"نحن في مرحلة تحتاج إلى قرارات حاسمة وإستراتيجية"

 15دولة أوروبية تدعو
(إرسائيل) للرتاجع عن قرار
بناء وحدات استيطانية

هنية يدعو إللغاء "أوسلو"
وااللتفـــاف حـــول خيـــار
المواجهـــة الشاملـــة

بروكسل – أنقرة /فلسطني:
دعــت  15دولــة أوروبيــة ،ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل إىل الرتاجــع عــن قرار
بناء أكرث من  4آالف وحدة استيطانية جديدة يف القدس والضفة املحتلتني.
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك ،أمــس ،لــوزارات خارجية بلدان فرنســا ،بلجيكيا،
الدمنــارك ،فنلنــدا ،أملانيــا ،اليونــان ،أيرلنــدا ،إيطاليا ،لوكســمبورغ،
15
مالطا ،هولندا ،الرنويج ،بولندا ،إسبانيا والسويد.

الدوحة /فلسطني:
دعــا رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة ،الســلطة إىل
إلغــاء "أوســلو" وااللتفــاف حــول خيــار املواجهــة الشــاملة ،قائــال" :نحــن يف
مرحلة جديدة ال يصلح معها إال القرارات الحاسمة واإلسرتاتيجية".
واســتعرض هنيــة ،يف ترصيــح ،أمــس ،جرائــم االحتــالل اإلرسائيــيل 4
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المستوطنون يستولون على منزل شرق الخليل ويعتدون على المواطنين

مقتـــل ضابــط إرسائيلــي

واعتقـال المطـارد "الدبعــي"

خالل اشتباكات مسلحة يف جنني

جنني-غزة /محمد املنرياوي:
لقي ضابط إرسائييل من وحدة العمليات الخاصة مرصعه خالل اشتباكات
مســلحة يف جنــني شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة صبــاح أمــس تزامنت مع
محارصة قوات االحتالل منزل املطارد محمود الدبعي قبل اعتقاله إثر نفاد
ذخريتــه ،يف حــني اســتوىل املســتوطنون عــى منــزل رشق الخليــل .وأفــادت
مصادر محلية بأن قوات كبرية من جيش االحتالل اقتحمت صباح
أمــس أطــراف مخيــم جنــني وحــي الهــدف القريــب منــه وأطلقــت 15

ودعوات لتعميم تجربتها على أرجاء الضفة

إشادة فصائلية بوحدة
مقاومة جنني اليت أظهرت
فشل االحتالل وعجزه
3

وانتقمت ممن اغتالوا "شيرين"

خريشـــة :مقاومـــة جنيـــن صنعــت
ً
ً
مميــزا فــي تاريــخ شعبنــا
يــوما
جنني /فلسطني:
وصــف النائــب الثــاين لرئيس املجلــس الترشيعي،
د .حســن خريشــة ،املواجهــات بــني أبنــاء شــعبنا
وقــوات االحتــالل اإلرسائيــيل يف مخيــم جنــني ويف
أثنــاء تشــييع جثــان الصحافيــة شــريين أبــو عاقلــة،
بأنه "يوم مميز يف حياة الشعب الفلسطيني".

وقــال خريشــة ،يف ترصيــح ،أمــس :إن "جنــني
ومقاوميهــا انتقمــوا الغتيــال الصحافيــة أبــو عاقلــة"
التــي اغتالتهــا قــوات االحتــالل بالرصــاص يف أثنــاء
تغطيتها اإلعالمية القتحام املخيم صباح األربعاء.
وأضــاف خريشــة" :هنــاك مقاومــة كبــرية
يف كل األرض الفلســطينية ،والشــعب 3

فلسطينيون يقفون أمام منزل عائلة الدبعي الذي حاصرته قوات االحتالل صباح أمس في جنين

استمرت أكثر من  4ساعات

والد المطارد "الدبعي" يروي لـ"فلسطني"
معركته مع جيش االحتالل يف جنني
جنني-غزة /محمد أبو شحمة:
"س ـ ّلم نفســك يــا محمــود ،حــرام متــوت" ..بهــذه
الكلــات بــدأ جنــود القــوات الخاصــة بجيــش
االحتــالل اإلرسائيــيل حربهــم النفســية وهــم ينادون
عــى املطــارد محمــود الدبعــي خــالل اقتحــام منزله
يف مخيــم جنــني شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة،

ملطالبته باالستسالم وعدم القتال .ورغم أساليب
جنــود االحتــالل واســتخدامهم عائلــة املطــارد
دروعــا برشيــة ،إال أنــه دخــل يف معركــة
"الدبعــي"
ً
رشســة مــع العــرشات منهــم ،وأطلــق عليهــم جميــع
الرصاصــات التــي كان ميتلكهــا .ويؤكــد
محمــد الدبعــي والــد املطــارد محمــود أنــه 4

(األناضول)

مراقبون :تغري كبري يف

مقاومة الضفة واالحتالل
يخىش "نموذج جنني"

رام الله /فلسطني:
كبريا
ا
ـري
ـ
ي
تغ
ـهد
ـ
ش
ت
ـة
ـ
ل
املحت
ـة
ـ
ي
الغرب
ـة
ـ
ف
الض
أن
ـطينيون
رأى مراقبــون فلسـ
ً
ً
يف مقاومتها ،وحالة من التوحد مع مختلف ساحات شعبنا الفلسطيني.
وأكــد هــؤالء أن تصاعــد املقاومــة يف الضفــة والقــدس وأرايض
الـ ،48فرض معادالت جديدة عى االحتالل اإلرسائييل وجعلته 5

نعشها
وحاملي نعشها
مشيعي وحاملي
على مشيعي
اعتدى على
االحتالل اعتدى
االحتالل

اآلالف ُي ّ
شيعــــون
شريين
الصحفيةشريين
جثمان الصحفية
أبو عاقلة يف القدس
القدس المحتلة /فلسطين:
شيع آالف الفلسطينيين ،أمس ،جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة .وانطلقت
ّ
مراســم التشــييع من المستشــفى الفرنسي في حي الشــيخ جراح ،وصوال إلى كنيسة الروم الكاثوليك،
قبــل مواراتهــا الثــرى في مقبرة "جبل صهيون" في باب الخليل بمدينــة القدس .واعتدت قوات
15
االحتالل اإلسرائيلي على موكب تشييع جثمان الصحفية في أثناء إخراجها من المستشفى،

موقع بريطاني :ال يمكن للغرب
غسل عار التواطؤ معها

صحيفة عربية( :إرسائيل)

خرست معركة الرأي العام

باغتيال "أبو عاقلة"
مواطنون يشيعون جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة أمس

اإلمارات تش ّيع رئيسها الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

أبوظبي-عواصم /وكاالت:
شيعت اإلمارات العربية املتحدة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان الذي تويف أمس ،عن عمر يناهز  73عاما ،بحسب ما
أعلنــت وكالــة أنبــاء اإلمــارات وتــم إعــالن الحــداد أربعني
يومــا .ومســاء أمــس ،أدى حاكــم أبــو ظبي الشــيخ محمد 9

(األناضول)

مسرية جماهريية يف الداخل المحتل
إحياء لذكرى "هبة الكرامة"

النارصة /فلسطني:
أحيــت الجاهــري الفلســطينية داخــل األرايض املحتلــة عــام  ،48أمــس ،الذكــرى الســنوية األوىل
لـ"هبــة الكرامــة" مبســرية حاشــدة يف مدينــة اللــد مســقط رأس الشــهيد مــوىس مالــك حســونة.
وجابــت املســرية التــي نظمتهــا (لجنــة املتابعــة العليــا لشــؤون الجاهــري العربيــة يف
أرايض الـ ،)48شوارع وأحياء مدينة اللد ،رافعني العلم الفلسطيني وصور شهداء هبة 5

الظهر  12:39العصر  4:18المغرب  7:34العشاء  9:00فجر غد  4:04الشروق 5:46

لندن-النارصة /وكاالت:
اعتــربت صحيفــة عربيــة أن (إرسائيــل) خــرت
بالفعــل معركــة الــرأي العــام يف قضيــة
اغتيــال مرســلة قنــاة الجزيــرة الصحفيــة 4

الجزيرة تستنكر االعتداء
على موكب تشييع مراسلتها

تواصل اإلدانات المحلية
والدولية لجريمة اغتيال
"أبو عاقلة" واالعتداء
عىل موكب تشييعها
عواصم-غزة /محمد املنرياوي:
تتواصــل اإلدانــات املحليــة والدوليــة
منــذ األربعــاء املــايض لجرميــة اغتيــال

2

إطالق فعاليات إحياء الذكرى

الـ 74لنكبة الشعب الفلسطيين
غزة /محمد أبو شحمة:
أعلــن رئيــس دائــرة الالجئــني واللجــان الشــعبية يف حركــة
املقاومــة اإلســالمية حــاس محمــد املدهــون إطــالق
فعاليات إحياء الذكرى الـ 74لنكبة الشعب الفلسطيني.
ودعــا املدهــون ،يف املؤمتــر الصحفــي إلعــالن فعاليــات

القدس  34:17رام اهلل  34:17يافا  30:21غزة  28:21الناصرة 35:19

إحياء الذكرى أمس ،أبناء الشعب الفلسطيني إىل إعالن
حالــة العصيــان ضــد االحتــالل اإلرسائيــيل ،وثــورة ممتــدة
ومســتمرة حتــى تحقيــق العــودة إىل القــدس واملســجد
األقــى .وقــال :إن االحتــالل راهــن عــى أن
الكبــار ميوتــون والصغــار ينســون ،لكــن الشــعب 15

دوالر أمريكي=  3.45شيقل

دينار أردني=  4.85شيقل

2

أخبار
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الجزيرة تستنكر االعتداء على موكب تشييع مراسلتها

تواصل اإلدانات المحلية والدولية لجريمة اغتيال "أبو عاقلة" واالعتداء عىل موكب تشييعها
«التشريعي» :اعتداء االحتالل
على موكب «أبو عاقلة»
تماد في اإلجرام
ٍ

عواصم-غزة /محمد املنراوي:
تتواصــل اإلدانــات املحليــة والدوليــة منــذ
األربعــاء املــايض لجرميــة اغتيــال جيــش
االحتــال اإلرسائيــي مراســلة قنــاة الجزيــرة
الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة يف جنــني
شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة ،ثــم
االعتــداء الوحــي عــىل موكــب تشــييعها
ومحاولــة إســقاط نعشــها مــن فــوق أكتــاف
حامليه إثر قمعهم الوحي أمام عدســات
الكامرات.
واســتنكرت شــبكة "الجزيــرة" اإلعاميــة،
أمس ،االعتداء عىل املشاركني يف تشييع
جثــامن مراســلتها الشــهيدة "أبــو عاقلــة"،
مؤكــدة أن قــوات االحتــال اعتــدت عــىل
مشــيعيها يف مشــهد يخــرق كل األعــراف
والقوانني الدولية.
وقالت الشبكة يف بيان مقتضب "نستنكر
بأشد عبارات الشجب والتنديد مامرسات
االحتــال ونحملــه املســؤولية عــن ســامة
املشــيعني" ،مؤكــدة اســتمرار تغطيتهــا
الصحفيــة ونقــل الخــر والصــورة بــكل
دقــة وموضوعيــة "فلــن تثنيهــا مامرســات
االحتال عن قول الحقيقة".
وأدان املجلــس الترشيعــي بشــدة اعتــداء
قــوات االحتــال الوحــي عــىل موكــب
تشــييع الصحفيــة "أبــو عاقلــة" ،معتــرا
االعتــداء "الهمجــي" متاديــا صارخــا
يف اإلجــرام اإلرسائيــي ضــد اإلنســان
الفلسطيني حيا كان أو ميتا.
واعتــر الترشيعــي يف بيــان لــه أمــس أن
االحتــال يــرب بعــرض الحائــط كل
اإلدانــات الدوليــة التــي صدرت إزاء جرميته
البشــعة باغتيــال "أبــو عاقلــة" ،مؤكــدا
رضورة عــدم االكتفــاء باإلدانــة ،واالنتقــال
الفــوري للعمــل عــىل تقديــم قــادة االحتال
للمحاكمة أمام املحكمة الجنائية الدولية.
ولفــت النائــب يف املجلــس الترشيعــي
فتحــي قرعــاوي إىل أن االحتــال يواصــل
جرميتــه بحــق الصحفيــة "أبــو عاقلــة" عــر
قمع مسرة تشييع جثامنها واالعتداء عىل
املشاركني فيها.
وقــال قرعــاوي يف ترصيــح صحفــي" :مــا
نــراه اآلن مــن جرائــم بشــعة متارســها قــوات
االحتــال بحــق املشــيعني تعــر عــن حالــة
الذهول لدى األواسط الصهيونية من حالة
التضامــن الواســع الــذي القتــه الصحفيــة أبو
عاقلة".
وأكــد أننــا أمــام صــورة جديــدة مــن اإلرصار
الفلســطيني عــىل أداء رســالة الوفــاء
والتضامــن مــع الراحلــة "أبــو عاقلــة"
وأهلهــا وزمائهــا ومحبيهــا ،مشــرا إىل
أن االحتــال فــرض عــددا مــن املعيقــات
بحــق املواطنــني يف محاولــة للحــد مــن
املشــاركة الفلســطينية مبســرة التشــييع،
إال أن الشباب الفلسطيني تحدى كل هذه
املعيقات.

