيه. وأكد ناصيف يف ترصيح صحفي أمس، أن شــعبنا الذي 
حافظ عى املقدســات ورســم لوحة بطولية كبرة يف األيام املاضية دفاًعا عن مقدســاته وأرضه كام رأينا يف 
القــدس وجنــني كفيــل بــأن يفشــل كل مخططــات االحتــالل. وقــال ناصيــف، إن هذه الدعوات خطــرة وقد يكون 
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القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا القيــادي يف حركة حــاس رأفت ناصيف، 
أبناء شعبنا إىل مواجهة الدعوات االستيطانية 
يســمى  مــا  تنظيــم  وقــرار  الصخــرة  قبــة  بهــدم 
"مســرة األعــام" يف 29 أيــار الجــاري، مبزيــد 
املبــارك  األقــى  املســجد  يف  الربــاط  مــن 

وإعاره والحشد فيه.
أن  أمــس،  ناصيــف يف ترصيــح صحفــي  وأكــد 
الــذي حافــظ عــى املقدســات ورســم  شــعبنا 
لوحــة بطوليــة كبــرة يف األيــام املاضيــة دفاًعــا 
القــدس  يف  رأينــا  كــا  وأرضــه  مقدســاته  عــن 
كل مخططــات  يفشــل  بــأن  كفيــل  هــو  وجنــني 

االحتال.
خطــرة  الدعــوات  هــذه  إن  ناصيــف،  وقــال 
وقــد يكــون لهــا انعكاســات وارتــدادات يف كل 
أن  عــى  مشــدًدا  والدوليــة،  املحليــة  الســاحة 
وتنــذر  بجديــة  الدعــوات  هــذه  تأخــذ  "حــاس 

بخطورتها وخطورة ما ينبني عليها".
مــع تهديــدات  التعامــل  أنــه يجــب  وأشــار إىل 
االحتــال ومســتوطنيه بحــق املســجد األقــى 

والتهديدات بهدم قبة الصخرة بجدية تامة.
وأوضح ناصيف، أن االحتال يتادى يف هذه 
ومقدســاته  الفلســطيني  شــعبنا  بحــق  الفــرة 
أمــر  لفــرض  منــه  ســعي  يف  محاولتــه،  ويكــرر 
واقــع جديــد خاصــة يف املســجد األقى، كا 
املســجد  الواقــع يف  األمــر  هــذا  وفــرض  ســبق 

اإلبراهيمي الرشيف.
دعــت  املتطرفــة  "الهافــا"  منظمــة  وكانــت 
املســتوطنني، للمشــاركة يف مســرة "األعام" 
السنوية املقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، 

داخــل البلــدة القدميــة يف القــدس، وهــدم قبة 
األقــى  املســجد  داخــل  املرشفــة  الصخــرة 

املبارك.
وقــررت ســلطات االحتــال، الســاح بإقامــة مــا 
تســمى بـ"مســرة األعام" يف 29 مايو الجاري 
يف  العمــود  وبــاب  اإلســامي  بالحــي  مــروًرا 

القدس املحتلة.
يف  األعــى  اإلفتــاء  مجلــس  دعــا  بــدوره، 
االحتــال  تهديــدات  أخــذ  إىل  فلســطني، 
اإلرسائييل العدوانية املتواصلة ضد املسجد 

األقى وقبة الصخرة، عى محمل الجد.
وأكد املجلس يف بيان صحفي، عقب جلسته 
مــن  تســتلزم  االحتــال  تهديــدات  أن  أمــس، 
العــرب واملســلمني أن يهبــوا لنجــدة األقــى، 
منــدًدا بجرائــم االحتال املتواصلة ضد شــعبنا 

ومقدساته.
كــا أدان املجلــس اعتــزام ســلطات االحتــال 

تنفيــذ مــرشوع "القطــار الهــوايئ- التلفريــك"، 
وصــول  تســهيل  نحــو  انطــاق  نقطــة  ليشــكل 
القدميــة  للبلــدة  املتطرفــني  املســتوطنني 
عــى  االعتــداء  وتكثيــف  الــراق،  وســاحة 
أخطــر  مــن  املــرشوع  هــذا  أن  مبيًنــا  األقــى، 

املشاريع التهويدية يف مدينة القدس.
وأحــرار  واإلســامي  العــريب  العاملــني  ودعــا 
العامل كافة إىل تحمل مســؤولياتهم، والضغط 

عى االحتال إليقاف هذا املرشوع الجائر.
ترسيــب  تحريــم  فتــوى  عــى  تأكيــده  وجــدد 
القــدس  مدينتــي  يف  واألرايض  العقــارات 
لاحتــال  كافــة  فلســطني  وأنحــاء  والخليــل 

ومصالحه.
املقدســية  الهيئــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
الهدمــي  نــارص  والتهجــر  الهــدم  ملناهضــة 
ردة  يخــى  اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  أمــس، 
فعــل املقاومــة التــي متنعــه مــن املــي قدًمــا 
يف تنفيــذ مخططاتــه التهويديــة يف املســجد 

األقى املبارك.
وقــال الهدمــي يف بيــان صحفــي: إن االحتــال 
مل يســتِطع يف العــام الفائــت أن ينظــم مســرة 
للمســتوطنني داخل املســجد األقى، واصًفا 
واقع اليوم بأنه أصعب عليه من العام الفائت. 
خطواتــه  عــن  االحتــال  "ســيراجع  وأضــاف: 
التهويديــة يف اللحظــات األخــرة، خشــية مــن 

التكلفة التي سيدفعها".
وأشار إىل أن االحتال يراكم األخطاء خطًأ تلو 
اآلخر، ما يكرس هيبته أمام الداخل والخارج، 
مضيفا أنه يحاول كل مرة فحص قدرة املقاومة 
والشارع املقديس بعد معركة سيف القدس.

غزة/ نور الدين صالح:
ع املؤسسات الحقوقية، استمرار  استنكر تجمُّ
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  اقتحامــات 
واعتداءاتهــا  األقــى  املســجد  لباحــات 

املتكررة عى آالف املصلني.
واقتحــم عــرشات املســتوطنني أمــس، باحــات 
رشطــة  مــن  وبحايــة  األقــى  املســجد 
االحتــال، التــي اســتخدمت األعــرة املعدنية 
والغــاز  الصوتيــة  والقنابــل  باملطــاط  املغلفــة 
مــا أدى  املســيل للدمــوع لتفريــق املصلــني، 
إلصابــة عــرشات املواطنــني وإلحاق الرضر يف 

محتويات املسجد القبيل. 
بينيــت،  نفتــايل  االحتــال  وزراء  رئيــس  وكان 
بالســاح  تعليــات  أمــس،  مــن  أول  أصــدر 
املســجد  باقتحــام  املتطرفــني  للمســتوطنني 
دولــة  "إعــان  ُيســمى  مبــا  احتفــااًل  األقــى 

االحتال". 
أن  أمــس،  بيــان صحفــي،  التجمــع يف  واعتــر 
هــذا األمــر يشــر إىل النيــة املبيتــة لســلطات 
مدينــة  يف  التوتــر  تصعيــد  يف  االحتــال 
القــدس بهــدف فرض وقائع عى األرض تؤدي 
يف نهاية املطاف إىل تغير الوضع القائم يف 

املدينة.
ألحــكام  "مخالفــة  املارســات  هــذه  وعــد 
القانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة منها 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2334 لســنة 2016 
الذي أكد بطان جميع التدابر التي اتخذتها 
دولــة االحتــال لتغـــير التكـــوين الـــدميوغرايف 
املحتلــة  الفلســطينية  األرض  ووضـــع  وطـــابع 

منـذ عـام 1967".
االقتحامــات  "اســتمرار  أن  عــى  وشــدد 
هــو  األقــى،  يف  املصلــني  عــى  واالعتــداء 

املنصــوص  اإلنســان  لحقــوق  واضــح  انتهــاك 
عليهــا يف املواثيــق الدوليــة، ومنهــا الحــق يف 

حرية العبادة".
انتهــاكات  "هــي  املارســات  هــذه  أن  وأكــد 
رصيحــة لقــرار منظمــة األمــم املتحــدة للربيــة 
والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( الصــادر بتاريــخ 
والــذي   2016 األول  أكتوبر/ترشيــن   18
لليهــود  دينــي  ارتبــاط  وجــود  بنفــي  يقــي 
باملســجد األقــى وحائط الــراق، ويعترها 

ا خالًصا". تراًثا إساميًّ
وقال: إن "هذه املارســات تشــكل انتهاكات 
جســيمة ترتكبها ســلطات االحتال باســتمرار، 
العرقــي  التمييــز  مــن  حــاالت  عنهــا  وينتــج 

واالضطهــاد للســكان الفلســطينيني، مبــا يرقــى 
إىل جرائم حرب".

وحــّذر التجمــع، من اســتخدام قــوات االحتال 
بحــق  انتهاكاتهــا  لتصعيــد  القــوة  مــن  للمزيــد 
املقدســيني، داعيــًا املجتمــع الــدويل التخــاذ 
إجــراءات فوريــة وجدية والضغط عى حكومة 

االحتال لوقف التصعيد يف األقى.
وجــدد التأكيــد أن اســتمرار الصمــت الــدويل 
إىل  يــؤدي  قــد  األقــى  يف  يجــري  مــا  تجــاه 
ميــس  مبــا  اإلرسائيليــة،  االنتهــاكات  ازديــاد 
صورة صارخة قواعد القانون الدويل والقانون 
الــدويل  القانــون  وكذلــك  اإلنســاين  الــدويل 

لحقوق اإلنسان.

النارصة/ فلسطني:
أكــد مراقبــان للشــأن اإلرسائيــيل، أن حكومــة 
يف  أغلبيــة  دون  أصبحــت  بينيــت  نيفتــايل 
الكنيســت، وأن فــرص ســقوطها تتزايــد أكــر 
مــن  الكنيســت  عضــوة  إعــان  بعــد  فأكــر، 
حــزب "مرتــس"، غيــداء زعبي، انســحابها من 

االئتاف الحاكم.
وتــأيت اســتقالة زعبــي، بعــد شــهر تقريًبــا مــن 
الحاكــم،  االئتــاف  يف  آخــر  عضــو  اســتقالة 

وهي النائب عيديت سيلان.
وعــّد املتخصــص يف الشــأن اإلرسائييل، إياد 
حمــدان، اســتقالة زعبــي "حدًثــا مفاجًئــا عــى 
الساحة الحزبية اإلرسائيلية، كونها يسارية".

أن  بــرس"،  "قــدس  لوكالــة  حمــدان  وأوضــح 
"أقطاب اليســار يرفضون عودة اليمني لســدة 
عــى  الحفــاظ  االئتــاف  ســعي  بعــد  الحكــم، 
الحكومــة، يف إثــر اســتقالة عيديــت ســيلان 

قبــل نحــو شــهر، وهــو مــا فتــح شــهية نتنياهــو 
للعودة للحكم".

ســقوط  تعنــي  ال  زعبــي  "اســتقالة  أن  وبــنّي 
الحكومــة، لكــن ذلــك يعرضهــا لخطــر االنهيار؛ 
ترشيعــات  متريــر  تســتطيع  ال  الحكومــة  ألن 
عضــًوا،   59 عــى  تعتمــد  وهــي  بالكنيســت 

ا تضم 60 عضًوا". بينا املعارضة حاليًّ
ولفــت حمــدان االنتبــاه إىل أن "حــزب ليكــود 
مــن  الثقــة  ســحب  عــى  ســيعمل  اليمينــي 
"عنــد حجــب  أنــه  بينيــت"، موضًحــا  حكومــة 
الحكومــة،  رئاســة  البيــد  يائــر  الثقــة ســيتوىل 
يوافــق  جديــدة  حكومــة  تشــكيل  حــني  إىل 
عليها الكنيست حسب اتفاق بينت البيد".

يف  "ســتغرق  )إرسائيــل(  أن  حمــدان،  ورأى 
قصــرة؛  فــرات  خــال  متتاليــة  انتخابــات 
ألن مــن الصعــب عــى حــزب  ليكــود تشــكيل 
األحــزاب  انقســام  بســبب  ميينيــة،  حكومــة 

واختــاف  نتنياهــو،  شــخص  عــى  اليمينيــة 
املزاج والتناغم بني األحزاب اليمينية".

الشــأن  يف  املتخصــص  رأى  بــدوره، 
اإلرسائيــيل، أميــن الرفــايت، أن املعارضــة، ال 
متلــك 61 مقعــدا يف الرملــان، حتــى تتمكن 

من إسقاط الحكومة.
وأشــار إىل تخــّوف بنيامــني نتنياهــو من طلب 
حجــب الثقــة عــن الحكومــة، وتشــكيل حكومة 
جديــدة برئاســته، ألن حــزب )القامئــة العربيــة 
املشــركة( لــن يقبــل بعودتــه، وهــو مــا يعنــي 
فشــل هــذا االقــراح، وعــدم قدرتــه عــى طــرح 
ملف حجب الثقة عن الحكومة لستة أشهر".
وأوضح أن "هذا األمر سيجعل نتنياهو يطرح 
ســيناريو حــل الكنيســت، وهــو أمــر ســتوافق 
وســيؤدي  املشــركة،  العربيــة  القامئــة  عليــه 
يف  والبــدء  الحاليــة،  الحكومــة  ســقوط  إىل 
تجهيــزات االنتخابــات لتعقــد بعــد إقــرار حلــه 

بثاثة أشهر".
وأشــار الرفــايت إىل أن  بينيــت كان "يســعى 
أعضــاء  اســتالة  إىل  األخــرة،  األيــام  خــال 
مــن املعارضــة لائتاف، عر تقديم إغراءات 
مــن  لهــا  تعــرض  التــي  الرضبــة  أن  إال  ماليــة، 
زعبــي مل تكــن متوقعــة، وســترسع من ســقوط 

الحكومة والكنيست".
أشــارت  إرسائيليــة،  إعــام  وســائل  وكانــت 
قانــون  طــرح  يعتــزم  الليكــود  "حــزب  أن  إىل 
حــل الكنيســت بالقــراءة األوىل، يــوم األربعــاء 

املقبل".
برملــان  عضــو  زعبــي  غيــداء  وأعلنــت 
"مرتــس"،  حــزب  مــن  )كنيســت(  االحتــال 
الحكومــي  االئتــاف  مــن  اســتقالتها  أمــس، 
الحكومــة  إخفــاق  بســبب  "اإلرسائيــيل"، 
أبرزهــا وقــف  مــع عــدة ملفــات،  التعامــل  يف 

التصعيد يف القدس.

ر  صحيفة عربية تحذِّ
)تل أبيب( من عواقب 

الموافقة عىل "مسرية 
األعالم" بالقدس

النارصة/ فلسطني: 
عواقــب  مــن  أمــس،  عريــة،  صحيفــة  حــذرت 
عومــر  اإلرسائيــيل  الداخــيل  األمــن  وزيــر  موافقــة 
بارليــف، عــى مســرة األعــام ومرورها مــن البلدة 

القدمية يف القدس.
موافقــة  العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  واعتــرت 
بارليف اســتجابة مبارشة للرأي العام الذي يقوده 
املستوطنون، وتأكيًدا ملخاوف الحكومة الحالية 

من اتهامها بالراجع والخوف.
وتوقعــت الصحيفــة يف تقريرهــا وقــوع مواجهات 
داخل مدينة القدس وخارجها، بسبب ما سيقوم 
به املستوطنون من أعال تخريب واعتداء عى 
التــي  املناطــق  يف  وممتلكاتهــم  الفلســطينيني 

ميرون فيها".
وأشــارت إىل أن "أي محاولة من حكومة االحتال 
للتغير يف مسار املسرة سيقابل برد فعل كبر 
مــن جانــب املســتوطنني، وهــذا حــدث حتــى يف 
عهد رئيس الوزراء األسبق بنيامني نتنياهو، الذي 
لذلــك  املســتوطنني،  محبــويب  أهــم  أحــد  ُيعتــر 
ستقام املسرة وسيدفع كثرون الثمن ولن تظل 

األمور يف القدس" وفق تعبر الصحيفة.

اإلدارة األمريكية 
تهدد بتجميد إعفاء 

اإلرسائيليني من "الفزيا"
النارصة/ فلسطني:

الرئيــس  إدارة  إن  عريــة:  إعاميــة  مصــادر  قالــت 
السياســات  مــن  "غاضبــة  بايــدن  جــو  األمريــي 
عــدد  تحديــد  إىل  تهــدف  التــي  األخــرة  اإلرسائيليــة 
جامعــات  يف  يدرســون  الذيــن  األجانــب  الطلبــة 

فلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة".
وأشارت القناة "12" العرية، أمس، إىل أن الواليات 
رســالة  االحتــال  حكومــة  إىل  أرســلت  املتحــدة 
تهــدد فيهــا بتعليــق جهــود إضافتهــا إىل برنامــج إعفــاء 
اإلرسائيليــني مــن تأشــرة دخــول األرايض األمريكيــة، 

"إذا تم تطبيق السياسة اإلرسائيلية يف أي وقت".
ولفتت إىل أن )تل أبيب( والواليات املتحدة تجريان 
منذ مدة مناقشات وصلت إىل مرحلة متقدمة حول 
إعفــاء اإلرسائيليــني مــن تأشــرة دخــول إىل الواليــات 
املتحدة، وإلغاء متطلبات ورشوط الحصول عليها.

وكانت صحيفة "هآرتس" العرية كشفت يف تقرير 
لهــا آذار/ مــارس املــايض، عــن تعليــات إرسائيليــة 
عمليــات  "منســق  يســمى  مــا  مكتــب  عــن  صــادرة 
االحتــال يف الضفــة الغربيــة"، ســُتحدد مــن خالهــا 
عــدد املحارضيــن والطلبــة األجانــب املســموح لهــم 
الفلســطينية،  الجامعــة  يف  والدراســة  بالتدريــس 
وكذلك التخصصات املسموح بتدريسها ودراستها.

عاهل األردن: عالقات العرب و)إرسائيل( 
خطوتان لألمام ومثلهما للخلف

نيويورك/ فلسطني:
شــبه العاهــل األردين عبــد اللــه الثــاين، تطبيــع الــدول العربيــة مــع )إرسائيــل( "مبــن يخطــو 

خطوتني لألمام ومثلها للخلف، ما مل تحل القضية الفلسطينية".
الرنامــج  ضمــن  ماكاســر،  هربــرت  املتقاعــد  الجــرال  مــع  لــه  مقابلــة  خــال  ذلــك  جــاء 
العسكري املتخصص )Battlegrounds(، الذي ينتجه معهد هوفر يف جامعة ستانفورد 
األمريكية، يف زيارته األخرة للواليات املتحدة، وفق بيان أصدره للديوان امللي، أمس.

وقــال العاهــل األردين: "مهــا أقيمــت عاقــات بــني الــدول العربية و)إرسائيــل(، إذا مل تحل 
القضية الفلسطينية فهذا من منظورنا كمن يخطو خطوتني لألمام، وخطوتني للخلف".

وأشــار إىل أن حديثــه مســتمر مــع الرؤســاء األمريكيــني بالتأكيــد عــى "أن تجاهــل الــرشق 
األوســط ســيعود عليكــم مبخاطــر أكــر إذا مل تكونــوا حريصــني، ولذلــك يجــب حــل القضيــة 

الفلسطينية".
وتناول يف السياق ذاته اجتاعات ُعقدت خال الشهور املاضية لبحث كيفية رسم رؤية 

جديدة للمنطقة.
وشــدد عــى أنــه "تــم البحــث مــع قــادة عــرب أهميــة إيجــاد الحلــول الذاتيــة للمشــاكل التــي 
يعــاين منهــا اإلقليــم، وتحمــل عبئهــا الثقيــل، بــداًل مــن الذهــاب إىل الواليــات املتحــدة لحــل 

القضايا العالقة".
ومــن أصــل 22 دولــة عربيــة؛ تقيــم 6 دول عاقــات رســمية معلنــة مــع دولــة االحتــال، وهــي 

مرص واألردن والبحرين واإلمارات والسودان واملغرب.

إثر منع حكومي.. إرجاء فعالية 
منارصة للقدس يف األردن 

عّان/ فلسطني:
أعلنت اللجنة التحضرية لفعالية "مهرجان القدس عنوان العودة" يف األردن، إرجاء 
الفعالية الجاهرية التي كان من املقرر تنظيمها عى الحدود األردنية الفلسطينية، 

عرص اليوم الجمعة.
وأوضحــت اللجنــة التحضريــة للمهرجــان، يف بيــان، أنهــا تلقــت مــن الحكومــة األردنيــة 

باًغا يقي مبنع إقامة الفعالية، رغم استيفاء كل اإلجراءات الرسمية املطلوبة.
وقالت: "كان الهدف هو االنتصار لبيت املقدس واملسجد األقى املبارك، وحتى 
ال تنحــرف البوصلــة عــن هــذه الغايــة الرشيفــة؛ نعلــن عــن إرجــاء الفعاليــة إىل إشــعار 
آخر". ولفتت اللجنة إىل أن الحركة اإلسامية يف األردن )جاعة اإلخوان املسلمني، 
وحــزب جبهــة العمــل اإلســامي(، تنفــذ يف كل عــام، فعاليــة شــعبية حاشــدة، يشــارك 

فيها آالف األردنيني من كل أنحاء اململكة يف منطقة السومية قرب البحر امليت.
مهرجــان  إقامــة  املــايض  االثنــني  أعلنــت  األردن،  يف  اإلســامية"  "الحركــة  وكانــت 
عــرص  الفلســطينية،  األردنيــة  الحــدود  قــرب  األغــوار  منطقــة  يف  مركــزي،  جاهــري 

الجمعة.
وأشــارت إىل أن "اختيــار منطقــة الســومية )قــرب البحــر امليــت( جــاء كونهــا أقرب نقطة 

للقدس الرشيف".
للحــدود  محاذيــة  بلــدة  عــان(  غــرب  كلــم   55 )نحــو  الســومية  منطقــة  أن  إىل  يشــار 

الفلسطينية، وتعد البلدة األردنية األقرب للقدس.

نابلس/ فلسطني:
شــارك عــرشات املواطنــني، أمــس، يف وقفــة أمــام 
مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني 
الـــ74  للذكــرى  إحيــاء  نابلــس،  مبدينــة  "أونــروا"، 

للنكبة، ورفًضا لتقليص خدمات الوكالة.
وردد املشاركون يف الوقفة التي دعت إليها اللجنة 
الوطنيــة العليــا إلحيــاء ذكــرى النكبــة، ودائــرة شــؤون 
الاجئــني، واللجنــة الوطنيــة العليــا لعــودة الاجئني 
"ســنعود" يف محافظة نابلس، الشــعارات املطالبة 
بحق العودة، ورضورة محاسبة االحتال اإلرسائييل 

عى جرامئه، كا رفعوا األعام الفلسطينية.

وقالــت مديــر دائــرة شــؤون الاجئــني شــال الضفــة 
الغربيــة نرسيــن ذوقــان: إن الوقفــة تــأيت احتجاًجــا 
عــى ترصيحــات املفــوض العام لألونروا التي أدىل 
بهــا مؤخــًرا حــول نقــل صاحيــات الوكالــة للرشاكات 
حــول  والتوضيــح  املتحــدة،  األمــم  يف  املختلفــة 

مضمونها.
وأكدت الرفض املطلق ألي تصفية لوكالة الغوث، 
النكبــة واللجــوء، مشــرة إىل  الشــاهد عــى  كونهــا 
بالرنامــج  الخدمــات  مختلــف  يف  تقليــص  وجــود 
كافــة  ويف  والتعليمــي  واالجتاعــي  الصحــي 

املجاالت.

وقفة أمام مقر "أونروا" يف نابلس إحياء 
لذكرى النكبة ورفًضا لتقليصات الوكالة

مراقبـان: استقالـة زعبـي رضبـة قويـة لحكومـة بينيـت

"اإلفتاء" يدعو ألخذ تهديدات االحتالل عىل "محمل الجد"

ناصيف يدعو لمواجهة دعوات هدم 
قبة الصخرة وإفشال "مسرية األعالم"

"المؤسسات الحقوقية" تستنكر اقتحامات 
االحتالل لألقىص واالعتداء عىل المصلني

 رأفت ناصيف

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك    )أرشيف(
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غزة/ نور الدين صالح:
غــزة  يف  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب  نّظــم 
الواجــب املهنــي  تأبــن لشــهيدة  أمــس، حفــل 
الزميلــة الصحفيــة مراســلة قنــاة الجزيــرة شــرين 

أبو عاقلة.
وحــر الحفــل الذي ُعقد يف فندق الكومودور 
الصحفيــن  مــن  لفيــٌف  غــزة،  مدينــة  غــرب 
القــوى  عــن  وممثلــن  والكّتــاب  واإلعالميــن 
قنــاة  مكتــب  وطاقــم  واإلســالمية،  الوطنيــة 

الجزيرة يف قطاع غزة.
واستشــهدت الزميلــة أبــو عاقلــة برصــاص قــوات 
االحتــالل اإلرسائيــي يف 11 مايــو الجاري أثناء 
شــال  جنــن  مخيــم  يف  املهنــي  واجبهــا  أداء 

الضفة الغربية املحتلة.
وقال رئيس املكتب اإلعالمي الحكومي سالمة 
معــروف يف كلمــة لــه خالل الحفل: "إن الزميلة 
شــرين أبو عاقلة كتبت بدمها املســفوح عىل 

أعتاب جنن مشهد اإليذان بزوال االحتالل".
مل  عاقلــة  أبــو  "استشــهاد  معــروف:  وأضــاف 
ومل  فلســطن،  عــىل  ميــر  ــا  عاديًّ يوًمــا  يكــن 
الصاخبــة  املهنيــة  حياتهــا  بعــد  لشــرين  يكــن 
وقــد  بصمــت،  ترحــل  أن  املؤملــة  بالشــهادات 
فّجــر اغتيالهــا براكــن مــن اللعنــات وجبــال مــن 
الغضب يف وجه املحتل ستبقى تطارده حتى 

بعد زواله عن أرضنا".
وأشــار إىل أن أبــو عاقلــة ارتقــت ضحيــة ملحتــل 
غــادر اختارهــا هدًفــا مــع ســبق اإلرصار والرتصد 
األعــراف  انتهاكــه  عــىل  دامًغــا  دليــاًل  ليســجل 
ورضبــه  الصحفيــن،  بحايــة  الخاصــة  الدوليــة 

عرض الحائط بحقوق اإلنسان".
عــدم  يف  الــدويل  املجتمــع  ســلوك  أن  وذكــر 
محاســبة )إرسائيل( دفعها للتادي يف جرامئه 
املرتكبــة ضــد شــعبنا وبحــق الصحفيــن، معرًبــا 
عــن أملــه أن يشــكل اغتيــال أبــو عاقلــة اســتثناًء 
لسلوك املجتمع الدويل ملحاسبة املسؤولن 

عن قتلها.
باغتيالــه  ظــن  "االحتــالل  معــروف:  وأضــاف 
شــرين أن يــزرع الخــوف يف قلوب الصحفين، 
وتنــاىس أن هــذه الجرميــة مل تكــن األوىل وهــي 
صفحــة جديــدة مــن جرامئــه وال ميكن عزلها عن 
ضــد  واملمنهجــة  الواضحــة  وسياســاته  ســلوكه 

وسائل اإلعالم التي جعلها هدفا له".
وطالــب معــروف املجتمــع الــدويل للتخي عن 
ازدواجيــة التعامــل مــع دمــاء األبريــاء، ومحاســبة 
االحتــالل عــىل جرامئــه بحــق شــعبنا، داعًيــا يف 
الوقــت ذاتــه مؤسســات حقــوق اإلنســان إلجبــار 
االحتالل عىل وقف انتهاك املواثيق واألعراف 

الدولية.
وأعلــن إطــالق مســابقة باســم اإلعالميــة الراحلــة 
شــرين أبــو عاقلــة، مشــًرا إىل أنــه ســيتم توزيــع 
الوفــاء  يــوم  احتفــال  فعاليــات  ضمــن  جوائزهــا 
للصحفــي الفلســطيني الــذي يصــادف 31 مــن 

شهر ديسمرب من كل عام.
مــن جهتــه، قــال مديــر مكتــب الجزيــرة يف غــزة 
الزميلــة  "إن  كلمتــه:  خــالل  الدحــدوح  وائــل 
أكتــاف  عــىل  ُحملــت  ولكنهــا  رحلــت  شــرين 
األلــوف يف مســقط رأســها يف القــدس، واألهــم 
وعقــول  قلــوب  يف  حملــت  أنهــا  ذلــك  مــن 
املاليــن يف القــدس والضفــة وغزة والخارج بل 

يف كل العامل".
زال  مــا  شــرين  إرث  أن  الدحــدوح  وأضــاف 
موجــوًدا، وأضحــت صــورة للصحفيــة املقاتلــة 
شاشــات  كل  تتداولهــا  األخــر،  الرمــق  حتــى 

التلفزة ووسائل اإلعالم األخرى".
للزميلــة  االحتــالل  اغتيــال  مشــهد  أن  وذكــر 
لجنــود  علنيــة  محاكمــة  مبثابــة  كان  شــرين 
االحتالل، وحينا تم تشــييعها كان إدانة لدولة 

استنفرت يف مواجهة تابوت وعلم.
شــرين  استشــهاد  أن  إىل  الدحــدوح  ولفــت 
الفلســطينية،  خســارة كبــرة للحركــة اإلعالميــة 
لكنها تركت إرًثا عظيًا وأرباًحا كبرة برحيلها.

جرميــة  عــن  املســؤولن  الجنــاة  لتقديــم  ودعــا 
اغتيــال الزميلــة شــرين إىل املحاكمــة، مطالًبــا 
بنقل ملفها لكل جهة اختصاص حتى ال يفلت 
زمــالء  يســقط  ال  وحتــى  العقــاب،  مــن  الجــاين 

جدد برصاص االحتالل.
وأعرب الدحدوح، عن شكره للمكتب اإلعالمي 
الفعاليــة تخليــًدا  تنظيــم هــذه  الحكومــي عــىل 
لــروح أيقونــة الصحافــة الفلســطينية شــرين أبــو 

عاقلة.
شهيدة الحق

وقــال ممثــل القــوى الوطنيــة واإلســالمية وجيــه 
أبــو ظريفــة يف كلمتــه: إن "اإلعالميــة أبــو عاقلــة 

هــي شــهيدة الحــق والواجــب املهنــي والوطنــي 
ضائــر  باستشــهادها  وأحيــت  الحــر،  والعــامل 
يف  بــآالم  بكــت  وقلــوب  ماتــت،  قــد  كانــت 

فلسطن وخارجها".
وأضاف أبو ظريفة: "أن أبو عاقلة مل تكن مجرد 
صحفيــة، بــكل كانــت عاشــقة للقضيــة ومنتميــة 
برســالتها  ومؤمنــة  للوطــن  ومحبــة  للشــعب 

ومهنيتها".
وتابــع: "أن شــرين هــي ابنــة القــدس وأيقونتهــا 
وابنة فلســطن وعروســتها، انغرســت يف أرض 
فلســطن إىل جانــب شــهداء الوطــن والحقيقــة 

الذين سبقوها".
وأكــد أبــو ظريفــة أن استشــهاد شــرين جرميــة 
مكتملــة األركان تتطلــب عقاًبــا واضًحــا للقتلــة 
مــن  األمــر  أعطــى  ومــن  االحتــالل  جنــود  مــن 
بدولــة  والسياســين  العســكرين  املســؤولن 

االحتالل.
قنــاص  برصــاص  شــرين  اغتيــال  أن  وبــّن 
واســتهداف  واضحــة  إعــدام  جرميــة  إرسائيــي 
املعنيــة  األطــراف  كافــة  داعيــا  مبــارش،  بشــكل 
عــىل  االحتــالل  ملحاســبة  بواجبهــم  للقيــام 

جرميته.
العربيــة  اإلعــالم  وســائل  ظريفــة،  أبــو  ودعــا 
مقاطعــة  إىل  الجزيــرة  قنــاة  مقدمتهــا  ويف 
االحتــالل نهائًيــا، ومنــع ظهــور أي مــن مســؤوليه 
العنرصيــة  دعايتــه  نــر  ملنــع  شاشــاتها  عــرب 

وسياساته املسمومة.
الــدويل،  املجتمــع  إجــراءات  قصــور  أن  وأكــد 
لالحتــالل  دعــوة  متثــل  عليهــا  والصمــت 
القتــل  سياســة  يف  لالســتمرار  اإلرسائيــي 

والتدمر والتهويد ضد شعبنا.

بــدوره، قــال الصحفــي توفيــق الســيد ســليم يف 
"الزميلــة  إن  اإلعالميــن:  عــن  ممثــاًل  لــه  كلمــة 
أبــو عاقلــة كانــت نبــض الحقيقة وصوتهــا الهادر 
وأعــداء  واملجرمــن  القتلــة  رصــاص  أزيــز  رغــم 

اإلنسانية".
وأضــاف: "أن جرميــة قتــل شــرين ومــن قبلهــا 
لتؤكــد  جــاءت  الصحفيــن  مــن  العــرات 
املؤكــد أن دولــة االحتــالل القامئــة عــىل الكذب 
والتزويــر لديهــا مشــكلة جوهريــة مــع الحقيقــة، 
فهــي بالنســبة لهــا خطــر وجــودي عــىل كينونتهــا 
املنطقــة  يف  احتــاليل  اســتعاري  كمــروع 

العربية واإلسالمية".
وكل  الفلســطينية  الســلطة  ســليم،  وطالــب 
املؤسســات الدوليــة املعنيــة بــرورة التحــرك 
االحتــالل  قــادة  مالحقــة  أجــل  مــن  الجــاد 

وتقدميهم ملحكمة الجنايات الدولية.
اســتهداف  يف  االحتــالل  متــادى  أن  وأكــد 
االحتــالل ومؤسســات اإلعالميــة مــا كان ليصــل 
إال  واإلجــرام  التوغــل  مــن  الدرجــة  هــذه  إىل 
العقــاب يف ظــل سياســة  مــن  إلفالتــه املتكــرر 

ازدواجية املعاير التي ينتهجها العامل.
مــع  التطبيــع  أشــكال  كل  لرفــض  ســليم،  ودعــا 
اإلعالمــي  التطبيــع  مقدمتهــا  ويف  االحتــالل 
باعتباره أخطر أشــكال التطبيع الذي يســتهدف 
داعيــا  واإلســالمية،  العــريب  الوعــي  مــن  النيــل 
املســؤولن  اســتضافة  ملقاطعــة  الجزيــرة  قنــاة 

اإلرسائيلين عىل شاشتها.
اإلعالمــي  املكتــب  قــّدم  الحفــل،  ختــام  ويف 
الحكومي هدية تذكارية لروح الشهيدة شرين 
مها طاقــم مكتــب الجزيــرة بغــزة  أبــو عاقلــة تســلَّ

نيابة عن أرستها.