خبراء األمم المتحدة :اغتيال
الصحفية «أبو عاقلة» قد
يشكل جريمة حرب

وشــدد عــىل أن "أبــو عاقلــة" مل تكــن مجــرد
مراســلة ،فقــد المســت بصوتهــا وكلامتهــام
وتقاريرهــا الشــفافة الهــم الفلســطيني
اليومــي ،وجعلــت الــكل الفلســطيني
يتكاتــف ويقــف إىل جانــب محنــة أهلهــا
وذويهــا حتــى وصلت هــذه الوقفة للصدام
مع االحتال.
وحدوية وجريئة
وقــال املتحــدث باســم حركــة املقاومــة
اإلســامية حــامس فــوزي برهــوم إن "أبــو
عاقلــة" كانــت وحدويــة يف رســالتها
اإلعاميــة والوطنيــة وجريئــة يف نقــل
الحقيقــة ،فتوحــد يف تشــييعها كل طوائف
ومكونات شعبنا الفلسطيني.
وأضاف برهوم يف ترصيح صحفي أمس أن
املشاركة املهيبة من كل طوائف ومكونات
وفئــات شــعبنا يف تشــييع جثامنهــا تعكــس
طبيعــة هــذا الشــعب املعطــاء املحــب
لــكل صاحــب صــوت حر يدافع عنه ويتبنى
قضايا العادلة.
وعـ ّـد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة
حــامس عــزت الرشــق اعتــداء قــوات
االحتــال بالــرب عــىل املشــيعني يف
جنــازة "أبــو عاقلــة" جرمي ـ ًة جديــدة تؤكــد
أن حالــة هســتريا وجنــون أصابــت قادتــه
وجيشه.
وأشار الرشق يف ترصيح صحفي مقتضب
أمــس إىل أن اشــرتاط رشطــة االحتــال يف
القــدس املحتلــة إنــزال علــم فلســطني
وإخــراج جثــامن "أبــو عاقلــة" يف ســيارة
املــوىت "وقاحــة تــدل عــىل همجيــة هــذا
االحتال".
وزار ممثــل حركــة حــامس يف لبنــان أحمــد
عبــد الهــادي ،برفقــة مســؤول العاقــات
السياســية واإلعاميــة عبــد املجيــد
العــوض ،مكتــب قنــاة الجزيــرة يف بــروت
للتعزيــة باغتيــال االحتــال الصحفيــة "أبــو
عاقلة".
وقــدم ممثــل حــامس واجــب العــزاء ملديــر
مكتــب بــروت مــازن إبراهيــم واملنتــج
يف القنــاة عــاء عــواد ،وشــبكة الجزيــرة
واإلعاميــني فيهــا ،ولإلعــام الحــر ،باغتيال
الصحفيــة "أبــو عاقلــة" عــىل يــد جنــود
االحتــال خــال قيامهــا بواجبهــا الصحفــي
يف مدينة جنني ،مثني ًا عىل دورها املهني
الكبر يف فضح جرائم املحتل وإرهابه.
واعتــر "أبــو عاقلــة" أيقون ـ ًة إعاميــة
فلســطينية ورمــزا مــن رمــوز الشــعب
الفلســطيني ،وأن جرميــة اغتيالهــا محاولــة
بائســة من االحتال إلعدام األصوات الحرة
الفاضحــة لسياســاته اإلجراميــة بحق شــعبنا
ومقدســاته ،داعي ًا إىل فضح وإدانة جرامئه
يف كل املحافــل الدوليــة ،ومحاســبة قادتــه
وجنوده عن هذه الجرمية البشعة.
وقــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي
خــر عدنــان إن عــدوان االحتــال عــىل

البيت األبيض :صور مهاجمة
صحفية
ضباط االحتالل جنازة
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قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتدى على المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة ( األناضول )
مخيــم جنــني يؤكــد مــا قلنــاه عــن تعمدهــم
قتل اإلعامية "أبو عاقلة" لتنفيذ جرامئهم
دون صورة وشهادة وتوثيق.
واعتــر عدنــان يف ترصيــح مكتــوب أمــس
العــدوان عــىل جنــازة الشــهيدة "أبــو عاقلة"
جرميــة وصلفــا احتاليــا واعتــداء عــىل كل
مــن تــأمل لفراقهــا يف املعمــورة ،موجهــا
التحيــة "لكتيبــة جنــني وجرحــى املخيــم،
وأرواح الشهداء".
إدانات وفعاليات عربية
وأعربــت وزارة الخارجيــة املرصيــة عــن
رفضهــا وإدانتهــا البالغــة لاعتــداءات التــي
تعرضــت لهــا جنــازة اإلعاميــة الراحلــة "أبــو
عاقلة" من قوات االحتال.
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم وزارة
الخارجيــة الســفر أحمــد حافــظ يف بيــان
أمــس أن مثــل تلــك االعتــداءات غــر
املقبولــة أو املــررة متثــل انتهـ ً
ـاكا لحقــوق
الشــعب الفلســطيني ولحرمــة املــوىت،
فض ـ ً
ا عــام تــؤدي إليــه مــن زيــادة حــدة
االحتقــان وعــدم االســتقرار يف األرايض
ـلبا عىل
الفلســطينية املحتلة ،ومبا يؤثر سـ ً
كل الجهــود الراميــة إلحــال الســام يف
املنطقة.
وأدان االتحــاد العــام للصحفيــني العــرب
االعتــداء الغاشــم لقــوات االحتــال عــىل
موكب تشــييع الشــهيدة "أبو عاقلة" ،الفتا
إىل أن الــرأي العــام العاملــي تابــع بغضــب
شــديد االعتــداء الهمجــي عــىل موكــب
تشــييعها أثنــاء خروجــه مــن املستشــفى،
حيــث شــنت القــوات هجومــا عنيفــا عــىل
املوكب.
وأضــاف االتحــاد يف بيــان لــه أن هــذا
االعتــداء يثبــت أن الشــهيدة "أبــو عاقلــة"
أخافــت ســلطات االحتــال ألدائها البطويل
كصحفيــة مهنيــة تقــوم مبهامهــا عــىل أكمل
وجــه ،لنقــل حقيقــة الجرائــم التــي يعانيهــا

الشعب الفلسطيني إىل دول العامل.
وأطلقــت شــعبة املصوريــن بنقابــة
الصحفيني املرصية اسم الزميلة الشهيدة
"أبو عاقلة" عىل مسابقتها لعام .2022
ونعت الشعبة خال اجتامع عقدته أمس،
الصحفية "أبو عاقلة التي اغتالتها يد اإلثم
والعــدوان أثنــاء تغطيتهــا العــدوان عــىل
أهلنا املرابطني يف مدينة جنني الباسلة".
ويف جنــوب لبنــان ،نظــم إعاميــون
فلســطينيون ولبنانيــون وقفــة أمــام النصــب
التــذكاري لشــهداء املقاومــة اللبنانيــة يف
مدينــة صــور ،اســتنكارا لجرميــة اغتيــال
الصحفية "أبو عاقلة".
وشــارك يف الوقفــة ممثلــون عــن وســائل
إعاميــة وأحــزاب وقــوى وطنيــة وإســامية
لبنانية وفلسطينية.
واعتــر مســؤول العاقــات اإلعاميــة يف
حركــة حــامس يف لبنــان ،محمــود طــه ،أن
جرميــة اغتيــال "أبــو عاقلــة" لــن تفلــح يف
تغييــب دور اإلعــام والصحفيــني األحــرار
يف نقــل حقيقــة االحتــال ووحشــيته
وإرهابــه وجرامئــه ضــد اإلنســانية واألرض
واملقدسات.
ودعــا طــه إىل وقــف كل أشــكال التطبيــع
والتواصــل مــع االحتــال الــذي ال يفهــم
مطالبــا
ســوى لغــة القــوة واملقاومــة،
ً
بوقــف اســتضافة اإلرسائيليــني عــىل بعــض
الشاشات العربية.
مواقف دولية
وقــال البيــت األبيــض أمــس إن الصــور
التــي تظهــر ضبــاط رشطــة االحتــال وهــم
يهاجمــون حامــي نعــش صحفيــة الجزيــرة
"أبو عاقلة" تثر االنزعاج.
وقالــت املتحدثــة باســم البيــت األبيــض
جــني ســايك للصحفيــني إن املســؤولني
األمريكيــني ســيظلون عــىل اتصــال وثيــق
بســلطات االحتــال والســلطة يف أعقــاب

جنازة "أبو عاقلة".
وأكــد خــراء األمــم املتحــدة يف مجــال
حقوق اإلنسان ،أمس ،أن اغتيال الصحفية
"أبــو عاقلــة" أثناء تأدية واجبها املهني "قد
يشكل جرمية حرب".
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك وقعــه كل مــن
املقــررة الخاصــة املعنيــة بتعزيــز وحاميــة
الحــق يف حريــة الــرأي والتعبر إيرين خان،
واملقررة الخاصة بحالة حقوق اإلنســان يف
األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام
 1967فرانشيسكا ألبانيز ،واملقرر الخاص
املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق
القضــاء موريــس بينــز ،واملقــررة الخاصــة
املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه
وعواقبه ريم السامل.
واعتــر الخــراء اغتيــال "أبــو عاقلــة" اعتــدا ًء
خطــرا آخــر عــىل حريــة اإلعــام وحريــة
التعبــر وســط تصاعــد العنــف يف الضفــة
الغربيــة املحتلــة ،مطالبــني بإجــراء تحقيــق
رسيــع ومســتقل ونزيــه وفعــال وشــامل
وشــفاف يف اغتيالهــا مــع االمتثــال التــام
لدليــل األمــم املتحــدة املنقــح بشــأن املنــع
والتقــي لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق
القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام
بإجراءات موجزة.
وشــددوا عــىل أن اســتهداف الصحفيــني
العاملــني يف األرض الفلســطينية املحتلــة
وتقاعــس ســلطات االحتــال عــن التحقيــق
عــىل النحــو الواجــب يف مقتــل العاملــني
يف وســائل اإلعام ينتهكان أيضا الحق يف
الحياة وسبل االنتصاف الفعالة.
وعقــدت لجنــة اإلعــام يف الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة ،أمــس ،جلســة خاصــة يف
مقرهــا بنيويــورك يف إطــار الــدورة الســنوية
الـ 44لبحث اغتيال "أبو عاقلة".
ويف بدايــة اللقــاء طلــب رئيــس اللجنــة
ممثــل اإلكــوادور الدائــم لــدى األمــم

االتحاد األوروبي :مصدومون
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جثمان «أبو عاقلة»

املتحــدة كريســتيان اســبينوزا بالوقــوف
دقيقــة صمــت عــىل روح الشــهيدة "أبــو
عاقلــة" والصحفيــني اآلخريــن الذيــن فقدوا
أرواحهم أثناء القيام مبهامهم.
وشــدد اســبينوزا عــىل رضورة حاميــة
الصحفيــني واحــرتام حريــة مامرســتهم
لعملهــم دون تهديــدات التعــرض ألي أذى
خــال قيامهــم بنقــل الوقائــع والحقيقــة يف
أي مــكان بالعــامل ،وخاصــة املواقــع التــي
تشهد حروب ًا ورصاعات واحتا ًال.
وأعــرب االتحــاد األورويب عــن صدمتــه مــن
اســتخدام رشطــة االحتــال العنــف بحــق
مشــيعي جثــامن الصحفيــة "أبــو عاقلــة"
رشقي القدس املحتلة.
وقــال ممثــل االتحــاد األورويب يف األرايض
الفلســطينية سفني كون فون بورغسدورف
يف بيــان صحفــي" :مصدومــون مــن
اســتخدام العنــف والقــوة املفرطــة الــذي
مارســته الرشطــة اإلرسائيليــة خــال مراســم
الجنــازة .هــذا الســلوك غــر مــرر ال ميكــن
أن يؤدي إال إىل زيادة التوتر".
وأشــار إىل أن ممثــي االتحــاد األورويب
والــدول األعضــاء حروا جنــازة "أبو عاقلة"
يف القدس.
تحقيق شامل
ودعــت اليابــان إىل إجــراء تحقيــق فــوري
وشــامل يف جرميــة اغتيــال الصحفيــة "أبــو
عاقلة" .وأعربت املتحدثة باسم الخارجية
اليابانيــة هيكاريكــو أونــو يف بيــان صحفــي
عــن تنديــد بلدهــا باغتيــال "أبــو عاقلــة"،
مردفة أن "اليابان تقدم خالص تعازيها إىل
أرسة الفقيــدة وتتوقــع بشــدة إجــراء تحقيــق
فوري وشــامل ،ورضورة تقديم املســؤولني
إىل العدالة".
ودعــت وزارة الخارجيــة الصينيــة إىل فتــح
تحقيــق دويل يف ظــروف اغتيــال "أبــو
عاقلة" .وقالت الخارجية الصينية يف بيان
لهــا" :ندعــم تحقيق ًا دولي ـ ًا عاد ًال يف ظروف
مقتلها برصاص الجيش اإلرسائيي".
واســتنكر النائــب الفيــدرايل البلجيــي،
عضــو لجنــة العاقــات الخارجيــة عــن حــزب
الخــر ســيمون موتــكان اعتــداء قــوات
االحتــال عــىل املشــاركني يف جنــازة
الشهيدة "أبو عاقلة".
وقــال يف ترصيــح لــه :لــن أشــارك صــور
جيــش االحتــال وهــو يــرب حامي نعش
"أبــو عاقلــة" ،لــن أقــول هنــا كيــف يتحــول
اشــمئزازي إىل غضــب ،وغضبــي إىل
غضــب ،ســأتذكر فقــط أن عنــف االحتــال
واالســتعامر والفصــل العنــرصي مســتمر
منذ عقود ،وأنه ً
أيضا عنف صمتنا ،صمت
حكومــة بلــدي ،بلــدي األورويب "أشــعر
بالعــار ،لقــد مللــت ،وعاشــت فلســطني
حرة".
ونــدد رئيــس رابطــة الــدول البوليفاريــة
ساشــا لورينتــي بجرميــة اغتيــال الصحفيــة

"أبــو عاقلــة" ،واصفــا الجرميــة بأنهــا "حلقــة
جديــدة مــن عــدوان (تــل أبيــب) املنهجــي
عىل فلسطني".
وقــال يف تغريــدة لــه عــىل "تويــرت" :نديــن
مقتــل الصحفيــة يف الجزيــرة شــرين أبــو
عاقلة ،كون هذه ليســت حادثة منعزلة بل
هــي جــزء مــن سياســة االســتعامر واحتــال
األرايض واالنتهــاك املنهجــي للقانــون
الــدويل التــي متارســها (إرسائيــل) ضــد
الشعب الفلسطيني".
وشــارك مئــات الريطانيــني املنارصيــن
للقضيــة الفلســطينية ،معهــم عــرب
وفلســطينيون ،يف اعتصــام كبــر وســط
العاصمة لندن تنديدا باغتيال "أبو عاقلة"،
مطالبني الحكومة الريطانية باتخاذ موقف
حــازم ضــد االحتــال واعتداءاتــه املتكــررة
بحــق الصحفيــني واملدنيــني يف األرايض
املحتلة.
وانضــم إىل االعتصــام الــذي نظمــه "منتــدى
التفكــر العــريب" أول مــن أمــس ،عــرشات
الصحفيــني العــرب واألجانــب الذيــن
احتشدوا أمام مقر هيئة اإلذاعة الريطانية
"يب يب يس" ،وكذلــك النائــب عــن حــزب
املحافظني الحاكم كريسنب بانت.
وبــدأ االعتصــام بكلمــة ألقتهــا مراســلة
"الجزيــرة" يف لنــدن مينــا حربلــو وصفــت
فيهــا "أبــو عاقلــة" بأنهــا "صــوت فلســطني"،
مضيفــة أن الحكومــة الريطانيــة مطالبــة
مبوقف أكرث حزما تجاه جرائم االحتال.
ودعــت إىل معاقبــة (إرسائيــل) عــىل
االنتهــاكات التــي ترتكبهــا يف األرايض
الفلســطينية املحتلــة ،مردفــة "هــذا يــوم
حزيــن جــد ًا للدميقراطيــة ،ورد فعــل
الحكومــة الريطانيــة حتــى اآلن ال يــزال غــر
ٍ
كاف ..نحــن بحاجــة لتحقيــق مســتقل،
والحكومة اإلرسائيلية مسؤولة عن ذلك".
ويف العاصمــة مدريــد ،نظمــت جمعيــة
الجاليــة اإلســبانية الفلســطينية وقفــة
احتجاجيــة مبناســبة مــرور  74عامــا عــىل
النكبــة ،وتنديــدا باغتيــال الصحفيــة "أبــو
عاقلــة" ،وذلــك يف ســاحة "خاســينتو دي
بينا بنتي".
وشــارك يف الوقفــة جمــع مــن أبنــاء الجاليــة
الفلســطينية وأصدقــاء شــعبنا ومنــارصي
قضيتــه ،حاملــني علــم فلســطني والفتــات
تؤكــد حــق العــودة وتنــدد باغتيــال "أبــو
عاقلة".
وطالــب رئيــس الجاليــة الفلســطينية جميــل
أبــو ســعدة املجتمــع الــدويل ومؤسســاته
بحامية الشــعب الفلســطيني ،معترا مرور
 74عامــا عــىل تهجــره وصم ـ َة عــار عــىل
جبني اإلنسانية واملجتمع الدويل.
وأكــد وجــوب إنهــاء االحتــال ،وإعــادة
الحقــوق ألصحابهــا وتعويضهــم عــام لحــق
بهم من جرائم ومجازر وانتهاكات لحقوقهم
عىل طول هذه السنوات.