غزة/ محمد أبو شحمة:
لصالــح  التصويتــي  العــامل  دول  ســلوك  أن  سياســيون  أكــد 
املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  يف  الفلســطينية  القضيــة 
شــهد تراجًعــا الفًتــا، بســبب ضعــف الدبلوماســية الفلســطينية 
الرســمية، وتطبيع دول عربية مع االحتالل اإلرسائيي وتطوير 

عالقاتها معه.
وأوىص هؤالء خالل يوم درايس، بعنوان "السلوك التصويتي 
يف األمــم املتحــدة تجــاه القضيــة الفلســطينية"، نظمه مجلس 
العالقــات الدوليــة -فلســطن، أمــس، برورة بناء إســرتاتيجية 
وطنيــة تقــوم عــىل تدويــل الــرصاع بشــكل يضمــن تفعيــل كل 

اآلليات الدولية.
د.باســم  الدوليــة- فلســطن،  العالقــات  رئيــس مجلــس  وأكــد 
نعيم، أن املجلس حرص عىل املســاهمة يف مســرة النضال 
الوطنــي الفلســطيني مــن أجــل الحريــة والعدالــة واالســتقالل، 
القــرار  ومســاعدة  والدبلوماســية،  السياســية  الســبل  بــكل 

الفلسطيني يف توجيه البوصلة باالتجاه الصحيح.
وقــال نعيــم يف كلمتــه: إن "القضيــة الفلســطينية منــذ نشــأتها 
هــي قضيــة دوليــة بامتيــاز، ولعــب فيهــا العنــرص الــدويل دوًرا 

مركزًيا أكرث من أي قضية أخرى يف العامل".
ولفت إىل أن االحتالل اعتمد عىل بقائه، عىل الدعم الدويل 
بشــتى أنواعــه، وهــو يقــدم نفســه ممثــاًل للغــرب يف الــرق، 

ولوال هذا الدعم غر املروط ملا متكن من البقاء.
يف  الفلســطينية  القضيــة  لصالــح  التصويــت  نســبة  أن  وبــن 
ومســتمر،  منهجــي  بشــكل  تراجعــت  األمميــة  املؤسســات 
وهــي محصلــة ســنوات مــن تراجــع الدبلوماســية الفلســطينية، 

والعربيــة، وجهــود بذلهــا االحتــالل عــىل مــدار عقــود لتســهيل 
نفســه دولًيا. ودعا نعيم إىل تبني اســرتاتيجية، أوىل خطواتها 
ترتــب  ومــا  "أوســلو"  اتفاقيــة  فيــا يســمى  فــورا  النظــر  إعــادة 
عليهــا مــن كارثــة عــىل املســتوى اإلقليمــي والــدويل وإمكانيــة 
محارصة الكيان وعزله، عاًدا أن "أوسلو فتحت املجال واسعا 
الفلســطينية  لــألرايض  احتاللــه  إنهــاء  قبــل  الكيــان  لرعنــة 

وعودة الالجئن".
د.نــارص  األســبق  الفلســطيني  الخارجيــة  وزيــر  تطــرق  بــدوره، 
وكيفيــة  والدوليــة  األمميــة  املؤسســات  أهميــة  إىل  القــدوة، 
االســتفادة منها لصالح القضية الفلســطينية، مســتعرضا كيف 
تغر السلوك التصويتي فيها بالسلب خاصة خالل السنوات 

األخرة املاضية.
وقال القدوة يف كلمته، إن رصاعنا مع االحتالل "رصاع دويل 
العمــل  أهميــة  عــىل  مشــددا  األوىل،  لحظاتــه  منــذ  بامتيــاز" 

الدويل والقانون الدويل وأنه يجب الرتكيز عليه.
القــدوة، خطــوات الســلطة باالنضــام بشــكل جمعــي  ورفــض 
لالتفاقيــات واملؤسســات الدوليــة، مبينــا أن ذلــك ال يســاهم 
يف إنشاء دولة "إذ ال بد من أن يكون هناك آلية جدية لدراسة 
هــذه االتفاقيــات واملواءمــة مــع القانــون املحــي وليــس فقــط 
بــأي عمليــة دســتورية  أو متــر  أحــد  االنضــام دون أن يقرأهــا 

جدية".
"العــامل تغــر، والــدور األيديولوجــي تقلــص لصالــح  وقــال إن 
املصالح االقتصادية ثم السياسية"، الفتا إىل انحدار السلوك 

لصالح القضية الفلسطينية يف املؤسسات الدولية.
وأضــاف: "مؤخــرا تدمــر منــوذج التصويــت الــذي كان لصالــح 

عــىل  مهمــة  وكالــة  املتحــدة  األمــم  أن  كلمتــه،  يف  وأوضــح 
املســتوى العاملــي وقدمــت خدمــات جيــدة منــذ نشــأتها وال 
تــزال، لكــن الشــعوب املقهــورة مالحظاتهــا عــىل مجلس األمن 
الذي يحتكم فيه العالقات الدولية واملصالح والسياســة أكرث 

من احتكامها ملنطق القانون والعدالة. 
ولفــت إىل غيــاب االســرتاتيجية الوطنيــة، مبينــا أن "العاملــن 
يف وزارة الخارجيــة الفلســطينية غــر مطلعــن وال معلومــات 

لديهم عن طرق املتابعة يف هذا املجال". 
السياســية وحقــوق  العلــوم  الباحثــة يف  مــن جهتهــا، قدمــت 
اإلنسان غدير أبو مدين "دراسة حالة- دول أمريكا الالتينية"، 
لــدول  التصويتــي  الســلوك  عــىل  حديثهــا  يف  ركــزت  حيــث 
أمريكا الالتينية تجاه القضية الفلسطينية يف الجمعية العامة 

لألمم املتحدة. 
تاريخيــا  تعتــرب  الالتينيــة  أمريــكا  "دول  إن  مديــن  أبــو  وقالــت 
دبلوماســية  عالقــات  وتربطهــا  للفلســطينين  قويــا  حليفــا 
القضيــة  تجــاه  العامــة  الجمعيــة  يف  تصويتهــا  واتســم  جيــدة 

الفلسطينية باإليجابية". 
ووفق الباحثة، فإن تواجد كبر للفلسطينين يف دول أمريكا 
اإليجــايب إىل جانــب  التصويــت  أســباب  أحــد  كان  الالتينيــة 
وجــود حكومــات يســارية يف تلــك الــدول مناهضــة لإلمربيالية 

التي تدعم حق تقرير املصر للفلسطينين.
واســتعرض رئيــس مركــز الدراســات اإلفريقيــة والرق أوســطية 
-جنــوب إفريقيــا- د. نعيــم جينــا، تفاصيــل "دراســة حالــة- دول 
يف  نشــط  بشــكل  تتحــرك  )إرسائيــل(  أن  موضحــا  إفريقيــا"، 
القارة األفريقية بهدف كسب أصواتها وتأييدها يف املحافل 

التــي  واالنتصــارات  االدعــاءات  عــن  النظــر  بغــض  فلســطن، 
نســمعها مــن خــالل بعــض األبــواق"، الفتــا إىل أن هنــاك دول 
كانــت تقــف مــع الشــعب الفلســطيني لكنهــا أصبحــت متتنــع 

أو تصوت ضد. 
بحالــة  املعنــي  املتحــدة  لألمــم  األســبق  الخــاص  املقــرر  أمــا 
جــون  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف  اإلنســان  حقــوق 
دوغارد، فتطرق يف كلمته، إىل مواقف األمناء العامن لألمم 
العــام  املتحــدة تجــاه القضيــة الفلســطينية، مبيًنــا أن األمــن 
ميتلك صالحيات للقيام بدور تنفيذي، لكن قد يكون األمن 
العــام يخــى مــن فعــل يشء رمبــا يغضــب الواليــات املتحدة 

األمريكية.
ولفت دوغارد إىل أن املشــكلة ليســت يف مجلس األمن إمنا 
يف أعضائــه الذيــن يقومــون بحجــب أي قــرارات تتعــارض مــع 
)إرسائيــل( وإضعــاف دور األمــم املتحــدة. وتابع إن "املشــكلة 
يف الــدول األعضــاء التــي متتلــك حــق النقــض "الفيتــو"، وأن 
الواليــات املتحــدة هــي الفاعل الرئيس والتي اســتخدمت 50 

فيتو ملنع قرارات حاسمة بالنسبة لـ)إرسائيل(". 
وذكــر أن مجلــس األمــن شــكل الرباعية الدوليــة من أجل التأثر 
عــىل التســوية يف الــرق األوســط خاصــة يف فلســطن، لكــن 
الواليــات  بســبب  العمــل  عــىل  قــادرا  يكــن  مل  الجســم  هــذا 

املتحدة وإرصارها السيطرة عليه.
مــن جانبــه، قــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب 
مــع  "الــرصاع  إن  العاطــي،  الفلســطيني )حشــد(، صــالح عبــد 
العــدو االرسائيــي مل يكــن يــدور عىل قاعــدة حق أو باطل إمنا 

موازين قوى وأنظمة قامئة يف العامل".

الدوليــة. وتحــدث جينــا عــن تاريــخ عالقــات الــدول األفريقيــة 
مــع الشــعب الفلســطيني ومحاوالت )إرسائيــل( للتغلغل فيها 
منــذ عقــود، الفتــا إىل أن )إرسائيــل( عملــت عالقــات مع بعض 
األحــزاب والــدول يف أفريقيــا خــالل الســنوات املاضيــة، حتــى 

لو مل يكن لها عالقات دبلوماسية معها. 
لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  مديــر  نائــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
الحقــوق  عــن  الرعيــة  نــزع  أن  شــقورة،  حمــدي  اإلنســان، 
الصهيــوين  املــروع  يف  متأصــل  أمــر  هــو  الفلســطينية، 
قبــل قيــام دولــة )إرسائيــل( التــي قامــت عــىل أســاس إحــاليل 
وجــود  أي  تــرى  وال  العرقــي  والتطهــر  األرض  عــىل  للســيطرة 

للشعب الفلسطيني".
وأضــاف أنــه "بعــد النكبــة ومــا رافقهــا مــن تطهــر عرقــي بحــق 
الشعب الفلسطيني حتى بعد احتالل ما تبقى من فلسطن 
التاريخيــة وحتــى اآلن ارتكــزت )إرسائيــل( عــىل مبــدأ تفتيــت 
الجغرافيا والهوية الوطنية الفلسطينية عرب سياسات وقوانن 
وأنظمة".  من جانبه، تطرق وكيل وزارة التنمية االجتاعية د. 
غــازي حمــد، إىل أثــر التطبيــع العــريب عــىل التصويــت لصالــح 
القضية الفلســطينية، مشــرا إىل أن )إرسائيل( وضعت جهدا 
عالقاتهــا  عــن  ففضــال  اإلجراميــة،  صورتهــا  تغيــر  يف  كثــرا 
مــع روســيا  لهــا عالقــات  بالغــرب كان  املتينــة واالســرتاتيجية 

ودول يف أفريقيا".
الحاجــز  كــرت  أوســلو  "اتفاقيــة  إن  كلمتــه  يف  حمــد  وقــال 
وســوقت أن )إرسائيــل( دولــة ســالم ومعنيــة بحقــوق الشــعب 
الفلســطيني وذاهبــة باتجــاه تســوية سياســية، مــا أدى لغســيل 

دماغ لكثر من الدول العربية".

غزة-النارصة/ فلسطن:
حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  جــددت 
اغتيــال  بلجنــة تحقيــق دوليــة يف جرميــة  املطالبــة 
قــرار  إن  وقالــت  عاقلــة،  أبــو  شــرين  الصحفيــة 
االحتــالل عــدم فتــح تحقيــق يف الجرميــة "لن يعفيه 

من املسؤولية".
وقال الناطق باسم حاس فوزي برهوم يف ترصيح 
نــر أمــس: "قــرار مــن تســمى املدعيــة العســكرية 
تحقيــق  فتــح  عــدم  يروشــاملي"  "تومــر  اإلرسائيليــة 
يف اغتيال مراسلة الجزيرة شرين أبو عاقلة، دليل 
عــىل ســادية ووحشــية االحتــالل القائــم عــىل القتــل 
واملجتمــع  بالقوانــن  االكــرتاث  وعــدم  بــارد،  بــدم 
عــن  تاريخيــة  مســؤولية  يتحمــل  الــذي  الــدويل 
الصهاينــة  الحــرب  مجرمــي  محاســبة  يف  تقصــره 
الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني".
لجــان  بــأي  ثقتنــا  عــدم  نؤّكــد  إذ  "إننــا  وأضــاف: 
تحقيــق تــرف عليهــا حكومة االحتــالل، فإننا ندعو 
التحــرك  إىل  الصلــة  ذات  الدوليــة  املؤسســات 
العاجل ملحاكمة قادة االحتالل عىل هذه الجرمية 
وكل جرامئهم وانتهاكاتهم بحق شعبنا الفلسطيني 
الجنايــات  محكمــة  أمــام  حــرب  مجرمــي  بصفتهــم 

الدولية".
فتــح  عــدم  قــرر  اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش  وكان 
تحقيــق جنــايئ حول اغتيال مراســلة قنــاة "الجزيرة" 
القطريــة يف فلســطن شــرين أبــو عاقلــة، األســبوع 
الجابريــات  حــي  اقتحــام  تغطيتهــا  خــالل  املــايض 

القريب من مخيم جنن شال الضفة.
أن  أمــس،  العربيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت 

موسكو/ وكاالت: 
اعتــربت وزارة الخارجيــة الروســية اغتيــال الصحفيــة 
أثنــاء  العــامل، يف  هــزت  كارثــة  عاقلــة،  أبــو  شــرين 

تأدية واجبها بتغطية االجتياح اإلرسائيي.
وقالــت الناطقــة الرســمية باســم الخارجيــة الروســية 
إن  أمــس:  صحفــي،  مؤمتــر  يف  زاخاروفــا،  ماريــا 
"القالئل نظروا إىل خرب قتل الصحفية الفلسطينية 
تقــوم  كانــت  الــذي  الوقــت  يف  عميــق،  تأثــر  دون 
القــوات  اجتيــاح  عــن  تقريــر  بإعــداد  بواجبهــا 

اإلرسائيلية ملخيم جنن لالجئن".
مــا  إىل  االنتبــاه  رضورة  عــىل  زاخاروفــا،  وشــددت 
حصل يف جنازة "أبو عاقلة"، حن اعتدت القوات 
اإلرسائيليــة عــىل املشــاركن يف الجنــازة ، مؤكــدة 

تأييد روسيا إجراء تحقيق شامل وموضوعي.
وأضافــت: "مل أَر مثــل هــذا قــط يف حيــايت، وأريــد 
الفلســطينية  التســوية  غيــاب  أن  عــىل  التأكيــد 
املفاوضــات،  عمليــة  أفــق  وانســداد  اإلرسائيليــة 
قــوة،  أكــرث  اشــتباكات  إىل  مــرة  كل  يف  يتحــول 

الســبب الرئيــس لعــدم فتــح الجيــش التحقيــق، هــو 
"عدم وجود اشتباه يف ارتكاب جرمية".

وقالــت إنــه "كــا يبــدو فــإن هنــاك ســببًا آخــر، وهــو 
الجنــود  اســتجواب  أن  اإلرسائيــي  الجيــش  تقييــم 
العســكرية  املؤسســة  داخــل  خطــًرا  جــداًل  ســيثر 

واملجتمع اإلرسائيي".
عاقلــة  أبــو  "مقتــل  أن  العربيــة  الصحيفــة  وأكــدت 
حظــي بتغطيــة واســعة يف وســائل اإلعــالم الدوليــة، 
وأدى إىل سلســلة مــن اإلدانــات الشــديدة للجيــش 

اإلرسائيي وسياسته يف املناطق الفلسطينية".
ويف 11 أيار/مايــو الجــاري؛ اغتــال جيــش االحتالل 
الرقبــة خــالل  برصاصــة يف  عاًمــا(،   51( أبــو عاقلــة 

تغطيتها اقتحام حي الجابريات.
وحّملــت قنــاة الجزيــرة القطريــة، يف بيان، االحتالل 
املســؤولية املبــارشة عــن اغتيــال أبو عاقلــة، مؤكدة 

ا اغتالها عمًدا بدم بارد. أن قناًصا إرسائيليًّ
مؤسســات  تحالــف  نظــم  متصــل،  ســياق  ويف 
فلســطينية يف العاصمــة األمركيــة واشــنطن، وقفــة 
احتجاج وإضاءة شموع أمام نادي الصحافة الوطني 

األمريك للمطالبة بالعدالة للصحفية أبو عاقلة.
وشارك يف الفعالية العرات من قادة املؤسسات 

الفلسطينية األمركية وصحفين أجانب.
العدالــة  وأكــد املتحدثــون رضورة تحقيــق وتنفيــذ 
ملحاكمــة  القضيــة  ومتابعــة  عاقلــة  أبــو  للصحفيــة 
العمــل  مواصلــة  أهميــة  عــىل  مشــددين  قتلتهــا، 
الفصــل  سياســات  إلنهــاء  األمركيــة  الســاحة  عــىل 
العنــرصي اإلرسائيــي والجرائــم التــي يرتكبهــا جيش 

االحتالل ومستوطنوه.

يذهــب ضحيتهــا املدنيــون األبريــاء، مبــا يف ذلــك 
النساء واألطفال".

حــدوث  تجنــب  ميكــن  "كان  زاخاروفــا:  وتابعــت 
هــذه املــآيس مــن خــالل التوصــل إىل نتائــج مقبولة 
للطرفــن بشــأن قضايــا الوضــع النهــايئ عــىل أســاس 
بهــا  املعــرتف  الــدويل  والقانــون  الدوليــة  القــرارات 
عــىل  تنــص  والتــي  األوســط،  الــرق  يف  للتســوية 
أكدتــه  مــا  وهــذا  فلســطينية مســتقلة،  دولــة  إقامــة 

روسيا مراًرا".
ويف 11 أيار/مايــو الجــاري؛ أعلنــت وزارة الصحــة 
 51( عاقلــة  أبــو  شــرين  استشــهاد  الفلســطينية 
عامًا(، إثر إصابتها برصاصة أطلقتها قوات االحتالل 
اإلرسائيي، خالل تغطيتها اقتحام حي الجابريات، 

القريب من مخيم جنن )شال الضفة(.
وحّملــت قنــاة الجزيــرة القطريــة يف بيــان، االحتــالل 
أبــو  مقتــل  عــن  املبــارشة  املســؤولية  اإلرسائيــي 
ا اغتالها بدم بارد،  عاقلة، مؤكدة أن قناًصا إرسائيليًّ

وبشكل متعمد.

خالل يوم درايس

سياسيون: ضعف الدبلوماسية ساهم يف تراجع التصويت للقضية الفلسطينية باألمم المتحدة

االحتالل يقرر عدم فتح تحقيق
حماس تجدد مطالبتها بلجنة تحقيق 

دولية يف جريمة اغتيال "أبو عاقلة"

روسيا: اغتيال "أبو عاقلة" كارثة هزت 
العالم ونؤيد إجراء تحقيق شامل

أطلق مسابقة صحفية باسمها

"اإلعالم الحكومي" يؤّبن الصحفية شريين أبو عاقلة

جانب من حفل التأبين بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(
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املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب صادر عن 
محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ عبــد الجليــل عبــد الســام عبــد الجليــل زملــط مــن سمســم 
وسكان جباليا سابقا ومجهول محل اإلقامة يف األردن اآلن، لقد حكم عليك من 
قبــل هــذه املحكمــة البنتــك املدعيــة/ ســارة عبــد الجليــل عبــد الســام زملط من 
سمســم وســكان العامــودي وكيلهــا املحامــي أحمــد الربعــي بنفقــة رشعيــة قدرهــا 
اعتبــارا  2022 وذلــك   /264 أســاس  القضيــة  أردنيــا شــهريا يف  أربعــون دينــارا 
مــن تاريــخ الطلــب الواقــع يف 2022/2/20م وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات 
القانونيــة حكــا غيابيــا بحقــك قابا لاعرتاض واالســتئناف لذلــك جرى تبليغك 

حسب األصول. وحرر يف 18 شوال/1443هـ وفق 2022/5/19م
قايض جباليا الرشعي 
فؤاد حسونة الجرجاوي

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

تهنئة من األعامق
تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملون كافــة بأحر 

التهاين والتربيكات من 
الزميل/ حامد جواد مهدي

مبناسبة املولود الجديد "محمد"
سائلني املوىل عز وجل أن يجعله من الذرية الصالحة

ألف مبارك

أعلن أنا/ أماين عبد العزيز محمد الحساينه عن فقد بطاقة 
جواز سفري والذي يحمل هوية رقم 800840167 فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد جواز 
سفر 

رام الله-غزة/ محمد األيويب:
احتفلــت الكتلــة اإلســامية يف جامعــة 
يف  الكبــر  بفوزهــا  أمــس،  برزيــت، 
انتخابــات مجلــس اتحــاد الطلبة، وذلك 
خــال مهرجــان طــايب، بعنــوان "حشــد 

االنتصار لقدس الثوار".
الطلبــة  بــني  الفــوز  فرحــة  ــت  وعمَّ
وســط  املهرجــان،  يف  املشــاركني 
لحركــة  مؤيــدة  وهتافــات  أناشــيد 
املقاومــة اإلســامية حــاس وجناحهــا 
العســكري كتائــب عــز الديــن القســام، 
"حــط  منهــا:  شــعارات  الطلبــة  وردد 
رجــال  واحنــا  الســيف،  قبــال  الســيف 

محمد الضيف".
وتزينــت ســاحة املهرجــان، الــذي أقيــم 
يف ملعــب الرياضــة بالجامعــة، برايــات 
حركــة حــاس، وصــور الشــهداء القــادة 
وعبــد  ياســني  أحمــد  الشــيخ  وأبرزهــم 

العزيز الرنتييس.
وقــال نائــب رئيــس املكتــب الســيايس 
لحركــة حــاس صالــح العــاروري: "هــذا 
االنتصار هو انتصار عىل عدونا املجرم 
ولكنــه  وجودنــا،  إلغــاء  يحــاول  الــذي 
أضعــف مــن أن يكرسنــا أو ينترص علينا، 
موجًهــا  ليــس  واالنتصــار  الفــوز  وهــذا 
ضــد أي فلســطيني، هــو انتصــار للــكل 

الفلسطيني عىل العدو الغاشم".
كلمتــه  خــال  العــاروري  وشــدد 

االنتصــار  "هــذا  أن  عــىل  باملهرجــان، 
وواقعــي  النتصــار حقيقــي  مقدمــة  هــو 
"هــذا  إن  مضيًفــا:  األرض،  عــىل 
وجنــوده  لاحتــال  مدمــر  االنتصــار 
والشــاباك الذيــن وصلــوا الليــل بالنهــار 
التصويــت  ملنــع  يائســة  محاولــة  يف 
للكتلــة اإلســامية عــرب رســائل التهديــد 

والوعيد".
أبنــاء  التــي أظهرهــا  أن "الحشــود  وأكــد 
الكتلــة اإلســامية تــرس النفــوس، وأنتــم 
القــدس  أكنــاف  يف  تتجمــع  كتيبــة 
وعــىل أبوابهــا، وهذه النتائج تدلل عىل 
التــي  وباملبــادئ  بكــم  يثــق  شــعبنا  أن 

تتبنونها".
هــذه  صــدى  فــإن  تقديــره،  ووفــق 
االنتخابــات والنتائــج التــي أفرزتها يرتدد 
يف كل العــامل، فــكل دوائــر صنــع القــرار 
تنظــر  فلســطني  يف  للــرصاع  واملراقبــة 

لهذه االنتخابات.
واســتكمل بقولــه: "أقــول لكــم يــا شــباب 
املقاومــة  أبنــاء  ويــا  اإلســامية  الكتلــة 
مــا ألحــد بكــم طاقــة إن شــاء اللــه، وأقول 
للمحتلني من خالكم: ليس لكم يشء 
وال أمل وال مستقبل يف بادنا ومل يبَق 

لكم وقت يف بادنا".
ورأى العاروري أن فوز الكتلة اإلسامية 
إمنا رســالة نهديها لشــعبنا ولكل أنصار 
قضيتنــا، بــأن ال خــوف عليكــم وعندكــم 

يف  ســيكون  العظيــم  وفوزنــا  العظيــم 
باحات األقىص".

مواصلة الواجب الوطني
أســيد  اإلســامية  الكتلــة  ممثــل  وقــال 
بعدمــا  اليــوم  نجتمــع  إننــا  القدومــي، 
كتلــة  بفــوز  كلمتهــا  االنتخابــات  قالــت 
مســرة  أن  مؤكــدا  اإلســامية،  الوفــاء 
تتوقــف،  وال  ماضيــة  الطــايب  عملنــا 
وستســتمر الكتلــة يف جامعــة برزيــت 

وشكر القدومي إدارة الجامعة وهيئتها 
شــؤون  وعــادة  واإلداريــة  األكادمييــة 
وكل  التحضريــة  واللجنــة  الطلبــة 
مكونــات أرسة الجامعــة، الذيــن يثبتــون 
يف كل مــرة متيــز هــذا الــرصح الوطنــي 
صعيــد  عــىل  املمّيــز  ومنوذجــه  الرائــد 

الوطن.
اإلســامية  الكتلــة  أن  تأكيــده  وجــدد 
اختــارت األســر مــروان الربغويث رئيًســا 
ــا ملجلــس الطلبــة، مربًقــا بتحيــات  فخريًّ
الفخــر واالعتــزاز والوفاء لشــهداء الكتلة 
األبرار وأرساها البواســل، الذين صنعوا 
اإلنجــاز  هــذا  وتضحياتهــم  بجهودهــم 

الكبر.
الكتلــة  أن  إىل  القدومــي  وأشــار 
لــن تشــكل مجلــس الطلبــة،  اإلســامية 
إاّل عىل أســاس مبدأ التمثيل النســبي، 
بالرشاكــة مــع األطــر التــي اجتازت نســبة 
مبادئنــا  مــن  انطاقــا  وذلــك  الحســم، 
الراســخة يف تحقيــق الرشاكــة والوحــدة 

الوطنية.
مــن جانبــه، هنــأ ممثل القطــب الطايب 
جميــع  برزيــت،  بجامعــة  التقدمــي 
يف  الدميقراطيــة  بالعمليــة  الكتــل 
مــن  نتــاج نضــال  أنهــا  الجامعــة، مؤكــًدا 

الجامعة وحركاتها الطابية.
وبــارك للكتلــة اإلســامية يف حصولهــا 
عــىل أعــىل نســبة يف انتخابــات مجلس 

لكــم  وأقــول  العظيمــة،  الكتائــب  هــذه 
إىل األمــام، واألمــام عندنــا نحــو القدس 
هــذه  أن  مضيفــا  األقــىص،  واملســجد 
عظيمــة  مســؤولية  تحملكــم  النتيجــة 
زمائكــم  خدمــة  يف  وتفانــوا  فأبدعــوا 

وقضيتكم.
وأردف قائــًا: "اعقــدوا العــزم بــأن تكون 
مهمتنــا األساســية يف هــذا الزمــن هــي 
مقاومة االحتال يف كل مكان، وفرحنا 

وتطويــر  الوطنــي،  واجبهــا  أداء  يف 
العمــل  يف  واملتميــز  الرائــد  النمــوذج 

الطايب.
ووجــه القدومــي خــال كملتــه، التحيــة 
بعــد  برزيــت  جامعــة  طلبــة  إىل 
انتخابــات  يف  الواســعة  مشــاركتهم 
العــايل  الطلبــة، مثمًنــا وعيهــم  مجلــس 
وثقتهــم  الرائــد،  الوطنــي  ومنوذجهــم 

العالية بالكتلة اإلسامية.

بقيــة  إىل  رســالة  موجًهــا  الطلبــة، 
الجامعــات الفلســطينية، بالســاح يف 

إجراء العملية االنتخابية.
الشــبيبة  كتلــة  ممثــل  قــال  جهتــه،  مــن 
جميًعــا  إننــا  كلمتــه،  يف  الطابيــة 
سنستظل تحت علم فلسطني، موجًها 
وجميــع  اإلســامية  للكتلــة  مباركتــه 
الكتل الطابية وألرسة جامعة برزيت، 

بعد نجاح العرس الدميقراطي.
وتابــع: "نبــارك لكــم أبنــاء العيــاش وأبناء 
يف  نجاحكــم  الياســني  أحمــد  الشــيخ 
انتخابــات مجلــس الطلبــة"، مشــًرا إىل 
أننــا ســنواصل معكــم الحفاظ عىل هذا 
الشــهداء  ونهــج  الدميقراطــي  الطريــق 

األبطال.
ويف كلمــة لــه باملهرجــان، هنــأ القيــادي 
الشــيخ  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف 
خــر عدنــان، الكتلــة اإلســامية بهــذا 
الفوز، مؤكًدا أنه أكرب رد عىل االحتال 

اإلرسائييل.
نــزار،  بنــات، قريــب الشــهيد  أمــا عــار 
الجديــد  الجيــل  إن  كلمتــه،  يف  فقــال 
يفاجــئ بأنــه ال ينــى وال يغفر، ويعرف 
اتجــاه،  أي  يف  الحقيقيــة  البوصلــة 
ويعرف جيًدا بوصلة الوطن والوطنيني، 
والفاســدين،  الفســاد  وجهــة  ويعــرف 
موجًهــا التحيــة إىل األطــر الطابيــة التــي 

تسر عىل نهج املقاومة.

غزة/ محمد األيويب:
الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  بــارك 
باإلنابــة د.أحمــد بحــر الفــوز الكبــر 
الذي حققته الكتلة اإلســامية يف 
انتخابــات جامعــة برزيــت، معترًبا 
التفــاف  النتيجــة دليــًا عــىل  هــذه 
أبنــاء شــعبنا عــىل خيــار املقاومــة 
والتمسك بالثوابت الوطنية، ومن 
معركــة  يف  شــعبنا  انتصــار  مثــار 

سيف القدس.
وقــال بحــر خــال لقــاء نظمتــه هيئــة 
واملعنــوي  الســيايس  التوجيــه 
بــوزارة الداخليــة: "إن الطلبــة كانــوا 
ومــا زالــوا وقــود الثــورة واالنتفاضــة 
يف وجه االحتال ورغم ما تتعرض 
تبقــى  أنهــا  إال  الطابيــة  الحركــة  لــه 

دوًما وفية للوطن والقضية".
اإلنجــاز  هــذا  أن  وأضــاف 
الدميقراطــي الــذي حققتــه الكتلــة 
اإلســامية هــو نــرص لنهج املقاومة 
عىل الرغم من كل اإلجراءات التي 

اتخذها االحتال ومعاونيه.
واإلصــاح  التغيــر  كتلــة  وعــدت 
للكتلــة  الكاســح  الفــوز  الربملانيــة، 
ملــرشوع  "انتصــارًا  اإلســامية 
بــني  مــن  انتــزع  املقاومــة  وخيــار 
أنياب االحتال ومن تحت مقصلة 

التنسيق األمني".

وقالت الكتلة يف بيان صحفي، إن 
هذه االنتخابات تأيت يف ظل أتون 
املعركــة التــي توجــه فيهــا الســهام 
لحركــة حــاس وملــرشوع املقاومة 
االســتهداف  محــاوالت  كل  ورغــم 
التي تتعرض لها الكتلة اإلســامية 
الضفــة  يف  التحديــد  وجــه  عــىل 
املســتمرة  باالعتقــاالت  الغربيــة 
مــن قبــل قــوات االحتــال والســلطة 

الفلسطينية.
دليــل  الفــوز  هــذا  أن  وأضافــت 
عــىل التفــاف شــعبنا حــول خياراتــه 
بالحقــوق  بالتمســك  الوطنيــة 
عــىل  الرهــان  ورفضــه  والثوابــت 
والتخابــر  التســوية  مــرشوع 
االحتــال  مــع  األمنــي  والتنســيق 
الصهيــوين، وهــو تأكيــد عىل إرادة 
بالثوابــت  املتمســك  الجيــل  هــذا 

واملقدسات.
أن  الربملانيــة  الكتلــة  وأكــدت 
تخــوض  ألن  جاهــزة  حــاس 

االنتخابــات وهــي منطلقــة مــن ثقــة 
الشــعبي  بااللتفــاف  لديهــا  كبــرة 
واالحتضــان الجاهــري لخياراتهــا 
املنطلقــة مــن الصمــود واملقاومــة 
والتمسك بالحقوق والثوابت أمام 
وخاصــة  األخــرى  الخيــارات  فشــل 
املفاوضــات والتنســيق األمنــي مع 

االحتال.
حــاس  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
الكتلــة  فــوز  أن  صوافطــة،  فــازع 
اإلســامية يعكــس متســك شــعبنا 
للرشعيــة  انتخابــات  آخــر  بنتيجــة 

الفلسطينية.
وقال صوافطة يف ترصح صحفي: 
الــذي  هــو  الخيــار،  هــذا  "للتذكــر 
للرشعيــة  انتخابــات  آخــر  يف  فــاز 
إىل  إشــارة  يف  الفلســطينية"، 
فــوز حركــة حــاس يف االنتخابــات 

الترشيعية عام 2006.
الجبهــة  تقدمــت  جانبهــا،  مــن 
إىل  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية 

بالتهنئــة  الطابيــة  األطــر  كافــة 
الوطنــي  العــرس  نجــاح  عــىل 
حصــول  أن  ُمؤكــدًة  الدميقراطــي، 
الدميقراطــي  الطــايب  القطــب 
ومبــا  مقاعــد،   5 عــىل  التقدمــي 
أصــوات  مــن   10% نســبة  ُيشــكل 
املقرتعني هو إنجاز مهم ُيحســب 
الهجمــة  اســتمرار  مــع  خاصــة  لهــم 
االعتقــاالت  وحملــة  الصهيونيــة 
رفــاق  لهــا  يتعــرض  التــي  الواســعة 
قــرار  ورغــم  القطــب،  ورفيقــات 

تصنيفه "منظمة إرهابية".
وأشــادت الجبهــة يف بيــان، بالــدور 
القطــب  يف  لرفاقنــا  امللحــوظ 
االنتخابيــة  العمليــة  بإنجــاح 
الهــوة  جــرس  يف  وجهودهــم 
تحصــل  التــي  الخافــات  وُمعالجــة 
عــدا  الطابيــة،  األطــر  بعــض  بــني 
عــن الدعايــة االنتخابيــة والخطــاب 
الــذي  والربنامــج  املتــني  الوطنــي 
الوطنيــة  الطلبــة  حقــوق  عــن  ُيعــرب 

واألكادمييــة وعــن تطلعــات شــعبنا 
يف الحرية واالستقال.

وأكــدت أن نتائــج هــذه االنتخابــات 
الحركــة  إلرادة  حقيقــي  انعــكاس 
برزيــت،  جامعــة  يف  الطابيــة 
والتــي تعــرب عــن إرادٍة شــعبيٍة تقف 
إىل جانــب برنامــج املقاومــة وضــد 

برنامج التسوية واتفاقات أوسلو.
إجــراء  انتظــام  أن  واعتــربت 
برزيــت  جامعــة  يف  االنتخابــات 
الطابيــة  األطــر  وعــي  يعكــس 
وتوجهاتهــا  انتاءاتهــا  مُبختلــف 
السياســية والفكريــة عــىل إجرائهــا 
العمــل  بــروح  التمســك  وعــىل 
العــرس  هــذا  إلنجــاز  الجاعــي 
االحتــال  أنــف  رغــم  الدميقراطــي 
الــذي حــاول التشــويش عــىل ســر 
ُماحقــة  خــال  مــن  االنتخابــات 
واعتقال واستهداف وتهديد طلبة 
الجامعة وخاصة الكتلة اإلســامية 

والقطب الطايب. 

غزة/ محمد الصفدي:
لرئيــس  الثــاين  النائــب  قــال 
د.حســن  الترشيعــي  املجلــس 
خريشــة: إن فــوز الكتلــة اإلســامية 
اإلطــار الطــايب لحركــة حــاس يف 
هــو  برزيــت،  جامعــة  انتخابــات 
يف  للســلطة  دميقراطــي  عقــاب 
رام الله، عىل مارســاتها القمعية 
بطريقــة  مهامهــا  أداء  يف  وفشــلها 

إيجابية.
ترصيحــات  يف  خريشــة  وشــدد 
أن  عــىل  "فلســطني"،  لصحيفــة 
فــوًزا  كان  اإلســامية  الكتلــة  فــوز 
هــم  الطــاب  أن  باعتبــار  متوقًعــا 
ضمــر الشــعب الفلســطيني، وهو 
تعبر عن إرادة شعبية فلسطينية، 
ونتيجــة مســتحقة ملــن يقــف خلف 

مرشوع املقاومة.
هــذا  يف  األســاس  "أن  وأضــاف: 
الفوز أن الدميقراطية الفلسطينية 
برزيــت  وجامعــة  تنتــرص،  دامًئــا 
كانــت دامًئا منوذًجا ومثااًل للعمل 
الطــايب الناجــح، وهو الذي يرتبط 
الفلســطيني  النضــايل  بالعمــل 

بشكل عام".
الجامعــة  هــي  برزيــت  أن  وذكــر 
الغربيــة،  الضفــة  يف  املركزيــة 

وأكرثهــا تعدديــة ملارســة العمــل 
الطــايب،  الدميوقراطــي والنشــاط 
املجتمــع  حالــة  عــن  تعبــر  وهــذا 
الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطيني 
عىل اعتبار أن الناس مع املقاومة 

قلًبا وقالًبا.
ولفــت خريشــة إىل أن النــاس يف 
اســتياء  لديهــم  الغربيــة  الضفــة 
وإحبــاط مــن أداء الســلطة، لذلــك 
"فتــح"  حركــة  لطــاب  نصيحتــي 
أفصلــوا جســمكم الطايب عن أداء 

السلطة التي تنفر الناس".
الشــبيبة  خســارة  أن  وأضــاف 
نتيجــة  لانتخابــات  الفتحاويــة 
يف  الســلطة  لفشــل  طبيعيــة 
إيجابيــة  بطريقــة  مهامهــا  أداء 
التــي  اإلحبــاط  وحالــة  وصحيحــة 
هــذه  جــراء  مــن  املواطــن  يعيشــها 
يتبنــى  حــني  يف  املارســات، 
الشــعب  خيــار  اآلخــر  الطــرف 
املقاومــة  خيــار  وهــو  الفلســطيني 
واملواجهــة مــع االحتــال وبالتــايل 
ويحقــق  النتيجــة،  هــذه  يحصــد 

نتائج رىض الشارع.
لرئيــس  الثــاين  النائــب  وشــدد 
عــىل  الترشيعــي،  املجلــس 
النضــايل  العمــل  صياغــة  رضورة 

الطــايب  والنشــاط  الفلســطيني 
مــع  نحــن  عنوانــه  يكــون  وأن 
املقاومــة الفلســطينية وضــد أي 
مارســات فاســدة تقــوم بهــا أي 

جهة مها كانت.
وبشــأن اســتمرار أجهــزة الســلطة 
باالعتقــاالت السياســية بالضفة، 
أكد خريشــة أن كل املناشــدات 
األمنيــة  وأجهزتهــا  للســلطة 
بــرورة عــدم ماحقــة واعتقــال 
الــراي  وأصحــاب  املقاومــني 

واملثقفني مل تجدي نفعا.
قمعــا  ازدادوا  كــا  وأضــاف:" 
كلــا  وماحقــة  واعتقــاال 
وقــوة،  رشاســة  املقاومــة  تــزداد 
والشــارع  الجاهــر  وبالتــايل 
يعاقــب  أن  قــادر  الفلســطيني 
الذيــن  كل  دميوقراطــي  بشــكل 
وعــىل  األفعــال  هــذه  ميارســون 
مــن  الســيايس  االعتقــال  رأســها 

كل التنظيات".
األســرة  الحركــة  خريشــة  ودعــا 
الفلسطينية إىل رضورة الحفاظ 
عــىل وحدتهــا والتاســك وحــل 
أخطــاء  أو  إشــكاليات  أي  وإنهــاء 
عــن  بعيــدا  بالحــوار  داخليــة 
مشــًرا  االحتــال،  ســجون  إدارة 
عنــوان  هــي  األســرة  الحركــة  أن 
والوحــدة  النضــايل  العمــل 

الوطنية الفلسطينية.
النارصة/ فلسطني:

قالــت وســائل إعــام عربيــة، أمــس: إن "فــوز 
حركة حاس يف انتخابات جامعة برزيت، 
يعرّب عن مدى التأييد والتعاطف الكبر مع 

حركة حاس يف الضفة الغربية".
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  ووصفــت 
العربيــة الفــوز بأنه "نرص لحاس يف الضفة 
الغربيــة، وأن انتخابــات جامعــة برزيت هي 
العــام  للمــزاج  الحقيقــي  االختبــار  مــن  نــوع 

للفلسطينيني".
فــرتة  يف  حــاس  حركــة  فــوز  أن  ورأت 
التصعيد األمني "يشر إىل حجم التعاطف 
الكبــر الــذي تحظــى به الحركــة هذه األيام"، 
تســتغل  أن  املنتظــر  "مــن  أنــه  إىل  مشــرة 
حــاس هــذا االنتصــار، ألن جامعــة برزيــت 

رمز للفلسطينيني، وهي إىل جانب جامعة 
النجــاح يف نابلــس، تعتــربان أهــم جامعتــني 

يف الضفة الغربية".
حاولــت  ")إرسائيــل(  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
الطابيــة  بالكتلــة  الــرر  إللحــاق  التدخــل 
قــادة  بعــض  باعتقالهــا  لحــاس،  التابعــة 
هــذه الكتلــة، عشــية االنتخابــات، يف أثنــاء 
إقامتهــم يف شــقة يف قريــة بالقــرب مــن رام 

الله".
وتابعت: "كا قام الشاباك بإرسال رسائل 
تهديــد ألهــايل الطــاب يف الجامعــة، تفيــد 
التابعــة لحركــة  الطابيــة  الكتلــة  بــأن اختيــار 
إرهابيــة،  ملنظمــة  دعــًا  يشــكل  حــاس 
الحتــال  أنفســهم  يعرضــون  وبالتــايل 

اعتقالهم الحًقا"، عىل حد وصفها.

مــن جهة أخــرى، وصفت صحيفة "يرسائيل 
جامعــة  انتخابــات  نتيجــة  العربيــة  هيــوم" 
حــاس،  لحركــة  الســاحق  "بالفــوز  برزيــت 

وخيبة أمل لحركة فتح".
االنتصــار  "هــذا  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
يف  حــاس  حركــة  قــوة  تعزيــز  يعكــس 
القــدس،  ورشقــي  الفلســطينية  املناطــق 
األمر الذي يسبب توتًرا كبًرا يف رام الله".

أوف  "تاميــز  صحيفــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
يف  الكاســح  حــاس  "فــوز  إن  إرسائيــل": 
يــوم  يف  كانــت  والتــي  برزيــت  جامعــة 
يظهــر  فتــح،  حركــة  معاقــل  مــن  األيــام  مــن 
فتــح ورشعيتهــا،  دعــم حركــة  تضــاؤل  مــدى 
وهــو مــؤرش عــىل مــدى تحــول الــرأي العــام 

الفلسطيني يف الضفة الغربية".

عّده نتيجة مستحقة لمن يقود مرشوع المقاومة
خريشة لـ"فلسطني": فوز الكتلة اإلسالمية 
فــي بريزيــت عقــاب ديمقراطــي للسلطــة

"الشعبية": النتائج تعرب عن إرادٍة شعبيٍة تقف إىل جانب المقاومة

بحــر: فــــوز الكتلــــة اإلسالميــــة فـــي انتخابـــات 
"بريزيــــت" إحـــدى ثمـــار معركـــة سيــف القــدس

إعـــالم عبــــري: فـــوز حمــاس فــي "بريزيــت" 
يظهـــر مـــدى تضــــاؤل رشعيــــــة "فتــــح"

وسط هتافات مؤيدة لحماس والقسام

مهرجــــان للكتلــــة اإلسالميـــة فـــي جامعـــة بريزيــــت 
احتفــــــاًل بفوزهـــــــا فـــــــــي انتخابـــات مجلـس الطلبة

)Apa(      جانب من المهرجان الجماهيري في جامعة بيرزيت أمس
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/396(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رجــب ســليامن عليــان فيــاض مــن ســكان القــرارة هويــة رقــم 968414250 

بصفته وكيًل عن: فاطمة عبد الكريم محمد الشامي  
 2022/1307 بالرقــم  واملصدقــة   20220125-04 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

صادرة عن جدة- اململكة العربية السعودية 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 215 القسيمة 22 املدينة بني سهيل
القطعة 222 القسيمة 2 املدينة بني سهيل
القطعة 224 القسيمة 1 املدينة بني سهيل
القطعة 225 القسيمة 2 املدينة بني سهيل

القطعة 235 القسيمة 22 املدينة عبسان
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا من تاريخ هــذا اإلعلن وبخلف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/19م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )398 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
صربي هشــام مرزوق ســلوت من ســكان خانيونس هوية رقم 804484954 

بصفته وكيل عن: زكية محمد عودة أبو سنان ومريم محمد عودة عصفور.
مبوجب وكالة رقم: 2496 / 2022 صادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف
القطعة 218 القسيمة 8 املدينة بني سهيل

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عر يوما مــن تاريخ هذا اإلعلن وبخلف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/19م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 2022/394(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
نضــال كــامل عثــامن العبادلــة مــن ســكان خانيونــس هوية رقــم 900584145 
بصفتــه وكيــل عــن: هبــة مطهــر عثــامن العبادلة وهمت مطهر عثــامن العبادلة 

وشيامء مطهر عثامن العبادلة وشذى مطهر عثامن العبادلة
مبوجب وكالة رقم: 1981 – 26 املصدقة بالرقم 2021 / 15106 صادرة عن مرص

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 97 القسيمة 18 املدينة خانيونس 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خلل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعلن وبخلف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة   التاريخ:  2022/5/19م   

أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب صادر عن 
محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعى عليه/ عبد القادر مصطفى عبد الهادي أحمد من بربرة وسكان بيت 
الهيــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة يف الضفــة الغربيــة اآلن، حكــم عليــك مــن قبــل 
هــذه املحكمــة لزوجتــك املدعيــة/ زهــر محمــود خليــل حــامدة مــن حاممــة وســكان 
جباليــا وكيلتهــا املحاميــة إميــان فطيمــة يف القضية أســاس 151/2022 بتطليقها 
منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخــول وفرقــت بينكــام بهــذه الطلقــة 
الواحدة دفعا للرضر الحاصل لها من هجرك وتعليقك عنها مدة أكرث من سنة بل 
سبب رشعي وال عذر مقبول وترضرها من ذلك وأن عليها العدة اعتبارا من تاريخ 
الحكــم الواقــع يف 2022/05/08م ولهــا حــق التــزوج مبــن تشــاء مــن املســلمني 
األكفــاء بعــد انقضــاء عدتهــا الرعيــة منــك وبعــد اكتســاب هــذا الحكــم الدرجــة 
النفــاذ عــىل تصديقــه مــن محكمــة االســتئناف الرعيــة  القطعيــة حكــام موقــوف 
وتابعــا لــه وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكــام غيابيــا بحقــك قابــل 
للعرتاض واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول. وحرر يف 16 شوال/ 

قايض جباليا الرعي1443 هــ وفق 17/05/2022م.

رام الله/ فلسطني:
النــاس  ثقــة  أن  وباحثــون،  كتــاب  رأى 
بنهج املقاومة يزداد يف الضفة الغربية 
الوعــي  يف  تراكميــة  حالــة  خــلل  مــن 
"ســيف  معركــة  عززتهــا  الفلســطيني 
والشــيخ  األقــى  وأحــداث  القــدس" 
جــراح ومقاومــة جنــني، تجلــت نتائجهــا 
وانعكاســاتها يف فــوز الكتلة اإلســلمية 
يف  حــامس  لحركــة  الطــليب  اإلطــار 

انتخابات جامعة بريزيت.
ورغــم امللحقــات األمنيــة واالعتقــاالت 
والتهديدات، حققت الكتلة اإلسلمية 
أول مــن أمــس، فــوًزا كبرًيا يف انتخابات 
بريزيــت،  جامعــة  طلبــة  مجلــس 
حصــدت فيــه 28 مقعــًدا بعــد حصولهــا 
عىل 5068 صوتًا، مقابل3379 صوتًا 
لصالح "الشبيبة الفتحاوية"، يف نتيجة 

تاريخية للكتلة.
"يبــوس"  مركــز  يف  الباحــث  وقــال 
ســليامن  اإلســرتاتيجية  للدراســات 
الطلبيــة  االنتخابــات  إن  بشــارات 
الســيايس  الواقــع  عــن  تنفصــل  ال 
واالجتامعــي الفلســطيني، واالنتخابات 
دالالت  تعطــي  والنقابيــة  الطلبيــة 

واضحة لتوجه الشارع العام.
النهــج  حضــور  أن  بشــارات  وأوضــح 
بنهــج  والتمســك  للستســلم  الرافــض 
عــدم  مــن حالــة  نابــع  وخيــار املقاومــة، 
االستسلم الذي يفرضه االحتلل عىل 

األرض.

وأشار إىل أن ثقة الناس بنهج املقاومة 
بات يتعزز بصورة أكرث يف الضفة، بعد 

أحداث الشيخ جراح وأحداث جنني.
ولفــت إىل دخــول الحالــة الفلســطينية 
ومــن  متعــددة  سياســية  منعطفــات 
مــن  كثــري  عــىل  تنعكــس  أن  الطبيعــي 
انتخابــات  إجــراء  مســتبعدا  الجوانــب، 

عامة خشية من نتائجها.
وقال بشــارات إن معركة ســيف القدس 
وهنــاك  يجــري،  مــا  عــىل  انعــكاس  لهــا 
حالــة تراكميــة بــدأت تتشــكل أكــرث فيام 
ا،  فلســطينيًّ الســيايس  بالوعــي  يتعلــق 
وليــد  ليــس  الوعــي  يف  الرتاكــم  وهــذا 
حدث أو وقت زمني معني، بل تشــكل 

عرب فرتات ومحطات متعددة.
الشــاملة  االنتخابــات  إلغــاء  أن  ورأى 
ومقتــل املعــارض نــزار بنــات واإلرضاب 
يف  الطلبيــة  الحركــة  خاضتــه  الــذي 
بريزيــت لــه انعكاســات ووضع كثري من 

الحقائق أمام الطلبة.
داخــل  التناقــض  أن  إىل  بشــارات  ونبــه 
واالنقســامات  نفســها  فتــح  حركــة 
ثقــة  إشــكاليات  أوجــدت  والتشــظيات 
معهــا  املتعاطفــني  جعلــت  داخليــة 

ينفضون عنها.
انعــكاس  الشــبيبة  حركــة  أن  ويبــني 
ملنظومة سياســية متثل السلطة، وهي 
حرمــت  كثــرية  أخطــاًء  ارتكبــت  بذاتهــا 
ســيايس  أفــق  مــن  أنفســهم  الشــباب 
يف  املشــاركة  وإمكانيــة  واقتصــادي 

تــآكل  مقابــل  شــعبيا،  التفافــا  أحدثتــا 
الســلطة  شــعبية  يف  وتراجــع  وانحســار 

وسياساتها.
وذكــر أن حركــة فتــح وأذرعهــا مثــل حركــة 
الشبيبة، تدفع مثن سياسات السلطة، 
وابتعاد وانحياز املوقف الشعبي عنها، 
الفتــا إىل أن معركــة ســيف القــدس هــي 
العامــل الحاســم يف تكريــس املقاومة، 
والتوجــه  املقاومــة  خيــار  وتعزيــز 

السيايس لهذا الخيار بني الجامهري.
خيــار  أحيتــا  مرحلتــان  "هنــاك  وتابــع: 
الواقــع  يف  تحــواًل  وخلقتــا  املقاومــة 

يكــون لهــا طابــع مصلحــي أو وظيفــي أو 
اجتامعي أو عشائري، مبعنى أن أمناط 
عوامــل  فيهــا  تؤثــر  األخــرى  االنتخابــات 

خاصة.
لهــا  بريزيــت  "جامعــة  قائــل:  وأردف 
التــي  الوحيــدة  الجامعــة  كونهــا  أهميــة 
ظلــت متحــررة إىل حــد مــا مــن هيمنــة 
الســلطة  أن  عــىل  مشــدًدا  الســلطة"، 
الفلســطينية،  الجامعــات  جرفــت 
وأضعفتهــا،  الطلبيــة  الحركــة  وجرفــت 
بســبب  متحــررة  ظلــت  بريزيــت  ولكــن 
باالحتفــاظ  الكتلــة  ونضــال  إرصار 
مــن  أكــرث  وناضلــت  وحقهــا،  بوجودهــا 

الكتل يف الجامعات األخرى.
جامعــة  يف  اإلعــلم  أســتاذ  ورأى 
"نتيجــة  أن  ضهــري،  أبــو  فريــد  النجــاح، 
الحالــة  تعكــس  بريزيــت  انتخابــات 
عــىل  الفلســطيني  للشــاب  املزاجيــة 
وجه الخصوص، والشــارع يف فلسطني 
بشــكل عــام، والتــي يبــدو فيهــا واضحــًا 
عــىل  املقاومــة،  لخيــار  التوجــه  حجــم 
فتــح  لحركــة  الســيايس  الخيــار  عكــس 
أفــق  أي  بــدون  الســلطة  تقــوده  التــي 

سيايس".
نتيجــة  تشــكل  أن  أبــو ضهــري  واســتبعد 
االنتخابات أي انعكاس عىل سياســات 
حتــى  تدفعهــا  "لــن  قائــًل:  الســلطة، 
الشــارع  حاجــة  مــن  أكــرث  للقــرتاب 
الفلســطيني للتوحد وتكريس السلوك 
الدميقراطــي، إذ يبــدو أنهــا تنهــج نهجــا 

صناعة القرار.
من جهته، الكاتب واملحلل الســيايس 
الكتلــة  فــوز  أن  رأى  عــرايب،  ســاري 
اإلســلمية لــه دالالت سياســية بامتيــاز، 
ويشــري إىل التفــاف الشــارع والجمهــور 
املقاومــة  خيــار  حــول  الفلســطيني 

والخيار السيايس لحركة حامس.
وأوضــح عــرايب، أن هــذا االلتفــاف ناجم 
الحالــة  خلفتهــا  التــي  التحــوالت  عــن 
العصــف  حــرب  مــن  ابتــداء  الكفاحيــة، 
إىل  وصــوال   ،2014 عــام  املأكــول 
أنهــام  القــدس، معتقــدا  معركــة ســيف 

حــرب  وهــي  الضفــة،  يف  الســيايس 
الكتلــة  فــازت  إذ  املأكــول،  العصــف 
 2015 تاريخيــا  فــوزا  التــايل  العــام  يف 
اليــوم  هــي  وهــا  مســبوقة،  غــري  بصــورة 
تفــوز كذلــك بعــد ســيف القــدس، فهي 
هــذا  يف  األســايس  الحاســم  العامــل 

املوضوع".
وبــنّي عــرايب أن االنتخابــات يف جامعــة 
بريزيــت مهمــة، مبعنــى أنهــا ذات داللــة 
سياســية مبــارشة وتصويــت عــىل خيــار 
ســيايس وتوجه ســيايس، وتختلف عن 
االنتخابــات النقابيــة والبلديــة التــي قــد 

يف  يحصــل  مــا  بــكل  يهتــم  ال  آخــر؛ 
الشارع" عىل حد تعبريه.

العلــوم  قســم  رئيــس  رأى  جهتــه؛  مــن 
بــلل  الخليــل،  جامعــة  يف  السياســية 
يف  اللفــت  "الفــوز  أن  الشــوبيك، 
للكتلــة  الطلبــة  مجلــس  انتخابــات 
االحتــلل،  مــن  املحظــورة  اإلســلمية 
فشــلت  األمنيــة  السياســات  أن  يثبــت 
الحــركات، ومل  هــذه  مــع  التعاطــي  يف 

تأِت بالنتائج املرجوة منها".
وأكد الشــوبيك لوكالة "قدس برس" أن 
"لصنــدوق االقــرتاع صــدى أكــرب وأوســع 
أن  ورغــم  الفلســطيني،  الشــارع  يف 
الفــارق  كان  متوقعــة؛  كانــت  النتيجــة 

كبرًيا".
وأضاف أن "هذا يشري إىل مدى نجاعة 
عــىل  الفلســطينية  الســلطة  سياســات 
مــدار ســنوات ماضيــة"، متابعــًا: "رمبــا 
آن األوان عــىل حركــة فتــح أن تعــي هــذه 
التامهــي  أن  لتــدرك  جيــًدا،  الرســالة 

بينها وبني السلطة أرض بها كثريًا".
واســتبعد أن يكــون للعمليــات الفدائيــة 
االحتــلل،  ضــد  مؤخــرًا  وقعــت  التــي 
يف  التصويــت  نتائــج  عــىل  تأثــري  أي 
النتائــج  هــذه  أن  مؤكــدًا  بريزيــت، 
"تعكس توجهًا يف الشارع الفلسطيني 
واليســار،  اإلســلمية  الفصائــل  نحــو 
خاصــة بعــد معركــة ســيف القــدس التي 
خلقت واقًعا جديًدا، وتحواًل كبرًيا يف 

القاعدة الجامهريية".

غزة/ محمد الصفدي:
حركــة  مــن  وكــوادر  نشــطاء  صــب 
قيــادات  عــىل  غضبهــم  جــام  فتــح 
وأعضــاء اللجنــة املركزية واملجلس 
الثــوري الفتحاوي بعد زلزال جامعة 
التــي  املدويــة  والهزميــة  بريزيــت 
اإلطــار  اإلســلمية  الكتلــة  ألحقتهــا 
بالشــبيبة  حــامس،  لحركــة  الطــليب 
لحركــة  الطــليب  اإلطــار  الفتحاويــة 

فتح.
وعــّد هــؤالء أن مــا حصــل "هــو مثــرة 
التقصــري وفســاد بعــض من يســمون 
مــن  تبعهــا  ومــا  قيــادات،  أنفســهم 
بفتــح"،  لحقــت  وكــوارث  أخطــاء 
الكاملــة  املســؤولية  محملــني 
للقيادات التي أوصلت الحركة إىل 

هذا الرتهل والضعف.
وقال الصحفي أيهم أبو غوش الذي 
يعمــل يف صحيفــة الحيــاة الناطقــة 
الفلســطينية:  الســلطة  باســم 
"هزميــة فتــح يف بريزيــت تاريخيــة 
وياريــت  مثيــل،  لهــا  يســبق  ومل 

تقــول  تطلــع  بدهــا  الــي  النــاس 
بريزيت مش مؤرش تنضب وتعرينا 
يســبق  مل  حيــث  شــوي،  ســكوتها 
لكتلة طلبية حازت عىل ٢٨ مقعًدا 
لحركــة  كبــري  انتصــار  هــذا  منفــردة، 

حامس".
الفتحــاوي  الناشــط  كتــب  بينــام 
أبــو دان عــرب صفحتــه  الســلم  عبــد 
عــىل "فيســبوك":" مــربوك للكتلــة 
بريزيــت،  جامعــة  يف  اإلســلمية 
وعــىل فتــح أن تعيــد حســاباتها يف 
أقاليــم الضفــة؛ هــذه مــش أول مــرة 
نحذرهــم، مــن هم يف إمارة التنظيم 
محاســبتهم  وجبــت  الضفــة  يف 

ا". تنظيميًّ
فتــح:  لقيــادات  قويــة  رســالة  ووجــه 
وشــجب  واســتبهال  هبــل  "كفاكــم 
وإدانــة شــامل وميــني وكأنكــم غربــاء 

من سويرسا".
ولثــوري  مدانــون،  أنتــم  وأضــاف:" 
ومركزيــة فتــح أقــول عليكــم مراجعــة 
ســبب تدمــري اتحــاد الطلبــة عندمــا 

مشــدًدا  للحتــلل"،  عميلــة  إىل 
عــىل أن "مــا حــدث اآلن خطــر كبــري 

عىل الحركة التي أنا جزء منها".
وأضــاف: "لــذا اســتوجب الخــلص 
مــن محمود عبــاس امللقب بكرزاي 
فلســطني بــأي طريقــة، فــأي طالــب 
حتــى لــو فتحــاوي لــن ينتخــب فتــح 
وماجــد  الشــيخ  تضــم حســني  التــي 
فرج واملنظومة الفاسدة بكاملها".

قيــادة  "عــىل  اللــه:  جــاد  وتابــع 
حريصــة  كانــت  إذا  املعارضــة 
فــوًرا  تتحــرك  أن  فتــح  حركــة  عــىل 
وبالقــوة وبالــدم للخــلص من كرزاي 
لكــرزاي  املــوت   )..( فلســطني 

فلسطني".
مــن جهتــه، علــق الناشــط الفتحــاوي 
عــرب  صفحتــه  عــىل  حجــي  فتحــي 
مثــن  تدفــع  فتــح  "قواعــد  "تويــرت": 

منهــم  اللــه  رحــم  البعــض،  حــاول 
األحيــاء واألمــوات الذيــن أنشــأوا مــا 
أصبحــت  التــي  "الشــبيبة"  اســموه 
عبئا والتي مل تقم أبًدا بدور إيجايب 
أنشــأها  أن  منــذ  الحركــة  لصالــح 
البعض ألســباب ومنافع خاصة بهم 

عىل حساب التنظيم".
يف  عيــب  ال  أنــه  دان،  أبــو  وبــنّي 
الخطــأ،  عــن  والرتاجــع  املراجعــة 
مرجعيتهــم  إعــادة  يجــب  فالطــلب 
مــا  وإلغــاء  املختصــة  للمفوضيــة 

يسمى بـ"الشبيبة".
بــدوره، عــزا يــارس جــاد اللــه القيادي 
الفتحــاوي ومدير الدائرة السياســية 
الســابق يف مكتــب رئيــس الســلطة 
عبــاس،  فتــح محمــود  وزعيــم حركــة 
الفتحاويــة  الشــبيبة  خســارة 
النتخابات جامعة بريزيت إىل سوء 

سياسات عباس يف إدارة الحركة.
لــه،  منشــور  يف  اللــه  جــاد  وقــال 
أمــس: "إن حــامس فازت ألن عباس 
الزنديــق حــّول فتــح مــن حركــة وطنية 

يف  للســلطة  خاطئــة  مامرســات 
وعــدم  كبارهــا  ورفاهيــة  الضفــة 

تحسس أوجاع الناس".
نتائــج  يف  غرابــة  "ال  وأضــاف: 
هنــاك  تكــن  مل  طاملــا  بريزيــت 
واإلرصار  تصويــب  أو  مراجعــات 

عىل نفس التوجهات". 
وجــاءت النتائــج النهائيــة النتخابــات 
بريزيــت  جامعــة  طلبــة  مجلــس 
دميقراطــي  وزلــزال  مدويــة  بهزميــة 
فــوز  عقــب  فتــح  بكتلــة حركــة  لحــق 
التابعــة  اإلســلمية  الوفــاء  كتلــة 

لحركة حامس.
وحصلــت الكتلــة اإلســلمية "كتلــة 
الوفــاء اإلســلمية" عــىل 28 مقعــًدا 
الفتحاويــة  الشــبيبة  بينــام حصلــت 
عىل 18 مقعًدا و5 مقاعد للقطب 

الطليب التابع للجبهة الشعبية.

كـــــوادر فتحاويــــــــــة يصبـــــــــون غضبهـــــم 
علـــــــى قياداتهـــــــم بعـــــــد "زلــــــــزال بريزيـت"

رام الله/ فلسطني:
حملت قيادات فتحاوية، قيادة السلطة يف رام الله 
مســؤولية الهزميــة املدويــة للشــبيبة الفتحاويــة يف 
انتخابات مجلس اتحاد الطلبة يف جامعة بريزيت.

"فتــح"  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  رس  أمــني  وقــال 
"جربيــل الرجــوب"، إنــه ال يجــوز أن تدفــع فتــح مثــن 
أخطــاء الســلطة، وأنــه ال بد مــن نقاش طبيعة العلقة 

بني السلطة و"فتح".
مــن  أول  مســاء  متلفــز،  الرجــوب يف حديــث  ودعــا 
انتخابــات  نتائــج  مــن  العــرب  اســتخلص  إىل  أمــس، 
جامعــات بريزيــت، الفًتــا إىل أن حركــة "فتــح تدفــع 

مثن أخطاء السلطة".
وأشــار إىل أنــه بعــض كــوادر حركــة "فتــح" قــد يكــون 
وهــذا  النتيجــة،  بســبب  وإحبــاط  غضــب  لديهــم 
حّقهم، الفتا إىل أنهم يف اللجنة املركزية ســيجرون 
مراجعة ودراسة، وسيكون هناك استخلص للعرب، 

ولكن ليس عىل حساب الخيار الدميقراطي.
تيســري  "فتــح"  حركــة  يف  القيــادي  قــال  جانبــه،  مــن 
أبوســنينة، إن "فتــح تدفــع مثــن أخطــاء قيــادة الحركــة 
"املؤمتــر الســابع" التــي تســتخدم سياســة ازدواجيــة 

املعايري، تجاه كوادر وقيادات الحركة".
وأضــاف، خــلل لقــاء متلفــز، أن حركــة "فتح" صاحبة 
قــرارات  مثــن  تدفــع  الطويــل،  الوطنــي  التاريــخ 

الفصــل واإلقصــاء التــي طالــت العديــد مــن الكــوادر 
النهــج الســيايس واإلقصــايئ  التنظيميــة، معتــربا أن 

أدى إىل هذه الخسارة.
من جهته قال القيادي بتيار اإلصلحي الدميقراطي 
الشــبيبة  "هزميــة  إن  ســمحة،  عــي  فتــح  حركــة  يف 
انتخابــات جامعــة بريزيــت، تتحمــل  الفتحاويــة يف 

مسؤوليتها األوىل واألخرية قيادة حركة فتح".
وأضــاف ســمحة، أن هــذه القيــادة مل تجلــب ســوى 
لحركــة  التنظيميــة  والكــوارث  الهزائــم،  مــن  مزيــد 
التــي  والفصــل  اإلقصــاء  أن سياســة  معتــربا  "فتــح"، 
القضــاء  الحركــة هدفهــا  كــوادر  مــن  املئــات  طالــت 

عىل فتح وتاريخها العريق.
توفيــق  اإلصلحــي  التيــار  يف  القيــادي  أكــد  كــام 
أبوخوصــة، أن هزميــة الشــبيبة يف انتخابــات مجلس 
الطلبــة يف جامعــة بريزيــت يعــود لتأثــري مامرســات 
الضفــة  يف  األمنيــة  واألجهــزة  وقيادتهــا  الســلطة 

الغربية.
وقال: "حظًا أوفر للشبيبة التي خرست االنتخابات، 
املؤلفــة  وتدخــلت  املرحلــة  أوزار  حملــت  ألنهــا 

قلوبهم من القيادات".
الســلطوية  واملامرســات  "املواقــف  وأضــاف: 
وليــس  بريزيــت  يف  ُهزمــت  التــي  هــي  واألمنيــة 

الشبيبة" وفق تعبريه.

قيادات فتحاوية تحمل قيادة السلطة 
نتيجة هزيمة انتخابات "بريزيت"

مراقبــون: فــوز الكتلــة اإلسالميـــة فــي "بريزيـــت" 
يعكـــــــــس زيــــــادة الثقـــــة بنهـــــج المقاومــــــة
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رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
يف  سياســيني  معتقلــني   3 يخــوض 
بالضفــة  الســلطة  أمــن  أجهــزة  ســجون 
عــن  مفتوًحــا  إرضاًبــا  املحتلــة  الغربيــة 
الطعــام منــذ مــا يربــو عــى أســبوع بعــد 
دون  اعتقالهــم  عــى  ســنتنْي  مــن  أزيــد 
لألذهــان  يعيــد  مشــهد  يف  محاكمــة، 
معــارك األمعــاء الخاويــة التــي يخوضهــا 
أرسى فلســطينيون يف ســجون االحتالل 
اإلرسائيــي رفًضــا العتقالهــم إدارًيــا دون 

تهمة أو محاكمة.
ووفــق مــا تفيــد بــه مصــادر محليــة، فــإن 
الرحمــن  عبــد  هــم،  الثالثــة  املعتقلــني 
دغيــش، وســلطان بــوادي، وطــارق عبــد 

الله طاهر.
أجهــزة  أن  إخباريــة  تقاريــر  تفيــد  وبينــا 
الثالثــة  املعتقلــني  تتهــم  الســلطة  أمــن 
مبحاولة اغتيال رئيس مخابرات السلطة 
بــرورة  أهاليهــم  يطالــب  فــرج،  ماجــد 
حاالتهــم  أن  خاصــة  رساحهــم  إطــالق 

الصحية تشهد تدهوًرا كبرًيا.
وكانت عوائل املعتقلني الثالثة، نظموا 
قبــل أيــام وقفــة أمــام مستشــفى رام اللــه 
الحكومي للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم.

ويفيــد والــد املعتقــل دغيش، أن الحالة 
الرحمــن يف خطــر  لنجلــه عبــد  الصحيــة 
فــرة  بســبب  الحاصــل  التدهــور  نتيجــة 
االســتجابة  وعــدم  الطويلــة،  االعتقــال 

ملطالب اإلفراج عنه.
الســلطة دغيــش  أمــن  أجهــزة  واعتقلــت 
-بحســب شــقيقته سوســن- قبل سنتني 
الكرامــة  مبعــر  مــروره  لــدى  ونصــف 

رام الله/ فلسطني:
العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  مؤسســة  أفــادت 
للســلطة  التابعــة  العســكرية  املحكمــة  بــأن  أمــس، 
الـــ23  الجلســة  أجلــت،  اللــه  رام  يف  الفلســطينية 
الناشــط  اغتيــال  قضيــة  يف  املتهمــني  ملحاكمــة 

السيايس املعارض نزار بنات.
"ُعقــدت  الجلســة  أن  إىل  املجموعــة  وأشــارت 
بحضور املتهمني الـ14 جميًعا، يوم أول من أمس، 
ومحامــي الدفــاع، باإلضافــة لعــدد مــن املؤسســات 
وســط  والدوليــة،  املحليــة  الحقوقيــة  واملنظــات 

مقاطعة العائلة ومحاميها إلجراءات املحاكمة".
وقالت: إن "وكيل املتهمني طلب تزويد املحكمة 
بالســجالت الجنائيــة ألربعــة مــن أقربــاء نــزار بنــات، 
وذلــك لتقدميهــا كبينــة دفاعيــة، بهــدف التشــكيك 

بشهادتهم أمام املحكمة يف القضية".
ولفتت إىل أن وكيل املتهمني رصح أمام املحكمة 
"بعــدم قدرتــه عــى إحضــار شــهود الدفــاع بســبب 
لــه مــن تهديــد وتشــهري عــى مواقــع  مــا يتعرضــون 

التواصل االجتاعي" عى حد ادعائه.
واقتحمــت قــوة تابعــة لجهــاز األمن الوقايئ، يف 24 

غزة/ فلسطني:
تفعيــل  بــرورة  فلســطيني  حقوقــي  طالــب 
"اللجنــة الوطنيــة العليــا املســؤولة عــن املتابعــة 
والتــي شــكلها  الدوليــة"،  الجنائيــة  مــع املحكمــة 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس بقــرار رئــايس عــام 

2015، واملجمد عملها منذ 5 سنوات.
وقال رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
إن  العاطــي:  - حشــد" صــالح عبــد  الفلســطيني 
املســؤولة  الســلطة  رئيــس  شــكلها  التــي  اللجنــة 
الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  مــع  املتابعــة  عــن 
تغلــب  وعضويتهــا  تجتمــع،  وال  مشــلولة  "اآلن 
عليها الطابع السيايس بال أي متابعات وبالتايل 
يبقــى ملــف مالحقة مجرمــي الحرب أمام محكمة 

الجنايات الدولية بال جدية" بحسب رأيه.
أمــس،  بــرس"،  لـ"قــدس  العاطــي  عبــد  وأضــاف 
اللجنــة  تســويف جديــد مللــف  أمــام  اآلن  "نحــن 

واألردن،  الغربيــة  الضفــة  بــني  الفاصــل 
واحتجزتــه  الســفر،  مــن  عودتــه  خــالل 
شهًرا دون أن تعلم عائلته عنه أي يشء.
فعليــة  تهمــة  هنــاك  كان  لــو  وقالــت: 
أي  يوجــد  ال  لكــن  املحاكمــة،  لتمــت 
كل  املحكمــة  تؤجــل  ولذلــك  تهمــة، 
شــهر. أمــا املعتقــل ســلطان بــوادي، فهــو 
أسري محرر من سجون االحتالل، ومىض 
الســلطة  لــدى  شــهًرا   30 اعتقالــه  عــى 
دون محاكمــة، حســبا يفيــد عمــه أيــوب 

بوادي.
تســتدعي  قضيــة  توجــد  ال  أنــه  وعــدَّ 
30 شــهًرا دون إصــدار حكــم،  االعتقــال 
خطــر  يف  املعتقلــني  حيــاة  أن  مؤكــًدا 
ا عــى اســتمرار  حــال اســتمر إرضابهــم ردًّ

اعتقالهم.
أي  تنــاول  يرفــض  ســلطان  أن  وبــنيَّ 
عــدم  نتيجــة  املستشــفى،  يف  محاليــل 
إنصافــه مــن القضــاء، ولقــد كان معتقــاًل 
ألصنــاف  وتعــرَّض  األمنيــة  اللجنــة  لــدى 
التعذيــب خــالل 14 شــهًرا قضاهــا يف 
أريحــا، قبــل أن ينقلــه أمــن الســلطة إىل 

سجن بيتونيا.
اللــه  رام  يف  الحكومــة  بــوادي  وطالــب 
عــن  باإلفــراج  اشــتية،  محمــد  برئاســة 

املعتقلني.
اعتقــال  الســلطة  أمــن  يواصــل  وبينــا 
فــإن والــده يعــاين وضًعــا  طــارق طاهــر، 
يف  مشــاركته  دون  حــال  صعًبــا  ــا  صحيًّ
االعتصام للمطالبة بإطالق رساح نجله.

واملعتقلون السياســيون الثالثة، ليســوا 
األوائــل الذيــن ُيــزجُّ بهــم يف ســجون أمــن 

حزيران/يونيــو 2021 منــزاًل كان يواجــد فيــه بنــات، 
واعتــدت عليــه بالــرب خــالل عمليــة االعتقــال، ما 
اســتدعى نقلــه إىل املستشــفى بعــد فقــده الوعي؛ 

حيث أعلن األطباء وفاته.

للمتابعــة،  لإلمكانيــات  توفــري  وبــال  متابعــة  وبــال 
كذلــك نؤكــد غيــاب قــدرة الســلطة عــى إعطــاء 
متابعــة  صالحيــة  الفلســطيني  الوطنــي  القضــاء 
بهــذا  أوىل  فلســطني  أن  باعتبــار  الحــرب  جرائــم 
جنيــف  اتفاقيــات  عــى  وقعــت  أن  بعــد  امللــف 

األربعة".
الحــرب  مجرمــي  مالحقــة  موضــوع  أن  واعتــر 
اإلرسائيليــني "مل يعــد ميــي وفــق إســراتيجية 
فلســطينية رغــم االنضــام إىل محكمــة الجنايــات 
الدوليــة وتشــكيل هــذه اللجنة ملتابعة املجرمني 

برئاسة الراحل صائب عريقات".
عــام  تشــكيلها  منــذ  اللجنــة  تاريــخ  واســتعرض 
اجتاعــات  عــدة  ســوى  عقدهــا  وعــدم   2015
واجتهادهــا فقــط بدعــم الفحــص األويل ملحكمــة 
الجنايــات الدوليــة إىل أن تــويف رئيســها عريقــات 
دون تعــني بديــل لــه "مــا يدلــل عى عــدم جدية 

االعتقــاالت  تصاعــدت  إذ  الســلطة، 
يف  األخــرية،  الســنوات  يف  السياســية 
خطــوة يراهــا حقوقيــون وسياســيون أنهــا 

تهدف إىل تكميم األفواه.
مــع  السياســية  االعتقــاالت  وتتزامــن 
قــوات  وجرائــم  انتهــاكات  تصاعــد 
االحتــالل يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
الجزيــرة  قنــاة  مراســلة  اغتيــال  أبرزهــا 
الزميلة الصحفية املقدســية شــريين أبو 

عاقلة، يف 11 مايو/ أيار 2022.
مــن  صعايــدة  ظافــر  الحقوقــي  وقــال 
مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة": 
مــن  مرفــوض  الســيايس  "االعتقــال  إن 
جميع املســتويات السياسية والقانونية 

والحقوقية والفصائلية".
مــع  حديثــه  خــالل  صعايــدة  وعــدَّ 
صحيفة "فلســطني" سياســة االعتقاالت 
للدســتور  مخالًفــا  قانــوين  غــري  "ســلوًكا 
الفلســطيني، تهــدف أساًســا إىل تقييــد 
االنتــاء  الــرأي والتعبــري، وتقييــد  حريــة 
السيايس يف الضفة الغربية املحتلة".