اآلالف أدوا "فجر القدس لنا" في رحابه

ّ
يتعمد قتل اإلعالميني لمنع نقل جرائمه للعالم
خطيب األقىص :االحتالل
القدس املحتلة /فلسطني:
قال خطيب املســجد األقىص الشــيخ عكرمة
يتعمــد قتــل
صــري :إن االحتــال اإلرسائيــي
ّ
اإلعاميــني والصحافيــني حتــى مينــع نقــل
الحقائق ونقل جرامئه وعدوانه للعامل.
وأكــد الشــيخ صــري ،خــال خطبــة الجمعــة،
أن "ترصيحــات االحتــال قــد تجــاوزت جميــع
لعب بالنار".
الخطوط الحمراء وهي
ٌ
وأدى آالف املصلــني صــاة الجمعــة يف

رحاب املســجد األقىص املبارك؛ رغم قيود
االحتال العسكرية.
أي
وحمــل االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن ّ
ّ
مســاس باملســجد األقىص ،مشــددا عىل أن
األقىص ٌ
حق خالص للمســلمني وحدهم ،وال
يقبل الرشاكة.
شد الرحال إىل األقىص
ودعا أبناء شعبنا إىل ّ
والرباط فيه بشكل يومي ،واالستمرار بإحياء
مبــادرة "الفجــر العظيــم" يك ال يتس ـنّى

لاحتال تنفيذ مخططاته االستيطانية فيه.
وكان آالف املصلــني لبــوا "نــداء الفجــر
العظيــم" يف املســجد األقــىص ،والــذي جــاء
هذا األسبوع تحت شعار "القدس لنا".
َ
وأ َّم املســجد عــدد كبــر مــن املواطنــني
وخاصة من أهايل القدس والداخل املحتل.
ووجــه الناطــق باســم حركــة حامس عــن مدينة
القــدس محمــد حــامدة ،التحيــة للحشــود مــن
أهــل القــدس والداخــل املحتــل الذيــن أمــوا

وأدوا صاة الفجر يف رحابه.
األقىص ّ
وشــدد حــامدة عــىل أن الفلســطينيني لــن
يرتكــوا املســجد األقــىص وحيــد ًا فالقــدس
لهــم واألقــىص لهــم وليــس لاحتــال فيــه أي
يشء.
وتحولــت حملــة "الفجر العظيم" إىل تظاهرة
دينيــة سياســية أســبوعية يف املســجد
األقــىص املبــارك ،مــن خــال تســمية كل
جمعة باسم معني يشر إىل إحدى القضايا

التي يواجهها الشارع املقديس.
وانطلقــت الحملــة ألول مــرة مــن املســجد
اإلبراهيمــي مبدينــة الخليــل يف نوفمــر
 ،2020ملواجهــة املخاطــر املحدقــة
باملســجد واقتحــام قــوات االحتــال وقطعــان
املســتوطنني املتكــرر لــه ،ومحــاوالت
تهويده ،وأداء الطقوس التلمودية فيه ،ومن
ثــم انتقلــت إىل املســجد األقــىص املبــارك،
حتــى عمــت هــذه الحملــة بقيــة املــدن

الفلسطينية.
وعــادت "الفجــر العظيــم" مــع بدايــات عــام
 2022إىل واجهــة املبــادرات الشــعبية
ـعبيا
املقدســية التــي متثــل
ً
تجمعــا شـ ً
كبرا يف قلب املسجد األقىص.
أسبوعيا
ً
ً
ومؤخـ ًـرا ،قــام أهــايل الداخــل املحتــل
مببــادرات مــن خــال التكفــل بعــدة حافــات
لنقــل املصلــني اىل القــدس ضمــن الحملــة
اإلميانية.
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ودعوات لتعميم تجربتها على أرجاء الضفة

إشادة فصائلية بوحدة مقاومة جنني اليت أظهرت فشل االحتالل وعجزه
جنني – غزة /محمد عيد:
أشــادت فصائل وطنية ،ببســالة املقاومة
ووحدتها يف جنني شامل الضفة الغربية
املحتلــة ،التــي تتصــدى القتحامــات
االحتــالل اإلرسائيــيل املتكــررة للمدينــة
ومخيمهــا ،داعيــة يف الوقــت ذاتــه ،إىل
تعميم تجربتها ألرجاء الضفة.
وأكــدت الفصائــل ،يف بيانــات منفصلــة
تلقــت "فلســطني" نســخة عنهــا ،أمــس،
أن خيــار املقاومــة هــو الســبيل الوحيــد
القــادر عــى لجــم االحتــالل ومســتوطنيه
ضــد شــعبنا ومقدســاته يف الضفــة
والقدس املحتلتني.
وأعلــن جيــش االحتــالل ،أمــس ،عــن
مقتــل جنــدي يف وحــدة "ميــام" الخاصــة
باشــتباكات عنيفــة وقعــت خــالل اقتحام
قــوات االحتــالل مخيــم جنــني ومحــارصة
منزل املطارد محمود الدبعي.
وحدة المقاومة
وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة
املقاومــة اإلســالمية حــامس عــزت
الرشــق :إن "العــدوان واإلرهــاب
الصهيــوين لــن يؤثــر يف صمــود املخيــم،
وستبوء هذه الحملة بالفشل".
وأشاد الرشق ببسالة املقاومني من أبناء
شعبنا وبطولتهم ،وتجسيد حالة الوحدة
يف مواجهة العدوان اإلرسائييل.
وأثنــى الرشــق عــى بطولــة الصحفيــني
الفلســطينيني ،الذيــن رغــم الخطــر عــى
حياتهم يواصلون كشف جرائم االحتالل
يف مخيم جنني.
كــام قــال الناطــق باســم حركــة حــامس
حــازم قاســم إن إعــالن جيــش االحتــالل
عــن مقتــل أحــد ضباط قواتــه الخاصة يف
جنــني ،اعــرتاف بجــزء مــن خســائره بهــذه
املعركة.
واعتــر قاســم ،يف ترصيــح ،أمس ،إعالن
االحتــالل دليــل عــى قــدرة املقاومــني
إيقــاع الخســائر بقواتــه ،وأن بســالتهم
وإرصارهــم عــى مواصلــة االشــتباك
ســتحرم االحتــالل دا ً
مئــا مــن تحقيــق
أهدافه.
ووفقــا للقيــادي يف حــامس رأفــت
ناصيــف ،فــإن االحتــالل يســتهدف جنــني
لوقــف متــدد املقاومــة يف أنحــاء الضفــة
الغربية.
وحــذر ناصيــف مــن جرميــة  -أعــد لهــا
االحتــالل مســبقا بحــق جنــني ومخيمهــا
 تســتهدف تفاعــل الضفــة الغربيــة مــعاملقاومة وخاصة يف جنني.
وقال إن االحتالل ال يريد أن تتدحرج كرة
املقاومــة يف باقــي أنحاء الضفة الغربية،
وأن تصبح منوذج ًا يحايك جنني.

مسلحون يطلقون النار عى قوات االحتالل اإلرسائييل يف مخيم جنني
ونبــه إىل أن "االحتــالل يشــعر بــأن
املقاومــة يف الضفــة والقــدس بــدأت
تتعــاىف ،وأنــه ال خيــار للفلســطينيني
سوى املقاومة واملواجهة".
وشــدد ناصيف عى وجود قناعة راســخة
لــدى الفلســطينيني بــأن خيــار املقاومــة
هــو الصــواب ،وال ميكــن لشــعبنا إال أن
يكون وفيا لقضيته وقدسه وأرساه.
خيبة إسرائيلية
وقالــت حركــة الجهــاد االســالمي إن
املقاتلــون األبطــال يواصلــون بــكل بســالة
وثبــات التصــدي ملحــاوالت اقتحــام
مدينــة جنــني مــن قبــل جيــش االحتــالل
ووحدات إرهابه الخاصة.
وأكــدت الجهــاد أن صمــود أبطــال كتيبــة
جنــني رغــم حجــم املالحقــة واالعتقــاالت
واالغتيــاالت التــي تســتهدفهم" ،هــو
وسام فخر يف تاريخ فلسطني واألمة".
وأشــارت إىل أن مقتل أحد كبار الضباط
يف وحــدة "ميــام" دليــل عــى فعاليــة
وحيويــة املقاومــة ،وهــو اعــرتاف بخيبــة
االحتــالل وفشــله" ،فهــو مل يتمكــن مــن
اعتقال املجاهد محمود الدبعي إال بعد
أن فرغت ذخرته".
وأوضحــت أن "الدبعــي قــاوم جيــش
االحتــالل واشــتبك معــه لنحــو  5ســاعات
متواصلة أذاقه الويل وأثخن يف صفوف
جنوده وضباطه".
ولفتــت إىل أن االحتــالل أطلــق خاللهــا

(أفب)

الصواريــخ صــوب منزلــه وفجــر جــدران
غــرف البيــت وحولــه لســاحة مكشــوفة،
واســتخدم قــوات كبــرة ومعــززة العتقــال
دفاعا
مقاوم بطل يقوم بواجبه املرشوع
ً
عن شعبه وأرضه ومقدساته.
وشــددت الجهــاد عــى أن السياســة
اإلرسائيليــة باعتقــال املقاومــني األحــرار
لــن يثنيهــم عن اســتمرار دورهــم وواجبهم
مبقاومــة االحتــالل وقتالــه يف كل مــكان،
وأن جرامئــه ســتزيد مــن إرصارنــا عــى
املقاومة وتنفيذ العمليات الفدائية.
مــن جهتــه ،قــال املتحــدث باســم الجهــاد
طــارق عــز الديــن ،إن مــا يجري من إرهاب
إرسائيــيل جرميــة كــرى لــن تغتفــر ،وأن
قصــف البيــوت بالصواريخ من قبل قوات
االحتــالل جرميــة حــرب ،يجــب مالحقــة
االحتالل عليها.
وأوضــح عــز الديــن أن االحتــالل يحــاول
تغييــب صــورة الواقــع التي ظهرت للعامل
بعــد قتلــه للصحفيــة القديــرة شــرين أبــو
عاقلــة" ،وهــو اآلن يعــود للمخيــم إلكــامل
جرميته هناك".
وقال" :لقد كانت جنني ومخيمها عصية
عى االنكســار ،وســتبقى شوكة يف حلق
املحتــل ،متجرعــآ كأس الــذل عى أيدي
رسايــا القــدس وكتيبتهــا املظفــرة وحــزام
النار".
"تجربة تستوجب التعميم"
وأكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر

أن شــعبنا وفصائلــه املقاومــة
فلســطنيّ ،
لــن يقفــوا مكتــويف األيــدي أمــام العدوان
اإلرسائيــيل عــى مخيــم جنــني ،ولــن
ـأي منطقــة
يســمحوا لالحتــالل بالتفـ ّـرد بـ ّ
فلسطينية.
أن الــرد عــى
ـعبية عــى ّ
وشـ ّـددت الشـ ّ
جرائــم االحتــالل املســتمرة بحــق أبنــاء
خيمها "يكون
شعبنا ال سيام يف جنني ُ
وم ّ
بتصعيــد جامهــر شــعبنا للمواجهــة
مــع سياســات االحتــالل واالشــتباك مــع
جيشــه ومســتوطنيه يف شــوارع وأزقــة
الضفة بكل مخيامتها ومدنها".
أن حالــة االشــتباك املســتمرة
واعتــرت ّ
التــي يخوضهــا ُمخيــم جنني لصــد عدوان
غنيــة تســتحق التعميــم
االحتــالل "تجربــة ّ
عــى كافــة املــدن واملخيــامت يف
الضفة".
وقالــت إنــه يتوجــب عــى االحتــالل
وحلفــاؤه "وكل مــن يلتحــق بركبــه مــن
املطبعني العرب بأ ّنه ال أمان لهذا الكيان
اإلجرامــي أو ملســتوطنيه عــى األرض
الفلسطينية".
ّ
أن املوقــف
وجــددت الشــعبية عــى ّ
الــدويل "الهزيــل" مــن جميــع جرائــم
االحتــالل ال ميكــن أن يفــت يف عضــد
الشــعب الفلســطيني ،أو ينتقــص مــن
تصميمه عى النضال وهزمية االحتالل.
مــن جانبهــا ،باركــت لجــان املقاومــة
العمليــة البطوليــة التــي نفذتهــا رسايــا

وانتقمت ممن اغتالوا "شيرين"

ً
ً
ممزيا يف تاريخ شعبنا
يوما
خريشة :مقاومة جنني صنعت
جنني /فلسطني:
وصــف النائــب الثــاين لرئيس املجلس
الترشيعــي ،د .حســن خريشــة،
املواجهــات بــني أبنــاء شــعبنا وقــوات
االحتــالل اإلرسائيــيل يف مخيــم جنــني
ويف أثنــاء تشــييع جثــامن الصحافيــة
شــرين أبــو عاقلــة ،بأنــه "يــوم مميز يف
حياة الشعب الفلسطيني".
وقــال خريشــة ،يف ترصيــح ،أمــس :إن

"جنــني ومقاوميهــا انتقمــوا الغتيــال
الصحافيــة أبــو عاقلــة" التــي اغتالتهــا
قــوات االحتــالل بالرصــاص يف أثنــاء
تغطيتهــا اإلعالميــة القتحــام املخيــم
صبــاح األربعــاء .وأضــاف خريشــة:
"هنــاك مقاومــة كبــرة يف كل األرض
الفلســطينية ،والشــعب الفلســطيني
ينطلــق مــن جديــد يف مقاومة املحتل
الذي يظهر كم هو هش وضعيف".