السياســية  االعتقــاالت  أن  إىل  ــه  ونبَّ
ومــررات  ألســباب  ــذ  ُتنفَّ الضفــة  يف 
غــري قانونيــة وغــري دســتورية، ويعريهــا 
تنفيــذ  طريقــة  يف  كبــرية  إشــكاليات 
مــن مخالفــات  يرافقهــا  ومــا  االعتقــاالت 
لإلجراءات الجزائية التي تقتي احرام 

اإلجراءات عند االعتقال والتفتيش.
حــاالت  مــن  باملئــة   99 أن  إىل  وأشــار 
إصــدار  يرافقهــا  ال  الســيايس  االعتقــال 
مذكــرات توقيــف وتفتيش أو إحضار، أو 

ما شابه.

واعتقلت السلطة الفلسطينية أفراد القوة األمنية، 
وأخضعتهــم ملحاكمــة؛ حيث "يرفض عنارص القوة 
األمنيــة، اإلدالء بــأي معلومــات أو التعــاون مــع هيئــة 

املحكمة"، بحسب مصادر مطلعة.

الراخــي  يظهــر  وذلــك  تفعليهــا..  يف  الســلطة 
الدبلومايس يف إثارة القضايا" وفق ما يرى.

مــع  األمريــي  "التقــارب  أن  العاطــي  عبــد  ورأى 
وقــف   أبعــاده  أحــد  كان  الفلســطينية  الســلطة 
بحــق  الــدويل  القضــاء  أمــام  إجــراءات  أي  الســلطة 
وهــذا  األمريكيــة،  املتحــدة  والواليــات  )إرسائيــل( 
تبني من خالل إعالن تقرير محكمة العدل الدولية 
أمــام املحكمــة  عــن املرافعــة  الســلطة  ــف  توقُّ عــن 
فيا يتعلق بنقل السفارة األمريكية إىل القدس".

محكمــة  يف  القضــايئ  املســار  أن  إىل  ونبــه 
الجنايــات الدوليــة "طويــل"، معرًبــا عــن خشــيته 
أمــد  يطيــل  مبــا  الوقــت  مــن  مزيــد  إضاعــة  مــن 
الجنايــات  محكمــة  أن  إىل  مشــرًيا  التقــايض، 
الدوليــة قامــت بفتــح تحقيــق يف أقــل من خمســة 

أيام يف أوكرانيا.
وقــال: "طالبنــا )يف هيئــة حشــد( اللجنــة باعتــاد 

االعتقــال  عمليــات  أن  عــى  وشــدد 
غــري  ومرراتهــا  وأســبابها  السياســية 
دستورية كونها ال تنسجم مع اإلجراءات 
جهــات  مــن  اتباعهــا  والواجــب  املتبعــة 
هــذه  تريــر  عــدم  مــع  االختصــاص، 
االعتقــاالت كونهــا ال تقــف عــى أســباب 
عــى  قامئــة  إنهــا  بــل  دســتورية  قانونيــة 
التضييــق  إىل  تهــدف  أســباب سياســية 
الــرأي  حريــة  وتقييــد  االنتــاءات  عــى 

والتعبري.
الفلســطيني  القانــون  أن  إىل  وأشــار 
يقــي باتخــاذ إجــراءات معينة وااللتزام 
إحالــة  مــع  محــددة،  فــرة  خــالل  بهــا 

املعتقل أو املوقوف إىل املحاكمة.
الــكل  تجمــع  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
إن  القواســمي:  بســام  د.  الفلســطيني 
االعتقــال الســيايس مرفــوض فلســطينًيا 
القائــم  األســايس  القانــون  ويخالــف 
عــى التعدديــة وحريــة الــرأي والتعبــري، 
االســتقالل  لوثيقــة  مخالفــة  ويشــكل 
الفلسطيني ولكل املبادئ القائم عليها 

النظام الفلسطيني.
لصحيفــة  حديثــه  يف  القواســمي  وعــدَّ 
الــذي  الســلبي  "الــدور  أن  "فلســطني" 
السياســيني  النشــطاء  باعتقــال  يتمثــل 
للســلطات  واملنتقديــن  واملعارضــني، 
املنتهية الوالية يكرس االنقسام ويعمق 
الفجوة بني القيادة السياسية واملواطن 
املجتمــع  وُيدخــل  الفلســطيني، 
الفلســطيني يف نفــق مظلــم ينتهــي إىل 

نتائج هذه الترصفات".
عــى  ا  ســلبيًّ يؤثــر  "االعتقــال  أن  وأكــد 

املباحــث  جهــاز  أن  أمــس،  بنــات  عائلــة  وأعلنــت 
نــزار بكمــني  العامــة اعتقــل عــار ابــن عــم الشــهيد 
نصبــه لــه عــى طريــق عودتــه من مدينــة رام الله إىل 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
عقــب  جــاء  االعتقــال  إن  بيــان  يف  العائلــة  وقالــت 
الكتلــة  فــوز  مهرجــان  يف  العائلــة  باســم  مشــاركته 
انتخابــات  يف  حــاس  لحركــة  التابعــة  اإلســالمية 

مجلس الطلبة.
املســؤولية  األمنيــة  واألجهــزة  الســلطة  وحملــت 
الكاملة عى حياة عار، محذرة من محاولة تلفيق 
أي نــوع مــن التهــم الباطلــة لــه يف إثــر نشــاطه مبلــف 

الشهيد نزار بنات .
مــن  باطــل  للتهــم  تلفيــق  البيــان: "إن أي  وجــاء يف 
أساســه، ويــأيت عــى خلفيــة حبكــة األجهــزة األمنيــة 
بالجلســة األخــرية ملحاكمــة قتلــة الشــهيد نــزار بنات 
باســتخراج امللفــات األمنيــة للشــهود بتلفيــق التهــم 

لهم وإسقاط شهادتهم".
وذكرت العائلة يف بيانها أن عار كان أحد الشهود 
أمــام املحكمــة عــى التهديــدات التــي كانــت تصــل 

للشهيد نزار.

البنــد الــذي ينــص عــى أن فلســطني باتــت طرًفــا 
يف أحــكام ميثــاق رومــا، وكان األجــدر أن تحيــل 
ملــف االنتهــاكات اإلرسائيليــة الجســيمة مبــا فيهــا 
ملف العدوان اإلرسائيي عى غزة عام 2014م، 
واالســتيطان، والتنكيــل بــاألرسى للمحكمــة إال أن 

اللجنة استمرت يف التسويف".
يف  فرصــة  هنــاك  "اآلن  العاطــي:  عبــد  وأضــاف 
موضــوع اغتيــال الصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة مــن 
أجــل بنــاء وبلورة إســراتيجية تقوم عى محاســبة 
قــادة االحتــالل باســتخدام الواليــة القضائيــة وعر 
طلــب  خــالل  ومــن  الدوليــة،  الجنايــات  محكمــة 

الحاية الدولية يف هذا املجال".
وكان عباس أصدر يف السابع من شباط/ فراير 
ا بتشكيل اللجنة املذكورة  2015 مرسوًما رئاسيًّ
برئاســة صائــب عريقــات وعضويــة العــرشات مــن 

الحقوقيني والسياسيني الفلسطينيني.

تركــز  أن  واألصــل  الوطنــي،  املــرشوع 
تحقيــق  عــى  والطاقــات  الجهــود 
اإلنســان  وإنهــاء  الوطنيــة  املصالحــة 
وإعــادة الوحــدة ومقاومة االحتالل ومنع 
االســتيطان، وهــذا كلــه ينعكــس ســلبًيا 
ومســاعيها  الفلســطينية  املكانــة  عــى 

لدحر االحتالل".
يلحــق  الســيايس  االعتقــال  أن  وشــدد 
الفلســطيني،  بالشــعب  ــا  معنويًّ الــرر 
الســلطة  مــن  املطلــوب  بــات  ولقــد 
االعتــداء عليهــا  وليــس  الحقــوق  حايــة 

ومخالفتها وحرمان املواطن منها.
وشــدد عــى رضورة مســائلة ومحاســبة 
القامئني عى السلطة كونها تقع تحت 
ســيطرة قيــادات سياســية غــري منتخبــة، 
بانتخابــات  إال  تكــون  لــن  ورشعيتهــم 
جامعــة  يف  حصــل  مثلــا  ونزيهــة  حــرة 

بريزيت.
وشــدد عى رضورة الحد من اســتهداف 
ا ويناضل ويقاتل من  من ينشــط سياســيًّ
أجل اإلصالح ويطالب تجســيد الحقوق 
باحــرام  ويطالــب  الواقــع  أرض  عــى 

القانون األسايس ووثيقة االستقالل.
ويعكــس اغتيــال أمــن الســلطة للناشــط 
يف  بنــات،  نــزار  الســيايس  واملعــارض 
مايــو/ أيــار 2021، صــورة واضحــة لنهــج 
املعارضــني  مــع  التعامــل  يف  الســلطة 
مــن  قــوة  أقدمــت  حيــث  السياســيني، 
يف  منزلــه  اقتحــام  عــى  الوقــايئ  األمــن 
مدينــة الخليــل، جنــويب الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، واالعتــداء عليــه واعتقالــه قبــل 

إعالن مقتله.

استقالة أمني رس 
إقليم "فتح" برام هللا عىل 

خلفية هزيمة "بريزيت"
رام الله/ فلسطني:

أعلــن أمــني رس إقليــم رام اللــه والبــرية يف حركــة "فتــح" موفــق ســحويل، أمــس، 
الشــبيبة  حركــة  خســارة  خلفيــة  عــى  اإلقليــم  رس  أمانــة  مــن  اســتقالته  تقديــم 

الطالبية بانتخابات جامعة بريزيت.
ولــؤي  العبــاس،  اللــه  حمــد  وهــم:  اإلقليــم  يف  أعضــاء  مــع  ســحويل  واســتقال 
املنــي، وفــادي حــاد، وميســون القدومــي، وأعضــاء آخــرون، يف إثــر خســارة 
الشــبيبة انتخابــات الجامعــة، وحصولهــا عــى 18 مقعــدا، بفــارق عــرشة مقاعــد 
الرشايــط  أم  حــي  يف  التنظيميــة  اللجنــة  قدمــت  كــا  اإلســالمية.  الكتلــة  عــن 
مبدينة البرية اســتقالتها، وكذلك منطقة عبوين شــال رام الله، وموقع دير أبو 
مشــعل.  وبــررت بعــض كتــب اللجــان التنظيميــة أســباب اســتقالتها، ومطالبتهــا 
وأصحــاب  الدخــالء  مــن  "وتنظيفهــا  لفتــح  الداخليــة  األوضــاع  إصــالح  بــرورة 

األجندات املشبوهة"، وفق البيانات.
وقــال ســحويل يف منشــور عــى موقــع التواصــل االجتاعــي "فيــس بــوك"، إنــه 

تقدم باستقالته خالل جلسة طارئة إلقليم رام الله بعد إعالن النتائج. 
ل املســؤولية الكاملة وأدعو الحركة لتشــكيل لجنة تحقيق ألن لدي  وأضاف: "أتحمَّ
الكثــري الكثــري مــا ســأقوله، فــو اللــه إن الحركــة قــد امتــألت بالدخــالء واملرتزقة"، وفق 

تعبريه. وأكد أنه يف انتظار استدعائه للمثول أمام لجنة تحقيق.

محكمة االحتالل تمدد اعتقال أسري من جنني للمرة الـ12

تحذير من تدهور الوضع 
الصحي للمعتقَلنْي 

المرضَبنْي عواودة وريان
الخليل/ فلسطني:

حذرت هيئة شؤون األرسى واملحررين، من تدهور الوضع الصحي للمعتقلني 
املربني عن الطعام خليل عواودة، ورائد ريان.

ويواصــل املعتقــل خليــل عــواودة )40 عاًمــا( من إذنا غرب الخليل، معركته مع 
األمعاء الخاوية لليوم الـ79 عى التوايل رفًضا العتقاله اإلداري.

ــا  وأكــدت الهيئــة يف بيــان صحفــي أمــس، أن املعتقــل عــواودة واملحتجــز حاليًّ
يف "معتقــل عيــادة الرملــة"، يشــتي مــن أوجــاع حــادة يف املفاصــل، وآالم يف 
الــرأس ودوخــة قويــة وعــدم وضــوح يف الرؤيــة، وال يســتطيع املــي، ويتنقــل 

عى كريس متحرك.
وأضافــت أن إدارة معتقــالت االحتــالل اإلرسائيــي تتعمــد نقــل عــواودة بشــكل 
متكــرر إىل املستشــفيات املدنيــة، بدعــوى إجــراء فحوصــات طبية له، لكن يف 

كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه مل يصل إىل مرحلة الخطورة.
وأشــارت الهيئــة إىل أن مــا تقــوم بــه إدارة املعتقــالت مــن إجراءات تنكيلية بحق 
املعتقــل عــواودة كالــزج بــه داخــل الزنازيــن ونقلــه املتكــرر، مــا هــي إال وســيلة 
بدأهــا  التــي  معركتــه  مواصلــة  عــن  ثنيــه  وبالتــايل  وإنهاكــه،  ا  جســديًّ إلرهاقــه 

احتجاًجا عى اعتقاله التعسفي.
فيــا يواصــل املعتقــل ريــان )28 عاًمــا( مــن بيــت دقــو يف محافظــة القــدس، 

إرضابه عن الطعام لليوم الـ43 عى التوايل، رفًضا العتقاله اإلداري.
ويعــاين ريــان مــن آالم يف الــرأس واملفاصــل وزوفــان يف املعــدة وضغــط يف 
عيونه، ويشــتي من إرهاق شــديد وتقيؤ بشــكل مســتمر وال يســتطيع املي 

ويتنقل عى كريس متحرك.
يف ســياق آخــر، مــددت محكمــة االحتــالل يف معســكر "عوفــر"، أمــس، اعتقال 
األسري أمني عبد الرؤوف بشناق، من قرية رمانة غرب جنني، للمرة الـ12 عى 
مــددت توقيــف  العســكرية  إّن املحكمــة  التــوايل. وقــال ذوو األســري بشــناق: 

نجلهم حتى 4/7/2022، بحجة استكال التحقيق معه.
يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت األسري بشناق بتاريخ 24/1/2022.

إرضاب 3 معتقلني سياسيني.. 
معركـــة أمعـــاء خاويـــة فـــي سجـــون السلطـــة

حقوقــي: لجنــة متابعــة الجنايـــات الدوليـــة 
التـــــي شكلتهــــــــا السلطـــــــــة "مشلولـــة"

وقفة يف خان يونس تضامًنا 
مع األسري المريض أبو العسل

خان يونس/ فلسطني:
وقفــة  يف  أمــس،  واجتاعيــة،  وطنيــة  وشــخصيات  املواطنــني  عــرشات  شــارك 
تضامنية مع األسري املريض أسامة أبو العسل وذلك أمام منزله يف بلدة عبسان 
الجديــدة بخــان يونــس. ورفــع املشــاركون يف الوقفــة، صــورة األســري أبــو العســل 

املعتقل يف سجون االحتالل اإلرسائيي منذ عام 2003.
ويعــاين أبــو العســل القابــع حاليــا يف ســجن "نفحــة" من انســداد الرشايني وارتفاع 
نســبة الســكر والضغــط يف الــدم، عــدا عــن تعرضــه لجلطــة قلبيــة مؤخــًرا نقــل عى 
إثرها إىل "عيادة سجن الرملة". وشدد املتحدثون عى رضورة الدفاع عن حقوق 

األرسى واملرىض وكبار السن، والعمل عى فضح جرائم االحتالل بحقهم.
وأكــدوا عــى رضورة قيــام املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة مبهامهــا تجــاه األرسى 

واألسريات يف سجون االحتالل.

الحالة الصحية لألسري 
بركات آخذة باالستقرار

رام الله/ فلسطني:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن بــأن الوضــع الصحــي لألســري مــراد بــركات 
)28 عامــا( مــن مدينــة القــدس املحتلــة، آخــذ باالســتقرار بشــكل تدريجــي، لكنــه 

بحاجة إىل رعاية صحية حثيثة.
وأوضحــت الهيئــة يف بيــان أمــس، أن بــركات تعــرض إلصابــات بالغــة يف منطقــة 

البطن عقب إطالق جنود االحتالل اإلرسائيي النار عليه.
وذكرت أنه خضع لعدة عمليات يف مستشفى "تشعاري تسيدك" حيث مكث 
فيــه 30 يوًمــا متواصلــة، لتقتــاده قــوات االحتــالل بعــد ذلــك إىل "عيــادة ســجن 
الرملة" وما زال يقبع هناك. وأوضحت الهيئة أن األسري الجريح يتلقى مضادات 
حيويــة، ويضــع "كيــس بــول" و"كيــس بــراز" و"كيــس إلخــراج الــدم الفاســد"، ويتــم 
نقله بني الحني واآلخر إىل مستشفيات مدنية إلجراء فحوصات طبية. يشار إىل 

أن عدد األرسى داخل "عيادة سجن الرملة" يبلغ 18. بحسب الهيئة.

السلطة تعتقل ابن عمه

تأجيل الجلسة الـ23 لمحاكمة المتهمني باغتيال المعارض "بنات"
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

1. يف فلسطني ال يعني العمل الطاليب مجرد الدفاع عن حقوق الطالب الجامعي 

وترقيــة بيئــة الدراســة وخدمــة الطــالب، فهنــاك جانــب وطني أصيل يتعلــق بدميومة 
الثورة واتصال روحها املتحفزة من جيل إىل جيل، وغرس ثقافتها يف الجسم األكرث 

نشاطًا وحيوية ومبادرة يف عمر اإلنسان.
2. وكل جامعــة طالبيــة ال تنتــر لوطنهــا املحتــل بأعــى ســقف متــاح وبلغــة تعلــو 

عــى لغــة السياســيني املضغوطــني فإنهــا جامعــة دعائّيــة ُملَحقة ال تســتحق أن تقود 
الحالة الطالبية الحّية.

3. وكل جامعــة طالبيــة ال تنتــر لحريــة الــرأي وتدفــع مثًنــا باهًظــا مــن أجــل متكــني 

الجميــع مــن مامرســة حريتهــم السياســية فإنهــا جامعــة ديكتاتوريــة مســتزِلمة تكــون 

 ليــس غريًبــا انتصــار كتلــة الوفــاء اإلســالمية يف انتخابــات مجلــس طلبــة 
مقعــًدا،   28 عــى  وحصولهــا  2023-2022م  لعــام  بريزيــت  جامعــة 
يعتــر هــذا الفــوز ســاحًقا عــى كتلــة يــارس عرفــات املنافســة يف أعــرق 
جامعــة فلســطينية، حيــث كانــت املنافســة بــني تلــك الكتلتــني شــديدة 

املتصاعد واملتصدي لسياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
لقد جاءت الرياح مبا ال تشتهي السفن، ففوز الكتلة اإلسالمية كتلة الوفاء 
اإلســالمية الــذراع الطــاليب لحركــة حــامس يف انتخابــات الطالبيــة يف جامعة 
بريزيــت الكاســح لجميــع األطــر الطالبيــة، تحــت شــعار "ازرع خوًفــا تحصــد 
تحدًيا"، شكل عامل خوف لدى لالحتالل، وتهديًدا ملشاريعه االستيطانية 
الفكــر املقــاوم  مــن  الكتلــة هــي جــزء أصيــل  وخطتــه االحتالليــة، لطاملــا أن 
لالحتــالل الصهيــوين وترفــض التنســيق األمنــي جملــة وتفصيــاًل، الــذي يكبل 
الفلســطينيني ويطلــق يــد االحتــالل يف أرجــاء البــالد يقتــل ويعتقــل ويهــدم 
ويهجــر الفلســطينيني مــن بيوتهــم وأراضيهــم كــام يفعــل يف مدينــة القــدس 
وبقيــة مناطــق الضفــة ومســافر يطــا والجليــل وبــر الســبع، وليــس أدل عــى 
ذلك اقتحام الضفة من قبل رئيس وزراء االحتالل بقوة عسكرية وبرفقة قادة 
عســكريني بارزيــن، وقولــه إنــه يرســل جنــوده الجتيــاح املناطــق الفلســطينية 
ويتفاخــر بعــدم وجــود أي قيــود أو تقييــدات عــى )أنشــطة( جيــش االحتالل، 
وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود أي محرمــات أو قوانــني ميكنهــا أن تضبــط ســلوك 
جيــش االحتــالل يف أثنــاء تلــك االجتياحــات، يف حــني اعتمــد بينيــت ُجملــة 
واســعة مــن القيــود والعقوبــات الجامعيــة التــي فرضــت بقــوة االحتــالل عــى 
املواطنني الفلسطينيني املدنيني الُعزل. مل يتوقف بينت عند حد إطالق 

يف قطــاع غــزة، منهــا مــا ُدمــر تدمــريا كليــا كرجــي الجــالء والــروق 
اللذين يضامن عرات املكاتب اإلعالمية الدولية.

اســتهداف  أن  أجمــع  للعــامل  اإلرسائيــي  االحتــالل  يثبــت  واليــوم 
الصحفيــني عقيــدة راســخة لديــه مــن خــالل تعّمــده قتــل الصحفيــة 
يف قنــاة الجزيــرة شــريين أبــو عاقلــة قنصــًا، وذلــك خــالل تغطيتهــا 
اقتحامــه ملدينــة جنــني، وقــد حاول باســتمرار ويف أحــداث مختلفة 
استهدافها وزمالءها ومحاولة منعهم من تغطية اعتداءاته ال سيام 

يف مدينة القدس املحتلة.
اإلدانــات  مــن  عامليــة  موجــة  عاقلــة  أبــو  اغتيــال  عمليــة  وشــهدت 
لكــن  بإجــراء تحقيــق شــفاف يف مالبســات اغتيالهــا،  واملطالبــات 
البدايــة  وتنصــل يف  املطالبــات  لهــذه  كثــريًا  يكــرث  االحتــالل مل 
املقاومــني  بتحميــل  بدأهــا  مختلفــة  روايــات  وقــدم  جرميتــه  مــن 
الفلسطينيني مسؤولية قتلها، لكن أمام الوقائع وشهادات الشهود 
ادعــى االحتــالل يف آخــر روايتــه أن جنديــا مســلحا ببندقيــة بعدســة 

ال تــزال قــوات االحتــالل وميليشــيات املســتوطنني املســلحة مســتمرة يف 
ارتــكاب أبشــع االنتهــاكات والجرائــم ضــد الشــعب الفلســطيني، واجتياحات 
متواصلــة للمــدن والبلــدات والقــرى واملخيــامت الفلســطينية وعــى رأســها 
جنــني، وتقــوم بتنفيــذ عمليــات إعــدام ميــداين وإصابــات بالرصــاص الحــي، 
وتشــن حمــالت مداهــامت واعتقــاالت بالجملــة وترهيــب للمواطنــني، فقــد 
شــنت قــوات االحتــالل مســاء الثالثــاء املــايض حملــة اعتقــاالت لعــدد مــن 
كوادر الكتلة االسالمية وقياداتها يف الضفة الغربية، من خالل عملية رسية 
نفذتهــا وحــدة خاصــة مــن جيــش االحتــالل "مســتعربني" التــي كانــت متنكرة 
بلباس عريب وقد تسللت إىل قرية دورا القرع برام الله واعتقلت مجموعة 
مكونــة مــن ســبعة طــالب وهــم: مناظــر الكتلة معتصم زلوم، ومنســقها وســام 
تــريك، والنشــطاء عبــد الرحمــن علــوي، وعبــد املجيــد حســن، وضيــاء زلــوم، 
إن  بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  األمــر  يقــف  مل  عرمــان،  ومحمــد  الفاتــح،  ومحمــد 
ســلطات االحتــالل قــد أرســلت رســائل لعــدد مــن عائــالت طــالب بريزيــت، 
انتخابــات  الوفــاء اإلســالمية يف  أبنائهــم لكتلــة  انتخــاب  تحذرهــم فيهــا مــن 
جامعة بريزيت التي كانت مقررة بعدها بيوم واحد )األربعاء(، وإن دل هذا 
عى يشء فإمنا يدل عى نقمة االحتالل عى الكتلة اإلسالمية اآلخذة يف 
الصعــود الرسيــع وهــو مــا يخيــف ويقلــق االحتــالل مــن هذا املارد اإلســالمي 

ال يكــف االحتــالل اإلرسائيــي عــن جرامئــه بحــق الصحفيــني، وهــو 
بصورة مقصودة يحاول إســكات الحقيقة إلخفاء انتهاكاته وجرامئه 
التــي يرتكبهــا يوميــًا بحــق نحــو 7 ماليــني فلســطيني يعيشــون يف 

القدس والضفة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني املحتل.
وألن دولــة االحتــالل تتــرف وكأنهــا فــوق القانــون الدويل اإلنســاين 
الــذي ُيفــرض وفًقــا ملــا ُوضــع لــه أن يكون جــدارا حاميــا للصحفيني 
وتوفري السالمة لهم، وتنتهك دون حسيب وال رقيب ما يحلو لها، 
فإن جرامئها بحق الصحفيني الفلسطينيني زادت إىل حد ال ميكن 
وصفه؛ فآخر اإلحصائيات تقول إن هنالك 55 شهيدًا صحفيًا منذ 
عــام 2000، يف حــني هنــاك العــرات مــن االنتهــاكات الشــهرية 
التــي ُتســجل بحــق الصحفيني ما بــني إطالق الرصاص الحي وقنابل 
الغاز بشكل مبارش واالعتداء بالرضب والتهديد واالعتقال وقصف 
املقــرات الصحفيــة، وليــس أدل عــى ذلــك مــام حــدث يف معركــة 
ســيف القدس العام الفائت التي شــهدت قصف 33 مقرًا صحفيًا 

خصاًم عى الدميقراطية والحرّية.
4. وكل جامعــة طالبيــة ال تتخــذ مــن الدفــاع عــن مصلحــة الوطــن العليا – وعى رأس 

ذلــك التحريــر الشــامل ومواجهــة االحتــالل قــواًل وفعــاًل واعتقــادًا، ووالًء وبــراًء – عــى 
رأس أولوياتهــا فأحــرى بهــا أن تتحــول إىل رابطــة سياســية وتكــّف عــن ادعــاء متثيــل 

الطالب.
5. وطــوال نشــاطنا يف العمــل الطــاليب فــإن أكــر حافــز لنــا كان يف دميومــة الــوالء 

لهــذا الوطــن األســري، ومنافســة اآلخريــن يف االلتزام العمّي الــذي ال يعرف املهاَدنة 
أو التلّون.

6. وطــوال التــزام أولئــك الطــالب بالعمــل ألجــل الوطن يف منابرهــم فإنهم كانوا عى 

تعادلــت  والتــي  الســابقة  املجالــس  وانتخابــات  املاضيــة  األعــوام  خــالل 
كال الكتلتــني يف انتخابــات العــام املــايض بينــام كانــت قيــادة مجلــس 
الطلبة عى األغلب للكتلة اإلســالمية عى مدار 3 ســنوات، أما املتابع 
لالنتخابــات الطالبيــة والنقابيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة يعلم أن أي 
انتخابــات فلســطينية تحــدث تتــم فيهــا الشــفافية والنزاهــة، وهــذا األمــر 
ليــس حديــث اللحظــة بــل هو واقع يعلمه فريق أوســلو أصحاب التنســيق 

املدنس لكنهم يكذبون عى أنفسهم وعى منارصيهم.
 فــوز قامئــة الكتلــة اإلســالمية يف جامعــة بريزيــت هــو تأكيــد عــى خيــار 
املقاومــة ونهجهــا املســتمر يف مقارعــة العدو املحتــل وانتصاًرا لألقىص 
واملقدسات وميثل لاللتفاف الشعبي حولها، انتزعت الكتلة االسالمية 
هــذا الفــوز يف هــذا الوقــت الحســاس عقــب ذكرى معركة ســيف القدس 
مــا  رغــم  األقــىص،  املســجد  عــى  الصهاينــة  املســتوطنني  واعتــداءات 

الدوام مثااًل لالحرام، وأهاًل للثقة، واألشّد حرًصا عى تقّبل اآلخر والدفاع عن حقه 
يف التعبري، ودفعوا يف سبيل ذلك أمثاًنا غالية من حريتهم واستقرار عائالتهم.

7. إن قيمــة مــا جــرى يف انتخابــات جامعــة بريزيــت أن املجتمــع الفلســطيني تنّفــس 

ممثليــه  وأخــرج  النقــايب،  النشــاط  تاريــخ  يف  نزاهــة  األكــرث  االنتخابــات  هــذه  عــر 
الحقيقيني للعلن بعد حرمان الفلســطينيني من انتخاب ممثليهم يف كل امليادين 
التنفيذيــة والتريعيــة، رغــم كل إجــراءات االحتــالل العقابيــة ومضايقــات الســلطة 

الفلسطينية.
فبوركت األصوات التي رفعت الوطن بكم!

وبوركت الروح التي تدّفقت يف رشايني هذا الوطن النازف من جديد!

ميــارس بحقهــا مــن اعتقــال ومالحقــة وتهديــد مــن االحتــالل الصهيــوين 
وفريــق أوســلو، وهــذا مــا حــدث قبــل إجــراء االنتخابــات بيــوم واحــد عقب 
انتهــاء املناظــرة الطالبيــة بني الكتل املشــاركة يف انتخابات مجلس طلبة 
جامعة بريزيت وكانت املناظرة واقعية ورصيحة أشبه ما تكون تتحدث 
مبعركــة الراحــة السياســية وانتهــت بنتائج كانت متوقعــة باعتقال طلبة 

املجلس املرشح والفائز رغم أنف العدو وأعوانه.
بــني  الطالبيــة  بانتصارهــا يف االنتخابــات  ــا  فــوًزا منوذجيًّ الكتلــة   توجــت 
الكتــل يف الجامعــات وكانــت انتخابــات أمــام املــأل، بينــام توجــت كتلــة 
حــامس يف االنتخابــات النقابيــة والعامليــة حيــث تقدمــت بفــوز كاســح 
خــالل  املحامــني  بنقابــة  املقاعــد  وتقدمــت يف  املهندســني  نقابــة  يف 
االنتخابات التي أجريت هذا العام، كام ويأيت هذا النر الكبري للكتلة 
اإلســالمية ليؤكــد أن مــروع املقاومــة هــو نهــج التحريــر وإنهــاء االحتــالل 

ألرض الوطــن واندثــار فكــرة التعايــش والتطبيــع والتنســيق األمنــي وإثبــات 
عى كل محاوالت ســلطة أوســلو املناهضة للمقاومة يف أذهان شــعبنا؛ 
كل هذا الُغثاء باء بالفشــل الذريع كام ترجمته هذه االنتخابات الطالبية 
ذات الُبعد الســيايس، كتلة الوفاء للمقاومة هي جســم ممتد عى أرض 
الوطن والكتلة األكر واألحظى اهتامًما ألنها متثل قاعدة طالبية ونقابية 

وطنية وارث منهجي عى درب الشهداء.
 *ويف الختــام خالصــة القــول إن هــذه االنتخابــات متثــل اســتفتاء عاًمــا 
إلجــراء االنتخابــات العامــة املعطلــة وفــق قــرار بقانون يف إثــر حجج كاذبة، 
ويعتــر هــذا االســتفتاء رأي عــام واالنتخابــات حــق وطني وكالهام مطلب 

شعبي*
* يف بريزيــت اكتســح األقــوى واألنقــى واألطهر واألجــدر واألكفأ واألصدق 

واألجمل واألخرض.

آلــة الدمــار العســكرية ومواقفــه وأقوالــه التحريضيــة واالســتفزازية، فقد أوعز 
لجنوده باســتخدام القوة املفرطة بحق الفلســطينيني أينام كانوا وبكل أنواع 
القتاليــة، وقــد ســمح قبــل ذلــك ألي إرسائيــي يرغــب يف حمــل  األســلحة 
الســالح، ليدلــل بذلــك عــى عســكرة املجتمــع اإلرسائيــي وتعطشــه للدمــاء 

الفلسطينية.
االحتــالل يدعــي الدميقراطيــة وحريــة الــرأي وهــو بعيــد كل البعــد عــن ذلك، 
وإغــالق  عليهــم  واالعتــداء  واإلعالميــني  الصحفيــني  قتــل  بــني  الفــرق  فــام 
عرقلــة  محاولتــه  وبــني  أجهزتهــم،  ومصــادرة  وإذاعاتهــم  ومكاتبهــم  مقراتهــم 
حمــالت  وشــن  الكتلــة  منــارصي  باختطــاف  بريزيــت،  جامعــة  انتخابــات 
االعتقــاالت وتهديــد أهــايل الطــالب ملنعهم من املشــاركة يف االنتخابات؟! 
ا إن االحتالل ميارس سياسة  هذا يعني قتاًل لحرية الرأي والدميقراطية، حقًّ
تكميــم األفــواه لتجهيــل الفلســطينيني وعــدم إظهارهــم باملظهــر الحضــاري، 
بــل يعمــل عــى طمــس حريتهــم وقضيتهــم، فكــام حــارص غــزة ألكــرث مــن عقد 
ونصــف العقــد ومــا زال يفــرض حصاره ملعاقبة مليوين إنســان عى تجربتهم 
عــام  التريعيــة يف  االنتخابــات  حــامس يف  بانتخــاب حركــة  الدميقراطيــة 
٢٠٠٦، وعمل عى محاربة الحكومة محليا ودوليا بكل الوســائل واإلمكانات 
املتاحــة لديــه وكل مــن تآمــر معــه إلســقاطها، وهــا هــو اليــوم يعيــد الكــرة مــن 

تلســكوبية أطلــق النــار عــى أبــو عاقلة عى بعد نحو 190 مرا وقد 
يكون أصابها، األمر الذي ُعد بأنه محاولة لترئة الجندي اإلرسائيي 

القاتل، وإيهام العامل أن ما حدث مل يكن مقصودا.
قمــع  مــن  تبعهــا  ومــا  عاقلــة  أبــو  شــريين  الزميلــة  اغتيــال  جرميــة 
املشــاركني يف تشــييعها ومحاولــة منــع رفــع العلــم الفلســطيني يف 
جنازتهــا تثبــت مبــا ال يــدع مجــاال للشــك أننــا أمــام محتــل مجــرم وال 
يوجد لديه أدىن نية يف االمتثال للمطالبات الدولية التي تتصاعد 
يف وجهــه صبــاح مســاء تطالبــه بإجــراء تحقيــق شــفاف يف اغتيــال 
عــن  والتوقــف  عاقلــة  أبــو  شــريين  الفلســطينية  الصحافــة  فارســة 

استهداف الصحفيني.
مــن املفــروض أن تقــف دول العــامل واملنظــامت الحقوقيــة الدوليــة 
الصحافــة  بحريــة  وتنــادي  اإلنســان  بحقــوق  نهــار  ليــل  تتغنــى  التــي 
وقفــة جــادة ومســؤولة أمــام هذه االنتهــاكات اإلرسائيلية املمهنجة، 
وتعمل عى مساءلة االحتالل اإلرسائيي تجاه انتهاكاته وسياساته 

العنرية بحق الصحفيني الفلســطينيني ومحاســبة مرتكبي جرائم 
القتــل واالعتــداء عليهــم وتقدميهم ملحكمــة الجنايات الدولية بدال 
مــن االكتفــاء بالخــروج ببيانــات اإلدانــة التــي ال تســمن وال تغنــي مــن 

جوع.
    