إعادة إعــــــــــالن مناقصة رقم /1م ن2022/م

بخصوص :توريد سوالر وبنزين لزوم آليات البلدية

محافظــة شــامل غــزة– تعلــن بلديــة جباليــا النزلــة عــن طرحها مناقصــة بالظرف
املختــوم بالخصــوص أعــاله فعــى مــن يرغــب الدخــول يف املناقصــة مــن
رشكات ومورديــن مختصــني التوجــه إىل دار البلديــة – قســم املشــرتيات
واملخــازن يف ســاعات الــدوام الرســمي للحصــول عــى نســخة العطــاء مقابــل
مبلغ ( )100شيكل غر مسرتدة للنسخة الواحدة والتي تحتوي عى جدول
الكميات والرشوط الخاصة باملناقصة.
آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح مظاريــف املناقصــة يف متــام الســاعة
الثانية عرشة ظهر يوم االثنني املوافق 2022/5/16م بدار البلدية.
مالحظة :رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
بلدية جباليا النزلة
م .مازن عبد سامل النجار

وأشــار إىل أن إرصار الشــباب عــى
رفــع العلــم الفلســطيني يف القــدس
خالل جنازة أبو عاقلة "أغاظ االحتالل
وقادتــه" .وذكــر خريشــة أن رســالة

شــعبنا واضحــة خــالل تشــييع جثــامن
أبو عاقلة؛ "أن كل شخص ينقل عدالة
القضيــة ومظلوميــة شــعبها ســيكون
خلفه ومعه يف كل اللحظات".

اعـــالن طــرح مـزاد

تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن تأجــر كافتريــا مبنــى الكرامــة املقابــل
ملبنــى البلديــة عــن طريــق الظــرف املختــوم مــن الفــرتة  2022/6/1حتــى
 2023/5/31وذلك بالرشوط التالية:
 .1إيــداع تأمــني نقــدي يف صنــدوق البلديــة بقيمــة  1000دينــار ملــن يرغــب
يف تقديم الظرف املختوم ويتم اسرتدادها ملن ال يرسو عليه املزاد.
 .2موعــد فتــح املظاريــف يــوم األربعــاء املوافــق  2022/05/18الســاعة
العارشة صباح ًا يف مقر البلدية.
 .3يقوم من يرســو عليه املزاد باســتكامل اإلجراءات ودفع بقية مبلغ املزاد
نقد ًا وإال ستصادر قيمة التأمني النقدي ويسقط حقه يف التأجر.
 .4يف حالة انسحاب من رسا عليه املزاد يفقد حقه باملطالبة بإرجاع مبلغ
التأمني النقدي لدخول املزاد.
 .5يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانني املعمول بها بالبلدية.
 .6مسؤولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد.
 .7يلتزم من يرسو عليه املزاد مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية.
 .8البلدية غر ملزمة بأخذ أعى املبالغ.
رئيس بلدية خان يونس
د .عالء الدين محمد البطة

القدس وكتيبة جنني
والتــي أدت إىل مقتــل الضابط يف وحدة
"ميام".
وأكــدت اللجــان أن التصــدي البطــويل
ملقاومــي شــعبنا األبطــال يف جنــني
يثبت "أن مقاومي شــعبنا وثواره األبطال
جاهــزون للــرد عــى جرائــم العــدو يف
كل زمــان ومــكان وقادريــن عــى إلحــاق
الهزمية به".
وقالــت إن الشــجاعة واإلقــدام والجــرأة
والثبــات والتضحيــة ملقاومــي كتيبــة
جنــني رســالة واضحــة لالحتــالل وقادتــه
املجرمــني "أنهــم لــن يســتطيعوا كــرس
وقهــر شــعبنا مهــام بلغــت درجــة اإلجــرام
والسادية لجنودهم الجبناء".
ويف الســياق ،أكــد األمــني العــام لحركــة
املبــادرة الوطنيــة مصطفــى الرغويث ،أن
االحتــالل ال يفهــم ســوى لغــة القــوة ولــن
يردعه ّإال املقاومة.
وقــال الرغــويث إن االحتالل يفقد صوابه
مــن مقاومــة شــعبنا وخاصــة يف جنــني
التي تتجى فيها املقاومة واملواجهة.
وأضــاف أنــه ليــس أمــام الفلســطينيني إالّ
الوحــدة عــى طريــق مقاومــة االحتــالل
وتكريــس إرادة الشــعب يف انتــزاع
حقوقهم.
وأكــد الرغــويث أن "مــا يجــري يف
فلســطني يكشــف ويعــري املعايــر
الدولية يف التعامل مع األحداث".
إىل ذلــك ،شــارك مئــات املواطنــني
يف مدينــة طولكــرم ،أمــس ،مبســرة
جامهريــة تنديــدا بالعــدوان اإلرسائيــيل
عى محافظة جنني ومخيمها.
ورفــع املشــاركون يف املســرة ،التــي
دعــت إليهــا فصائــل العمــل الوطنــي
واإلســالمي يف طولكــرم ،العلــم
الفلســطيني وجابــوا شــوارع املدينــة،
مردديــن الهتافــات الوطنيــة املنــددة
باالحتالل وعدوانه.
واســتنكر منســق الفصائــل يف طولكــرم
فيصــل ســالمة ،الصمــت الــدويل تجــاه
جرائــم االحتــالل ومســتوطنيه يف
األرايض الفلسطينية.
وقــال ســالمة ،خــالل كلمتــه" :عشــية
ذكــرى النكبــة مــا زالــت جرائــم االحتــالل
مســتمرة يف مخيــم جنــني الثورة الشــاهد
الحــي عــى القتــل والنكبــات والنكســات
املتتاليــة" ،مؤكــدا أن الثــورة مســتمرة
حتــى تحريــر األرض وإقامــة الدولــة
الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشدد عى أنه آن األوان لتحقيق الوحدة
الوطنيــة يف أرجــاء الوطــن ،والعمــل معــا
نحو دحر االحتالل.

دولــــة فـلســــــــطني
وزارة الحكم املحيل
بلدية أم النرص

تعديل إعالن عن وظيفة مهندس مدين بنظام
العقد السنوي يف بلدية أم النرص

تعلن بلدية أم النرص عن حاجتها إىل تشغيل وظيفة مهندس مدين للعمل
بنظام العقد السنوي يف بلدية أم النرص ،وذلك وفق الرشوط التالية:
ً
أوال :شروط الترشح:
• أن يكــون حاص ـ ً
ال عــى بكالوريــوس الهندســة املدنيــة مبعــدل ال يقــل عــن
جيد من جامعة معرتف بها.
• أن تكــون لديــه خــرة ســابقة ال تقــل عــن  3ســنوات يف مجــال (إعــداد
املشاريع ،والتنظيم ،وأعامل البنية التحتية) ويف مجال عمل البلديات.
• أن يكون املتقدم عض ًوا يف نقابة املهندسني الفلسطينيني.
• أن يكون من سكان املحافظة الشاملية.
عاما.
• أال يتجاوز عمر املتقدم ً 45
• أن يجيد اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
ً
ثانيا :المؤهالت والخبرات:
• أن يجيد اســتخدام برامج الحاســوب وتطبيقاته املختلفة وال ســيام الرســم
والتصميــم الهنــديس ()MS Project, Microsoft Office, AutoCAD
وأن يجيد استخدام اإلنرتنت والريد اإللكرتوين.
ً
ثالثا :المهارات الشخصية:
• تحمــل العمــل يف أي وقــت خــارج أوقــات الــدوام الرســمي والقــدرة عــى
العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.
• أن يكــون ً
صحيــا ولديــه القــدرة عــى االتصــال والتواصــل الفعــال مــع
الئقــا
ًّ
املوظفني واملواطنني واملؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية،
وبناء شبكة عالقات جيدة مع األطراف ذات العالقة.
عــى الراغبــني يف التقــدم لهــذه الوظيفــة مراجعــة البلديــة (الشــؤون اإلداريــة) خــالل
ســاعات الــدوام الرســمي لتقديــم الطلبــات مرفق ـ ًا معهــا الوثائق الثبوتيــة وذلك ابتداء
من يوم السبت املوافق  2022/05/14حتى يوم السبت املوافق 2022/05/21
من الساعة الثامنة صباح ًا حتى الساعة الثانية مسا ًء من بعد الظهر.
بلدية أم النرص

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

"عربات النار"
ً
"عبثا" لتفادي
تسعى
اإلخفاقات اإلرسائيلية

بالتزامن مع التوترات األمنية التي تشهدها دولة االحتالل يف
األســابيع األخــرة ،أطلــق الجيــش منــاورات عســكرية كبــرة باســم
"عربــات النــار" ،وتســتمر شــهرا كامــال ،وتعتــر األكــر يف تاريخــه،
وتحــايك ســيناريوهات قتاليــة متعــددة الجبهــات واألذرع :ج ـ ًوا،
ـيرانيا ،يف آن واحــد ،بهــدف مضاعفــة جاهزيتــه يف
بحـ ًـرا ،بـ ًـرا ،وسـ
ً
الجبهة الشاملية والضفة الغربية وقطاع غزة ،وفحص مدى مالءمة
القــوات ملعركــة قويــة وطويلــة األمــد ،واســتقاء الــدروس مــن حــرب
غزة .2021
مع العلم أن هذا التمرين يحايك سيناريوهات مختلفة للتحديات
املتعددة التي قد تشــهدها ســاحات القتال ،بجانب االنتقال من
الحيــاة الروتينيــة إىل حالــة الطــوارئ ،مــام يجعلــه تدريبــا تاريخيــا،
ولعله األكر واألضخم يف تاريخ الجيش.
ليــس رس ًا أن هــذه املنــاورات التــي دأب جيــش االحتــالل عــى
تنفيذها ،بني حني وآخر ،وشهدت تزايدا يف األعوام األخرة ،وقد
تحمــل يف طياتهــا مخاطــر هجــوم مفاجئ وعملية غادرة يف أي من
الجبهات املتوترة ،تسعى ملواجهة القوى املعادية لالحتالل ،وال
سيام منظامت املقاومة التي تنتهج "حروب العصابات" ،وتسعى
دامئا لالستفادة من مواجهاتها السابقة.
يف الوقــت ذاتــه ،فــإن انطــالق "عربــات النــار" يقابلــه اســتعدادات
مكثفة عى قدم وساق لدى الجبهات املستهدفة منها ،ملواجهة
السيناريو املتوقع القادم من االحتالل ،يف ضوء الواقع امليداين
الجديــد ،ومــا يصــل مــن تقاريــر اســتخبارية ،ومتابعــات عســكرية
عى مدار الســاعة ،تجعل جيش االحتالل أمام اســتحقاقات ال بد
منهــا لوضــع إجابــات حقيقيــة عملياتيــة عــن التهديــدات املحدقــة
به.
ال يخفى عى االحتالل أن الجبهات التي تتهيأ لها هذه املناورات،
وتحديــدا لبنــان وغــزة ،مختلفتــان يف التضاريــس والطبيعــة
الطبوغرافيــة ،ومــع ذلــك ،فــإن قــوى املقاومــة فيهــام ال تتــواىن عــن
دراسة وقائع الحروب األخرة ،متاما كام يفعل جيش االحتالل.
تأخــذ املنــاورات اإلرسائيليــة بعــني االعتبــار أبــرز التحديــات
التــي تنتظــر االحتــالل ،الــذي يســعى لـ"ترشيــح" البيئــة امليدانيــة
لعمــل قــوى املقاومــة يف مختلــف الجبهــات املرشــحة ،أم ـ ً
ال يف
"تحديث" بنك األهداف الالزم الســتهدافه وقتام لزمت الحاجة،
يف ضــوء اإلخفاقــات األمنيــة واالســتخبارية التــي كشــفت عنهــا
الحــروب األخــرة يف غــزة ،واعتــامد الجيــش فيهــام عــى معلومــات
قدمية غر محدثة.
يســعى جيــش االحتــالل مــن مناوراتــه الحاليــة إىل تفعيــل عمــل
الوحــدات الخاصــة لتكــون جاهــزة ومتأهبــة للتحــرك ،ســواء بغــرض
التنســيق العمليــايت ،والتشــبيك الــالزم مــع مختلــف الوحــدات
واأللويــة يف عمليــات متوقعــة ،أو تنفيــذ أي عمليــة "تكتيكيــة"
بالتزامــن التــام مــع عمليــات "املــدى البعيــد" لتفكــر الجيــش
ومخططاته ،وهو ما شهدته مدينة خانيونس قبل أربعة أعوام.
صحيــح أن املنــاورات طابعهــا عســكري عمليــايت بحــت ،لكنهــا يف
ذات الوقــت تقــدم خارطــة طريــق لصانــع القــرار الســيايس يف تــل
أبيــب حــول النهــج األكــر تفضي ـ ً
ال للتعامــل مــع قــوى املقاومة ،يف
ضــوء أنهــا قــد تكــون فع ـ ً
ال عــى مشــارف مواجهــة جديــدة ،ســتكون
أكر إيالم ًا وأفدح مثن ًا من أي مواجهات سابقة!