الــراية الطالبية

كتلة الوفاء يف بريزيت تنترص لخيار المقاومة 

فوز الكتلة.. “ازرع خوًفا تحصد تحدًيا”

اغتيال الشهـــود.. 
سياسة االحتالل لتغييب الحقيقة

د. أسامة األشقر

هالل نّصار

د. أيمن أبو ناهية

أمني خالد بركة

جديــد يف الضفــة، لكــن رغــم كل املضايقــات واإلجــراءات األمنيــة وحمــالت 
الدميقراطيــة  التجربــة  إلفســاد  وأعوانــه  االحتــالل  يشــنها  التــي  الرهيــب 
للشــعب الفلســطيني، إال أن العمليــة االنتخابيــة متــت بنجــاح وبفــوز الكتلــة 
بأغلبية األصوات، وقد تم اعتامد التمثيل النسبي مبظهر حضاري مرف، 
قــد يكــون مقدمــة إلجــراء انتخابــات تريعيــة ورئاســية شــاملة للخــروج مــن 

مأزق االنقسام.
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غزة/ فلسطني: 
بحــث وكيــل وزارة العمــل م.إيهــاب الغصــني، 
فتــح آفــاق عمل جديــدة مع محمد نادر النوري 
قمــر الزمــان مديــر مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا 

مساء أمس.
ومثــن الغصــني الجهــود التي تبذلها املؤسســة 
يف سبيل دعم املشاريع املتنوعة التي ُتعنى 
بها الوزارة، مؤكًدا حرصه عىل أن تكون باكورة 
لفتــح آفــاق أعــال أخــرى وجديــدة مــن أهمهــا 
دعــم إعــادة إعــار مبنــى الــوزارة امُلدمــر بفعــل 
مشــاريع  دعــم  جانــب  إىل  األخــر،  العــدوان 

قطاع التدريب املهني واملشاريع الصغرة.
وزارة  بجهــود  الزمــان  قمــر  أشــاد  جهتــه،  مــن 
بينهــا  املوقعــة  إنجــاح املشــاريع  العمــل يف 
يف ســبيل دعــم الخريجــني واملهنيــني وتحقيق 

النتائج املرجوة منها.
يف  العمــل  وزارة  بــدأت  منفصــل،  خــر  ويف 
غــزة أمــس، توقيــع عقــود التشــغيل للمنقذيــن 
البحــري  اإلنقــاذ  مــروع  ضمــن  البحريــني 

“صيف آمن 2022”.
التشــغيل  لخدمــات  العــام  املديــر  وقــال 
بحــري  منقــذ   400 إن  بالــوزارة محمــد طبيــل، 
سيســتفيدون مــن املــروع بعقــد عمــل ميتــد 
ملــدة )5( أشــهر، موزعــني عــىل كل محافظــات 

قطاع غزة.
مــن  كريــم  بتمويــل  املــروع  أن  إىل  وأشــار 
غــزة،  يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة 

الحكــم  وزارة  لصالــح  العمــل  وزارة  وبتنفيــذ 
املحيل، بهدف تشــغيل املنقذين خالل فرتة 

االصطياف البحري لعام 2022.
وأشار طبيل، إىل أن املنقذين املسجلني يف 
املــروع خضعــوا ملعايــر ورشوط التشــغيل 
الخاصــة بــوزارة العمــل، إضافــة إىل اختبــارات 

نظرية وعملية الختيار األكرث كفاءة.
لخدمــات  العامــة  اإلدارة  وّقعــت  ذلــك،  إىل 
عقــود  أمــس،  العمــل،  وزارة  يف  التشــغيل، 

مروع تشغيل مسار الحكومي.
طبيــل  محمــد  للتشــغيل  العــام  املديــر  وأفــاد 
إىل أن املــروع يهــدف إىل تشــغيل العــال 

واملؤسســات  الــوزارات  يف  واملهنيــني 
الحكومية.

املــروع  مــن  سيســتفيد  أنــه  طبيــل  وأوضــح 
300 بــني عــال ومهنيــني، بعقــد عمــل ملــدة 

العمــل  متابعــة  لجنــة  مــن  وبتمويــل  أشــهر،   6
الــوزارات  الحتياجــات  وفًقــا  -غــزة،  الحكومــي 

واملؤسسات الحكومية.
متابعــة  ولجنــة  العمــل  وزارة  مواصلــة  وأكــد 
العمــل الحكومــي جهودهــا مــن أجــل التخفيــف 
مــن معانــاة ســكان قطــاع غــزة، والحــد مــن نســبة 
آمنــة  عمــل  فــرص  وتوفــر  املنتــرة،  البطالــة 

والئقة.

غزة/ رامي رمانة:
وزارة  يف  للمشــاريع  العــام  املديــر  أعلــن 
رامــي  م.  غــزة  قطــاع  يف  املحــيل  الحكــم 
لتطويــر  جديــدة  مشــاريع  طــرح  املــري، 
بقيمــة  القطــاع  شــوارع رئيســة وحيويــة يف 
إىل  مشــًرا  أمريــي،  دوالر  مليــون   )2.4(

مشــاريع أخــرى مقــرتح تنفيذهــا بقيمة )9( 
ماليني دوالر أمريي.

وقال املري لصحيفة “فلســطني” أمس: 
مــع  وبالتعــاون  املحــيل  الحكــم  وزارة  إن 
وزارة األشــغال العامــة، طرحــت عطــاًء أمــام 
الــركات املحليــة لتنفيــذ مــروع تطويــر 
شارع رقم )41( يف خانيونس جنوب قطاع 
غــزة، وعطــاًء لتنفيــذ مــروع تطويــر شــارع 

رقم )11( يف النصرات وسط قطاع غزة.
الحيويــني  املروعــني  أن  املــري  وبــني 
ممــوالن مــن لجنــة متابعــة العمــل الحكومي 
دوالر،  ألــف  و)200(  مليــون  بقيمــة  بغــزة 
مشــًرا إىل أن مدة تنفيذ كل مروع ســتة 

أشهر تقريًبا ما مل يطرأ أي تأخر.
عطاءيــن  طــرح  تــم  أنــه  املــري  وأضــاف 
لتنفيــذ  أحدهــا  آخريــن  ملروعــني 
يف  الواقــع  الجزائــر  شــارع  تطويــر  مــروع 
مدينة غزة والشوارع املتفرعة له، والعطاء 
الشــايل  الرئيــس  املدخــل  لتطويــر  اآلخــر 

لبلدة القرارة شال رشق خانيونس.
املروعــني،  أن  إىل  املــري  وأشــار 
للتنميــة  اإلســالمي  البنــك  مــن  متويلهــا 
-جــدة، بقيمــة مليــون و)200( ألــف دوالر، 
مبيًنا أن مدة تنفيذها ستة أشهر تقريًبا.
ويف الســياق، بني املدير العام للمشــاريع 
مــروع  يف  اإلنجــاز  نســبة  أن  الــوزارة  يف 
الحســيني  القــادر  عبــد  شــارع  تطويــر 

والشوارع املتفرعة سجلت )70%(.
وأوضــح أن املــروع املذكــور تنفــذه وزارة 
الحكم املحيل مع بلدية غزة، ومتوله دولة 

قطر بقيمة مليون و)800( ألف دوالر.
 55% إنجــاز  تــم  املــري: “كذلــك  وتابــع 
الوزيــر  خليــل  شــارع  تطويــر  مــروع  مــن 
أمــان  مؤسســة  مــن  املمــول  )اللبابيــدي(، 
فلسطني ماليزيا بقيمة )820( ألف دوالر.
املشــاريع  تلــك  أن  املــري  وأكــد 
ســيكون لهــا األثــر الكبــر يف تحســني تنقــل 
وتحســن  حيويــة  أماكــن  يف  املواطنــني 

الخدمات املقدمة لهم.
جملــة  املــري  اســتعرض  الســياق،  ويف 
التحتيــة  والبنيــة  الطــرق  مشــاريع  مــن 
املقــرتح تنفيذهــا الحًقــا مــن خــالل البنــك 
اإلســالمي للتنميــة والتــي ســتصل تكلفتهــا 

نحو 9 ماليني دوالر أمريي.

وقــال املــري ســيتم تنفيــذ مروع إنشــاء 
وتأهيــل محطــة تجميــع وترحيــل النفايــات 
دوالر  مليــون  بقيمــة  غــزة  مبدينــة  الصلبــة 

أمريي.
أيًضــا إنشــاء  أنــه مقــرتح  وأضــاف املــري 
وغــزة  جباليــا  بــني  العيــون  شــارع  وتأهيــل 
بقيمــة  الديــن  شــارع صــالح  إىل  والواصــل 

مليوين دوالر.
-حســب  أيًضــا  املقرتحــة  املشــاريع  ومــن 
بلديــة  مدخــل  وتأهيــل  تطويــر  املــري- 
املغراقة بقيمة )300( ألف دوالر، وتأهيل 
طريــق الطيــب الــزواري الواصــل بــني بيــت 
الهيــا وجباليــا شــال القطــاع بقيمــة مليــون 
طــرق  تطويــر  إىل  إضافــة  أمريــي،  دوالر 
نصــف  بقيمــة  املصــدر  لبلديــة  صناعيــة 
مليون دوالر أمريي، وتطوير طرق داخلية 
لبلديــة وادي الســلقا بقيمــة نصــف مليــون 

دوالر أمريي كذلك.
املشــاريع  قامئــة  أن  املــري  وبــني 
املقرتحــة تضــم أيًضا تطويــر البنية التحتية 
عبــد  لجــال  الرابطــة  املدينــة  مركــز  يف 
النــارص يف خانيونــس بقيمــة مليــون دوالر 
أمريــي، وتطويــر وإعــادة تأهيــل شــارع أبــو 
بكــر الصديــق يف رفــح جنــوب القطــاع بقيــة 

مليون دوالر أمريي.

غزة/ رامي رمانة:
واملــدن  االســتثار  تشــجيع  هيئــة  يف  الرتويــج  مديــر  أعلــن 
الصناعيــة، بــالل أبــو شــنب، أن لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي 
ــا بقيمــة )370( ألــف شــيقل لرنامــج متويل  أقــرت مبلًغــا إضافيًّ
 )1300( مولــت  الهيئــة  أن  إىل  مشــًرا  الصغــرة،  املشــاريع 
مــروع بقيمــة )7( ماليــني دوالر منــذ انطــالق الرنامج يف عام 
الصناعيــة  االســتثار واملــدن  2008. وكانــت هيئــة تشــجيع 

يف غزة، أعلنت أخًرا بدء اســتقبال طلبات متويل املشــاريع 
اســتقبال  ينتهــي  أن  عــىل  الحســن  القــرض  بنظــام  الصغــرة 

الطلبات يف 31 الشهر الجاري.
وأوضح أبو شنب لصحيفة “فلسطني” أمس، أن هيئة تشجيع 
االســتثار واملــدن الصناعيــة تفتــح بــاب التســجيل لالســتفادة 
القــروض الحســنة كل ثالثــة أشــهر، وتكــون مــدة اإلعــالن  مــن 
عمليــة  أن  إىل  مشــًرا  أســبوعني،  نحــو  الطلبــات  الســتقبال 

تقديم الطلبات أصبحت إلكرتونًيا عر موقع الهيئة.
وبــني أبــو شــنب أن نوعيــة املشــاريع املســتهدفة مــن برنامــج 

اســتثناء  إىل  مشــًرا  وخدماتيــة،  وزراعيــة  صناعيــة  التمويــل، 
املشــاريع التجاريــة ألن الهــدف مــن برنامــج القــروض الحســنة، 
تشغيل األيدي العاملة املتعطلة وتوفر فرص عمل لخريجي 

الجامعات.
وأشار أبو شنب إىل أن متويل الهيئة للمشاريع املقدمة يبدأ 

من ألف دوالر إىل 20 ألف دوالر.
وأوضــح أبــو شــنب أن فــرتة تســديد املبالغ التــي تقل عن )10( 
عــىل  الحاصلــة  واملشــاريع  شــهرًيا،  دفعــة   )36( دوالر  آالف 
متويــل بـــ)15( ألــف دوالر فــرتة تســديدها )50( دفعــة شــهرًيا، 
واملشــاريع التــي تحصــل عــىل متويــل )20( ألــف دوالر فــرتة 

تسديدها )60( دفعة شهرًيا.
وأشــار إىل أن جميــع طلبــات التمويــل امُلقدمــة وينطبــق عليهــا 
يتــم  املطلوبــة،  األوراق  كل  وتقــدم  امُلعلنــة  التمويــل  رشوط 

زيارتها ميدانًيا قبل املوافقة عىل قرار التمويل.
مــن  سلســلة  بعــد  تكــون  التمويــل  عــىل  املوافقــة  أن  وأكــد 
اإلجــراءات للتأكــد مــن جــدوى املروع ودراســة فرص نجاحه، 

موضحا أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية عىل أماكن املشــاريع 
القامئــة أو األماكــن املقرتحــة لتنفيــذ املشــاريع الجديــدة، ثــم 
بــني املتقــدم  بالتعــاون  للمــروع  إعــداد دراســة جــدوى  يتــم 

بطلب متويل وطواقم الهيئة
وقــال أبــو شــنب إن الهيئــة قدمــت متويــاًل قيمتــه )7( ماليــني 
دوالر لنحــو )1300( مــروع منــذ بدايــة عمــل برنامــج متويــل 
املشاريع الصغرة، مشًرا إىل أن )%45( من املشاريع التي 
اســتفادت مــن الرنامــج خدماتيــة، )%27( مشــاريع صناعيــة، 
و)%14( مشاريع زراعية، و)%13.5( مشاريع تجارية.ولفت 
إىل أن )%13( من إجايل املشاريع كانت للعنر النسايئ، 
االحتياجــات  ذوي  أمــام  املجــال  تتيــح  الهيئــة  أن  إىل  منبًهــا 
لديهــم  مــادام  ملشــاريعهم  متويــل  عــىل  للحصــول  الخاصــة 

القدرة عىل إدارتها.
وأشار إىل أن الوضع االقتصادي يف قطاع غزة يتطلب من كل 
الجهــات الرســمية واألهليــة والقطــاع الخــاص تقديــم برامــج مــن 

شأنها أن تخفف من العبء االقتصادي.

موسكو/ وكاالت: 
أفــاد ألكســندر نوفــاك نائــب رئيــس الــوزراء الــرويس 
أمــس، بــأن نحــو نصــف العمــالء األجانــب لــدى رشكــة 
فالدميــر  الــرويس  الرئيــس  لطلــب  أذعنــوا  غازبــروم 

بوتني بفتح حسابات لدى مرف “غازبروم بنك”.
يــأيت التحــول يف اإلجــراءات عقــب طلــب من جانب 
بوتــني يف مــارس/آذار املــايض بأنــه يجــب أن يفتــح 
والعملــة  بالروبــل  حســابات  األجانــب  املشــرتون 
الغــاز  مدفوعــات  لتســديد  البنــك  يف  األجنبيــة 

الطبيعي.
هــذا  فعــل  أن  مــن  تخــى  األوروبيــة  الــركات  لكــن 
قــد يتســبب يف انتهــاك العقوبــات املفروضــة عــىل 

روسيا بعد حربها عىل أوكرانيا.
“أعتقــد  مبوســكو  فعاليــة  يف  أمــس،  نوفــاك،  وقــال 
غازبــروم  مــع  عقــود  لديهــا  54 رشكــة  نحــو  لدينــا  أن 
نحــو  لــدي،  التــي  البيانــات  إكسبورت..وبحســب 
نصفهــم فتحــوا بالفعــل حســابات خاصــة يف مرفنــا 

املعتمد، حسابات بالعملة األجنبية والروبل”.
ومل يعلــن نوفــاك -وهــو أيضــا كبــر مســؤويل الطاقــة 

التــي  الــدول  أو  الــركات  أســاء  عــن  روســيا-  يف 
إن  بالقــول  مكتفيــا  الجديــدة،  الدفــع  آلليــة  أذعنــت 
بعــض أهــم عمــالء غازبــروم إما دفعوا مثن الشــحنات 
أو عىل استعداد بالفعل للدفع يف الوقت املحدد، 

متجنبني قطع اإلمداد.
يف غضــون ذلــك، يتجــه الروبــل إىل تســجيل أعــىل 
مســتوى يف 5 أعــوام مقابــل اليــورو مــع ســعي بعــض 
موســكو  مطلــب  لتلبيــة  أوروبــا  يف  الغــاز  مشــرتي 
للدفــع بالعملــة الروســية، كــا ارتفــع الروبــل الــرويس 
أمام الدوالر أيضا قرب أعىل مستوى يف 30 شهرا.
وزادت العملــة الروســية بنســبة %3.6 إىل 62.42 
روبال مقابل الدوالر األمريك، خالل تعامالت اليوم 
الخميس.كا صعدت مقابل اليورو بنسبة %3 عند 
65.67 روبال، بعدما وصلت إىل 64.97 روبال يف 

وقت سابق من التعامالت.
أمــس  مــن  أول  التــداول  جلســة  أنهــى  الروبــل  وكان 
مرتفعا %0.24 أمام العملة الخرضاء إىل 63.445 

روبال.
رأس  أيضــا ضوابــط  الــرويس  الروبــل  ارتفــاع  ويدعــم 

املــال، فضــال عــن اقــرتاب مواعيــد ســداد الرضائــب 
العمــالت  مــن  إضافيــا  تحويــال  عــادًة  تتطلــب  التــي 
األجنبيــة إىل الروبــل للوفــاء بااللتزامــات املحليــة مــن 

قبل الركات الروسية التي تعتمد عىل التصدير.
وأصبــح الروبــل العملــة األفضــل أداء هــذا العــام عــىل 
الرغــم مــن أزمــة اقتصاديــة حــادة، مــع حصولــه بشــكل 
يف  روســيا  فرضتهــا  قيــود  مــن  دعــم  عــىل  مصطنــع 
أواخــر فراير/شــباط لحايــة قطاعهــا املــايل بعــد أن 

أرسلت عرات اآلالف من الجنود إىل أوكرانيا.
مــن جهتهــا، قالــت وزيــرة الخزانــة األمركيــة جانيــت 
تصــادر  بــأن  يســمح  ال  األمــريك  القانــون  إن  يلــني 
املركــزي  للبنــك  مجمــدة  أصــواًل  املتحــدة  الواليــات 
الرويس للمساعدة يف إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء 

الحرب.
جــاء هــذا قبيــل انعقــاد اجتاع لــوزراء مالية مجموعة 
الــدول الصناعيــة الســبع الكــرى يف أملانيــا، أشــارت 
 300 نحــو  جمــدوا  وحلفاءهــا  واشــنطن  أن  إىل  فيــه 

مليار دوالر من أصول البنك املركزي الرويس.
وتبحــث مجموعــة الســبع ســبل متويــل إعــادة إعــار 

أوكرانيا وما إذا كان ميكن استخدام األصول الروسية 
املجمدة.

وقالت الوزيرة األمركية إن بالدها تتطلع لي تسهم 
روسيا يف دفع جزء من مثن تكلفة إعادة اإلعار.

وأظهرت بيانات اقتصادية رســمية يف روســيا أن منو 
اقتصاد البالد تباطأ يف الربع األول من العام الجاري 

عىل أساس سنوي.
وقالت هيئة اإلحصاء االتحادية الروسية “روستات” 
إن إجــايل الناتــج املحــيل ســجل منــوا %3.5 بعــد 

صعوده %5 يف الربع األخر من العام املايض.
هــو  األول  الربــع  يف  النمــو  يكــون  أن  خــراء  ويتوقــع 
األخر لالقتصاد الرويس هذا العام، بعد ترضره من 

العقوبات الغربية بسبب الحرب عىل أوكرانيا.
ماكســيم  الــرويس  الرئــايس  املستشــار  قــال  كــا 
أوريشــكني، أمــس، إن االقتصــاد الــرويس ســينكمش 
مبا ال يزيد عىل %5 هذا العام مقدما توقعات أكرث 

تفاؤال من تلك التي قدمتها وزارة االقتصاد.
وتوقعــت وزارة االقتصــاد الروســية هــذا األســبوع أن 

ينكمش االقتصاد مبعدل %7.8 يف 2022.

وكانت قد قالت يف وقت سابق إنها تتوقع انكاشا 
بأكرث من %12، وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكر 

انكاش منذ انهيار االتحاد السوفيايت.
مــن جانبــه، أفــاد تحليــل ملجموعــة ســيتي األمركيــة 
للخدمات املالية بأن الحرب األوكرانية تكلف روسيا 

نحو 250 إىل 300 مليون دوالر يوميا.
ونقلــت وكالــة “بلومبــرغ” لألنبــاء عــن املحلــل إيفان 
تخــاكاروف يف مجموعــة ســيتي قولــه يف تقريــر إن 
بســبب  روســيا  تكبدتهــا  التــي  اإلضافيــة  التكاليــف 
العمليــات العســكرية بلغــت قرابــة 594 مليــار روبــل 

)9.6 مليارات دوالر(.

يف  لروســيا  الدفاعــي  اإلنفــاق  بلــغ  للتقريــر،  ووفقــا 
أبريل/نيســان  إىل  الثــاين  يناير/كانــون  مــن  الفــرتة 
مقارنــة  روبــل،  مليــار   1679.8 إجــايل   2022

الفــرتة  يف  املتوســط  يف  روبــل  مليــار  بـــ1085.5 
نفسها يف األعوام من 2019 إىل2021.

مــن   18.4% إىل  الدفاعــي  اإلنفــاق  حجــم  ووصــل 
العــام  هــذا  اآلن  حتــى  االتحــادي  اإلنفــاق  إجــايل 

مقابل %16.1 يف عام 2021.

زراعة شمال غزة تنفذ 
عدة جوالت ميدانية 

على مزارعي اللوزيات
شال غزة/ فلسطني: 

وخدمــات  اإلرشــاد  دائــرة  يف  الشــجرية  البســتنة  قســم  نفــذ 
ميدانيــة  جــوالت  عــدة  أمــس،  الشــال  مبحافظــة  املزارعــني 

إرشادية عىل مزارعي اللوزيات.
أهــم  إىل  املزارعــني  إرشــاد  امليدانيــة  الجــوالت  وتخلــل 
العمليــات الزراعيــة مــن أهمها االهتام بالتســميد البوتايس، 
ومكافحــة “ذبابــة الفاكهــة” للحصــول عــىل إنتــاج وفــر وجــودة 

عالية.
يذكــر أن مســاحة اللوزيــات يف محافظــة الشــال تقــدر بـ900 

دونم منها 600 دونم منتجة وباقي املساحة غر منتجة.
من جهة أخرى، نفذت دائرة اإلرشاد وخدمات املزارعني يف 
املحافظــة الوســطى جــوالت ميدانيــة عــىل مزارعــي الخضــار 
املكشــوفة يف املحافظــة، وذلــك بهــدف متابعــة املارســات 

الزراعية السليمة يف الحقل املكشوف.
وخالل الجوالت تم تقديم التوصيات واإلرشادات للمزارعني 
وااللتــزام  الكيميائيــة  املبيــدات  اســتخدام  مــن  للحــد  وذلــك 
بفــرتة األمــان عنــد اســتخدامها لضــان الحصــول عــىل منتــج 

آمن وذي جودة عالية.

“أونروا” تعلن موعد 
توزيع الدورة الثانية 

من المساعدات 
الغذائية
غزة/ فلسطني: 

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
موعــد  أمــس،  “أونــروا”  الفلســطينيني 
لتوزيــع  الثانيــة  الــدورة  يف  البــدء 
“الكابونــات”  الغذائيــة  املســاعدات 

يف جميع محافظات قطاع غزة.
بعــد  ســتبدأ  إنهــا  الوكالــة  وقالــت 
املســاعدات  توزيــع  يف  األحــد،  غــٍد 
عــام  مــن  الثانيــة  للــدورة  الغذائيــة 
2022، إذ سيســتفيد من هذه الدورة 

1,141,775 الجئ يف قطاع غزة.

يف  مزمًنــا  عجــًزا  “أونــروا”  وتواجــه 
لتقديــم  جهودهــا  يقــوض  التمويــل 
الدعــم اإلنســاين والتنميــة البرية من 
جــراء تراجــع الدعــم العــريب لهــا، ودعم 
بعض الدول األوروبية، ما أثر حتى يف 

دفع رواتب موظفيها.

العملة الروسية ترتفع

موسكو: نصف عمالء غازبروم فتحوا حسابات بالروبل

بدء استقبال طلبات جديدة

أبو شنب لـ”فلسطين”: العمل الحكومي أقرت
 370 ألف شيقل لتمويل المشــاريع الصغيــــرة

الحكــــم المحلـي: طــرح مشاريع 
جديـــدة لتطوير شـــوارع بغـــزة 

بقيمــــــــة )2.4( مليــــــــــون دوالر

العمل ُتوقع عقود تشغيل “اإلنقاذ البحري” و”مسار الحكومي”

الغصيــــن يبحــــــث فتـــــــــح آفـــاق 
عمل جديدة مع أحباء غزة ماليزيا
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عامن/ وكاالت: 
الثــاين،  اللــه  عبــد  األردين،  العاهــل  أعلــن 
وتحــركات  إقامــة  عــى  قيــود  فــرض  أمــس، 

واتصاالت أخيه األمري حمزة.
وأشــار الديوان املليك الهاشــمي يف بيان، 
إىل صــدور إرادة ملكيــة ســامية باملوافقــة 
عــى توصيــة املجلــس املشــّكل مبوجــب 
اتصــاالت  بتقييــد  املالكــة،  األرسة  قانــون 
والتــي  وتحركاتــه،  وإقامتــه  حمــزة  األمــري 
الثــاين،  عبداللــه  للملــك  املجلــس  رفعهــا 

23 كانون األول/ديسمرب املايض.

 ووجــه امللــك عبــد اللــه الثــاين، رســالة إىل 
الشــعب األردين، جاء فيها "ســيبقى حمزة 
العائلــة،  مجلــس  بقــرار  التزامــًا  قــره  يف 
ولضــامن عــدم تكــرار أي مــن ترفاتــه غــري 
املســؤولة، والتي إن تكررت ســيتم التعامل 

معها".
وقــال العاهــل األردن يف الرســالة "ســنوّفر 
العيــش  لضــامن  يحتاجــه  مــا  كل  لحمــزة 
الالئق، لكنه لن يحصل عى املساحة التي 

امللــك،  عــم  الحســن،  األمــري  وتدخــل   
الحتــواء الخــالف داخــل األرسة الهاشــمية، 
حيث أسفر هذا املسعى عن توقيع األمري 

حمزة رسالة أعلن فيها الوالء للملك.
التواصــل  وســائل  عــى  حســابات  لكــن 
االجتامعــي قالــت إنه تــم وضع األمري حمزة 
تحــت اإلقامــة الجربيــة، وآنــذاك بــات وســم 
يف  تــداوال  األكــر  حمــزة؟"  األمــري  "أيــن 

األردن.

كان يســتغلها لإلســاءة للوطــن ومؤسســاته 
وأرستــه، ومحاولــة تعريــض اســتقرار األردن 

للخطر".
وأعلنت السلطات األردنية، يف 4 نيسان/
أظهــرت  "التحقيقــات  أن   ،2021 أبريــل 
غــري  األخ  عامــا(،   42( حمــزة  األمــري  تــورط 
الشــقيق للملــك، مــع جهــات خارجيــة، يف 
وتجييــش  البــالد،  أمــن  لزعزعــة  محــاوالت 

املواطنني ضد الدولة".

 والحقــا، أعلــن امللــك، يف رســالة مكتوبــة 
للشــعب األردين، أن األمــري حمــزة يف بيتــه 

مع أرسته وتحت رعايته.
وأصدر الديوان املليك الهاشمي األردين، 
أعلــن  بيانــا  املــايض،  آذار/مــارس   8 يف 
رســالة  الثــاين  عبداللــه  امللــك  تلقــي  فيــه 
"اعتــذر  الحســني،  بــن  حمــزة  األمــري  مــن 
فيهــا مــن العاهــل األردين واألرسة املالكــة، 
ومــن الشــعب األردين"، عــام يعــرف محليــا 

بـ"قضية الفتنة".
"األمــري  أن  الهاشــمي إىل  الديــوان  أشــار  و 
آذار/ يف  األردين،  العاهــل  التقــى  حمــزة 

األمــري  طلــب  عــى  املايض،بنــاء  مــارس 
حمــزة، وبحضــور األمــري فيصــل بن الحســني 

واألمري عيل بن الحسني".
املــايض،  نيســان/أبريل  شــهر  ومطلــع 
أعلــن حمــزة بــن الحســني األخ غــري الشــقيق 
للملــك األردين عبداللــه الثــاين، تخليه عن 
لقــب "أمــري"، يف بيــان نــره عــى حســابه 

الرسمي يف موقع "تويرت".

موسكو-كييف/ وكاالت: 
قالت وزارة الدفاع الروســية، أمس، إن 1730 جنديا 
أوكرانيــا استســلموا منــذ االثنــني املــايض يف مجّمــع 
ماريوبــول  مدينــة  املحــارص يف  للصلــب  آزوفســتال 
اســتعدادها  كييــف  أكــدت  حــني  يف  الســاحلية، 
الوســائل  بــكل  التــي تحتلهــا روســيا  لتحريــر أراضيهــا 

املمكنة.
أكــر  أن  املــايض  األســبوع  أكــدت  أوكرانيــا  وكانــت 
جريــح،   600 بينهــم  مــن  أوكــراين،  جنــدي  ألــف  مــن 
موجــودون يف هــذا املجمــع الضخــم الــذي يعــد آخــر 
التــي  القــوات الروســية يف املدينــة  معقــل ملقاومــة 

دمرتها املعارك.
الجنــود  يظهــر  فيديــو  مقطــع  الــوزارة  ونــرت 
املستســلمني وهــم يخرجــون مــن املصنــع، بعضهــم 
مصــاب بجــروح وآخــرون يســتخدمون عــكازات. وكان 

الجنود الروس يفتشون حقائبهم عند مغادرتهم.
وأشارت إىل أن الجنود املصابني ُنقلوا إىل مستشفى 

يف منطقة تسيطر عليها روسيا رشقي أوكرانيا.
تبــادل  عمليــات  إىل  ستســعى  إنهــا  أوكرانيــا  وقالــت 
يف  استســلموا  الذيــن  املقاتلــني  تشــمل  أرسى 
آزوفســتال، لكن موســكو مل تقدم إجابة نهائية بشــأن 

ذلك.
موتوزاينيــك  أولكســندر  العســكري  املتحــدث  وأكــد 
-يف مؤمتــر صحفــي- أن "الدولــة تبــذل ما يف وســعها 

إلنقاذ جنودنا".
وأوردت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة بشأن عدد 

الجنود الذين سلموا أنفسهم للقوات الروسية.
الجيــش  إن  األوكرانيــة  العامــة  األركان  هيئــة  وقالــت 
الــرويس يركــز جهــوده "عــى محــارصة وحداتنــا قــرب 

آزوفستال" بقصف مدفعي ورضبات جوية.
ويف شــوارع كييــف، حيــا الســكان "الرجــال الخارقــني" 
الذيــن يقاتلــون يف هــذا املصنــع؛ فقــال أندريــه )37 

عاما( لقد "حققوا املستحيل".
وماريوبول هي أكرب مدينة تسيطر عليها روسيا حتى 
اآلن منــذ بــدء الحــرب عــى أوكرانيــا يف 24 فربايــر/

شباط املايض.
ومــن شــأن الســيطرة الكاملــة عــى ماريوبــول الواقعــة 
لروســيا  كبــريا  تقدمــا  تشــكل  أن  آزوف  بحــر  عــى 
يف  القــرم  جزيــرة  شــبه  بــني  بــرا  بالربــط  لهــا  فتســمح 
الجنوب التي ضمتها موســكو عام 2014 وبني أجزاء 
مــن منطقــة دونبــاس يف الرق يســيطر عليها موالون 

لورسيا.
وقال مسؤول أمرييك طلب عدم الكشف عن اسمه: 
إن "مســؤولني روســا يقرون بأن قوات روســية ترتكب 
رضب  يشــمل  مبــا  املدينــة،  يف  خطــرة  مامرســات 
الكهربــايئ  بالتيــار  وصعقهــم  املدينــة  يف  مســؤولني 
حــرروا  أنهــم  تأكديهــم  مــع  مســاكن  ينهبــون  وهــم 

ماريوبول الناطقة بالروسية".

هــذه  أن  مــن  يقلقــون  الــروس  "املســؤولون  وأضــاف 
املامرســات قد تحض ســكان ماريوبول عى مقاومة 

االحتالل الرويس أكر".
أجنبيــة  وهيئــات  األوكرانيــة  الســلطات  وتجــرى 

تحقيقــات بشــأن اتهامــات بارتــكاب القــوات الروســية 
الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  وأرســلت  حــرب.  جرائــم 
مهمــة  أكــرب  يف  أوكرانيــا  إىل  وخبــريا  محققــا   42

ميدانية لها. وقالت املدعية العامة األوكرانية إيرينا 

فينيديكتوفــا نهايــة أبريل/نيســان املــايض إن "أكــر 
من 800" جرمية حرب مفرتضة ُحددت يف أوكرانيا.
مــن جهــة أخــرى، وواصلــت القوات الروســية هجومها 
مــن  مزيــد  عــى  لالســتيالء  محاولــة  يف  الرئيــي 

األرايض يف منطقة دونباس رشقي أوكرانيا.
وقالت هيئة األركان العامة األوكرانية يف بيان أمس: 
إن هجــامت روســيا تركــزت عــى منطقــة دونيتســك. 
وتكبدت القوات الروســية "خســائر كبرية" يف محيط 

سلوفيانسك شاميل دونيتسك.
رومــان  الروســية،  كورســك  منطقــة  حاكــم  وقــال 
قريــة  قصفــت  األوكرانيــة  القــوات  إن  ســتاروفويت، 
فجــر  روســيا  غــريب  الواقعــة  املنطقــة  يف  حدوديــة 

أمس، مام أسفر عن مقتل مدين واحد عى األقل.
وأكد سريهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك رشقي 
أوكرانيــا -عــرب تليغــرام- مقتــل 4 أشــخاص وإصابــة 3 
يف قصــف ملدينــة سيفريودونيتســك، وحــث النــاس 

عى االحتامء لو قرروا عدم املغادرة.
الرئــايس  أريســتوفيتش، املستشــار  أوليكــي  وقــال 
األوكراين، إن مقاتلني أوكرانيني نسفوا خطا للسكك 
الحديديــة أمــام قطــار مــدرع كان يقــل قــوات روســية 

يف مدينة ميليتوبول املحتلة جنويب أوكرانيا.
وأضــاف -يف مقطــع مصــور ُنر عى مواقع التواصل 
يفجــروا  مل  لكنهــم  املحاربــون،  "فعلهــا  االجتامعــي- 

القطار املدرع نفسه".

واشنطن/ وكاالت: 
عــن مصــادر  نقــال  أمــس،  شــبكة )يس.إن.إن(  ذكــرت 
العهــد  وويل  بايــدن  جــو  األمريــيك  الرئيــس  أن  عــدة 
الســعودي األمري محمد بن ســلامن قد يجتمعان ألول 

مرة يف أقرب وقت رمبا الشهر املقبل.
يجــرون  بايــدن  إدارة  مســؤويل  أن  التقريــر  وأضــاف 
محادثات مع الســعوديني بشــأن ترتيب لقاء شــخيص 
محتمل بينام يكون بايدن يف الخارج الشهر املقبل.

ومل يــرد البيــت األبيــض واملكتــب اإلعالمــي للحكومة 
السعودية عى الفور عى طلبني للتعليق.

وتوتــرت العالقــات بــني الواليات املتحدة والســعودية 
بســبب قــرارات بايــدن العــام املــايض تقليــص الدعــم 
األمريــيك للحملــة العســكرية التــي تقودها الســعودية 
يف اليمــن ونــر معلومــات مخابراتيــة تفيــد بــأن ويل 
وافــق  للمملكــة،  الفعــيل  الحاكــم  الســعودي،  العهــد 
عــى عمليــة للقبــض عــى الصحفــي جامل خاشــقجي 

أو قتله يف تركيا عام 2018.
ونفــت الحكومــة الســعودية أي تــورط لــويل العهــد يف 

مقتــل خاشــقجي. وُقتــل الصحفــي، الــذي كان مقيــام 
تنتقــد  رأي  أعمــدة  ويكتــب  املتحــدة  الواليــات  يف 
بوســت،  واشــنطن  صحيفــة  يف  ســلامن  بــن  محمــد 
وُقطعــت أوصالــه عــى يــد أشــخاص عــى صلــة بــويل 

العهد يف القنصلية السعودية بإسطنبول.
كــام توتــرت العالقــات بــني الواليــات املتحــدة وأكــرب 
ُمصــدر للنفــط يف العــامل بســبب جهــود بايــدن إلحياء 
والــذي   2015 عــام  املــربم  اإليــراين  النــووي  االتفــاق 
يقول حلفاء الواليات املتحدة يف الخليج إنه ال يحول 

دون امتالك طهران قنبلة ذرية.
وتحــاول واشــنطن أيضــا، دون جــدوى حتــى اآلن، إقناع 
الســعودية بضــخ مزيــد مــن النفــط مبــا يتجــاوز الزيــادة 
الصغــرية التــي اتفقــت عليهــا داخــل مجموعــة إنتــاج 
أوبــك+ لتعويــض الخســائر املحتملــة يف اإلمــدادات 
الروســية بعــد أن فــرض الغــرب عقوبــات عــى موســكو 

بسبب غزوها ألوكرانيا.
الــراع  يف  طــرف  ألي  االنحيــاز  الســعودية  وترفــض 

الرويس األوكراين.

صنعاء/ وكاالت: 
البحريــة  التجــارة  عمليــات  هيئــة  قالــت 
أمــس:  اإللكــرتوين  موقعهــا  عــى  الربيطانيــة 
إن ســفينة شــحن تعرضــت لهجــوم عــى بعــد 
34 ميــال بحريــا )63 كيلومــرتا( جنــوب غــريب 

التحقيقــات  أن  مضيفــة  باليمــن  الحديــدة 
جارية.