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس
يف الطلب رقم 2022/445
يف القضية رقم 2018/33

املستدعون .1 /عيل عليان عيل اهديان اصليح – سكان خان يونس معن.
 .2محمــد عليــان عــيل اهديــان اصليــح – ســكان خــان يونــس معــن -هويــة
رقم (.)955330428
 .3ابراهيم عليان عيل اهديان اصليح – سكان خان يونس -معن.
 .4ادريس عليان عيل اهديان اصليح – سكان خان يونس -معن.
وكالؤهم املحامون /صايف الدحدوح ومحمد الدحدوح ونرسين كشكو – غزة.
املســتدعى ضــده /عبــد اللــه ســامل عبــد اللــه اصليــح – معــن مقابل مســجد
الجهاد سابق ًا "خارج البالد حالي َا".
نوع الدعوى /اثبات قسمة رضائية قدمية.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الطلب رقم 2022/445
يف القضية رقم 2018/33

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعون قــد أقامــوا عليــك
دعــوى ( )2018/33اســتنادا إىل مــا يدعونــه يف الئحــة دعواهــم املرفــق لــك
نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك الحضــور
اىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة كام
يقتي أن تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يوم ًا من
تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة عل ـ ً
ام أنــه قــد تحدد لهــا جلســة  2022/6/5لنظر
الدعوى وليكن معلوم ًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعون أن
يسروا يف دعواهم حسب األصول.تحريرا يف2022/5/12 :م
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ .شادي سويدان
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موقع بريطاني :ال يمكن للغرب غسل عار التواطؤ معها

صحيفة عربية( :إرسائيل) خرست معركة الرأي العام باغتيال "أبو عاقلة"

لندن-النارصة /وكاالت:
اعتــربت صحيفــة عربيــة أن (إرسائيــل) خرست
بالفعــل معركــة الــرأي العــام يف قضيــة اغتيــال
مرســلة قنــاة الجزيــرة الصحفيــة شــريين أبــو
عاقلة.
وأشــار املحلــل عامــوس هارئيــل يف تحليــل
نرتــه بصحيفــة "هآرتــس" العربيــة بعنــوان
"يف محكمــة الــرأي العــام ،خــرست (إرسائيــل)
بالفعــل" إىل أن (تــل أبيــب) اضطــرت إىل
التخفيــف والرتاجــع التدريجــي عــن روايتهــا
الخاصــة بــأن "أبــو عاقلــة" ُقتلــت برصــاص
مســلحني فلســطينيني ،وأن الــرأي العــام
الدويل مال إىل التعاطف مع الفلسطينيني.
ولفــت هارئيــل إىل أنــه عقــب اغتيــال أبــو
عاقلــة صبــاح األربعــاء املــايض خــالل اقتحــام
جيــش االحتــالل اإلرسائيــي جنــني ذهــب
قــادة ومتحدثــو االحتــالل مبــارشة إىل الروتــني
التقليدي ،فقد سارع كبار الشخصيات وأهل
الدعايــة وبعــض الصحفيــني املتطوعــني إىل
توزيــع االتهامــات والتلميحات حول مســؤولية
املســلحني الفلســطينيني عــن الحــادث
املأساوي.
وأضــاف أن البعــض ذهــب إىل حد إلقاء اللوم
عــىل "أبــو عاقلة" نفســها ،وتم تداول روايات،
إذ ُزعــم أن الفلســطينيني ســارعوا لدفــن الجثــة
فــور وقــوع الجرميــة لتجنــب تريــح الجثــة،

و ُزعــم أيضــا أن االحتــالل اقــرتح عــىل الســلطة
إجــراء تحقيــق مشــرتك وقــد رفضــت ،مــن
الناحيــة العمليــة؛ تــم نقل االقــرتاح اإلرسائيي
إىل الســلطة بعد عدة ســاعات من تداوله يف
وسائل اإلعالم.
وتابــع :لقــد كانــت سلســلة مذهلــة مــن
وســمع
املراوغــة التــي تغــذت عــىل نفســهاُ ،
صداهــا بحــامس يف الســاحة السياســية.
ولكــن هارئيــل أشــار إىل أنــه تــم تخفيف هجوم
الدعاية املضادة يف النهاية.
وقــال :يف فــرتة مــا بعــد ظهــر األربعــاء بــدأت
(إرسائيــل) بالرتاجــع التكتيــي؛ وافــق جيــش
االحتالل عىل االعرتاف بأنه من املمكن ،بعد
كل يشء ،أن نريان إرسائيلية قتلت الصحفية
املخرضمــة .نــرت وحــدة املتحــدث بلســان
الجيــش مقطــع فيديــو وعــد فيــه رئيــس أركان
جيــش االحتــالل أفيف كوخــايف بإجراء فحص
شامل وأعرب عن أسفه الغتيال "أبو عاقلة".
وتابــع :بحلــول املســاء كان رئيــس القيــادة
الوسطى لجيش االحتالل يهودا فوكس يجري
مقابــالت تلفزيونيــة قــال فيهــا مــا كان يجــب
أن يقــال يف الصبــاح :أنــا ،كممثــل للجيــش،
مســؤول عــن كل يشء يحــدث عــىل األرض.
هذه ليست النتيجة التي أردناها.
لكنــه أشــار إىل أن العامــل املســاهم بــال شــك
يف الرتاجع اإلرسائيي كان الكشف املفاجئ

عن أن "أبو عاقلة" تحمل الجنسية األمريكية.
وقــال :يف الوقــت نفســه ،بــدأت املزيــد مــن
التفاصيــل تتدفــق مــن امليــدان ،أظهــرت أن
جنــودا مــن وحــدة "دوفدفــان" الخاصــة الذيــن
جاؤوا العتقال رجل مطلوب من حركة الجهاد
اإلســالمي ،كانــوا عــىل بعــد  100إىل 150
م ـرتًا مــن مــكان إطــالق النــار عــىل الصحفيــة.
كانــت نريانهــم محــدودة ومركــزة باتجــاه
الجنــوب ،بينــام كانــت "أبــو عاقلــة" شــامل
الجنــود ،لكــن مــرة أخــرى ،ال ميكن اســتبعاد أن
موتها كان نتيجة إطالق النار اإلرسائيي.
ولفــت هارئيــل إىل أنــه "دوليا ،ال توجد طريقة
ميكــن لـ(إرسائيــل) مــن خاللهــا أن تخــرج بيــد
عليــا يف حــدث مثــل هــذا ،مييــل التعاطــف
العاملــي تلقائيــا إىل جانــب الضعيــف،
صحفيــا
وبالتأكيــد عندمــا يكــون الضحيــة
ً
معرو ًفا ال عالقة له بالنشاط املسلح".
وأضــاف :ســيعمل الغضــب عــىل اغتيــال "أبــو
عاقلة" جزئيا كوقود يغذي نريان الرصاع.
عار التواطؤ
وانتقــد الكاتــب الصحفــي الربيطــاين البــارز
ديفيد هريســت صمت الدول الغربية خاصة
الواليــات املتحــدة وبريطانيا إزاء الجرائم التي
ترتكبها (إرسائيل) بحق الشعب الفلسطيني،
التــي كان آخرهــا اغتيــال مراســلة الجزيــرة "أبــو
عاقلة".

وقــال هريســت يف مقــال لــه مبوقــع "ميــدل
إيســت آي" الربيطــاين الــذي يــرأس تحريــره
إن "أبــو عاقلــة" التــي قتلهــا جيــش االحتــالل
بينــام كانــت تغطــي اقتحامــه ملخيــم جنني قد
ضحــت بحياتهــا لتطلــع العــامل عــىل حقيقة ما
يجري يف فلسطني.
وشــدد عــىل أن "أبــو عاقلــة" ليســت وحدهــا
فهنــاك فلســطينيات شــجاعات مثلهــا يفعلــن
الــيء نفســه ،ومــا يحــدث لهــن وصمــة عــار
يف ضمــري العــامل الغــريب الــذي يلبس مســوح
القيــم األخالقيــة عندمــا يكــون ذلــك يف
مصلحتــه ،ويرميهــا يف ســلة النفايــات عندمــا
ال تخدمه.
وأضــاف :إننــا موقنــون مــن يشء واحــد وهو أن
البلــدان نفســها التــي رأت نفســها مدافعــة عن
الحــق يف جرائــم الحــرب الروســية يف أوكرانيــا
ستلتزم الصمت التام إزاء اغتيال "أبو عاقلة"
التي مبقتلها يصل عدد الفلســطينيني الذين
قتلتهــم (إرسائيــل) هــذا العــام  58شــخصا،
مثلــام حــدث مــع مــن قضــوا قبلهــا برصــاص
جيش االحتالل.
يدعــي أنــه يدافــع عــن
وقــال إن الغــرب ّ
الدميقراطيــة وحريــة التعبــري يف معاركــه مــع
أعدائــه ،لكنــه يصمــت بوقاحــة عــن تجــاوزات
حلفائــه ،وهــذه الوصمــة ال متحــى ولــن تــزول
مبــرور الوقــت ،محمــال الواليــات املتحــدة

املســؤولية إىل جانــب (إرسائيــل) عــن جرميــة
اغتيــال "أبــو عاقلــة" .وأردف أن جميــع وزراء
خارجيــة الواليــات املتحــدة ،ســواء أكانــوا
ميينيــني أفظاظــا أم ليرباليــني "مذنبــون يف
مقتل أبو عاقلة متاما مثل القناص الذي كان
أصبعه عىل الزناد".
شهيدة القضية الفلسطينية
وأشــار هريســت يف مقالــه إىل أن جيــش
االحتــالل يرتكــب جرامئــه ضــد الصحفيــني
بالدافــع نفســه التــي تحملــه الجيــوش
الديكتاتوريــة ،إذ يســعون إىل قتــل أي روايــة
لألحــداث تنافــس الروايــة التــي يقدمونهــا
للنــاس ،ألنهــم يدركــون عــدم رشعيــة
مامرساتهم.
وأضــاف "هنــاك حقيقــة واحــدة يريــدون أن
تظهــر عــن عملياتهــم مثــل تلك التــي قاموا بها
يف جنــني :الحقيقــة التــي يروونهــا هــم .وقــد
كان وجــود شــريين أبــو عاقلــة يف جنــني عائقــا
أمام ذلك ،فقتلوها".
وانتقــد هريســت اندفــاع الســفارة األمريكيــة
يف (إرسائيــل) بقــوة لدعــم روايــة جيــش
االحتــالل لألحــداث ،حيــث حاولــت ســلطات
االحتــالل رمــي مســؤولية اغتيــال "أبــو عاقلــة"
عــىل مســلحني فلســطينيني رغــم اعــرتاف
الجيــش بــأن جنــوده كانــوا يقومــون بعمليــة يف
املنطقة يف ذلك الوقت.

استمرت أكثر من  4ساعات

جبارين :شعبنا متأهب إلنهاء االحتالل
والد المطارد "الدبعي" يروي لـ"فلسطني"
ورفع رايات النرص فوق األقىص

رام الله /فلسطني:
قــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــامس زاهــر جباريــن :إن جامهــري
شعبنا الفلسطيني يف الضفة والقدس والداخل والشتات متأهبة إلنهاء
االحتالل اإلرسائيي ورفع رايات العز فوق املسجد األقىص املبارك.
وجــدد جباريــن ،يف ترصيــح ،أمــس ،التأكيــد عــىل أن "االحتــالل دولــة
رساب وأسطورة وهم" ،مشددا عىل أن شعبنا لن يرفعوا الراية البيضاء.
وأضاف" :نحن متيقنون أننا سنهزم هذا االحتالل ،كام فعلنا يف (سيف
القدس) الذي لن يغمد حتى ترفرف رايات العز فوق املسجد األقىص".
ونبــه إىل أن الشــعوب املحتلــة تقــدم التضحيــات وآالف الشــهداء لتحرير
ّ
أرضها وتحقيق النرص وإنهاء االحتالل.
وأشار إىل أن شعبنا ميتلك من اإلرادة والقوة ما ميكنه مواصلة املشوار
وتراكــم الخــربة حتــى تحريــر األقــىص .وتابــع جباريــن" :مــن حقنــا أن نقــاوم
هــذا االحتــالل ،ولــن نقبــل إال أن نكــون أحــرارا ،وال نقبــل أن تهــان كرامــة
شعبنا".
وأكــد أن شــعبنا لــن يــرتك األقــىص وحيدا؛ ألنه جــزء عن عقيدته وجزء من
ثوابتــه ،داعيــا األمــة العربيــة واإلســالمية إىل نــرصة القضيــة الفلســطينية
واملســجد األقــىص .وطالــب القيــادي يف حــامس الشــعوب اإلســالمية
بنــرصة الشــعب الفلســطيني باملــال والســالح ،وتســجيل تاريــخ مــرف
لألجيال بالقادمة.
إعالن طرح عطاء
ضمن مرشوع مركز بيت فلسطني
تعلن جمعية الحق يف الحياة عن طرح عطاء:

خدمات نقل املستفيدين ذوي متالزمة داون والتوحد
من وإىل مراكز الجمعية عطاء رقم B4/ 2022

وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة يف
كراسات العطاءات فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
• يجب عىل املتقدم أن يكون مسج ً
ال لدى جهات االختصاص ولديه خربة
سابقة يف أعامل مشابهة وأن يكون مسجال رسمي ًا يف دوائر الرضيبة.
• األســعار بالــدوالر األمريــي وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــىل
املشارك تقديم شهادة عدم خصم من املنبع.
• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن  90يوم ًا من آخر
موعد لتسليم العطاء.
• ميكن للمشاركني الحصول عىل نسخة من العطاء مقابل رسم غري مسرتد
وقدره  150شيقل وذلك ابتداء من يوم الخميس املوافق  12مايو 2022
من الساعة  9صباح ًا وحتى الساعة  1ظهر ًا من مقر جمعية الحق يف الحياة
– مبدينة غزة – الشجاعية – شارع الكرامة مقابل مدرسة األوقاف للبنني.
• سيتم عقد اجتامع متهيدي يوم االثنني املوافق  16مايو  2022الساعة
 11:00صباحا للرد عىل استفسارات الركات.
• يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي بقيمــة  % 5مــن قيمــة العطــاء
لدخول العطاء ال تقل مدتها عن  90يوم ًا من تاريخ تســليم العطاء وال تقبل الشــيكات
البنكية الشخصية أو املبالغ النقدية ولن تقبل أي عطاءات غري مرفقة بكفالة الدخول.
• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق الســاعة الحاديــة عــر والنصــف ظهــرا يــوم
الخميــس املوافــق  19مايــو  2022يف مقــر جمعيــة الحــق يف الحيــاة .مــع
العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العــروض بالفاكــس
ويجب تسليمها بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف مقر الجمعية.
• سيتم فتح املظاريف علنا بحضور من يرغب من املتقدمني يوم الخميس
املوافق  19مايو  2022الساعة  12:00ظهرا.
لالستفســار ميكنكــم االتصــال مــع قســم املشــرتيات عــىل هاتــف رقــم
 082807011جوال رقم 0598070118
مالحظات هامة
• رسوم اإلعالن ليومني متتاليني عىل من يرسو عليه العطاء.
• الجمعية غري ملزمة بقبول أقل أألسعار ودون إبداء األسباب.
• للجمعية الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
جمعية الحق يف الحياة

معركته مع جيش االحتالل يف جنني

جنني-غزة /محمد أبو شحمة:
"س ـ ّلم نفســك يــا محمــود،
حــرام متــوت" ..بهــذه الكلامت
بــدأ جنــود القــوات الخاصــة
بجيــش االحتــالل اإلرسائيــي
حربهــم النفســية وهــم ينــادون
عــىل املطــارد محمــود الدبعــي
خــالل اقتحــام منزلــه يف مخيــم
جنــني شــاميل الضفــة الغربيــة
املحتلة ،ملطالبته باالستسالم
وعدم القتال.
ورغــم أســاليب جنــود االحتــالل
واســتخدامهم عائلــة املطــارد
دروعــا برية ،إال أنه
"الدبعــي"
ً
دخــل يف معركــة قتــال رشســة
مــع العــرات منهــم ،وأطلــق
عليهــم جميــع الرصاصــات التي
كان ميتلكها.
ويؤكــد محمــد الدبعــي والــد
املطــارد محمــود أنــه بعــد
أكــر مــن أربــع ســاعات عــىل
مقاومــة ابنــه جنــود االحتــالل
الذيــن اقتحمــوا مخيــم جنــني،
وأطلقــوا عــددا مــن الصواريــخ
عىل املنزل الذي كان يتحصن