الخامــس  األســطول  باســم  متحــدث  وقــال 
بالبحرية األمريكية إن البحرية عى علم بوقوع 
ان يوجــه  لكــن دون  البحــر األحمــر  حــادث يف 

تهام الي طرف بالتورط يف الهجامت.
منــذ  نوعــه  مــن  األول  هــو  الهجــوم  أن  ويبــدو 
رسيــان الهدنــة بــني جامعــة الحــويث والحكومــة 

الرعية بدعم أممي ودويل.
الســنوات  اليمــن خــالل  الحوثيــون يف  وتــورط 
املاضيــة يف اســتهداف عــدد مــن الســفن يف 
البحر األحمر بذريعة أنها تقدم الدعم للجيش 

اليمني.
الحوثيــون  أفــرج  املــايض  ابريل/نيســان  ويف 
 3 عــن ســفينة شــحن إماراتيــة بعــد احتجازهــا 
أشــهر، وذلك إثر وســاطة عامنية و"بعد اتخاذ 

جميع اإلجراءات القانونية الالزمة".
ينايــر/ مــن  الثالــث  يف  الحوثيــون  وصــادر 

كانــون الثــاين ســفينة "روايب" التــي ترفــع علــم 
مقابــل  األحمــر  البحــر  جنــوب  يف  اإلمــارات 

مدينة الحديدة.
ومــن املنتظــر ان ينعكــس هــذا الهجــوم ســلبا 
عــى الجهــود االقليميــة والدولية للحفاظ عى 

هدنة هشة بني الحوثني والجيش اليمني.
ورغــم إعــالن الحوثيــني انهــم يدرســون متديــدا 
األمــم  فيهــا  تتوســط  التــي  للهدنــة  محتمــال 
املتحــدة واملقــّررة لفــرتة شــهرين لكــن التــورط 
العدائيــة  واالعــامل  االنتهــاكات  مــن  عــدد  يف 

من شأنه االرضار بالهدنة.
الحوثيــني  مــرارا  اليمنيــة  الحكومــة  واتهمــت 
مــن  عــدد  يف  انتهــاكات  يف  بالتــورط 
اليمنــي  الخارجيــة  وزيــر  ودعــا  املحافظــات 
املتحــدة  الواليــات  مبــارك  بــن  عــوض  احمــد 
بالضغــط عــى جامعة الحويث لفك "الحصار" 
املفــروض عــى مدينة تعز جنويب غرب البالد 

منذ أكر من 7 سنوات.
ويف 1 أبريل/نيسان املايض، أعلن املبعوث 

األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة 
أطــراف الــراع عــى هدنة ملدة شــهرين قابلة 
للتمديــد، بــدأت يف اليــوم التايل، مع ترحيب 
مــن التحالــف العــريب الــذي تقــوده الســعودية، 

والقوات الحكومية والحوثيني.
ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشــغيل الرحالت 
التجاريــة عــرب مطــار صنعــاء، وفتــح الطــرق يف 
 7 مدينــة تعــز التــي يحارصهــا الحوثيــون منــذ 

سنوات.
أمــام الرحــالت املدنيــة  ومطــار صنعــاء مغلــق 
/ أغســطس  منــذ  العــريب  التحالــف  قبــل  مــن 

آب 2016، بعــد اتهــام الحوثيــني باســتخدامه 
ألغراض عسكرية، األمر الذي تنفيه الجامعة.

والثالثــاء املــايض، دعــا غروندبــرغ إىل ضــامن 
متديد الهدنة وفتح طرق تعز.

ومنــذ أكــر مــن 7 ســنوات يشــهد اليمــن حربــا 
للحكومــة  املواليــة  القــوات  بــني  مســتمرة 
عســكري  بتحالــف  مدعومــة  الرعيــة، 
والحوثيــني  الســعودية،  الجــارة  تقــوده  عــريب 
املســيطرين عــى محافظــات، بينهــا العاصمــة 

صنعاء منذ سبتمرب /أيلول 2014.

واشنطن/ وكاالت: 
أثارت زلة لسان للرئيس األمرييك السابق 
جــورج بــوش االبن وصــف فيها غزو العراق 
بأنــه "وحــي وغــري مربر" يف إطار حديثه 
عــن الحــرب الروســية يف أوكرانيــا، ضحــك 
عــى  الغضــب  أشــعلت  لكنهــا  جمهــوره 
العــراق  يف  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 

والعامل العريب.
ويف عهــد بــوش االبــن عــام 2003، غــزت 
إىل  أّدى  مــا  العــراق،  املتحــدة  الواليــات 
ســقوط نظــام حــزب البعــث الحاكــم، لكــن 
الخطــوة فتحــت البــاب أمــام حقبــة داميــة 
يف تاريــخ البــالد، بلغــت ذروتهــا مع حرب 
لتنظيمــي  مســبوق  غــري  وصعــود  طائفيــة 

القاعدة والدولة.
تاريــخ  و2011،   2003 عامــي  وبــني 
قتــل  العــراق،  مــن  األمــرييك  االنســحاب 
أكــر مــن مئــة ألــف مــدين بحســب منظمــة 
خــر  حــني  يف   ،Iraq Body Count

األمريكيون 4500 شخص.
يف  مؤسســته  يف  نّظــم  حفــل  وخــالل 

تكساس مساء أول من أمس، تطّرق بوش 
للعملية العســكرية الروســية يف أوكرانيا. 
وقال يف خطابه "قرار رجل واحد أن يشّن 
ووحــّي  اإلطــالق  عــى  مــربر  غــري  غــزوًا 
عــى العــراق - أقصــد أوكرانيــا". وقوبلــت 
زّلــة اللســان هــذه بالضحــك مــن الجمهــور 

الذي كان متواجدًا يف الحفل.
عديــدة  عربيــة  إعــالم  وســائل  وتداولــت 
مواقــع  وعــى  املذكــور.  الفيديــو  مقطــع 
صحافيــون  عّلــق  االجتامعــي،  التواصــل 
العــريب  بالعــامل  مهتّمــون  وباحثــون 
عــى  مبشــاركته  وقامــوا  املقطــع  عــى 
اللبنــاين  الحقوقــي  واعتــرب  حســاباتهم. 
عمــر نشــابة يف تغريــدة أن "جــورج بــوش 
التقاريــر  كل  واختــر  بنفســه  قالهــا 
والتحقيقــات والكتب والخالصات وعرّف 
االمريكيــة.  االدارة  طبيعــة  واضــح  بشــكل 

شكرا بوش لالختصار".
الجنــايب  عمــر  العراقــي  اإلعالمــي  ورأى 
العــراق  أيضــًا أن "شــبح غــزو  يف تغريــدة 
وعقلــه  االبــن،  بــوش  يالحــق  وتدمــريه 

الباطــن يفضحــه عندمــا تفــوق عى لســانه 
ليؤكد األخري أن ما جرى يف العراق أبشع 

بألف مرة من الذي يجري يف أوكرانيا".
أو  كبــار  سياســيون  يعّلــق  مل  حــني  ويف 
سلطات البالد عى األمر، قابل العراقيون 
مبــرارة.  املوقــف  فيســبوك  موقــع  عــى 
وكتب املستخدم حمزة قيص "اآلن تبني 
الحــق مــن الباطل وإن غــزو العراق كابوس 
يعيش معك طول الحياة وتشــعر بعذاب 

الضمري".
جهتــه  مــن  الوســمي  عصــام  وكتــب 
وتكلمــت  وكذبــت  اآلن،  "صدقــت 
الســابق".  يف  العــراق  عــن  بتفاهــات 
وكتــب ناهــض التميمــي "ســتبقى جرميــة 
احتاللكــم للعــراق وتدمــريه كابــوس يــؤرق 
يــا  امليتــة  ضامئركــم  ويؤنــب  مضاجعكــم 

مجرمني".
للعــراق  الربيطــاين  األمــرييك  الغــزو  وبــدأ 
يف 20 آذار/مارس 2003، بعد اتهامات 
"أســلحة  بامتالكــه  حســني  صــّدام  لنظــام 

دمار شامل"، مل يتّم العثور عليها قط.

زلة لسان جورج بوش االبن عن 
الغزو "غير المبّرر" تغضب العراقيين

أول هجوم على سفينة قبالة الحديدة 
منــــذ سريـــان الهـدنــــة في اليمــــــن

بايدن وولي عهد السعودية قد 
يلتقيان للمرة األولى الشهر المقبل

فرض قيود على تحركات األمير حمزة واتصاالته في األردن

األمير حمزة األمير حمزة 

روسيـا تؤكـــد استســالم جنـــود أوكـــــــرانيين 
جــــدد من مجمــــع آزوفستـــــال في ماريوبـــول 

ناقلة تقل جنوًدا روًسا في أوكرانيا أمس       ) أ ف ب (



تذكــر لنــا آيــُة العنكبــوت ترتيًبــا عجيًبا يف ســياق 
الذيــن أهلكهــم اللــه مــن األمــم الســابقة بذنوبهم 
وحاشــيته  فرعــون  مشــهد  يف  لكــن  وتكذيبهــم، 
جــاء ذكــرُه وســًطا بعد قــارون وقبل هامان؛ يقول 
َوِفْرَعــْوَن  "َوَقــاُروَن  إّياهــم:  إهالكــه  عــن  تعــاىل 
تريــد  اآليــة  39[؛ كأّن  ]العنكبــوت:  َوَهاَمــاَن.." 
الذيــن  واملجرمــن  الظاملــن  إّن  لنــا:  تقــول  أن 
يتغّلبــون عــى رؤوس النــاس يطــرون بجناحــن 
يبقيانهــم عــى قيــد الدوام واالســتمرارية؛ وهام 
جناحــا االقتصــاد وإدارة الدولــة وسياســتها؛ فإذا 
ما أخذ أرباُب هذين الجناحن مبادرًة وقراًرا من 
عندّياتهــم هــوى الظــامُل، وُكرست رأُســه، وُأســلم 

للناس يرضبونه بالنعال ويؤاخونه أليب ِرغال.
َقــْوِم  ِمــن  "َكاَن  الــذي  بقــاروَن  أوال  الذكــُر  ويبــدأ 
تشــبُه  ثروُتــه  وكانــت  َعَلْيِهــْم"،  َفَبَغــى  ُمــوَس 
ومــع  التاريــخ،  مســتوى  عــى  الكــرى  تكــون  أن 
ذلــك مّلــا رأى مصالحــه االقتصاديــة تتعانــق مــع 
خدمــة فرعــون الــذي هــو عــدّو قومــه نّســق معــه 
ــا، ووطــئ آالم قومــه، ومل يباِلهــم بالــًة؛  اقتصاديًّ
فهو مع أهله والفقراء كاشــح ممِســٌك مغرور، ال 
ــا ُأوِتيُتــُه َعــَى ِعْلــٍم ِعنِدي"؛ حتى  َ يحفــظ إاّل "إِنَّ
يــوارَي عــورة نذالتــه، ويســر مبــا يســّميه منطًقــا 
مصــدر  هــو  املقابــل  ويف  الإنســانيته،  حقيقــَة 
احتيــاط مــايّل لفرعــوَن الــذي لــو ســأله مــن مالــه 
مــا ســأل، فلــن يتــواىن ولــن يــرّدد، بــل إن فرعــون 
الــذي كان يســتهدف رؤوس األمــوال بــل أمــوال 
بنــي إرسائيــل أغــى الطرف عن الــراء الفاحش 
لقارون مّلا ضمن أنه لن يعود بالخر عى قومه، 
نعــال  أحــُد  لكنــه  ُهوّيتــه،  خانــة  يف  منهــم  فهــو 

فرعون يف حقيقته.
أّمــا هامــان مهنــدس البنــاء والسياســة يف دولــة 
للتقاريــر  األوَل  املصــدَر  كان  فقــد  فرعــون؛ 
التــي تصــل فرعــون للنــاس، وكان ال يصــل أحــٌد 
عــى  الدولــُة  فكأّنــه  لــه،  ســمح  إذا  إال  للفرعــون 
لفرعــون  البنــاء  مشــاريع  تــوىّل  ولقــد  الحقيقــة! 
مــا زاد ثقتــه بــه حتــى أوصلــه غــروره إىل أن قــال: 
َعــيِّ أَْبُلــُغ اأْلَْســَباَب"  ًحــا لَّ "َيــا َهاَمــاُن اْبــِن يِل َصْ
]غافــر: 36[؛ يريــد بــه أن يّطلــع إىل إلــه مــوس 
ه هامانــه  ا لــه. وكان ميــدُّ ــه نــدًّ عليــه الســالم! يظنُّ
بالغــّي دومــا ال ُيقــِر، لدرجــة أّن اللــه جعلــه يف 
ا  ِكّفــٍة واحــدٍة مــع فرعــوَن يف درجــٍة عظيمــٍة جــدًّ
من الخطيئة تعادل خطايا جنودهام؛ انظر لقوله 
التخصيــص  )عــى  َوَهاَمــاَن  ِفْرَعــْوَن  "إِنَّ  تعــاىل 
والتفظيع( َوُجُنوَدُهاَم )عى التعميم والتشنيع( 
َكاُنــوا َخاِطِئــَن" ]القصــص: 8[، وقــد جــاء ذكــُر 
الجنود عى التبعّية؛ ألّن غرفة القيادة املركزية 
)فرعــون رأًســا، وقــارون للاملّيــة، وهامان لشــؤون 
الدولــة( هــي التــي كانــت تســوقهم مــن بطونهــم 

وتغسل لهم أدمغتهم لتضمن والءهم.
ونعــود قليــاًل إىل قــاروَن الذي بــدأ الله بإهالكه؛ 
"َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَرَْض" ]القصص: 81[، أّما 
فرعــون وهامــان فقــد أكلتهــام ميــاه البحر فغرقا، 
وكأّن يف اآليــة إشــارًة أّن االســتنزاَف املــايّل إذا 
أو  محتــلٍّ  لــدى  ه  أشــدَّ وصــل  حتــى  حجمــه  زاد 
ظــامل متجــّر فإنــه لن يســتطيَع البقــاء يف مكانه، 
يبقــى  ال  ألنــه  يهــرب؛  وإّمــا  ويكَنــس  يــزول  فإّمــا 
إال مــع مصالحــه وجشــعه، فاســتيقاظ الشــعوب 
منــه  للخــالص  وتحّركهــا  خســفه،  مــدارج  أول 
يدنيهــا مــن تحّررهــا، واصطدامهــا بــه وتســجيلها 
بــأن  كفيــٌل  القاضيــة  بالرضبــة  ال  بالنقــاط  الفــوز 

يــرّد نقــاء البلــد ومصــره إىل 
اســتقرار يدوم بتوافق أهله 

وانتامئهم.

ثاليثُّ اإلجرام ثاليثُّ اإلجرام 
السلطوّي!السلطوّي!

د. محمد علي عوض
أستاذ الحديث الشريف

كيف تحافظون عىل جهاز املناعة؟ كيف تحافظون عىل جهاز املناعة؟ 
هذه املواد الغذائية رضوريةهذه املواد الغذائية رضورية

لندن/ وكاالت:
قــد يــؤدي العديد من عاداتنا الغذائية، إلــى تقليل قوة جهازنا المناعي، 
الذي يعتبر خط الدفاع األول للجسم، فما هي عادات األكل التي يجب 

علينا تجنبها من أجل نظام مناعي أكثر صحة؟
يمكــن لتنــاول الكثيــر من األطعمــة والمشــروبات الســكرية، كالحلويات 
والمشــروبات الغازيــة والعصائــر المحــاة، أن يكــون له تأثيٌر ســلبٌي على 

جهاز المناعة، فالنظام الغذائي الغني بالســكريات، يمكن أن يؤدي إلى 
زيادة الِحمل على الجهاز المناعي، وبالتالي زيادة االلتهابات في الجسم.
ترتبــط هــذه االلتهابــات بعدد من األمراض المزمنــة، بما في ذلك مرض 
السكري وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل 

الروماتويدي. 

ووجــدت دراســة أمركيــة للتغذيــة الرسيريــة، أن تنــاول 100 غــرام 
مــن الســكر بعــد صيــام ليلــة واحــدة، أدى إىل خفــض قــدرة الخاليــا 
املناعية يف الجسم عى مقاومة البكتريا ملدة تصل إىل خمس 
ساعات. وتويص جمعية القلب األمركية، بالحد من تناول السكر 

مبا ال يزيد عى 25 غراًما للنساء، و36 غراًما للرجال يومًيا.
مــن  املصنوعــة  املصنعــة  األطعمــة  تنــاول  يف  واملبالغــة 
ومعــززات  واملســتحلبات،  واملثبتــات  املكــررة،  الكربوهيــدرات 
فتنــاول  املناعيــة.  الصحــة  عــى  ســلًبا  يؤثــر  قــد  والقــوام،  النكهــة 
هــذه األطعمــة بكميــات كبــرة، ميكــن أن يســبب تهيًجــا باألمعــاء، 
ويحــدث اختــالاًل يف بكتريــا األمعــاء التــي تــؤدي يف النهايــة إىل 
التهاب مزمن. ويقلل هذا االلتهاب بدوره من االستجابة املناعية 
املناســبة للجســم، ويــؤدي إىل زيــادة احتامليــة اإلصابــة باألمــراض 

املزمنة.
عــى  تحتــوي  التــي  األطعمــة  مــن  يكفــي  مــا  تنــاول  عــدم  أن  كــام 
البكريــا  لتغذيــة  رضوريــة  تعتــر  التــي  األليــاف،  أو  الريبايوتــك 
النافعة يف األمعاء )امليكروبيوم(، مثل الحبوب الكاملة والهليون 
والبصــل والثــوم والبقوليــات والخرشــوف، قــد يلحــق الــرضر بصحــة 
األمعــاء. فالنظــام الغــذايئ الــذي يفتقــر إىل الريبايوتــك، يعمــل 
عــى تجويــع بكتريــا األمعــاء، مــا يتســبب يف نقــص التنــوع داخــل 

امليكروبيوم.

ويــؤدي ضعــف صحــة األمعــاء بــدوره إىل زيــادة عالمــات االلتهــاب 
يف أجســامنا وتقليل االســتجابة املناعية. وتويص جمعية القلب 
األمركية بتناول من 25 إىل 30 غراما يومًيا من الطعام وليس من 

املكمالت.
والكرنــب  اللفــت  خصوًصــا  الخــرضاء،  الخضــار  تنــاول  وتجنــب 
والــروكي وامللفــوف، قــد يضعــف املناعــة ألنهــا توفــر املغذيــات 
والفيتامينــات الرئيســية التــي تســاعد يف تقويــة املناعــة مبــا يف 
ذلــك فيتامــن C وA، باإلضافــة إىل حمــض الفوليــك. كــام تحتوي 
إشــارة  تطلــق  بيولوجًيــا  نشــطة  مركبــات  عــى  الخــرضاء  الخضــار 
كيميائيــة تعمــل عــى تحســن املناعــة يف األمعــاء. وتــويص وزارة 
الزراعة األمركية بتناول كوبن إىل ثالثة أكواب من الخضار يومًيا 

للبالغن.
اإلفــراط يف تنــاول الكافيــن قــد يقوض جهاز املناعة، فعى الرغم 
مــن أن مرشوبــات مثــل القهــوة والشــاي، تعتر مــن العوامل الواقية 
للصحــة الحتوائهــام عــى مســتويات عاليــة مــن مضادات األكســدة 
الكافيــن  تنــاول  فــإن اإلفــراط يف  املرتبطــة مبضــادات االلتهــاب، 
زيــادة  يــؤدي إىل  قــد  الــذي  النــوم،  يؤثــر عــى ســاعات  أن  ميكــن 

االلتهابات يف الجسم وإضعاف املناعة.
اســتهالك  بعــدم  ينصــح  أفضــل،  بشــكل  املناعــة  وظيفــة  ولدعــم 
املحليــات  أو  الســكر  عــى  تحتــوي  التــي  الكافيــن،  مرشوبــات 
كــام  الطاقــة،  ومرشوبــات  الغازيــة  املرشوبــات  مثــل  الصناعيــة، 
ينصــح بالتوقــف عــن تنــاول الكافين قبل ســت ســاعات عى األقل 

من موعد النوم للحصول عى نوم متواصل.

يوسف .. رحالة صغري يوثق جامل فلسطني عرب مواقع التواصليوسف .. رحالة صغري يوثق جامل فلسطني عرب مواقع التواصل
غزة/ هدى الدلو:

مل يســتِطع وصف مشــاعره عندما وِطئت قدماه 
مدينــة القــدس للمشــاركة يف ماراثــون فلســطن 
قبــل  متطوًعــا  بصفتــه  األوىل  للمــرة  الــدويل 
جــامل  متمعًنــا  مشــارفها  عــى  ليقــف  شــهرين، 
العريقــة  املدينــة  تلــك  ورونــق  الذهبيــة  القبــة 
اســتثمر  وأهلهــا،  وشــوارعها  وأزقتهــا  بأبنيتهــا 
الــذي  فرصــة وجــوده هنــاك الســتكامل مشــواره 

بدأه رحالة لفلسطن، ينرش عن جاملها.
يوســف أبــو جيــاب، )16 عاًمــا( مــن مدينــة غــزة، 
التواصــل  منصــات  عــر  رقمــي  محتــوى  صانــع 
االجتامعــي عامــة واإلنســتغرام خاصــة، إذ يديــر 
مرشوعــه الرحالــة الصغــر، فهــو أصغــر رحالــة يف 
فلســطن يعمــل مــن خاللــه عــى نقــل املــوروث 
الهويــة  عــى  للحفــاظ  العــامل  إىل  الفلســطيني 

الفلسطينية والجذور.
منذ صغره كان محًبا ملتابعة اليوتيوب، فالتحق 
شــخصيته  لتقويــة  الصغــر  الصحفــي  بالنــادي 
واكتســاب مهــارات عديــدة فاكتشــف شــغفه يف 

الخطابة واإللقاء.
يقــول أبــو جيــاب لصحيفــة "فلســطن": "فكــرت 
أكــون  أن  يب  خــاص  مــرشوع  عمــل  يف  بعدهــا 
رحالــة فلســطن، وحاولــت الحصــول عــى دعــم 
ملرشوعــي الــذي واجه الرفض، ألعمل عى شــق 
طريقي بنفيس بكامرا بسيطة أعمل من خاللها 

عى التقاط الصور والفيديوهات".
لينقــل  املختلفــة  القطــاع  أرجــاء  يف  يتجــول 
للمتابعن الجانب الجاميل غر املريئ من غزة، 
وينقــل هويتهــا للعــامل، رافــًدا الصــور مبعلومات 

عن املكان وتاريخه.
تنقــل  بالضفــة  املاراثــون  يف  مشــاركته  خــالل 

سويعات من زيارة الضفة.
ويعد أبو جياب إنستغرام منصة جذابة للتعريف 
بفلســطن، وغــزة تحديــًدا إذ يجتهــد إلبــراز ثقافة 
غــزة الشــعبية يف املأكــوالت واألســواق القدميــة 
وبحرهــا وتفاصيلهــا الجامليــة مــن قلــب الحصــار 

واألمل والحرب.
واالتصــال،  التواصــل  يف  مهــارات  وميتلــك 
وتقديــم  واإللقــاء  الخطابــة  يف  بــارع  وكذلــك 
الرامــج التلفزيونيــة كان رئيًســا للرملان الطاليب 
يف مــدارس األونــروا ملــدة عامــن، كــام أنه عضو 
يف مؤسســة )Giz( األملانية يف تدريب جســور 

بــن العديــد مــن املــدن مــن أجــل رفــد صفحتــه 
باملعلومات والصور الجميلة.

التــي زارهــا القــدس، إذ يقــول  بــن املــدن  ومــن 
كأننــي  شــعرت  الجولــة  تلــك  "يف  جيــاب:  أبــو 
بالجنــة، فالقــدس جنــة عــى األرض جميلــة بــكل 
عــى  الرحلــة  تلــك  خــالل  فعكفــت  تفاصيلهــا، 
مــدن  إىل  إضافــة  املدينــة  تلــك  جــامل  توثيــق 

أخرى كرام الله ونابلس والخليل وغرها".
الضفــة  لدخــول  التريــح  تقديــم  مرحلــة  يف 
الغربيــة تكــون أعصابــه عــى صفيــح ســاخن مــن 
القلــق كــام يصفهــا، خاصــة أن القــرار يصــدر قبــل 

للتصوير، وشــارك بنجاح يف الطاولة املســتديرة 
االفراضيــة "التعلــم واملهارة" يف نوفمر 2021 
األوســط  الــرشق  دول  اليونيســف  منظمــة  مــع 

وشامل إفريقيا.
الشــباب  لجنــة  يف  عضــو  أصغــر  يوســف 
يكــون  أن  يأمــل  فلســطن،  يف  االستشــارية 
الفلســطيني يف املحافــل  للشــباب  خــر ممثــل 
الدولية، ويحلم أن يكون يف املستقبل الطبيب 
مختلــف  مــن  املــرىض  يعالــج  الــذي  الرحــال 
الجنسيات يف العامل، ويكون من أفضل صانعي 

املحتوى ليكون صوت فلسطن يف الخارج.
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مــع أن الحصــار اإلســرائيلي المفروض على قطاع غــزة منذ عام 
2007، ضــرب أغلــب الصناعــات الغزيــة فــي مقتــل، فحرمها من 
المــواد الخــام واآلالت والتصديــر للخــارج، فــإن تلــك الظــروف 
الصعبة كانت دافًعا لعدد من المصانع للبحث عن حلول خالقة 

مكنتهم من االســتمرار في العمل رغم الصعوبات وخلق بدائل 
الستمرار العمل.

فكان مصنع »حجازي للحصير« مثااًل على القدرة على االستمرار 
في العمل رغم كل انعدام الوسائل لذلك، فالمصنع القائم منذ 

عــام 1985م وكان يعمــل بقوة تشــغيلية كبرى ويصدر منتجاته 
من »المفروشــات المشــهورة محلًيا باســم »الحصير«« للضفة 
الغربيــة، مــا يــدر دخاًل وفيًرا على مالكــه أصيب عمله في مقتل 

بعد الحصار اإلسرائيلي على غزة المفروض منذ 2007م.

نابلس-غزة/ مريم الشوبكي:
يجلس طاهر باكير على كرسي خشبي قديم في مقهى يقع في أزقة 
البلــدة القديمــة بنابلــس، يعتمــر طربوشــه األحمر المخملــي، ويرتدي 
قمبازه المقلم باللونين األبيض واألزرق السماوي، ويضع على كتفيه 

شااًل أسود، ما إن يبدأ في سرد حكايته حتى يخطف أنظار السامعين 
من حوله.

بلكنته النابلســية المميزة يدخلك باكير بحكاياه في نفق الزمان للجزء 

الجميل من الماضي ويشــعرك بدفء الحنين، ويجعلك تعيش أحداث 
الحكايــة، ويحفــز عقلــك علــى تخيلهــا تبكي تــارة، وتضحك تــارة أخرى، 

وينتابك شعور العزة في مقام آخر.

لكــن القامئــن عليــه حولــوا املحنــة إىل منحــة وتغلبــوا عــى توقــف 
دخول املواد الخام بالقيام بإعادة "تدوير املخلفات البالستيكية"، 
يقــول مالــك املصنــع حامــد حجازي: "لدينا قســم يعمــل عى إعادة 
تدويــر املخلفــات البالســتيكية )من الربوبلن( مــن النفايات وإعادة 
جرشــها وتنظيفهــا ثــم تحبيبهــا ثــم صباغتهــا وأخــًرا عمــل الحصــرة 

بصورها النهائية".
ويتــم إعــادة تصنيــع مخلفات البالســتيك بعد صهر املواد املجمعة 
تحــت حــرارة معينــة فتخــرج عــى شــكل بــوص بالســتييك رفيــع، ثــم 
نصبغهــا بألــوان مختلفــة عــرب ماكينــات متخصصــة لتجهيــز البــوص، 

وإدخاله عى ماكينات صناعة الحصر.
وواجهت املصنع أيًضا عقبة أخرى متثلت يف عدم سامح االحتالل 
اإلرسائيــي أو حتــى مــر لهــم بإدخــال اآلالت الالزمــة للمصنــع، "مل 
جــزًءا  اشــرينا  كــام  اآلالت  تلــك  تصليــح  إعــادة  ســوى  أمامنــا  يكــن 

املعارض التجارية املحلية، مشًرا إىل وجود إقبال كبر من الناس 
عــى رشاء "الحصــر"، ففــي رمضــان الفائــت كان هنــاك إقبــال كبــر 

عى رشائه كهدايا رمضانية.
بعًضــا،  بعضهــم  عــن  يتوارثونــه  للعائلــة  "تــراث"  العمــل  هــذا  ويعــد 
"حتــى أصبــح الزبــون يعــرف بضاعتنــا وحــده يف الســوق مــن شــكلها 
املرتب وثقلها، ونقشاتها املميزة "قرابة 32 رسمة" )التي نجددها 

ا باستراد تصميامت من مر(". سنويًّ
وينتــج املصنــع أحجاًمــا مختلفة لـ"الحصــر" أكربها طوله أربعة أمتار 
ونصف وعرضه 360 ســم، وأصغره 270×270 ســم، "ولكن ذلك ال 
يعنــي أننــا ال نفصــل مــا يرغبــه الزبــون فنحــن نقــص حســب مقاســات 
الغرفــة، كــام أن بعــض "العرائــس" يأتــن ويطلــن لوًنــا معيًنــا فنفصل 

لهن ما يردنه".
ويســافر مالــك املصنــع ملعــارض خارجيــة يف تركيــا ومــر لالطــالع 

منهــا مــن مصانــع "حصــر" أخــرى أغلقــت أبوابهــا بســبب األوضــاع 
االقتصادية السيئة".

تعرض للقصف
ومل يكــد املصنــع يقــف عــى قدميــه مجــدًدا ويتأقلــم عــى ظــروف 
الحصــار اإلرسائيــي حتــى فقــد جــزًءا كبــًرا مــن قدرته التشــغيلية يف 
الحــرب اإلرسائيليــة األخــرة عــى غــزة العــام املــايض، فقــد تعرضت 
منطقة "أبو الخر الصناعية" )شامل غزة( لقصف من قوات االحتالل 

اإلرسائيي هدم جزًءا ليس باليسر من املصنع".
اســتطعنا  لكننــا  العــامل  مــن  عــدد  لترسيــح  "اضطررنــا  ويضيــف: 
اســتئناف العمــل بتصليــح بعــض اآلالت لكــن جــزًءا آخــر يحتــاج لقطــع 
غيــار وهــي ممنوعــة مــن الدخــول منــذ 2010م، ونعمــل عــى نظــام 

"شفتات" نصل الليل بالنهار للعمل".
يف  ويشــارك  املحليــن،  للتجــار  منتجاتــه  حالًيــا  املصنــع  ويســوق 

عــى أحــدث التطويــرات يف هــذا الفن الرائــج فيهام، لتطوير العمل، 
متمنًيا أْن يتم فتح السامح بإدخال املواد الخام وقطع الغيار لآلالت 

ليك يستطيع املصنع االستمرار يف عمله عى أكمل وجه.
وارتبطــت صناعــة الحصــر بالهويــة الفلســطينية كحرفــة يدويــة يف 
بدايــات الســبعينيات والثامنينيــات، فــكان حــي التفــاح والشــجاعية 
النــاس  رشق مدينــة غــزة ميتلــئ مبحــالت صناعتهــا، كــام أن إقبــال 
بالســجاد  مقارنــة  البســيطة  أســعارها  نتيجــة  مهــاًم  زال  مــا  عليهــا 

واملفروشات املختلفة األخرى.
ووفًقــا لبعــض الروايــات التاريخيــة، فــإن فلســطن صنعــت الحصــر 
قدمًيــا مــن ســعف النخيــل، وكان أجدادنــا يضعونــه يف املــاء مــدة 
زمنيــة حتــى يلــن ويســهل خياطتــه وتطريــزه مــن األطــراف، لتنتهــي 
صناعتها بتنظيفها من الشــوائب وفرشــها يف أرضية بيوت البســطاء 

والفقراء.

حكوايت نابلس كام يطلقون عليه، حينام سألته عن عمره، 
تســللت ابتســامته عرب الهاتف، قائاًل: "عمري أكرث من 40 

وأقل من 90، الحكوايت ال يشيخ، وال يسأل عن عمره".
ويعــد باكــر مــن مواليــد نابلــس عــام 1959، وهــو مــا يــزال 
منــذ  والتمثيــل  املــرسح  أَحــّب  اآلن،  حتــى  فيهــا  يعيــش 
طفولتــه. تخــّرج يف الجامعــة األردنيــة يف عــام 1987 بعــد 
دراسته الهندسة الزراعية، وبدأ مرشوعه كحكوايت يف عام 
1996، وكانــت عروضــه األوىل يف أمســيات شــهر رمضــان 

يف البلدة القدمية يف نابلس، وكان يقدم حكايات موجهة 
لألرسة بأكملها.

بالفطــرة، اكتشــفها وهــو  باكــر  الحكايــة جــرت عــى لســان 
ممثــل ومخــرج عــى خشــبة املــرسح يف عــامن، وهو كاتب 

مرسحياته، عاد إىل نابلس وبدأ منها مشواره كحكوايت.
بدايــة الحكايــة، يرويهــا باكر لصحيفة "فلســطن": "نابلس 
هــي جــزء رئيــس مــن بــالد الشــام، وهــي مــن أقدم ثالثــة مدن 
وهــي  حكاياتهــا،  ُتســمع  جدرانهــا  همــس  مــن  العــامل،  يف 
متقاربــة مــن الناحيــة الثقافيــة مــع حلــب، وحمص، ودمشــق 

الذي منهم ولد الحكوايت".
الحكــوايت ليــس مهنــة، وال دراســة أكادمييــة، إمنــا كــام يؤكد 
باكــر أنــه يخلــق لديــه قــدرة كافيــة مــن الخيال فهــو أقرب من 

جمعــه بزوجتــه: "يف أحــد الليــايل اســتيقظت زوجتــي وأنــا 
أكتــب، فســألتني مــا الــذي أيقظــك الثالثــة فجــرا، فأجبــت 
فضحكــت  الخياليــة،  )ملهمتــه(  ســمرة  مــع  جالــس  أننــي 

وتركتني".
الحكــوايت كــام يصنفــه حكــوايت بــالد الشــام -كــام يحــب أن 
ليــس  هــو شــخص  بالحــدود-  يعــرف  ال  فهــو  عليــه،  يطلــق 
الصــورة،  ويقــرأ  الحــدث،  مــن  الحكايــة  يقتنــص  ألنــه  عاديــا 

ويستنطق العيون.
القدميــة  البلــدة  يف  ركــن  لــه  يكــون  أن  باكــر  طمــح  طاملــا 
نابلــس  ألهــل  ملتقــى  أو  مقهــى،  إىل  ليحولــه  بنابلــس، 

وفلسطن بالعموم.
الحكاية تدرس يف الجامعات يف أمريكا، والدول األوروبية، 

ولكن يف الجامعات العربية ال مكان للحكايا يف املناهج.
يف احــدى املــرات حــر حكــوايت فرنيس احدى جلســاته، 
الــذي تعلــم فيــه  تعجــب عنــد ســامعه وســأله عــن املــكان 
حســن"،  عــن  جامعــة  "يف  ببديهــة  عليــه  فــرد  الحكايــة، 
فســأله الفرنيس "أين تقع"، فأجابه باكر "هي حي بنابلس 

توارثنا الحكاية فيه أبا عن جد".
ويختــم حديثــه: "لــن ميــوت الحكــوايت مــا دام يف داخــي 

نفس".

للحقيقة من املعرفة.
عــن  يكتــب  بالخيــال،  الواقــع  ميــزج  "الحكــوايت  ويضيــف: 
املعرفــة  بينــام  أم،  ومشــاعر  مريــض،  وأنــة  طفــل،  رصخــة 

والتاريخ يكتبها أصحاب السلطة".
ونابلــس هــي بلــد الحكايــا باألقدميــة، كان الحكــوايت يقــدم 
قصصــه يف حــامم الســوق، واملقاهــي، وتلقــى رواجــا كبــرا 
مــن النــاس، ألن اإلنســان بطبعــه يحــن إىل الحاضنــة األوىل 

ويستمتع مبا يروى له، ويشعر بدفء املكان.
ويكتــب باكــر الحكايــا لألطفــال حيــث يعيــد قيمــة الحــب، 
يف  ويرســخها  والوطــن،  واالنتــامء،  والعطــاء،  والجــامل، 
الجميــل  تجــاه  عواطفهــم  يدغــدغ  أيضــا  والكبــار  أذهانهــم، 
مــن التقاليــد، فهــو بحكايــاه يقــود عمليــة اصــالح، وتثبيــت، 

وعودة إىل ما هو أصيل.
وبالنسبة باكر الحكوايت ليس من يرسد الحكاية، بل القادر 
عــى كتابتهــا، وتوصيلهــا إىل النــاس، وتحريــك مشــاعرهم، 
وجذب األنظار طوال الوقت إليهم، مينع امللل من التسلل 

إىل النفوس.
ال طقــوس لكتابــة الحكايــا، فــال شــموع، وال جــو هــدوء، وال 
فنجان قهوة، بل هي الهام يأيت لباكر، قد يوقظه من نومه 
الساعة الثالثة فجرا، ليدونه عى ورق، يتذكر موقفا طريفا 
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غزة/فلسطني:
كــرم عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس األعــى للشــباب 
والرياضة، البطل محمد حامدة الحائز عى ذهبية وبرونزية يف بطولة 
العــامل لرفــع األثقــال للناشــئني التــي أقيمــت مؤخــرا يف اليونــان، ومنــح 
ودرع  شــيكل  عــرة آالف  بقيمــة  ماليــة  مكافــأة  حــامدة  البطــل  هنيــة 

املجلس األعى.
اللجنــة  رئيــس  نائــب  املجــدالوي  أســعد  الدكتــور  الحفــل  وحــر 
األوملبيــة، وإبراهيــم أبــو النجــا محافــظ غــزة، وإبراهيــم أبــو ســليم نائب 
القــدم، والدكتــور خالــد الواديــة رئيــس اتحــاد رفــع  رئيــس اتحــاد كــرة 
األثقال، وعائلة البطل حامدة وكبار الرياضيني والشخصيات ورؤساء 

بتجربتنا يف الوفاق، هذه األجواء والعمل املشــرك والتوافق أمثرت 
عــن اإلنجــاز مــن خــال محمــد حــامدة ومنتخب الشــاطئية الــذي تفوق 

عى منتخب السعودية يف بطولة غرب آسيا مساء اليوم".
أســعد املجــدالوي نائــب رئيــس اللجنــة األوملبيــة حيــا الحضــور وأكــد 
عــى أن األرسة الرياضيــة تعــودت عــى الوفــاء لألبطــال ووجــه التحيــة 
جهــد  إىل  يحتــاج  اإلنجــاز  تحقيــق  أن  وقــال  حــامدة،  محمــد  للبطــل 
متكامــل بدايــة مــن األرسة واملدرســة ثــم النــادي واالتحــاد، وأضــاف:" 
التكريــم  يف  ســاهم  ملــن  الشــكر  الصحيــح  الطريــق  يف  نســر  نحــن 
وأخــص عبــد الســام هنيــة الــذي يعزز هــذه املنظومة من خال دعمه 

املتواصل".