فيــه ،اســتطاع جيــش االحتــالل
اعتقاله بعد نفاد ذخريته.
ويقــول الدبعــي يف حديثــه
لصحيفــة "فلســطني"" :كانــت
الســاعة تشــري إىل السادســة
صباحــا ،اســتيقظنا عــىل صوت
ً
انفجــار قــوي يهــز املنــزل وقــد
تســاقطت علينا بعض الحجارة
والشــظايا لنعــرف أنــه صــاروخ
موجــه أطلقــه جيــش االحتــالل
علينا".
إطــالق
"بعــد
ويضيــف:
الصــاروخ ســمعنا أصــوات
جنــود االحتالل يحيطــون منزلنا
ويطلبــون عــرب مكــربات الصوت
مــن ابنــي محمــود أن يلقــي
ســالحه ويخــرج رافع ـ ًا يديــه
ويسلم نفسه".
مل يســتجب املطــارد محمــود
لنــداءات جنــود االحتــالل ،كــام
يؤكــد والــده ،وبدأ بإطــالق النار
عليهــم ،لــريدوا عليــه مبئــات
الرصاصــات وإطــالق صواريــخ،
وحرق أجزاء من املنزل.
ويوضح أن جنود القوة الخاصة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /26
الخاصة :توريد وتركيب أنظمة طاقة
شمسية  – 1KWحسب الطلب
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2022/05/22وحتى الساعـة  12:00ظهرأ من نفس اليوم.
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم األحــد املوافــق 2022/05 / 22الساعة  12:00ظهرا
 ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي وذلــك يــوم األحــد املوافــق 2022/05/15وذلك يف مقر الركة الرئييس الساعة  10صباح ًا
 ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الركة الرئييسبغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثالثينــي " اعتبــار ًا مــن يــوم الخميــس املـواف ــق
 2022/05/12علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  50شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفــق مــع كل عطــاء تأمين ـ ًا ابتدائي ـ ًا  ,3%مبوجــب كفـال ــة بنكي ــة أو شي ــكبني مصـدق أو نقـد ًا .
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعالن (ملدة يومني) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن . االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
• بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

اإلرسائيلية اســتخدمته وزوجته
وأبنــاءه ووالدتــه دروعــا بريــة
بوضعهــم عــىل بــاب املنــزل،
ومطالبتهــم بالنــداء عــىل ابنهــم
لتســليم نفســه ،وعــدم مقاومــة
الجنود.
رفــض محمــود ،حســب والــده،
وقــف إطــالق النــار أو تســليم
نفســه ،وتشــبت ف البيــت
وتنقــل مــن نافذة ألخــرى وواجه
جنــود االحتــالل بــكل ثبــات
وقــوة ،واســتمر مبعركتــه معهــم
أكر من  4ساعات.
ويقــول والــد محمــود" :خــالل
املعركــة ورفــض محمــود
نـجـود
االستســالم ،حــرق
االحتــالل منــزل شــقيقي
املجــاور ملنــزيل بإمطــاره
بالصواريــخ ،وذلــك للضغــط
عــىل ابنــي لتســليم نفســه،
كــام أحرقــوا أربعــة منــازل أخــرى
ألقاريب مبخيم جنني".
وبعــد  4ســاعات مــن تبــادل
إطــالق النــار ،بــني والــد املطارد
محمــود أن جنــود االحتــالل
متكنــوا مــن الدخــول ملنزلــه

واعتقــال ابنــه إثــر نفــاد ذخريته،
وعــدم قدرتــه عــىل اســتخدام
أي وســيلة أخــرى للقتــال
واملقاومة.
ويؤكــد الدبعــي أن العائلــة
ســتعيد بنــاء وترميــم املنــازل
الــذي حرقهــا ودمرها االحتالل،
وســتكمل طريــق مقاومتــه
والدفاع عن مخيم جنني.
وخــالل جرميــة االقتحــام ،أعلــن
جيــش االحتــالل مقتــل الضابط
يف وحداته الخاصة "نوعم راز"
عامــا) إثــر إصابتــه بجــراح
(ً 47
خطــرية باشــتباكات ضاريــة
وقعت يف جنني أثناء محارصة
منزل املطلوب الدبعي.
وعقــب اعتقــال االحتــالل
حمــل
املطــارد الدبعــي،
ّ
املتحــدث العســكري باســم
جنــني ،أبــو معــاذ،
كتيبــة
االحتــالل املســؤولية الكاملــة
عن حياة الدبعي.
وتوعــد أبــو معــاذ االحتــالل
يف تغريــدة لــه عــرب "تيلغــرام"
"بدفــع مثن جرميته بحق أبطال
ومجاهدي شعبنا".

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /27
الخاصة :رشاء شاشات تلفاز وأجهزة
جوال وتابلت
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــني املوافــق 2022/05/23وحتى الساعـة  12:00ظهرأ من نفس اليوم.
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم االثنــني املوافــق 2022/05 / 23الساعة  12:00ظهرا
 ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الركة الرئييسبغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثالثينــي " اعتبــار ًا مــن يــوم الخميــس املـواف ــق
 2022/05/12علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  100شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفــق مــع كل عطــاء تأمين ـ ًا ابتدائي ـ ًا  ,3%مبوجــب كفـال ــة بنكي ــة أو شي ــكبني مصـدق أو نقـد ًا .
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعالن (ملدة يومني) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن . االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
•بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

وإلثبــات ذلــك ،نــر كل مــن جيــش االحتــالل
والســفارة األمريكيــة يف تغريــدة مقطــع فيديو
ملســلحني يف جنــني وهــم يطلقــون النــار يف
أحــد األزقــة ،مــام يوحــي مبســؤوليتهم عــن
الحــادث املفجــع .لكــن منظمــة "بتســيلم"
الحقوقيــة اإلرسائيليــة زارت املــكان الــذي
التقطــت فيــه تلــك اللقطــات وقالــت إنــه مــن
املستحيل إصابة "أبو عاقلة" من هناك.
ويــرى هريســت أن الترصيحــات الصــادرة عــن
املســؤولني اإلرسائيليــني بخصــوص اغتيــال
"أبــو عاقلــة" تــي بأنهــم ال يــرون يف الجرميــة
التــي حدثــت مدعــاة لالعتــذار ،وأن لســان
حالهــم يقــول "حتــى لــو كان قنــاص إرسائيــي
قــد قتلهــا فــام املشــكلة يف إطــالق النــار عــىل
الصحفيني؟".
واختتم الكاتب بأن (إرسائيل) تؤرقها سلسلة
العمليــات التــي يقــوم بهــا جيــل جديــد مــن
الشــباب الفلســطيني الــذي ال ينتمــي ألي
فصيــل معــني ،وال يجمعــه ســوى قاســم
مشــرتك واحــد هــو رفــض االحتــالل ،وأن هــذا
الجيــل الــذي ال يعــرف الخــوف ويقــف عــىل
أهبــة االســتعداد لتصعيــد القتــال ،مل يكــن
لديــه اســم أو وجــه أو أيقونــة تقــوده ،لكنــه اآلن
ميلــك قائــدا وأيقونــة هي ابنة القدس شــريين
أبــو عاقلــة التــي وصفهــا بـ"شــهيدة القضيــة
الفلسطينية".

"نحن في مرحلة تحتاج إلى قرارات حاسمة وإستراتيجية"

هنية يدعو إللغاء "أوسلو"
وااللتفاف حول خيار
المواجهة الشاملة

الدوحة /فلسطني:
دعــا رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس إســامعيل هنيــة ،الســلطة إىل
إلغــاء "أوســلو" وااللتفــاف حــول خيــار املواجهــة الشــاملة ،قائــال" :نحــن يف
مرحلة جديدة ال يصلح معها إال القرارات الحاسمة واإلسرتاتيجية".
واســتعرض هنيــة ،يف ترصيــح ،أمــس ،جرائــم االحتــالل اإلرسائيــي ووحشــيته
واغتيالــه للصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة ،واقتحــام مخيــم جنــني وتصاعــد
االســتيطان يف الضفــة والعربــدة يف املســجد األقــىص عــدا عــن الحصــار
اإلرسائيــي عــىل غــزة ،واســتهداف شــعبنا داخــل األرايض املحتلــة عــام ،48
واعتقال آالف األرسى ورفض حق العودة.
وقــال :أمــام هــذه اللحظــة التاريخيــة التــي ينتــرص فيهــا الــدم عــىل الســيف،
واإلرادة عــىل القمــع ،فإننــي أدعــو الســلطة الفلســطينية إىل اإلعــالن رســميا
وفعليــا عــن إلغــاء "أوســلو" وســحب االعــرتاف بالكيــان ووقــف التعــاون األمنــي
معه وااللتفاف حول برنامج املقاومة الشاملة ملواجهة االحتالل.
وأكد عىل رسعة تشــكيل قيادة ميدانية موحدة تقود املواجهة مع االحتالل،
مضيفا "سنميض يف طريقنا لن نبايل وال نرتدد ،وسيحسم شعبنا معاركه مع
هذا املحتل عىل األصعدة كافة".
وشــدد عىل أن الكيان الذي يخىش تشــييع شــهيدة الحقيقة والوطن ويخىش
رفع علم فلسطني لن يكتب له االستمرار وال بقاء له عىل أرضنا .وتابع" :كام
كانــت الصحفيــة أبــو عاقلــة تكشــف إجــرام املحتــل يف حياتهــا ،فهــا هــي اليوم
يف تشــييع جثامنهــا تكشــف وحشــية هــذا الكيــان مــن جديــد" .وأشــار هنيــة
إىل أن مخيــم جنــني يؤكــد اســتمرارية ونجاعــة خيــار املواجهة الشــاملة ،وقدرة
شعبنا يف املقاومة والصمود والتحدي لهذا الكيان الهش ولجنوده الجبناء.

أبو عرفة :المقاومة
تحول دون فرض االحتالل
"سيادتـــه" عىل القـــدس

القدس املحتلة /فلسطني:
أكــد وزيــر شــؤون القــدس الســابق خالــد أبــو عرفــة ،أن املقاومــة الفلســطينية
تقف ســدا منيعا أمام محاوالت فرض االحتالل اإلرسائيي لســيادته املزعومة
عــىل مدينــة القــدس املحتلــة .وقــال أبــو عرفــة ،يف ترصيــح ،أمــس :إن إرصار
االحتالل عىل "مترير السيادة الصهيونية" عىل القدس يواجهه الفلسطينيون
باملقاومة ورفع األعالم الفلسطينية يف املدينة وساحات املسجد األقىص.
وشــدد عــىل أن "العلــم الفلســطيني بــات رمــزا للمقاومــة والقضيــة العادلــة
والثبات باألرض لذلك يسعى االحتالل ملنع رفعه بالقدس".
وأشــار أبــو عرفــة إىل أن االحتــالل يحــاول إثبات ســيادته املزعومة عىل القدس
دون االكرتاث للقانون الدويل.
إعالن تسجيل مركبة

أعلــن أنــا /أحمــد محمــود خالــد أبــو عــايص مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم
( )801821943عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم  3260300نــوع بيجــو،
إنتــاج  ،1997وتحمــل شــايص رقــم  3119220واملســجلة ســابق ًا باســم
املواطــن /دينــا ســامي زايــد أبــو حصــرية ويحمــل هويــة رقــم ()409319068
مجهول محل اإلقامة ،حيث إنني اشــرتيت املركبة ســابق ًا وأرغب بتســجيلها
عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة ،فمــن لديــه اعــرتاض عــىل ذلــك عليــه
أن يســجل اعرتاضــه لــدى الدائــرة املذكورة التابعة لــوزارة النقل واملواصالت
الفلسطينية ،خالل عرة أيام من تاريخ نر هذا اإلعالن.

محليات
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مسرية جماهريية يف الداخل المحتل إحياء لذكرى "هبة الكرامة"
النارصة /فلسطني:
أحيــت الجامهــر الفلســطينية داخــل
األرايض املحتلة عام  ،48أمس ،الذكرى
الســنوية األوىل لـ"هبــة الكرامــة" مبســرة
حاشــدة يف مدينــة اللــد مســقط رأس
الشهيد موىس مالك حسونة.
وجابــت املســرة التــي نظمتهــا (لجنــة
املتابعــة العليــا لشــؤون الجامهر العربية
يف أرايض ال ــ ،)48شــوارع وأحيــاء مدينــة
اللــد ،رافعــني العلــم الفلســطيني وصــور
شــهداء هبــة الكرامــة ،إىل جانــب صــور
الصحفية شرين أبو عاقلة.
ورددوا هتافــات وطنيــة متجــد الشــهداء
وذكراهــم ،وأخرى منددة بجرائم االحتالل
ومخططاته.
وقــال رئيــس لجنــة املتابعــة العليــا محمــد
بركــة :إن ذكــرى "هبــة الكرامــة متصلــة
بذكرى النكبة" ،الفتا إىل أن الهبة هي الرد
الفلســطيني "أننــا باقــون هنــا رغــم القتــل
ورغم االضطهاد ورغم املالحقات".
وأضــاف بركــة ،خــالل كلمتــه" ،هنــاك مــن
راهــن عــىل محــو اللــد ووجههــا وتاريخهــا،

مسرة يف مدينة اللد املحتلة يف الذكرى األوىل لـ " هبة الكرامة "
لكــن فشــلوا بذلــك وذكــرى هبــة الكرامــة
ليست مجرد ذكرى".
من جهته ،قال رئيس اللجنة الشــعبية يف
اللــد خالــد :زبارقــة إن "شــرين أبــو عاقلــة
شــاهدة عــىل الظلــم ،وأن شــعبنا كلــه إىل
جانــب شــرين" ،مشــيدين يف الوقــت

(أفب)

ذاتــه ،بــدور املرابطــني يف املســجد
األقــى الذيــن تصــدوا لهجمــة االحتــالل
الرشسة يف شهر رمضان.
وأضــاف زبارقــة" :هبــة الكرامــة ثبــات
وصمــود يف وجــه الظلــم وامليليشــات
اليهوديــة االرهابيــة التــي ترعرعــت يف

كنــف املســتوطنات واإلرهــاب" ،داعيــا
إىل عقــد مؤمتــر إنقــاذ وطنــي لــكل األلوان
السياســية داخــل األرايض املحتلــة
لبنــاء منظومــة تحمــي الحقــوق وتواجــه
مخططات االقتالع.
واس ُتشــهد حســونة ،يــوم  10أيــار /مايــو

دراسة :اغتيال "أبو عاقلة" ال ينفصل عن
سياسات االحتالل إلرهاب الفلسطينيني
الدوحة /فلسطني:
خلصت دراسة إىل أن حالة اإلعدام امليداين
ملراســلة قنــاة الجزيــرة شــرين أبــو عاقلــة
األربعــاء املــايض تؤكــد أن سياســة االحتــالل
اإلرسائيــيل يف تعاملــه مــع وســائل اإلعــالم
والصحفيــني العاملــني يف املؤسســات
اإلعالميــة والشــبكات الدوليــة ال تنفصــل عــن
السياســات العامــة يف إرهــاب وترهيــب وردع
أبناء الشعب الفلسطيني.
ووفــق الدراســة التــي أعدهــا مركــز الجزيــرة
للدراسات ،متعن قوات االحتالل يف مامرسة
كل االنتهــاكات والخروقــات ضــد الصحفيــني

يف محاولــة للــردع وخلــق حالــة نفســية دامئــة
ُتفقد الصحفي قدراته عىل التكيف مع واقعه
ونقــل الحقائــق الكاشــفة لالحتــالل ،وال تجــد
مــا مينعهــا مــن أن يكــون صحفيــو الجزيــرة مثـ ًـاال
للــردع ،لكــن املســرة املهنيــة للقنــاة وهويتهــا
ً
مستحيال.
تجعالن ذلك
وجاء يف الدراسة أن جرمية اغتيال "أبو عاقلة"
تكشــف ظــروف الرصــد والرتصد التــي أحاطت
بجرميــة اإلعــدام امليــداين التــي نفذتهــا قــوات
االحتــالل بحقهــا يف أثنــاء مامرســة نشــاطها
اإلعالمــي ،حيــث اســتهدفها رصــاص القناصــة
يف مقتــل ،أســفل األذن ،وهــي منطقــة ال

تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها.
ويوثق الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة مشــهد
إطــالق الرصــاص عــىل الصحفيــني ،والــذي
كان مبـ ً
ـارشا ومســتمرا ومتعمــدا ،كــام روت
الصحفيــة شــذا حنايشــة التــي كانــت أحــد
الشــهود عــىل جرميــة اإلعــدام امليــداين لـ"أبــو
عاقلــة" ،وهــو مــا ذكــره ً
أيضــا الصحفــي عــيل
الســمودي املنتــج بقنــاة الجزيــرة املرافق لـ"أبو
عاقلــة" يف تغطيــة اقتحــام قــوات االحتــالل
مخيــم جنــني شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلة،
وقــد أصيــب هــو اآلخــر برصــاص القناصــة يف
ظهره.

خالل لقاء سياسي في لبنان

طه :معركة "سيف القدس"
محطة جديدة يف مسرية المقاومة
بروت /فلسطني:
أكــد الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية
حــامس جهــاد طــه ،أن معركــة "ســيف
القــدس" محطــة جديــدة يف مســرة املقاومــة
الفلسطينية.
جــاء ذلــك ،خــالل لقــاء ســيايس نظمتــه حامس
يف مخيــم البــص ،أمــس ،مبناســبة الذكــرى
ال ــ 74للنكبــة والذكــرى الســنوية األوىل ملعركة
"سيف القدس".
وجــدد طــه متســك شــعبنا بحــق العــودة
وأرض فلســطني التاريخيــة وحقــوق الشــعب
الفلســطيني املرشوعــة حق ـ ًا كام ـ ً
ال غــر
منقــوص ،ومبــرشوع املقاومــة ســبي ً
ال وحيــد ًا
للتحريــر والعــودة رغــم مــرور أربعــة وســبعون
عام ًا عىل النكبة.
وقال :إن معركة "سيف القدس" التي خاضتها
املقاومة دفاع ًا عن شعبنا ومقدساتنا أسست
ملرحلــة جديــدة مــن الرصاع مــع االحتالل الذي

فشــل يف تحقيــق مخططاتــه التهويديــة يف
املســجد األقــى ومدينــة القــدس ورســمت
معادلــة جديــدة يف مســرة املقاومــة عنوانهــا
القــوة واالنتصــار لــردع االحتــالل ومســتوطنيه
ولجم جرامئه التعسفية.
وأشــار طــه إىل أن اســتمرار االحتــالل يف تنفيذ
املشــاريع االســتيطانية يف القــدس والضفــة
الغربية يرهن أن االحتالل مستمر يف سياسة
الضــم والتهويــد واالســتيالء عــىل األرض
ملحاربــة الوجــود الفلســطيني وتنكــره لحــق
شــعبنا يف أرضــه ،داعيــا شــعبنا ومقاومتــه إىل
التصــدي لكافــة املشــاريع االســتعامرية بكافــة
الوســائل والعمل عىل إفشــال سياســة التوســع
االســتيطاين الهادفــة إىل تقســيم األرض
الفلسطينية.
وشدد يف كلمته عىل رفض حركة حامس لكل
أشــكال التطبيع الســيايس والثقايف والريايض
والتجــاري مــع االحتــالل ،والــذي يعتــر انتهــاك ًا

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

لحقــوق شــعبنا وتشــجيع ًا لالحتــالل الرتــكاب
املزيــد مــن الجرائــم واالنتهــاكات بحــق شــعبنا
ومقدساته.
وأشــاد بإصــدار الرملــان العراقــي قانــون
حظــر التطبيــع وإقامــة العالقــات مــع الكيــان
اإلرسائييل.
وحــول الوجــود الفلســطيني يف لبنــان ،أكــد
طــه متســك حركــة حــامس بوحــدة املوقــف
الفلســطيني والعمــل املشــرتك مــع كافــة
املكونــات السياســية الفلســطينية الوطنيــة
واإلســالمية واملحافظة عىل األمن واالســتقرار
ملواجهــة كافــة التحديــات السياســية
واالقتصاديــة التــي يواجههــا شــعبنا يف
املخيامت الفلسطينية يف لبنان.
كــام أكــد أن حــامس لــن تدخــر جهــد ًا يف دعــم
صمود شعبنا خاص ًة يف ظل األزمة االقتصادية
التي تعصف بلبنان والتي انعكست عىل واقع
شعبنا الفلسطيني.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

منطقة تنظيم :النرص
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم
 2021/41املنعقــدة بتاريــخ  2021/12/16عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل
للمنطقــة رقــم ( )5املحصــور بــني الشــارع رقــم ( )2شــام ًال والقســيمة رقــم ( )15مــن
القطعة رقم ( )28داخل نفوذ بلدية رفح جنوب ًا والشارع رقم ( )13رشق ًا والشارع رقم
( )15غرب ًا ،واملار بالقســيمة رقم ( )3من القطعة رقم ( )30والقســائم رقم (-7-6-5
 )8من القطعة رقم ( )29لالعرتاض خالل مدة ستني يوم ًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خريطــة املــرشوع مجان ـ ًا
خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم االعرتاضات عليه إىل مكتب اللجنة
املحلية للبناء والتنظيم ببلدية النرص.
(ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

منطقة تنظيم :خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها
رقــم  2021/42املنعقــدة بتاريــخ  2021/12/30عــن إيــداع املخطــط
التفصييل للشــارع رقم ( )854حي قيزان النجار املحصور بني الشــارع رقم
( )31شام ًال والشارع رقم( )105جنوب ًا بعرض ( )10وارتداد ( )3مرت واملار
بالقسائم رقم ( )6-5من القطعة رقم (.)86
لالعرتاض خالل مدة ستني يوم ًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجان ًا خالل
ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه إىل مكتــب اللجنــة
املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس.
((ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ))
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للمنطقة رقم ()5

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم ( )854حي قيزان النجار

 ،2021إثــر تعرضــه لعيارات نارية أطلقها
مســتوطنون مســلحون مــن مســافة قريبــة
نحــو مجموعــة من الشــبان الفلســطينيني،
دون أن تشكل أي خطر عىل حياتهم.
بدورهــا ،وجهــت الهيئــة الوطنيــة لدعــم
وإســناد شــعبنا يف الداخــل املحتــل،
التحيــة للمشــاركني يف املســرة الوطنيــة
يف مدينــة اللــد إلحيــاء ذكــرى "هبــة
الكرامــة" التــي اندلعــت أثنــاء معركــة
"سيف القدس".
وقالــت الهيئــة الوطنيــة ،يف بيــان ،أمــس،
إن املشــاركني حملــوا العلــم الفلســطيني
كام يف كل ســاحات املواجهة ،رغم أنف
االحتالل.
واعترت هذه املشاركة دليل عىل إرصار
شــعبنا عــىل التمســك بأرضــه وحقوقــه
الوطنيــة ورســالة واضحــة أن شــعبنا لــن
يهزم وأن االحتالل إىل زوال.
وأكــدت حــق شــعبنا يف الحريــة وإطــالق
رساح املعتقلــني واإلفــراج عنهــم جميعــا،
بينهــم إمــام املســجد الكبــر يف اللــد
الشيخ يوسف الباز.

مراقبون :تغري كبري يف
مقاومة الضفة واالحتالل
يخىش "نموذج جنني"

رام الله /فلسطني:
ـرا يف
ـرا كبـ ً
رأى مراقبــون فلســطينيون أن الضفــة الغربيــة املحتلــة تشــهد تغيـ ً
مقاومتها ،وحالة من التوحد مع مختلف ساحات شعبنا الفلسطيني.
وأكــد هــؤالء أن تصاعــد املقاومــة يف الضفــة والقــدس وأرايض  ،48فــرض
معــادالت جديــدة عــىل االحتــالل اإلرسائيــيل وجعلتــه يعيــش حالــة مــن التخبــط
والعجــز والفشــل .وقــال الكاتــب واملحلــل الســيايس ســاري عــرايب :إن اســتمرار
جرائم االحتالل اإلرسائييل بحق شعبنا سيزيد من عمليات املقاومة ضده.
وأكــد عــرايب أنــه ال خيــار أمــام شــعبنا ســوى املقاومــة وســيظل يقــاوم حتــى تحريــر
أرضه ،الفتا إىل أن مخيم جنني "معلم من معامل املقاومة" وأن االحتالل يحاول
إنهاء هذا املعلم.
وشدد عىل أن معركة "سيف القدس" وحدت شعبنا يف جميع أماكن ،وفرضت
معادالت عىل االحتالل ال ميكن أن يتخطاها.
ونــوه عــرايب إىل أن مشــهد االعتــداء اإلرسائيــيل عــىل جنــازة أبــو عاقلــة فضــح
االحتالل وأظهر بشاعته أمام العامل.
تغير كبير
ورأى الكاتــب واملحلــل الســيايس محمــد القيــق أن املشــهد يف الضفــة تغــر
بشكل كبر وخاصة أن عمليات املقاومة يف تصاعد مستمر.
وأكــد القيــق أن "املعركــة يف القــدس مل تنت ـ ِه بانتهــاء شــهر رمضــان بــل بــدأت بعــد
الشهر الفضيل".
وأوضــح أن الصــورة التــي خرجــت مــن جنــازة الصحفيــة أبــو عاقلــة "التــي رفــع مــن
خاللهــا املشــيعني علــم فلســطني أجابــت عــن املرحلــة املقبلــة" ،مشــد ًدا أن رفع
العلــم الفلســطيني مــن قبــل الشــبان يف مدينــة القــدس "دليــل أن صاحــب الحــق
هو القوي" .أما املختص يف الشأن اإلرسائييل عامد أبو عواد ،فقال :إن مشهد
قمع االحتالل للمشاركني يف تشيع جثامن الصحفية ،يؤكد ّأن زواله قريب "فهو
مرعوب من كل مشهد ومتخبط أمام كل حالة".
ويف تعقيبــه عــىل أحــداث جنــني ،أشــار أبــو عــواد إىل أن االحتــالل ال يــزال يتخبــط
يف رؤيتــه االســرتاتيجية .وأضــاف :كل إجــراءات االحتــالل مل تفلــح يف قمــع
مقاومــة الفلســطينيني ،ويخــى أن يتحــول مخيــم جن ــني إىل حالــة عامــة يف كل
مناطق الضفة عمليا وفكريا .وأشار أبو عواد إىل أن االحتالل يخى من اشتعال
ّ
كل الجبهــات الفلســطينية ،وكذلــك اشــتعال الجبهــة الجنوبيــة والشــاملية األمــر
الذي سيعقد حساباته.
دولة فلسطني
محكمة بداية خان يونس
يف القضية رقم 2022 /30
يف الطلب رقم 2022/448

املدعي  /زيك عبد النبي عبد املنعم فياض  -من خان يونس القرارة  -حارة
فياض  ،وكيله املحامي /محمد محمود السقا  -خان يونس.
املدعي عليهم /
 .1إبراهيم عبد النبي عبد املنعم فياض -من خان يونس القرارة ومسافر خارج البالد.
 .2فوزية عبد النبي عبد املنعم فیاض -من خان يونس القرارة ومسافرة خارج البالد.
 .3زكية عبد النبي عبد املنعم فیاض -من خان يونس القرارة ومسافرة خارج البالد.
موضوع الدعوى /إثبات قسمة رضائية ونفاذها.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم  2022 /30بداية خان يونس
يف الطلب رقم  2022/448بداية خان يونس
إىل املدعــى عليهــم املذكوريــن أعــاله مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليكــم القضيــة رقــم
 2022/30بدايــة خــان يونــس وموضوعهــا إثبــات قســمة رضائيــة ونفاذهــا لذلــك
يقتيض عليكم الحضور إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوم ًا من تاريخ تبلغكم
هــذه املذكــرة كــام يقتــيض عليكــم أن يــودع كل واحــد منكــم لــدى قلــم هــذه املحكمة
رده التحريــري خــالل خمســة عــرش يوم ـ ًا مــن تاريــخ اســتالمه هــذه املذكــرة عل ـ ً
ام بأنــه
قد تحدد جلسة يوم األحد املوافق 2022/6/5م لنظر الدعوى حسب األصول.
وليكــن معلوم ـ ًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك فســينظر يف القضيــة
باعتباركم حارضين وذلك حسب األصول.
تحرير ًا يف 2022/5/12م.
رئیس قلم محكمة بداية خان يونس
األستاذ /شادي سويدان