وممثيل االتحادات الرياضية.
األعــى  املجلــس  عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  وتحــدث 
للشــباب والرياضــة عــن اإلنجــاز الفلســطيني الــذي تحقــق ألول مرة يف 
بطولــة دوليــة لرفــع االثقــال، ووجــه الشــكر لعائلــة حــامدة الذيــن بذلــوا 
التضحيــات وقــال:" نحيــي عائلــة األبطــال عائلــة حــامدة التــي خرجــت 
محمــد وحســام وزكريــا أبنــاء خميــس حــامدة أبــرز مؤســي اللعبــة يف 

فلسطني".
كــام أشــاد هنيــة بــكل من وقف خلف هــذا اإلنجاز من اللجنة األوملبية 
ونــادي غــزة الريــايض عميــد األنديــة واتحــاد رفــع األثقــال، وقــال:" نحن 
الوحــدة واملحبــة ونعمــل معــا ونفتخــر كرياضيــني  نقــدم رســالة  هنــا 

عبــد  وشــكر  للحضــور،  التحيــة  وجــه  غــزة  محافــظ  النجــا  أبــو  إبراهيــم 
حــامدة،  للبطــل محمــد  والتكريــم  الحفــل  تنظيــم  عــى  الســام هنيــة 
وقال أبو النجا:" نحن لدينا أبطال وجيل قادر عى التضحية والفداء، 
هــذا الشــعب الــذي يقــدم الشــهداء واملبدعــني واألبطــال ويرفــع علــم 
فلســطني يف كل املحافــل"، وأضــاف أن الحقيقــة الجليــة أمــام العــامل 
أن الشــعب الفلســطيني بتضحياتــه وصمــوده وأبطالــه ســيبقى شــامخا 

ال يراجع عن حقوقه حتى زوال هذا االحتال.
وتخلل الحفل عرض فيديو عن مشــوار البطل محمد حامدة وتحقيق 
اإلنجــاز يف بطولــة العــامل، ومــن ثــم التكريــم وتقديــم املكافــأة املاليــة 

وسط تفاعل وإشادة عائلة حامدة والحضور.

فدائي كرة القدم الشاطئية يخسر فدائي كرة القدم الشاطئية يخسر 
أمام البحرين بفارق هدفينأمام البحرين بفارق هدفين

بحضور شخصيات رياضية ووطنية

هنية ُيكرم محمد  حمادةهنية ُيكرم محمد  حمادة
بطل العالم في رفع األثقال بطل العالم في رفع األثقال 

غزة/مؤمن الكحلوت:
لكــرة  الوطنــي  املنتخــب  خــر 
الثانيــة  مباراتــه  الشــاطئية  القــدم 
الثانيــة  املجموعــة  يف  واألخــرة 
غــرب  بطولــة  مــن  الثانيــة  للنســخة 
جيــزان  مدينــة  يف  امُلقامــة  آســيا 
الســعودية مبشاركة "7" منتخبات 

عربية.
وجــاءت خســارة منتخب فلســطني 
بنتيجــة )4-2(، ليحتــل "الفــدايئ" 
املركز الثاين يف املجموعة خلف 
لصالــح  األهــداف  بفــارق  البحريــن 
البحريــن التــي ســتواجه الســعودية 
منافســات  ختــام  يف  اليــوم 

املجموعة تتمثل يف اآليت.
البحريــن  فــوز  حــال  يف  أواًل:   *
نتيجــة،  بــأي  الســعودية  عــى 
للمجموعــة  كأول  البحريــن  تتأهــل 

وفلسطني ثانية.
الســعودية  فــوز  حــال  يف  ثانيــًا:   *
ستتســاوى  البحريــن،  عــى 
عــدد  يف  الثاثــة  املنتخبــات 
النقاط )3(، وبالتايل سيكون فارق 
األهــداف هــو الفيصــل يف تحديــد 

صاحبي املركزين األول والثاين.
الســعودية  فــوز  حــال  يف  ثالثــًا:   *
عــى البحريــن بفــارق )3( أهــداف 
كأول  الســعودية  تتأهــل  أكــر،  أو 

املجموعة.
الفلســطيني  املنتخــب  ويخضــع 
لعــدة احتــامالت للتأهل إىل الدور 
فــوز  بينهــا  مــن  النهــايئ،  نصــف 
الســعودية او فــوز البحريــن، ولكــن 
وفــق نتائــج فــارق األهــداف يف فوز 

أحدهام عى اآلخر.
مــن  نقــاط   )3( فلســطني  متلــك 
 )3( والبحريــن  ومتلــك  مباراتــني، 
ال  فيــام  واحــدة،  مبــاراة  مــن  نقــاط 
بعــد  نقطــة  أي  الســعودية  متلــك 
فقــط  واحــدة  مبــاراة  خاضــت  أن 
وبالتــايل  اليــوم،  الثانيــة  وتخــوض 
وثــاين  أو  تأهــل  احتــامالت  فــإن 

للمجموعة مع فلسطني ثانيها.
الســعودية  فــوز  رابعــًا: يف حــال   *
هدفــني،  بفــارق  البحريــن  عــى 
ستتســاوى املنتخبــات الثاثــة يف 
األهــداف،  وفــارق  النقــاط  عــدد 
وبالتــايل ســتتأهل فلســطني كأول 
األهــداف  بأفضليــة  للمجموعــة 
وســتتأهل  أكــر،  امُلســجلة 

السعودية كثاين للمجموعة.
* خامســًا: يف حال فوز الســعودية 
البحريــن  ســتتأهل  هــدف،  بفــارق 
كأول للمجموعة وفلســطني كثاين 
لها بفارق األهداف للمتأهلني عن 

املنتخب الثالث.

ينتظر عدة احتماالت للتأهل لنصف النهائي



ليربفيل/)أ ف ب(:
قــرر مهاجــم برشــلونة اإلســباين الحــايل وأرســنال اإلنكليــزي ســابقًا بيار إميرييــك أوباميانغ أن 
يضــع حــدًا ملســريته مــع املنتخــب الغابــوين، وذلــك وفــق مــا كشــف مــدرب األخــري الفرنــي 

باتريس نوفو لوكالة فرانس برس يف معلومة أكدها أيضًا االتحاد املحيل للعبة.
وقــال نوفــو "لقــد أعلــن يف رســالة رســمية وجههــا لالتحــاد الغابــوين لكــرة القــدم اعتزالــه كــرة 

القدم الدولية".
وكتب أوباميانغ يف الرسالة املوجهة اىل اتحاد بالده "بعد 13 عامًا من متثيل بالدي بفخر، 
أعلن عن إنهاء مسرييت الدولية. أود أن أشكر شعب الغابون وكل من ساندوين يف األوقات 

الجيدة والسيئة".
َج، بفضــل احرتافيته،  وأشــاد االتحــاد الغابــوين بـ"املســرية الهائلــة" البــن الـــ32 عامــًا الــذي "َروَّ

لصورة الغابون يف العامل".
ودافــع أوباميانــغ عــن ألــوان الغابــون طيلــة 13 ســنة خــاض خاللهــا 72 مبــاراة وســجل فيها 30 

هدفًا.
وانضــم الغابــوين اىل برشــلونة يف أوائــل شــباط/فرباير بعــد تحريــره مــن عقــده مــع أرســنال 

بسبب مشاكله مع مدربه اإلسباين ميكيل أرتيتا.

أوباميانغأوباميانغ
يعتزل اللعب دوليًا مع الغابونيعتزل اللعب دوليًا مع الغابون

مدريد/)أ ف ب(:
يأمل ريال مدريد، املتوج بلقب الدوري اإلسباين 
للمــرة الخامســة والثالثــن يف تاريخــه، أن يســتعد 
دوري  نهــايئ  يف  اإلنجليــزي  ليفربــول  ملواجهــة 
الفــوز  خــالل  مــن  وذلــك  طريقــة،  بأفضــل  األبطــال 
عــى ضيفــه ريــال بيتيــس اليــوم يف مرحلــة ختاميــة 

هامشية بالنسبة للكبار.
الرابعــة  املرحلــة  يف  الــدوري  لقــب  ريــال  وحســم 
إســبانيول  عــى  الكاســح  فــوزه  عقــب  والثالثــن 
-4صفــر، مــا جعــل مبارياتــه املتبقية هامشــية ومن 

دون حافــز، فخــر واحــدة أمام جاره أتلتيكو صفر-
مــع  املاضيــة  املرحلــة  يف  أخــرى  يف  وتعــادل   1

قادش 1-1، فيام فاز عى ليفانتي -6صفر.
واآلن ويف ظهوره الختامي بن جامهريه قبل السفر 
اىل باريس ملواجهة ليفربول يف 28 الحايل، يأمل 
فريق املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت أن يستعد 
بأفضــل طريقــة لالســتحقاق القاري من خالل الفوز 
عــى ضيفــه القــوي ريــال بيتيــس الــذي فقــد بــدوره 
األمــل يف التأهــل اىل املســابقة القاريــة األم حتــى 
يف حــال فــوزه عــى النــادي امللــي وخســارة جــاره 
إشــبيلية األحــد أمــام ضيفــه أتلتيــك بلبــاو، وذلــك 
لصالــح  املبارشتــن  املواجهتــن  أفضليــة  بســبب 

فريق املدرب خولن لوبيتيغي.

وعى غرار ريال مدريد، يخوض غرميه الكاتالوين 
ضــد  أرضــه  عــى  األحــد  هامشــية  مبــاراة  برشــلونة 
فياريــال مبــا أن فريــق املــدرب تشــايف هرنانديــس 
عــى  نقــاط   5 بفــارق  بتقدمــه  الوصافــة  قــد حســم 
أتلتيكــو حامــل اللقــب الــذي يحــل بــدوره ضيفًا يف 
نفس اليوم عى ريال سوســييداد مع خطر خســارة 
نقطــة  )تفصــل  إشــبيلية  لصالــح  الثالــث  املركــز 

ويف ظــل تصــدره لرتتيــب هــدايف الــدوري برصيــد 
27 هدفــًا وبفــارق تســعة أهــداف عــن مهاجم ســلتا 
فيغــو ياغــو أســباس، من املرجــح أن يخلد املهاجم 
مبــاراة  يف  الراحــة  اىل  بنزميــة  كريــم  الفرنــي 
الجمعــة، عــى غــرار العديد من نجوم الفريق تجنبًا 
االســتحقاق  خــوض  مــن  تحرمهــم  قــد  إصابــة  ألي 

القاري.

بينهــام( مــن دون أن يؤثــر ذلــك عــى مشــاركته يف 
دوري األبطال املوسم املقبل.

وقــد ُحِســَم أيضــًا املقعــدان املؤهالن اىل مســابقة 
"يورويا ليغ" لصالح ريال بيتيس وسوسييداد.

وتوج بيتيس بلقب الكأس اإلســبانية عى حســاب 
كبطــل  ليــغ"  "يوروبــا  بطاقــة  ليحســم  فالنســيا، 
للمســابقة، مــا ســمح لسوســييداد بــأن يــرث بطاقــة 
حيــث  مــن  الثانيــة  القاريــة  البطولــة  اىل  الــدوري 

األهمية.
"كونفرنــس  بطاقــة  عــى  قامئــة  املنافســة  وتبقــى 
ليــغ" بــن فياريــال وأتلتيــك بلبــاو، إذ يتقــدم األول 
قبــل  فقــط  نقطــة  بفــارق  الباســي  الفريــق  عــى 
برشــلونة  أرض  يف  جــدًا  الصعبتــن  مواجهتيهــام 

وإشبيلية تواليًا.
وبعدما ُحِســَم هبوط ليفانتي وأالفيس اىل الدرجة 
تجنــب  عــى  خامســيًا  الــراع  ســيكون  الثانيــة، 
وإلتــي  نقطــة(   39( خيتــايف  بــن  بهــام  اللحــاق 
)39( وغرناطــة )37( وريــال مايــوركا )36( وقــادش 

.)36(
بــن  مبــارشة  ختاميــة  مواجهــة  هنــاك  وســتكون 
فيــام  بخيتــايف،  إلتــي  األحــد  تجمــع  مهدديــن 
مــع  مايــوركا  ريــال  إســبانيول،  مــع  غرناطــة  يلعــب 

مضيفه أوساسونا، وقادش مع الهابط أالفيس.

ريال مدريد يواجه ريال بيتيس استعداًدا ريال مدريد يواجه ريال بيتيس استعداًدا 
لنهائي دوري األبطال أمام ليفربوللنهائي دوري األبطال أمام ليفربول

جوهانسربغ/)أ ف ب(:
يحمــل نهضــة بــركان اآلمــال يف إبقــاء لقــب كأس 
القــدم  لكــرة  )الكونفدراليــة(  اإلفريقــي  االتحــاد 
مغربيــًا، وإلنجــاز املهمــة يتعــن عليه تخطي عقبة 
أخــرية تتمثــل بأورالنــدو بايرتــس الجنــوب إفريقي، 
عندمــا يتواجهــان يف املبــاراة النهائيــة اليــوم عــى 
أويــو  مدينــو  يف  أكبابيــو"  "غودســويل  ملعــب 

النيجريية.
باللقــب  الثــاين  تتويجهــم  اىل  الرباكنــة  يســعى 
دوري  خلــف  األهميــة  حيــث  مــن  الثــاين  القــاري 
عــى  قبــل عامــن  اســمهم  تدويــن  بعــد  األبطــال، 
الرجــاء  وخالفــة  املــري،  برياميــدز  حســاب 
املوســم  يف  البطولــة  حصــد  الــذي  البيضــاوي 
الجزائــري، كــام ان  القبائــل  أمــام شــبيبة  املــايض 
مشــاركاته  أوىل  يف   2019 نهــايئ  بلــغ  الفريــق 
املــري  الزمالــك  أمــام  يخــر  أن  قبــل  القاريــة 

بركالت الرتجيح.  
لقــب  ألول  "القراصنــة"  يتطلــع  املقابــل،  يف 
يف املســابقة بعدمــا فشــلوا يف هــذا األمــر عــام 
2015، لخســارتهم يف الــدور النهــايئ أمــام النجــم 

الساحيل التوني.  
لبلــوغ  ســهاًل  الربتقــايل  الفريــق  طريــق  يكــن  ومل 
الجولــة  حتــى  انتظــر  حيــث  الختاميــة،  املبــاراة 
تأهلــه اىل  مــن دور املجموعــات لحســم  األخــرية 
ثــم  العاجــي،  ميمــوزا  أســيك  أمــام  النهــايئ  ربــع 
 1-2( املــري  البورســعيدي  املــري  تخطــى 
ذهابــا، و-1صفــر إيابــا(، وبعدهــا أطــاح مبازميبــي 
مــن الكونغــو الدميوقراطية )صفر1- ذهابا، و4-1 

إيابا(.  
وتبــدو األمــور متقاربــة بــن الطرفــن، مــع أفضليــة 
تحــت  اللعــب  اعتــاد  الــذي  املغــريب  للفريــق 

الضغط فضاًل عن خربة العبيه الكبرية قاريًا.
مــن  إيبينغيــه  فلــوران  الفريــق  مــدرب  وميتلــك 
كافــة  يف  مميــزة  عنــارص  الدميقراطيــة  الكونغــو 

قبــل  الوحيــد  اللقــب  يف  ســاهمت  الخطــوط 
العمــالق  البوركينــي  املدافــع  ســيام  وال  عامــن، 
العــريب  الوســط  إيســوفا دايــو إضافــة اىل نجمــي 
الهجــوم  ثنــايئ  اىل  الهــاليل،  وبكــر  الناجــي 
لوكومــب  شــادراك  الدميوقراطــي  الكونغــويل 

ويوسف الفحيل والحارس حمزة الحمياين.  
ســيام  وال  مؤثريــن  العبــن  إيبينغيــه  وســيفتقد 

املوريتاين أداما با ومعاد فكاك.
وقــال الفحــيل الــذي ُيعــّد أبرز نجــوم الفريق حيث 
خمســة  برصيــد  املســابقة  يف  هــدايف  يتصــدر 
الالعبــن  مــن  موهوبــا  جيــال  "منلــك  أهــداف، 
ومدربــا يف املســتوى، ســنحاول أن نقــّدم افضــل 
مــا منلــك يك نعــود بالكأس إىل مدينة بركان، يك 

نسعد الجامهري الربكانية واملغربية قاطبة".
• دعم االبن الضال

ومل يكــن وصــول أورالنــدو القــادم مــن ســويتو يف 
ضواحــي جوهانســربغ أســهل، فتصــدر املجموعــة 
الســاورة  وشــبيبة  الليبــي  االتحــاد  أمــام  الثانيــة 
الجزائــري، ويف ربــع النهايئ أخرج ســيمبا التنزاين 
القــوي 3-4 بــركالت الرتجيــح بعــد تبادلهــام الفــوز 
عــى  النهــايئ  بطاقــة  حصــد  ثــم  نظيــف،  بهــدف 
حســاب األهــيل طرابلــس الليبــي )-2صفــر ذهابــًا، 

وصفر1- إيابا(.  
ويقــود بطــل إفريقيــا لعــام 1995 املــدرب فادلــو 
عامــل  الرتكيــز  ان  اىل  أشــار  الــذي  دايفيــدس 
مؤمتــر  يف  ولفــت  اللقــب.  لحصــد  أســايس 
صعــب  منافــس  بــركان  "نهضــة  أن  اىل  صحــايف 

جدًا".
وأســند االتحــاد االفريقــي )كاف( إدارة اللقــاء اىل 
الحكــم املثــري للجــدل الغامبــي جــاين ســيكازوي، 
وأوكل مهمــة اإلرشاف عــى تقنيــة حكــم الفيديــو 
مــن  تحكيمــي  لفريــق  آر(  ايــه  )يف  املســاعد 
بقيــادة محمــود عاشــور ومســاعدة محمــود  مــر 

أبوالرجال ومحمود البنا.

نهضة بركان وأورالندو نهضة بركان وأورالندو 
في نهائي كأس االتحاد في نهائي كأس االتحاد 

 يخوض مباراتين وديتين  يخوض مباراتين وديتين اإلفريقي اليوماإلفريقي اليوم
في الواليات المتحدةفي الواليات المتحدة

اإلعالن عن قائمة الحكام العرب اإلعالن عن قائمة الحكام العرب 
في مونديال قطر في مونديال قطر 20222022

برشلونةبرشلونة
برشلونة/)أ ف ب(:

يخــوض برشــلونة اإلســباين مباراتــن وديتــن خــالل 
معســكره الصيفــي يف الواليــات املتحــدة، بحســب 

ما أعلن النادي الكاتالوين، أمس.
تلتقــي كتيبــة املــدرب تشــايف هرينانديــس مــع إنــرت 
ميامــي يف 19 متوز/يوليــو يف فلوريــدا، ومــع ريــد 

بولز يف 30 منه يف نيويورك.
االنكليــزي  النجــم  الــذي ميلكــه  إنــرت ميامــي  ويضــم 
االرجنتينــي  املهاجــم  بيكهــام،  ديفيــد  الســابق 
العــب  تدريبــه  عــى  ويــرف  هيغوايــن  غونســالو 

مانشسرت يونايتد السابق فيل نيفيل.
يف املقابــل، ســتكون املواجهــة بــن برشــلونة وريــد 
بولز الثالثة بينهام بعد عامي 2006 و2008 عندما 

كان تشايف العبا يف صفوف الفريق الكاتالوين.
وهي الجولة االوىل لربشلونة يف الواليات املتحدة 
منــذ صيــف عــام 2019 عندمــا خــاض مباراتن ضد 
نابــويل االيطــايل وان اربــور، علــاًم أنــه مل يقم بجولته 
املعتــادة يف العامــن األخرييــن بســبب تداعيــات 

جائحة كورونا.
كــويب"  "كادينــا  إلذاعــة  معلومــات  وبحســب 
االســبانية، فــان برشــلونة يفــاوض مــن اجــل حــوض 
الكــرة  زعامــة  عــى  التقليــدي  غرميــه  ضــد  مبــاراة 
االســبانية ريــال مدريــد بطــل الــدوري هــذا املوســم 
يف  اإليطــايل  يوفنتــوس  وضــد  فيغــاس،  الس  يف 
يشء  أي  عــن  يعلــن  ان  دون  مــن  أنجليــس  لــوس 

رسمي يف هذا الصدد.

أسرتاليا/ )أ ف ب(:
حطــم البطــل األوملبــي األســرتايل زاك ســتابلتي-كوك، أمــس، الرقــم القيايس العاملي لســباق 
200 م صدرًا خالل بطولة بالده للسباحة، ليستعّد بأفضل طريقة من أجل بطولة العامل ودورة 

ألعاب الكومنولث.
وبــدا ابــن الـــ23 عامــًا منــذ البدايــة يف طريقــه لتحطيــم الرقــم القيــايس الــذي ســجله الــرويس 
أنتوين تشــوبكوف عام 2019 وقدره 2:06.12 دقيقة، وأبقى عى هذه الوترية حتى النهاية 

مسجاًل 2:05.95 دقيقة.
وقــال بعــد انجــازه يف أدياليــد "كل مــا كنــت أحــاول فعلــه هــو أن أســبح برعــة. مل أعتقــد بــأين 

سأكون رسيعًا اىل هذه الدرجة. براحة، ال أصدق ما حصل لكني سعيُد جدًا به".
وخطف ســتابلتي-كوك األضواء الصيف املايض يف أحواض طوكيو حن ســجل رقاًم أوملبيًا 

جديدًا قدره 2:06.38 د. يف طريقه لحصد الذهبية أمام الهولندي أرنو كامينغا.
يف  املقــررة  العــامل  بطولــة  يف  املقبــل  الشــهر  االنجــاز  لتكــرار  مرشــحًا  األســرتايل  وســيكون 
الهــدف  لكــن  برمنغهــام،  يف  متوز/يوليــو  يف  املقــررة  الكومنولــث  ألعــاب  ويف  بودابســت، 

األسايس "هو باريس )أوملبياد 2024(.

لوزان/)أ ف ب(:
ســتكون كأس العــامل 2022 يف كــرة القــدم األوىل يف التاريــخ تشــهد مشــاركة ســت 

حكامت سيدات، بن 105 حكام أعلن االتحاد الدويل )فيفا( اختيارهم، أمس.
واليابانيــة  موكاســانغا  ســاليام  والروانديــة  فرابــار  ســتيفاين  الفرنســية  فيفــا  واختــار 
يوشــيمي ياماشــيتا، باالضافــة إىل ثــالث حكــامت مســاعدات: الربازيليــة نويــزا بــاك 

واملكسيكية كارين دياز ميدينا واألمريكية كاثرين نيسبيت.
وقــال رئيــس لجنــة الحــكام اإليطــايل بيريلويجــي كولينــا بهــذا الخصــوص "هــي املــرة 
األوىل يف التاريــخ التــي ُتحّكــم فيهــا ســيدات بعــض مباريــات البطولــة، ومــا هــذا إال 
مثرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة ســنوات يف ســبيل نر حكام إناث يف 

بطوالت فيفا للذكور الناشئن والكبار".
وكانت فرابار قادت نهايئ كأس فرنســا لكرة القدم يف 7 أيار/مايو الجاري بن نيس 

ونانت.
وأعلنت لجنة الحكام قوائم أسامء الحكام، فتم اختيار 36 حكاًم و69 حكاًم مساعدا 
و24 حكم فيديو بالتعاون مع االتحادات القارية الست "بالنظر لجودة هؤالء الحكام 
وأدائهــم املقــّدم يف بطــوالت فيفــا وباقي املنافســات الدولية واملحلية يف الســنوات 

املاضية".

يحطم الرقم القياسي يحطم الرقم القياسي 
لسباق لسباق 200200 م صدرًا م صدرًا

تعيين حكام تعيين حكام 
سيدات ألول سيدات ألول 
مرة في تاريخ مرة في تاريخ 

كأس العالمكأس العالم

ستابلتيستابلتي

13رياضة الجمعة 19 شوال 1443هـ 20 مايو/ أّيار 
Friday 20 May 2022

FELESTEENONLINE

في ختام منافسات 
الدوري اإلسباني

جنيف/ وكاالت:
التابعــة  الحــكام  لجنــة  أعلنــت 
لالتحــاد الــدويل لكــرة القدم قامئة 
املســاعدين  والُحــكام  الُحــكام 
وُحــكام تقنيــة )( الذيــن ســيقودون 
 2022 العــامل  كأس  مباريــات 
شــهر  خــالل  قطــر  يف  امُلقــررة 
ضمــن  حيــث  القــادم،  نوفمــرب 
القامئــة عــددًا مــن الُحــكام العــرب 

عى النحو اآليت:
- حكام الساحة:

-1 القطري عبد الرحمن الجاسم
اللــه  عبــد  محمــد  اإلمــارايت   2-

حسن
-3 الجزائري مصطفى غربال.

- الحكام المساعدون )الراية(:
-1 املري محمود أبو الرجال

-2 القطري طالب املري

-3 القطري سعود أحمد
-4 اإلمارايت محمد الحامدي

-5 اإلمارايت حسن املهري
-6 الجزائري مقران قوراري

-7 الجزائري عبد الحق إتشيايل
:VAR حكام تقنية الفيديو -

-1 القطري عبد الله املري
-2 املغريب رضوان جيد
-3 املغريب عادل زوراق
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والية أماسيا الرتكية  تستعد الستقبال موسم السياحة بعد جائحة كورونا       ) األناضول (

األفقي:
1 - شبكة اجتماعية – اسم موصول 

2 - مدينة تونسية – أداة تنبية 
3 -جزيرة يونانية + حب 

4 - ثالثة أرباع يدمر + حرف + حيوان بري 
معكوسة  5 - عملة عربية معكوسة 

6 - لهو – عاصمة عربية معكوسة 
7 - صغري الثعلب – مختلفان 

8 - عكس الجديد + ارتفع معكوسة 
9 - عدل – إله 

العمودي:
1 -إمالق – وحي  

2 - يقص القصص – ع 
– قعد 

3 - ثلثا سطر + أحرف 
متشابهة + أدىن 

معكوسة 
4 - علم مذكر – ثالثة أرباع 

سدود 
5 - بقاء – للنداء 

6 - دالل مبعرثة + شقيق 
الوالد 

7 - حرف + توفري 
8 - عرب – انحراف – عقل 

9 -استهجن 

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.

حرشة ذكرت يف القرآن الكريم 
تتكون من 7 أحرف 

الفراشة – العنكبوت – الرصصور – الربغوث 
– العقرب – الذبابة – النحل – القمل – الريقة – 
العقرب – ثعبان – الحية – نمل- البق – حرشة – 

فأر – قط – لم – د 

حل الكلمة الضائعة 

البعوضة

إعداد/ وفاء المهتدي

نيامي/ وكاالت: 
قــرر رئيــس النيجــر، محمــد بوزومــا، منــع وزرائــه مــن الــزواج بزوجــة 

ثانية، ملوحا باإلقالة حال اختار أحدهم تعدد الزوجات.
وأعلــن بوزومــا، قــراره أمــام تجمــع نســايئ، ملمحــا بــأن “قــراره قــد 
ال يــريض الجميــع”، مشــًرا إىل أن “تعــدد الزوجــات أمــر ســيئ.. 
أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك”.

وبحسب مراقبني، فإن القرار لن يريض الحاملني بتعدد الزوجات 
يف هذا البلد اإلفريقي املعروف بزواج القرص، ما يجعل الحنني 
واردا لعهــد ســلفه الرئيــس الســابق محمــد إيســوفو الــذي كانــت 
لــه زوجتــان. ومل يخــِف الرئيــس النيجــري -وهــو يخاطــب الجمــع 
الــذي كانــت أغلبــه نســاء- من أن حديثــه يحمل “مخاطرة، وطالب 
يــوم الجمعــة  بوزومــا وزراءه -يف مقطــع فيديــو متــداول لخطــاب 
املــايض، قوبــل بتصفيق نســوي حــار- بأن يكونوا “مثاال ُيحتذى”، 
قائــا: “طاملــا أنــك يف حكومتــي، فأنــت ممنــوع مــن اتخــاذ زوجــة 
إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، 

لكن يجب أن يرتك الحكومة”.
قــرار بوزمــا الــذي مل يــر ردة فعــل بــني الــوزراء املعنيــني بــه، أثــار 
ضجــة يف الــرأي العــام النيجــري، يف وقــت تســعى فيــه الحكومــة 
إىل طــرق لتقليــص النمــو الســكاين، يف البلــد اإلفريقي الذي يبلغ 
عــدد ســكانه أكــر مــن 24 مليــون نســمة، وفــق إحصائيــات البنــك 

الدويل.
“تواجــه  بــاده  أن  النيجــري  الرئيــس  أكــد  الخطــاب،  نفــس  ويف 
مشكلة دميوغرافية حقيقية متثل عائقا كبرا أمام تنمية الباد”، 

متحدثا عن إحصائيات حول مخاطر النمو الدميغرايف الجامح.
يقــول أبــو بكــري تــل، عضو منظمة اليونيســف يف النيجر، إن “هذا 
املجتمــع أو عــى األقــل أكــر مــن نصفــه يؤمن بأن للرجل الحق يف 
أن يكــون عنيفــا وأن يــيء معاملــة زوجتــه ويرضبهــا إذا مل تفعــل 

ما يريد”.
 ويضيــف أنــه “ليــس مــن النــادر أن تهــرب الفتيــات أو تنتحــر بعــد 
الزواج يف الباد التي سجلت معدالت عاملية يف زواج القرص”، 
الفتا إىل أن “التعليم يشكل حامية للفتيات من الزواج القرصي، 
أن  كــام  بالــزواج،  تأخــرت  املدرســة  يف  الفتــاة  بقــاء  طــال  فكلــام 

املؤهل العلمي يرفع من فرصها يف االستقال املادي”.
وتابع: “رغم أن قرار الرئيس أثار جدال يف الشــارع، لكنه قد يكون 
خطــوة إيجابيــة يتمخــض عنهــا قانــون جديــد مينــع تعــدد الزوجــات 

ويحد من زواج القارصات يف الباد”.
إىل  ينظــرون  العائــات  مــن  العديــد  هنــاك  النيجــر  وأردف: “يف 
تزويــج بناتهــا يف ســن مبكــرة عــى أنــه وســيلة لتخفيــف الضغــط 
املــايل عــى تلــك األرس يف ظــل الوضــع املعيــي املتدين، كام 
تــرى بعــض األرس أن زواج الفتيــات يف ســن مبكــرة قــد يوفــر لهــم 

حياة أكر استقرارا”.
وتقــول صحيفــة “واشــطن بوســت” األمريكيــة، إن 76 باملائــة مــن 
فتيــات النيجــر يصبحــن عرائــس قبــل بلوغهــن ســن الثامنــة عــرة، 

وهو أعى معدل لزواج األطفال يف العامل.
ومــع انتشــار وبــاء كورونــا، تزايــد أعــداد زواج القــارصات، وتوقعت 
منظمــة اليونيســيف أن تدفــع اآلثــار طويلــة األمــد للوبــاء، الناجمــة 
عــن إغــاق املــدارس واملصاعــب االقتصاديــة املتزايدة، نحو 10 

مايني فتاة أخرى إىل الزواج قبل نهاية العقد الحايل.
ومييــل اآلبــاء يف النيجــر إىل إعطــاء األولويــة يف التدريــس للبنني، 
الذيــن ينظــر إليهــم عــى أنهــم معيلــون يف املســتقبل، مــا يجعــل 
الفتيات أكر عرضة لرتك الدراسة، ويتزوج أكر من ربع الفتيات 
وفقــا  البــاد،  قانــون  مخالفــة  رغــم  عــرة،  الخامســة  ســن  قبــل 

للصحيفة األمريكية.
كانــت منظمــة الصحــة العامليــة قــد خصصــت نحــو 8.3 مايــني 
الطــوارئ  لحــاالت  االحتياطــي  الصنــدوق  مــن  أمريــي  دوالر 
ملساعدة 10.6 مايني شخص بحاجة إىل خدمات صحية طارئة 

يف منطقة الساحل.
وتقــدر الــوكاالت اإلنســانية والحكومــات أن 33.2 مليــون شــخص 
يعانــون مــن اآلثــار املدمــرة للنــزاع املســلح وانعدام األمــن وانعدام 

األمن الغذايئ والنزوح يف منطقة الساحل.

كاتبة “كيف تقتلين زوجك” 
تحاكم بتهمة قتل زوجها

بورتاند/ وكاالت: 
بعدمــا نــرت مقالــة أدبيــة بعنــوان “كيــف تقتلني زوجــك”، ُتحاَكم روائية أمريكية عمرها 71 عاًما يف 

شامل غرب الواليات املتحدة بتهمة قتل زوجها، متاًما كام ورد يف نصها املنشور قبل سنوات.
كانــت محاكمــة نانــي كرامبتــون بــرويف قــد انطلقــت، يف مطلــع إبريــل/ نيســان، أمــام محكمــة يف 
مدينة بورتاند يف والية أوريغون. لكن تعني االنتظار حتى هذا األسبوع لخضوع الكاتبة املتخصصة 
يف الروايــات العاطفيــة ذات العناويــن املفعمــة بالــدالالت مثــل “جحيــم القلــب” و”الــزوج الســيئ”، 
لاستجواب أمام قوس املحكمة من جانب االدعاء الذي واجهها بأدلة تعري التناقض يف إفاداتها.

لكــن الكاتبــة التــي نــرت مقالــًة أدبيــًة بعنــوان “كيــف تقتلــني زوجــك”، وتتضمــن نصائــح عــن طريقــة 
التخلــص مــن الــزوج مــن دون إثــارة شــكوك جنائيــة، كانــت لديهــا إجابــات عــن كل يشء، وأرصت عــى 

نفي كل االتهامات املوجهة لها جملة وتفصيًا.
مــن جهتهــم، يؤكــد املحققــون أن كرامبتــون بــرويف قتلــت زوجها دانيال، وهو طاٍه كان يبلغ 63 عاًما، 
يف يونيو/حزيران 2018، بهدف تقايض تعويضات من عرة عقود تأمني بقيمة إجاملية تبلغ 1.4 
مليــون دوالر. عــى الرغــم مــن مديونيتهــام الكبــرة، كان الزوجــان يدفعــان شــهريا أكــر مــن ألــف دوالر 

عى عقود التأمني لكنهام كانا يتمنعان عن تسديد قيمة القروض السكنية، وفق االدعاء.
وفند املدعي العام شون أوفرسرتيت حجج ناني كرامبتون برويف، متحدًيا إياها بأن ترح سبب 
وجودهــا يف ســيارتها أمــام كليــة الطهــي حيــث كان يعمــل زوجهــا، كــام أظهــرت كامــرا مراقبــة، قبــل 
دقائــق مــن مقتلــه برصاصتــني يف إحــدى قاعاتهــا. قالــت املتهمــة وطبيــب نفــي اســتعان بــه وكاء 

الدفاع إنها قد نست هذا التفصيل بسبب فقدانها الذاكرة جراء صدمة تلقيها نبأ وفاة زوجها.
وتســاءل املدعــي العــام، يف ترصيحــات أوردتهــا صحيفــة “ذا أوريغونيــان” املحليــة: “كيــف ميكــن 
للروائيــة أن تكــون واثقــة بأنهــا مل تقتــل زوجهــا” فيــام تقــول إنهــا نســت مــا حصــل. وقــال: “كنِت هناك 
يف الوقت عينه ملقتل زوجك برصاص أحدهم، بفارق ست دقائق، مع النوع عينه من الساح الذي 

كنِت متلكينه واملفقود حاليا بصورة غامضة”.
وردت بــرويف بالقــول: “لــدي انطبــاع بــأين لــو قتلته، كنت ألعرف كل التفاصيل”، الفتًة إىل أنها كانت 

يف جوار مرسح الجرمية من باب املصادفة البحتة ورمبا بدافع االستلهام لرواياتها.
كذلك، يتوقف املحققون عند فوهة مسدس من نوع “غلوك” اشرتتها عى موقع إيباي قبل أشهر 
مــن الجرميــة، وتقــول الرطــة إن املتهمــة جهــزت بهــا مسدًســا مــن النــوع عينه كان الزوجــان ميتلكانه، 

الستخدامه يف الجرمية، وهي قطعة مل ُيعر عليها حتى اليوم رغم عمليات البحث املكثفة.
من جهتها تقول الروائية إنها اشــرتت قطعة الســاح هذه بدافع الواقعية الســتخدامها أكسســواًرا يف 

كتابة رواية، من دون معرفتها مبا حل بها الحقا.

الشرطة اإليطالية تغرم مقهى 
اشتكى زبونه من سعر القهوة

روما/ وكاالت: 
ا(، بعد  غرمــت الســلطات مقهــى يف فلورنســا اإليطاليــة مببلــغ ألــف يورو )نحــو 1052 دوالًرا أمريكيًّ

اتصال أحد الزبائن بالرطة معرتًضا عى سعر فنجان قهوة إسربيسو.
 Ditta الكافيــني يف مقهــى  يــورو مقابــل قهوتــه منزوعــة   2 دفــع  بعدمــا  بالرطــة  الزبــون  واتصــل 
Artigianale، وســط إقليــم توســكانا اإليطــايل. واشــتىك الرجــل مــن عــدم عــرض الســعر يف قامئة 

خلف املنضدة حيث يتلقى املوظف الطلبات.
Ditta Artigianale، فرانشيســكو ســانابو، عــن الغرامــة عــى وســائل التواصــل  وتحــدث مالــك 
االجتامعــي ودافــع عــن ســعر قهوتــه، وقــال إنهــا تــأيت مــن مزرعــة صغــرة يف املكســيك، و”حــرضت 
بعناية كبرة من قبل صانع القهوة” يف املقهى. وقال إن سعر القهوة معروض عى قامئة رقمية.
وأضاف ســانابو: “غرموين ألن شــخًصا ما شــعر باإلهانة لدفع 2 يورو لراء قهوة منزوعة الكافيني. 

هل ميكنكم تصديق ذلك؟”.
وقال ســانابو، يف مقطع فيديو: “حتى اليوم، ميكن أن ينزعج شــخص ما لدرجة اســتدعاء الرطة 
التــي تجدنــا مخطئــني بســبب قانــون عفــا عليــه الزمــن. يجــب تغيــر هــذا القانون ألنه بخــاف ذلك، 

فإن 99.9 يف املائة من الحانات واملطاعم ستقع بسهولة يف الفخ”.
ويف إيطاليــا، يبلــغ متوســط تكلفــة فنجــان قهــوة إسربيســو يــورو واحــدا، رغــم أن أكــر مــن 70 يف 
املائــة مــن الحانــات زادت األســعار يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، بســبب مشــاكل يف سلســلة 
التوريــد وضعــف املحاصيــل.  وحــذرت مجموعــات املســتهلكني مــن أن ســعر إسربيســو قــد يرتفــع 

إىل 1.5 يورو يف املتوسط هذا العام.

هددهم باإلقالة.. رئيس النيجر يمنع وزراءه من الزواج الثاني
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االحتالل ُيجرب ...  العامودي: نتحدى االحتالل ... 
يشار إىل أن االحتالل صعد يف الفرتة األخرية من هجمته االستيطانية 
يف بيت لحم، من اإلخطار بهدم املنازل ووقف البناء فيها، واالستيالء 

عىل عرشات الدومنات الزراعية.
األقــى  املســجد  أمــس،  املســتوطنني،  عــرشات  اقتحــم  ذلــك  إىل 

املبارك، بحامية رشطة االحتالل اإلرسائييل.
املســجد  اقتحمــوا  مســتوطنا،   157 بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
األقى املبارك عىل شــكل مجموعات من جهة باب املغاربة، وأدوا 
طقوًســا تلمودية ونفذوا جوالت اســتفزازية يف باحاته، تزامنا مع عيد 

"الشعلة" اليهودي.
وأضافــت أن عضــو الكنيســت اإلرسائيليــة موشــيه فجلــن قــاد إحــدى 
مجموعــات االقتحــام، وســط وجــود لعــدد مــن الحاخامــات الذيــن تولوا 

تقديم روايات عن الهيكل املزعوم.
واعتقلت قوات االحتالل 15 مواطنا من محافظات الضفة.

ففي رام الله اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان من بلدة بيت رميا، 

هم: نســيم حســني الربغويث )28 عاما(، ومجدي منري الرمياوي )34 
عاما(، وأحمد خالد الرمياوي )29 عاما(، وبالل الرمياوي )18 عاما(.
 ومــن الخليــل اعتقلــت قــوات االحتــالل أربعــة مواطنــني مــن املدينــة، 
هــم: صفــوت إبراهيــم النتشــة )20 عامــا(، والتوأمــان أحمــد ومحمــود 

يرسي العويوي، ومحمد حمدي العويوي.
ومــن بيــت لحــم اعتقلــت قــوات االحتــالل: مهــدي أحمــد توفيــق )18 
عامــا(، وابــن عمــه توفيــق عــيل توفيــق )16 عامــا(، مــن بلــدة العبيديــة 
رشق بيــت لحــم، ومحمــد خالــد حســني مــوىس )18 عامــا(، مــن بلــدة 

الخرض.
ومن القدس اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شــبان، هم: إســامعيل أبو 
لطيفــة مــن مخيــم قلنديــا، وقــي بــدوان، ومهتدي عيــاش )24 عاما(، 

من بلدة بدو.
ومــن نابلــس اعتقلــت قــوات االحتــالل املحــرر إبراهيــم شــواهنة مــن 

منزله يف رفيديا.

عــىل  املحتدمــة  املعركــة  وهــذه  والقــدس،  الضفــة  يف  شــعبنا  نضــال 
املقدســات ومــا يخطــط لــه االحتالل مبا يســمى "يوم القــدس"، ونتحدى 

العدو باملقاومة واإلعالم الفلسطيني الحر".
وأشــار إىل أن ذكــرى استشــهاد الصحفــي يوســف أبــو حســني تتزامــن مــع 
اغتيال الصحفية الفلســطينية شــريين أبو عاقلة، الفتا إىل أن الصحفيني 
الشهداء ضحوا من أجل أن يبقى صوت األقى واملقاومة مدويا، وأدوا 
رســالتهم بــكل أمانــة. وشــدد العامــودي عــىل أن صــوت األقــى ســيبقى 
صــوت الحريــة والحقيقــة والعــودة واملقاومــة وأعــىل مــن صــوت االحتــالل 
والقتــل والدمــار الــذي يتســبب بــه، مشــيدا بالشــهيد يوســف أبــو حســني 
الــذي تــرك لنــا إرثــا عظيــام، وســنحافظ عــىل األمانــة التــي استشــهد مــن 
أجلهــا. ودعــا وســائل اإلعــالم وجامهــري شــعبنا للدفــاع عــن املقدســات 
الفلســطينية، مؤكدا أن حركة حامس ووســائلها اإلعالمية ســتبقى صوت 
الشــعب الفلســطيني ومقاومته، وستنقل نضالنا ومقاومتنا حتى يسقط 

االحتالل.

الجهاد تنعى والد الشهيد 
محمود طوالبة

جنني/ فلسطني:
نعــت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف فلســطني وذراعهــا العســكري "رسايــا 
محمــود  القائــد  الشــهيد  والــد  طوالبــة  محمــود  أحمــد  الحــاج  القــدس"، 
طوالبــة أحــد أبــرز قادتهــا، وقائــد معركــة جنــني الــذي تــويف أمــس عــن عمر 
ناهــز الـــ)73 عامــًا(، بعــد حيــاة حافلــة بالصــرب والعطاء والتضحيــة، قضاها 

طائعًا لله تعاىل صابرًا محتسبًا.
وقالت الحركة وذراعها "الرسايا" يف بيان أمس: "نتقدم بخالص التعازي 
واملواســاة مــن عمــوم أهــل الفقيد وأهلنا يف مخيــم جنني الصامد، بوفاة 
الحــاج أحمــد طوالبــة بعــد رحلــة مــن البذل والعطاء، قــّدم فيها فلذة كبده 

القائد محمود شهيًدا عىل طريق الجهاد واملقاومة."
وأن  الرحمــة  بواســع  يتغّمــده  أن  القديــر  العــيّل  اللــه  "نســأل  وأضافــت: 
رب وحسن العزاء". يسكنه الفردوس األعىل، وأن يلهم أبناءه وعائلته الصَّ

هتافات تأييد للضيف
أم الفحم تحيي ذكرى استشهاد 

محمد كيوان بـ"مسيرة الوفاء األولى"
أم الفحم/ فلسطني:

شــارك مئــات املواطنــني مســاء أمس، مبســرية الوفاء 
األوىل إلحيــاء ذكــرى استشــهاد الشــاب محمــد كيوان 
مــن مدينــة أم الفحــم، يف مدينــة أم الفحــم بالداخــل 

املحتل عام 1948.
وانطلقت املسرية من منطقة الشاغور يف أم الفحم، 
حتــى الوصــول إىل دوار الشــاغور، ثــم إعــالن تســميته 

باسم الشهيد محمد كيوان، وفاًء للشهيد وعائلته.
وزارت املسرية بيت عائلة الشهيد يف منطقة قطاين 
الشــومر ســرًيا عــىل األقــدام، ثــم مــكان إحيــاء الذكــرى 
بهــا  يــدرس  كان  التــي  الثانويــة  "التســامح"  مبدرســة 

الطالب الشهيد.
كيــوان  محمــد  للشــهيد  هتافــات  املشــاركون  وردد 
وأعــالم  صــورُه،  عليهــا  الفتــات  ورفعــوا  وعائلتــه، 
فلســطني والفتــات أخــرى. كــام رددوا هتافات التأييد 
القائدالعــام لكتائــب القســام محمــد الضيــف ومنهــا 
محمــد  رجــال  واحنــا  الســيف  قبــال  الســيف  "حــط 
هــذا  مبثــل  ارتقــى  عاًمــا(   17( وكيــوان  الضيــف". 
اليــوم مــن العــام املــايض خــالل أحــداث هبــة الكرامــة 
إصابتــه  بعــد   ،2021 مايــو  غــزة يف  عــىل  والعــدوان 
بجــراح بالغــة الخطــورة برصــاص رشطــة االحتــالل عــىل 

مفرق قرية البيار التحتا يف منطقة وادي عارة.

واشنطن/ فلسطني:
أمريكيــة،  صهيونيــة  منظمــة  هاجمــت 
بتســهيل  واتهمتــه  األمــرييك  الكونغــرس 
مــرشوع  خلفيــة  عــىل  الســامية"  "معــاداة 
كونغــرس  أعضــاء  ســتة  قدمــه  الــذي  القــرار 
بنكبــة  باالعــرتاف  األمريكيــة  اإلدارة  ملطالبــة 

الشعب الفلسطيني.
ووصفــت منظمــة "التحالــف مــن أجــل القيــم 
اليهوديــة )CJV("، يف بيــان، أمــس، مــرشوع 
حســب  علًنــا"  للســامية  "معــاٍد  بأنــه  القــرار 

زعمها.
الكونغــرس  أعضــاء  مــن  ســتة  أن  إىل  يشــار 
األمــرييك تقدمــوا مطلــع األســبوع مبــرشوع 
األمريكيــة  اإلدارة  يطالــب  للكونغــرس  قــرار 

ا  ســنويًّ ذكراهــا  إحيــاء  بالنكبــة  باالعــرتاف 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  بتمويــل  واالســتمرار 

الالجئني الفلسطينيني.
والنــواب الســتة هــم: رشــيدة طليــب، إلهــان 
عمــر، اوســكايا كورتيــز، جامل باومــان، بيتي 

ماكومل وماري نيومان.
السياســة  مستشــار  ربــط  الســياق،  ويف 
مــات  ســاندرز  لبــريين  للســناتور  الخارجيــة 
دوس، بــني النظريــة التــي تبناهــا املتطــرف 
األمــرييك األبيــض الذي نفذ مجزرة دوافعها 
عنرصيــة يف مدينــة بافالــو بواليــة نيويــورك 
األســبوع املــايض، ومعارضــة دولة االحتالل 
اإلرسائيــيل لحــق الفلســطينيني يف العــودة 
إىل ديارهــم التــي هجــروا منهــا منــذ النكبــة 

عام 1948.
وقــال دوس، يف ترصيحــات نرشتهــا وســائل 
إعــالم أمريكيــة، أمــس: إن "رفــض )إرسائيــل( 
لحــق العــودة الفلســطيني هــو نفــس نظريــة 

االستبدال العظيم".
ونظريــة "االســتبدال العظيــم" هــي جــزء مــن 
طرح فكري يتبناه أنصار نظرية تفوق الرجل 
"يتــم  أنــه  وتدعــي  العنرصيــني  مــن  األبيــض 
اســتبدال الســكان مــن ذوي البــرشة البيضــاء 

بأجناس أخرى".
وتبنى هذه النظرية القاتل بايتون جيندرون 
الذي قتل 10 من أبناء األقلية اإلفروأمريكية 
يف بوفالــو، نيويــورك، يف محــل بقالــة ليلــة 

السبت املايض.

اإلرسائيــيل  الســياق  "يف  دوس:  وقــال 
نظريــة  عــن  التعبــري  يتــم  الفلســطيني، 
حــق  معارضــة  عــرب  العظيــم(  )االســتبدال 
الفلســطينيني يف العــودة والتــي تتعامل مع 
الفلســطينيني عــىل أنهــم تهديــد دميغــرايف 
.. زعــامء الواليــات املتحــدة يدينــون األول 

بينام يعلنون باستمرار دعمهم لألخري".
التاريخــي  الســياق  وطالــب دوس مبناقشــة 
التقييديــة  اإلرسائيليــة  التهجــري  لسياســات 

التي تختلف عن الواليات املتحدة.
)إرسائيــل(  موقــف  "مؤيــدي  أن  وأضــاف: 
معاملــة  أن  ذلــك،  مــع  يفهمــوا،  أن  يجــب 
أقليــة محرومــة عــىل أنهــا تهديــد دميغــرايف 
هو نهج تشاركه الحركات العرقية القومية".

منظمة يهودية تهاجم الكونغرس األميركي على خلفية مشروع قرار "النكبة"

وقفة للصحفيين في الذكرى السنوية األولى الستشهاد اإلعالمي يوُسف أبو حسين أمام منزله بغزة أمس        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

غزة/ فلسطني:
عقدت لجنتا التقنني القيمي واإلرشاد األرسي يف 
وزارة العــدل بغــزة لقــاًء لصياغة املعالجة القانونية 

والترشيعية ملرشوع رخصة الزواج اآلمن.
ويهــدف اللقــاء إلعــداد دراســة قانونيــة وترشيعيــة 
تقــوم  أن  عــىل  للمــرشوع،  وثقافيــة  ومجتمعيــة 
اللجنــة بوضــع خطــة يف كيفيــة معالجــة التحديــات 

املحتملة.
وهــم  اللجنتــني  عــن  ممثلــون  اللقــاء  يف  وشــارك 
ومحمــد  الشــناط  ومصعــب  البــاري  عبــد  فــادي 
وآالء  رحمــي  وإيــاد  الدخاخنــي  اللــه  وعبــد  خلــف 

عبد الغفور.
ويعد هذا اللقاء ضمن األهداف الرئيسة ملرشوع 
أحــد  ميثــل  الــذي  القيمــي،  والتقنــني  الترشيــع 
الوطنيــة لتعزيــز  اللجنــة  املشــاريع املهمــة ضمــن 

السلوك القيمي.
العــدل مــع جامعــة  يف ســياق آخــر، بحثــت وزارة 
األمــة آليــات تعزيــز التعــاون يف املجــال القانــوين 
الــوزارة  بــني  العالقــات  مــن  جديــدة  نافــذة  وفتــح 

واملؤسسات األكادميية.
املستشــار  الــوزارة  وكيــل  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 

أمــس، إىل جامعــة  وفــد  رأس  عــىل  الحتــة  أحمــد 
األمة.

األكادمييــة  املؤسســات  بــدور  الحتــة،  وأشــاد 
عامــًة  فلســطني  يف  العــايل  التعليــم  ومؤسســات 
ويف قطــاع غــزة خاصــًة ملــا لهــا مــن دور مهــم يف 
لهــا بصمــة يف كل املياديــن، مشــرًيا  أجيــال  بنــاء 
ا مع الرتكيز عىل  إىل أهميــة تعزيــز دورهــا مجتمعيًّ
وال  العلميــة  التخصصــات  يف  املتبادلــة  املنفعــة 

سيام القانوين منها.
وناقش الحتة والوفد املرافق له مع رئيس الجامعة 
اإلداريــة  الهيئــة  وأعضــاء  مــدوخ  الديــن  نــرص  د. 
العلميــة  املؤمتــرات  يف  التعــاون  تعزيــز  آليــات 
املتخصصــة  العلميــة  األوراق  وتحكيــم  القانونيــة 
ــا وغريهــا ذات االختصــاص القانــوين والــذي  قانونيًّ

يتقاطع مع دور الوزارة القانوين يف املجتمع.
ويــأيت هــذا يف إطــار توجــه الــوزارة نحــو املجتمــع 
املحــيل ومؤسســاته وبحــث آفــاق التعــاون ملا فيه 

صالح املجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة.
يف  بينهــام  التعــاون  تطويــر  عــىل  الطرفــان  واتفــق 
قطــاع العدالــة وتكثيف األنشــطة العلميــة والبحثية 

ملصلحة املجتمع والعدالة.

بحثت التعاون المشترك مع جامعة األمة
"العدل" تناقش صياغة المعالجة القانونية 

والتشريعية لمشروع "الزواج اآلمن"

"اآلثار" تستقبل المجلس 
الثقافي البريطاني في
المقبرة الرومانية بغزة

غزة/ فلسطني: 
الثقــايف  املجلــس  مديــر  أخــرًيا،  واآلثــار  الســياحة  وزارة  اســتقبلت 
غــزة،  غــرب  شــامل  الرومانيــة  املقــربة  يف  دلــرتي،  مارتــن  الربيطــاين 

وبحضور ممثيل مؤسسة اإلغاثة األولية الدولية الفرنسية.
واطلــع املديــر العــام لآلثــار د.جــامل أبو ريدة الوفد عىل دور الوزارة يف 
حاميــة املقــربة الرومانيــة وتأمــني الحاميــة الالزمــة لها، وفق خطــة الوزارة 
للحفاظ عىل املواقع األثرية ومنع التعديات عليها من العابثني، مبيًنا 
األثــري  التنقيــب والكشــف  الــوزارة تســعى لجلــب متويــل ملــرشوع  أن 
باملقــربة الرومانيــة، بهــدف معرفــة مقتنياتهــا ومــا تحتويــه طبقاتهــا مــن 
كنــوز حضاريــة وشــواهد عمرانيــة ومعامل ومقتنيــات تاريخية أثرية تجزم 
ارتقــاء وســمو الحضــارة الفلســطينية منــذ آالف الســنني، وتثبــت الحــق 

الفلسطيني املتجذر عىل هذه األرض املباركة.
وأكــد أبــو ريــدة التشــبيك مــع الجهــات الدوليــة، والــرشكاء، مبــا يخــدم 
ترســيخ الوجــود الحضــاري لفلســطني وتاريخهــا وإرثهــا ومقدراتهــا عــرب 
تأهيــل املواقــع األثريــة، ومواصلــة تقديــم اإلرشــاد املعــريف عنهــا بــكل 
الوسائل وعرض مقتنياتها األثرية، ومشاهدة الزوار األجانب واملحليني 
شواهدها العمرانية الدالة عىل عظم وارتقاء الحضارة والقيم التاريخية 

يف فلسطني عرب التاريخ.

"الهيئة المستقلة" ُتشيد 
بجهود الشرطة والحفاظ 

على النظام في غزة
غزة/ فلسطني:

أشاد وفٌد من الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، بدور جهاز الرشطة 
يف تقديــم الخدمــات للمواطنــني وتســهيل مهامهــم، وتوفــري األمــن 

والسكينة العامة، وحامية األرواح واملمتلكات.
محمــود  اللــواء  للرشطــة  العــام  املديــر  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
صــالح، وفــدًا مــن الهيئــة املســتقلة مبكتبه مبدينــة عرفات للرشطة، 
ضــم ســالمة بسيســو نائــب املفــوض العــام للهيئــة، وطــالل عــوكل 

ومصطفى إبراهيم وجميل رسحان وبكر الرتكامين.
وقــال اللــواء صــالح إن املؤسســة الرشطيــة تعمــل باســتمرار لالرتقــاء 

باألداء املهني والقانوين ملنتسبيها.
وأكــد أن أبــواب ومكاتــب الرشطــة مفتوحــة أمــام الجميــع وال ســيام 
الهيئــات الحقوقية؛ الســتقبال الشــكاوى واملراجعــات والتعاون يف 

تعزيز مبادئ القانون.
بــه  الــذي تقــوم  وأعــرب وفــد "الهيئــة املســتقلة" عــن شــكره للــدور 
الرشطــة، وفتــح أبوابهــا أمامهــا لالطــالع عــىل عمــل النظــارات ومراكــز 

التوقيف.
وأثنــى وفــد الهيئــة بجهــود جهــاز الرشطــة يف تأمــني انتخابــات نقابــة 

املحامني التي جرت مؤخرًا يف غزة.

غزة/ فلسطني:
التغيــري واإلصــالح يف محافظــة  نــواب كتلــة  اســتقبل 
رشق  الشــجاعية  رشطــة  مركــز  أفــراد  مــن  وفــًدا  غــزة، 
عملهــم  مجريــات  عــىل  لالطــالع  وذلــك  غــزة،  مدينــة 

وتفقد أحوالهم.
أبــو  جــامل  املقــدم  املركــز  مديــر  الزائــر  الوفــد  وضــم 
كميــل ونائبــه املقــدم فريد عرفــات، وعدد من مديري 
األقســام والعاملــني يف املركــز، وكان يف اســتقبالهم 
نائــب رئيــس كتلــة التغيــري واإلصالح النائــب د. مروان 

أبو راس، والنائب جامل نصار.
وأثنــى أبــو راس عــىل جهــود أفــراد الرشطــة الجبــارة يف 
امليــدان وحرصهــم يف تحقيــق العدالــة، ورسعــة إنجاز 
وااللتــزام  إنصافهــم  عــىل  والعمــل  املواطنــني  قضايــا 
بعدالــة اإلجــراء وتجويــد العمــل وتكريــس العالقــة مــع 

جهات إنفاذ القانون.
وأكــد عــىل وجود إنجازات ترشح الصدور خالل جولة 
أداء  يف  الترشيعــي  املجلــس  يف  الداخليــة  لجنــة 
العمــل الرشطــي، خــالل العام املنــرصم، ووضع بعض 

التوصيــات لتجويــد العمــل وتطويــره وتدعيــم جســور 
العدالــة  يحقــق  مبــا  املؤسســات  مــع جميــع  التعــاون 

لجميع املواطنني.
مــن جانبــه، قــال أبــو كميــل: "إن مــا شــهده املركــز مــن 
إنجاٍز للقضايا وحلٍّ للمشكالت املتعلقة باملواطنني 
التكامليــة  العالقــة  نتــاج  كان  الشــجاعية  حــي  يف 
املجتمعيــة  والهيئــات  الرشطــة  بــني  واملســتمرة 
املتمثلة بالوجهاء واملخاتري ورجال اإلصالح وغريهم 

من املؤسسات املعنية".
التغيــري  كتلــة  عــن  النائــب  كــرم  آخــر،  جانــب  مــن 
واإلصــالح الربملانيــة د. يونــس األســطل مديــر مديريــة 
الرتبيــة والتعليــم مبحافظــة رفــح أرشف عابديــن بــدرع 
التميز، معرًبا عن شكره لجهود املديرية يف االهتامم 

ورعاية العقول املبدعة.
وأشاد األسطل خالل زيارته للمديرية، بجهود مديرية 
الرتبيــة والتعليــم مبحافظــة رفــح مديري وعاملني عىل 
املســرية  ســري  بتعزيــز  والواضــح  امللمــوس  العمــل 

التعليمية للطالب والطالبات باملدارس الحكومية.

األسطل يكرم مديرية تعليم رفح 
نواب غزة يطلعون على

عمل مركز شرطة الشجاعية
االحتالل يزعم 

إسقاط مسّيرة 
جنوب قطاع 

غزة
غزة/ فلسطني: 

زعم جيش االحتالل اإلرسائييل، 
ُمســرّية  أمــس،  أســقط،  أنــه 
يف  تحلــق  كانــت  فلســطينية 

أجواء جنوب قطاع غزة.
جيــش  باســم  املتحــدث  وقــال 
االحتالل يف بيان له إن "الجيش 
يف  طائــرة  رصــد  اإلرسائيــيل 
املجال الجوي فوق قطاع غزة".

الحديديــة  "القبــة  أن  وادعــى 
اعرتضــت املســرّية، ومل تخــرتق 
حــد  عــىل   ،" الجــوي  املجــال 

زعمه.
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مساهمون في "غوغل" 
و"أمازون" يطالبون بإلغاء 

عقود مع )إسرائيل(
واشنطن/ فلسطني:

تقــدم مســاهمون يف رشكتــي "غوغــل" و"أمــازون"، أمــس، مبرشوعــي قراريــن 
ينتقــدان توقيــع عقــود مــع حكومــة وجيــش االحتــال اإلرسائيــي لنقــل قاعــدة 
البيانات الحكومية اإلرسائيلية إىل تكنولوجيا السحاب التي متتلكها الرشكتان.
ويطالب مرشوعا القرارين اللذان سيعرضان عىل اجتامع مساهمي الرشكتني 
الســنوي املنــوي عقــده خــال الشــهر القــادم، بإجــراء مراجعــات لعقــود وقعتهــا 
الرشكتان مع حكومة االحتال اإلرسائيي ضمن مرشوع يحمل اسم "نيمبوس" 

ويهدف لنقل قاعدة البيانات الحكومية إىل تكنولوجيا السحاب.
ويحــذر القــراران الــذي تقــدم بهــام مســتثمرون مــن أن هــذا املــرشوع قــد يــر 

بحقوق اإلنسان ويؤدي إىل خسارة يف قيمة األسهم عىل املدى البعيد.
وتبلغ قيمة العقد املوقع بني حكومة االحتال والرشكتني أكرث من مليار دوالر 

ومدته خمس سنوات.
ومن املتوقع حصول املعرتضني عىل دعم مساهمني آخرين عند طرح القرار 
عــىل التصويــت حيــث تجــري حملــة مكثفــة ينفذهــا أنصــار الحــق الفلســطيني 
ومساهمني من الرشكتني لحض املساهمني عىل التصويت لصالح القرارين.

ويركــز اعــرتاض املســتثمرين عــىل مــرشوع "نيمبــوس" عــىل األســس األخاقيــة 
التــي اســتخدمها موظفــون يف "غوغــل" و"أمــازون" وكتبــوا رســالة إلدارتهــم قبــل 
أشــهر نرشتها صحيفة "الغارديان" تطالب باالنســحاب من املرشوع املوقع مع 
حكومــة االحتــال؛ كونــه يجعــل الرشكــة متواطئــة يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

والجرائم التي ترتكبها قوات االحتال يف األرايض الفلسطينية.
ويحذر قرار املساهمني يف غوغل أيًضا من أن "معارضة املوظفني والجامهري 
وموقعهــا  الرشكــة  ســمعة  عــىل  خطــًرا  وستشــكل  ســتزيد  العقــود  هــذه  ملثــل 

اإلسرتاتيجي يف املسؤولية االجتامعية".

واتساب تطرح ميزة 
“المغادرة بصمت” 

من المجموعات قريًبا
واشنطن/ وكاالت: 

تعمــل منصــة “واتســاب” )WhatsApp( عــىل إضافــة ميــزة جديــدة تســمح 
للمســتخدمني بالخــروج مــن املجموعــات بصمــت، يف محاولــة لجعــل نظــام 

املراسلة أكرث سهولة يف االستخدام.
إنســايدر”  “بيزنــس  عــن  نقــا   )WABetaInfo( أنفــو”  “وابيتــا  ووفقــا ملوقــع 
)Businessinsider(، سيتمكن مديرو املجموعة فقط من معرفة من يغادر 

املجموعة ولن يستطيع اآلخرون معرفة ذلك، وهذه امليزة قيد التطوير، لذا 
فهي ليست جاهزة لنرشها عىل مختربي اإلصدارات التجريبية.

ويضيــف  املجموعــة،  مــن  املســتخدمني  خــروج  الحــايل  الوقــت  يف  ويظهــر 
واتســاب عــادة رســالة نظــام يف مجموعــة الدردشــة إلبــاغ جميــع املشــاركني 

بأنك خرجت من املجموعة.
وذكر التقرير أنه عىل الرغم من أخذ لقطة للشاشة من برنامج واتساب ألجهزة 
الحاسوب املكتبي )WhatsApp Desktop beta(، فمن املؤكد أنه سيتم 
إطــاق امليــزة عــىل تطبيق واتســاب لنظامــي “أندرويد” )Android( و”آي أو 
إس” )iOS( يف املســتقبل. وقــال التقريــر إن هــذه امليــزة قيــد التطويــر عــىل 
“واتســاب ديســك تــوب بيتــا”)WhatsApp Desktop beta( يف الوقــت 

الحايل، ومن املقرر طرحها للمستخدمني يف تحديث مستقبي.

ملياردير ياباني 
يبيع لوحة لباسكيا 

بـ 85 مليون دوالر
طوكيو/ وكاالت: 

بــاع املليارديــر اليابــاين يوســاكو مايــزاوا، املولــع بجمــع األعــامل 
الفنية، أخرًيا، يف نيويورك، لوحة ضخمة لألمرييك جان ميشال 

باسكيا، مقابل 85 مليون دوالر أمرييك.
وخــال املــزاد العلنــي يف مانهاتــن، باعــت دار فيليبــس لوحــة 
تيــار  إىل  املنتمــي  الفنــان  رســمها  التــي   Untitled “أنتايتلــد” 
التعبريية الجديدة عام 1982. تويف باسكيا عن سن 27 عاًما.
كان مايــزاوا قــد أعلــن، مطلــع مــارس/آذار املــايض، نيتــه أن يبيع 
يف مزاد هذه اللوحة الضخمة التي اشرتاها مقابل 57,3 مليون 

دوالر. وهو حقق ربًحا قيمته 27,7 مليون دوالر.
وحطــم املليارديــر اليابــاين، يف مايو/أيــار 2017، رقــاًم قياســًيا، 
بعدما اشرتى لوحة أخرى لباسكيا مقابل 110,5 مايني دوالر، 
خــال مــزاد لــدار ســوذبيز. وأصبــح هــذا العمــل حينهــا مــن بــني 

عرشة أعامل بيعت يف املزادات بأكرث من مائة مليون دوالر.
املابــس  لبيــع  موقــع  أكــرب  مؤســس  عاًمــا   46 البالــغ  مايــزاوا 

واألكسسوارات عرب اإلنرتنت يف اليابان “زوزوتاون”.
وقــال املليارديــر، يف مــارس، إن الســنوات الســت التــي امتلــك 
فيها اللوحة مثلت “رشًفا كبرًيا” له، لكن الفن “ينبغي مشاركته 

ليصبح جزًءا من حياة كل شخص”.
األول،  ديســمرب/كانون  يف  الصحــف  عناويــن  مايــزاوا  تصــدر 
بعدما أصبح أول ســائح فضاء ياباين يزور محطة الفضاء الدولية 
ضمــن رحلــة نظمتهــا وكالــة الفضاء الروســية. وكلفــت رحلته نحو 
عــرشة مليــارات يــن )87 مليــون دوالر(، ويخطــط للقيــام برحلــة 
حــول القمــر تنظمهــا رشكــة “ســبايس إكــس” التــي ميتلكهــا إيلون 

ماسك.
ميتلــك مايــزاوا كذلــك أعاماًل لبابلو بيكاســو وروي ليشتنشــتاين 
وأنــدي وارهــول وجيــف كونــز، ويقــول إنــه “جامــع عــادي” للفــن 

املعارص يشرتي اللوحات استناًدا إىل حدسه.
أعــاماًل  “أشــرتي   :2017 عــام  الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة  وقــال 

أجدها جميلة، وهذا كل ما يف األمر”.
تســجل ســوق الفنــون أداًء جيــًدا حالًيــا يف نيويــورك. فقد انطلق 
دار  لــدى  الحــايل  مايــو  مــن  التاســع  الربيــع يف  مــزادات  موســم 
كريستيز التي باعت رسم بورتريه ملارلني مونرو من توقيع أندي 
وارهــول مقابــل 195 مليــون دوالر، مــا جعــل هــذا العمــل األغــىل 

من بني أعامل القرن العرشين املبيعة يف تاريخ املزادات.
كذلــك باعــت منافســتها دار ســوذبيز أعــاماًل مــن مجموعة ماكلو 
تاريــخ  يف  مجموعــة  “أغــىل  وهــي  دوالر،  مليــون   922 مقابــل 
املــزادات”، وبيعــت عــىل دفعتــني بــني نوفمرب/ترشيــن الثــاين 

واالثنني املايض.

تعرف إلى أضرار 
النوم ليًلا وأنت 

ترتدي الجوارب
إسطنبول/ وكاالت: 

إذا كنت معتاًدا النوم ليًا وأنت ترتدي الجوارب، فقد ترغب 
يف إعادة النظر يف هذه العادة. ففي هذا التقرير الذي نرشته 
صحيفــة “ينــي أكيــت” )yeniakit( الرتكيــة، يــرشح أخصــايئ 

األمراض الجلدية الدكتور كرم بايكال أرضار هذه العادة.
مــن املعــروف أنــه ال يوجــد معيــار لكيفيــة النــوم ليــا، إذ يفضل 
البعــض النــوم مــع ارتداء الجــوارب، يف حني ينام البعض اآلخر 
من دونها. لكن ما يجهله الكثريون أن النوم مع ارتداء الجوارب 

قد يؤدي إىل بعض العواقب الصحية.
يؤثــر النــوم بالجوارب ســلًبا عــىل الدورة الدموية الطرفية نتيجة 
الضغــط امُلطــول لألرشطــة املطاطيــة للجوارب عــىل القدمني، 
مــام يضعــف الــدورة الدمويــة يف تلــك املنطقــة، ويــؤدي إىل 

ظهور كدمات وجفاف الجلد.
ومــن املشــاكل األخــرى التــي ميكــن أن يســببها النــوم بالجوارب 
هــي اإلصابــة بعــدوى فطريــة يف القــدم نتيجــة تعــرق القدمــني 
واحتبــاس الهــواء عنهــام. كــام أن وجــود بقايــا مــن املنظــف يف 
الجــوارب ميكــن أن يســبب اإلكزميــا، هــذا إىل جانــب التهــاب 
الجلــد التــاميس نتيجــة االحتــكاك الطويــل بــني الجلــد وقــامش 
الــذي يســبب مشــاكل مثــل الحكــة واحمــرار الجلــد  الجــوارب 
خلــع  للغايــة  املهــم  مــن  لذلــك،  والجفــاف.  القدمــني  وتقــرش 
الجلــد  صحــة  عــىل  حفاًظــا  النــوم  إىل  الخلــود  قبــل  الجــوارب 

والقدمني.
وذكــرت الصحيفــة أن النــوم بالجــوارب قد يجعلك تشــعر براحة 
أكــرب خاصــًة يف فصــل الشــتاء، حتــى إنــه مــن املمكــن أن يزيــد 
الــدورة الدمويــة بشــكل مؤقــت، إال أنــه إذا مل تخلــع جواربــك 
يــؤدي إىل تباطــؤ  الليــل ســيكون لذلــك تأثــري معاكــس  طــوال 

تدفق الدم.
ميكــن للجــوارب ذات التصاميــم الطريفة أن تحســن معنوياتك 
حتــى يف يــوم كئيــب، لكــن انتبــه إىل القــامش الــذي ُصنعــت 
منــه هــذه الجــوارب. فاملواد الصناعية مثل البوليســرت والحرير 
الصناعي والنايلون ليست صديقة للبرشة وال تسمح لقدميك 
بالتنفــس. وإذا منــت طــوال الليــل مرتدًيــا هــذه الجــوارب فقــد 
تتعــرق قدمــاك. وإذا كنــت تنــام ببطانيــة ســميكة، فــإن ذلــك 

سيخلق بيئًة خصبة لتكاثر البكترييا.
إذا كنــت تســتخدم منظفــات تحتــوي عىل مــواد كيميائية قوية 
عند غسل جواربك، فقد تسبب هذه املواد تهيجا لبرشتك. 
الجــوارب  ارتــداء  أن  عــىل  عــاوة  أيًضــا،  قدمــاك  تتــورم  قــد 
لســاعات طويلــة ُيخلــف ندوًبــا مثرية للحكــة وخاصة يف منطقة 

الكاحل.
وحســب ما يشــري إليه الخرباء، فإننا ننام براحة أكرب يف بيئات 
أكــرث بــرودة. لذلــك، تبــدأ درجــة حــرارة الجســم يف االنخفــاض 
أثنــاء النــوم. وعندمــا تنــام مرتدًيــا الجــوارب، قــد يتعطــل هــذا 

التوازن وتتأثر جودة نومك.