العين الثالثة
إياد القرا

جنني والقدس وغزة

ارتكــب االحتــالل اإلرسائيــيل خــالل األيــام املاضيــة عــدة جرائم
تظ ِهــر وجهــه القبيــح وسياســاته العنرصيــة البغيضــة القامئــة
عــىل القتــل واإلرهــاب والدمــاء ،التــي مل يســلم منها أحد ،وهي
امتداد لـ  74عاما من اإلرهاب الذي متارسه حكومة االحتالل
اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه.
السياســات اإلرهابيــة التــي متارســها إرسائيــل ضــد الشــعب
الفلســطيني تجســدت صورتهــا يف جرميــة اغتيــال الصحفيــة
الفلســطينية شــرين أبــو عاقلــة التــي مثلــت أيقونــة لإلعــالم
الفلسطيني عىل مدار ما يتجاوز  30عاما ،وهي تنقل الحقيقة
والصــورة الفعليــة يف فضــح مامرســات االحتــالل اإلرسائيــيل،
وبنفــس الوقــت إيصــال صــورة النضــال الفلســطيني املقــاوم
الصامد يف وجه االحتالل اإلرسائييل.
جرمية اغتيال الشهيدة شرين هي منوذج لجرائم تتكرر يوميا
يف األرايض الفلســطينية يســتهدف فيهــا اإلنســان مــن أطفــال
ونســاء يقعــون تحــت ســالح اإلرهــاب اإلرسائييل الــذي ال يتورع
عن القتل بطريقة مروعة ،كام شــاهدنا يف باب العمود وقبلها
يف بيــت لحــم وقبلهــا يف جنــني ويف نابلــس وجرامئــه قبــل عــام
يف معركــة ســيف القــدس يف غــزة .هــذه الصــورة اإلجراميــة
التــي ميثلهــا االحتــالل اإلرسائيــيل عىل األرض الفلســطينية من
شــاملها إىل جنوبهــا ومــن رشقهــا إىل غربهــا عــىل مدار  74عاما
هــي ملخــص لسياســة العنرصيــة النازيــة التــي يطبقهــا االحتالل
اإلرسائيــيل وســط صمــت دويل ،وتعــاون ودعــم أمريــي ومــن
بعــض األوروبيــني وتعــاون مــن املطبعــني العــرب والتعــاون مــن
بعض املنسقني األمنيني من الفلسطينيني.
مل تكــن شــرين مجــرد صحفيــة ،بــل كانــت صاحبــة رســالة
أوصلتهــا إىل العــامل أجمــع عــر قنــاة الجزيــرة الفضائيــة ،وكانت
نبض الواقع الفلسطيني.
لذلــك جــاءت هــذه الجرميــة التــي تســتهدف الصحفيــني
واإلعالميني الفلسطينيني لتغييب الحقيقة عر قتلها.
االحتالل اإلرسائييل الذي أراد أن يخفي جرمية اغتيال شرين
تواصلت عر االعتداءات التي شنها االحتالل عىل املشيعني
يف القدس بطريقة دنيئة تدل عىل وضيعة االحتالل اإلرسائييل
وحالــة الخــوف واالرتبــاك والجــن التــي يعيشــها جنــوده يف
القــدس املحتلــة أمــام جثــامن الشــهيدة وأمــام فلســطيني يرفــع
العلــم هنــا وهنــاك ،ويف داللــة واضحة عــىل حالة الضعف التي
تسيطر عىل الجنود يف األرايض الفلسطينية.
استشــهدت شــرين يف جنــني ويف ذلــك رســالة أن جنــني
الصامــدة الصابــرة املقاومــة التــي أصبحــت اليــوم قبلــة األحــرار
ومنبــع الثــوار تقــاوم وتقاتــل برشاســة ضــد االحتــالل اإلرسائيــيل
وجنــوده كــام حــدث الليلــة املاضية ،وطوال األيــام األخرة التي
أخرجت األبطال الذين أذاقوا االحتالل املوت يف إلعاد وبيني
بــراك وتــل أبيــب ،وأن جنــني التــي حــاول االحتــالل عــام 2002
القضــاء عليهــا ،مل ينجــح يف ذلــك ،ولــن ينجــح ،وقــد فشــل يف
التغطية عىل جرمية اغتيال شرين وفك هذا االرتباط الفعيل
ما بني الشاهد والشهيد ،وما بني املقاوم واإلعالمي ،وما بني
منوذجــا للحيــاة ،حيــث غزة
جنــني والقــدس وغــزة التــي متثلــت
ً
تنتــرص لجنــني والقــدس وتقــاوم الحصــار وتواجــه وتوعــد وتهدد
وتتوعــد وتجهــز للدفــاع عــن املســجد األقــى وعــن جنــني كــام
حدث يف سيف القدس.
بنفــس الوقــت جنــني تقــاوم وتقاتــل عــن الــكل الفلســطيني يف
مواجهــة االحتــالل اإلرسائيــيل وتنتــرص دفاع ـ ًا عــن األقــى يف
صــورة واضحــة يجمعهــا مثلــث املقاومــة والحيــاة مــن غــزة إىل
األقى إىل القدس إىل جنني.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مجدد ملخطط شبكة شوارع القطعة رقم
( )65بحي قيزان أبو رشوان

منطقة تنظيم :خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت
بجلســتها رقــم  2021/25املنعقــدة بتاريــخ  2021/8/25إعــادة إيــداع ملخطــط
شــبكة شــوارع القطعــة رقــم ( )65بحــي قيــزان أبــو رشــوان ،املــار يف القســيمة رقــم
( )28مــن القطعــة رقــم ( )64والقســائم رقــم (-13-12-11-10-8-7-6-5-4-3
-33-32-31-30-29-28-27-26-25-23-22-21-20-18-17-16-15-14
 )38-35-34مــن القطعــة رقــم ( )65والقســيمة رقــم ( )14مــن القطعــة رقــم ()88
لالعــرتاض خــالل مــدة خمســة عــرش يوم ـ ًا مــن تاريخ نــرش هذا اإلعــالن يف الجريدة
الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب ،والذي تم إعالن إيداعه
يف السابق ونرشه يف جريديت فلسطني واالستقالل بتاريخ .2021/2/15
وعليه ووفق ًا لنص املادة ( )17من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة  1936فإنه
يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة
بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو
بأي صفة أخرى االطالع مجان ًا عىل املرشوع املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية
للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية خان يونس خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم
االعرتاضات عليه خالل خمسة عرش يوم ًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
((ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ))
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
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عائالت شهداء أنفاق خان يونس :نحن على عهدهم ماضون وللمقاومة داعمون

أبرز معالم "سيف القدس"" ..سالح األنفاق" الخطر المجهول لجيش االحتالل
خان يونس /ربيع أبو نقرية:
بــرزت أنفــاق املقاومــة الفلســطينية
بوضوح يف معركة ســيف القدس العام
املــايض ،ومــن قبلهــا ظهــرت مشــاهد
لجهوزيــة مقاتــي األجنحــة العســكرية
واســتعدادهم التصــدي لعــدوان
االحتــال اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة
ومباغتتــه يف عقــر مواقعــه العســكرية
مبستوطنات غاف القطاع.
ونــرت كتائــب الشــهيد عــز الديــن
القســام يف أثنــاء معركــة ســيف القــدس
مشــاهد ملقاتليهــا يف وحــدات النخبــة
مــن داخــل أنفاقهــا يحملــون أنواعــا مــن
األسلحة الرشاشة واملضادة للدروع.
كــا نــرت القســام مشــاهد ملقاتــي
وحــدة ســاح املدفعيــة ،داخــل أنفاقهــا
يرضبون من خالها أنواعا من الصواريخ
وقذائف الهاون.
ولجــأت املقاومــة الفلســطينية إىل
ســاح األنفــاق للتغلــب عــى تفــوق
جيــش االحتــال اإلرسائيــي بامتاكــه
ترســانة جويــة ضخمــة -ســاح الجــو،-
وتحييده عن املعركة.
وكانــت قــد نجحــت فصائــل املقاومــة
الفلسطينية يف أرس الجندي يف جيش
االحتال اإلرسائيي جلعاد شاليط عام
 2006عرب نفق امتد من رشق محافظة
رفــح جنــوب قطــاع غــزة إىل موقــع كــرم
أبــو ســامل العســكري ،ليتــم مبادلتــه يف
صفقة وفاء األحرار عام  2011بـ 1027
فلسطينيا وأسرية.
أسريا
ً
ً
وملــا أظهــر ســاح األنفــاق الفلســطينية
تفوقــا كبــريا عى جيش االحتال خال

عدوانــه عــى قطــاع غــزة عــام ،2014
ومــدى خطرهــا الكبــري عــى جنــوده،
كلف لجان تحقيق يف إخفاقات جيشه
يف التعامــل معهــا وخصوصــا الهجومية
منها ،وأقر قادته أنها نوع من املجهول.
كــا اعتــرب قــادة االحتــال وضباطــه،
األنفــاق ســاح حــاس االســراتيجي،
وأكــرب تهديــد يواجــه جيشــه ،وقــد
تســتخدم يف أي لحظــة ألرس جنــود
بــأرسى
ومبادلتهــم
إرسائيليــن
فلســطينين ،يف إطــار ســعي الفصائــل
الفلســطينية لتبييــض ســجون االحتــال
مــن األرسى الفلســطينين وإطــاق
رساحهم جميعا.
وملحاربــة أنفــاق املقاومــة الفلســطينية
أنفــق جيــش االحتــال اإلرسائيــي
مليــارات الشــواقل للكشــف عنهــا ومــن
أجــل إقامــة جــدران أســمنتية وإلكرونية
متتــد عــرات األمتــار تحــت األرض
وفوقهــا وأســاك شــائكة مــزودة بأجهــزة
ومجســات استشــعار عــى حــدود قطــاع
غزة الرقية والشالية.
كــا جهــز االحتــال الخطــط امليدانيــة
لتحييــد ســاح األنفــاق خــال املعــارك
ومنهــا خطتــه التــي ظهــرت خــال معركــة
سيف القدس وأطلق عليها اسم "مرو
حــاس" ،وأراد مــن خالهــا قتــل مئــات
املقاومــن يف أنفــاق شــال قطــاع غزة،
عــرب القصــف املكثــف عــى شــكل حزام
ناري للمنطقة ،لكنه فشل بذلك.
أبطال األنفاق
ويف معركــة ســيف القــدس ترجــل 18
بطــا مــن مقاتــي كتائــب القســام يف

مقاتلو كتائب القسام داخل األنفاق
نفقــن أحدهــا مبنطقــة الفخــاري
واآلخــر يف بلــدة القــرارة رشق خــان
يونــس جنــويب قطــاع غزة ،يف إثر قصف
االحتال الغادر.
أحــد هــؤالء األبطــال الشــهيد مؤمــن
عمــر ســليان أبــو نجــا والــذي ارتقــى يف
 11مايــو عــام 2021م ،املوافــق 29
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رفاقــه يف نفــق للمقاومــة رشق منطقــة
الفخــاري وتــم اســتهدافه مــن طائــرات
االحتال الحربية.

الئحة اتهام إرسائيلية بحق

إمام المسجد العمري يف اللد
النارصة /فلسطن:
قدمــت النيابــة العامــة اإلرسائيليــة ،الئحــة اتهــام ضــد
إمــام املســجد العمــري الكبــري يف مدينــة اللــد وســط
األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام  ،48الشــيخ
يوســف البــاز ( 63عامــا) تتهمــه بالتحريــض عــى
العنف ،واالعتداء عى رشطة االحتال اإلرسائيلية.
وكانــت رشطــة االحتــال اعتقلــت البــاز يف 30
نيســان/أبريل املــايض ،وخضــع للتحقيــق مــن قبــل
جهاز املخابرات العامة اإلرسائيلية (الشــاباك) ،بزعم
التحريــض عى قــوات االحتال وتأييده االحتجاجات
يف أعقــاب اقتحامــات األقــى ،والتحريــض عــى
اإلرسائيليــن خــال العــدوان األخــري عــى قطــاع غــزة
يف أيار/مايو املايض.
وطالبت نيابة االحتال باالستمرار يف اعتقال الشيخ
الباز حتى نهاية اإلجراءات القانونية.
واســتنكرت لجنــة الحريــات التابعــة للجنــة املتابعــة
العليــا العربيــة (أعــى هيئــة متثيليــة لفلســطينيي
الداخــل) اعتقــال الشــيخ البــاز ،وطالبــت بإطــاق
رساحه فورا دون قيد أو رشط.
وطالبــت اللجنــة ،يف بيــان ،أمــس ،ســلطات االحتــال

بالتوقــف عــن "ماحقــة قيــادات مجتمعنــا وشــبانه
ورشفائه".
وشــددت عــى أن التعبــري عــن الــرأي وإعــان املوقــف
الســيايس ليــس جرميــة ،بــل هــو حــق ضمنتــه الرائــع
والقوانــن" ،لكــن املؤسســة اإلرسائيليــة التــي متــارس
كل أشــكال القمــع والبطــش ال تطيــق أن تســمع كلمــة
الحــق ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بجرامئهــا ضــد
املسجد األقى املبارك".
والبــاز ،قيــادي بــارز يف الحركــة اإلســامية ،ومعــروف
مبواقفه املدافعة واملنارصة عن حقوق شعبنا داخل
األرايض املحتلة.

استقالة شمريت مائري
المستشارة السياسية لـ"بينيت"

النارصة /فلسطن:
أعلنــت شــمريت مائــري املستشــارة السياســية لرئيس
وزراء االحتــال اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت ،أمــس،
استقالتها من املنصب بعد سنة من توليها إياه.
ووصفت وسائل إعام عربية ،استقالة مائري ،بـ"الهزة
السياسية القوية" داخل مكتب رئاسة الوزراء.
وأشــارت صحيفــة "يديعــوت أحرنــوت" العربيــة ســبب
االســتقالة إىل "صعوبــات كبــرية يف إدارة االئتــاف
الحكومي بقيادة بينيت".
ولفتــت إىل أن "مائــري" تعتــرب مــن املقربــن جــدا
لـ"بينيت" الذي كان يستشريها "يف أي موضوع".
وبحســب الصحيفــة ،فــإن مائــري هــي مــن صممــت
اإلســراتيجية اإلعاميــة ل ـ "بينيــت" للتعامــل مــع
كثــري مــن القضايــا ،منهــا :أزمــة جائحــة فــريوس كورونــا
واســتقالة عضــوة الكنيســت عيديــت ســيلان (حــزب
ميينــا الــذي يرأســه بينيــت) مــن االئتــاف الحكومــي،
وكذلــك يف القضايــا الشــخصية لرئيــس الــوزراء ،مثــل

قضية طلبات الطعام ملنزله من املطاعم الخارجية.
وقالــت إن "مائــري اكتســبت قــوة ونفــوذا خــال العــام،
ما أدى إىل زيادة عدد أعدائها داخل املكتب".
يدعون أن بينيت
وذكــرت الصحيفــة أن "أعــداء مائــريّ ،
اعتمد عليها أكرث من الازم".
مــن جهتهــا ،أشــارت هيئــة البــث اإلرسائيليــة (رســمية)
إىل أن اســتقالة مائــري جــاءت عــى خلفيــة توتــرات
شــديدة داخــل مكتــب رئيــس الــوزراء دون تحديدهــا
بالضبط.
وردا عــى اســتقالة مائــري ،كتــب بينيــت ،تغريــدة عــرب
"تويــر" ،أثنــى فيهــا عــى الخدمــات التــي قدمتهــا
خال العام ،كمستشارة سياسية له.
كــا أعــرب يف تغريــدة ثانيــة عــن أســفه الســتقالتها،
متمنيا لها مزيدا من التوفيق والنجاح.
وتعتــرب اســتقالة "مائــري" األوىل مــن نوعهــا داخــل
مكتب بينيت ،علا أنها تسلمت املنصب قبل نحو
عام.

( فلسطن )
وقالت كتائب القســام حينها إنه "خرج
مــع ثلــة مــن رفاقــه ألداء مهمــة جهاديــة،
وذلــك مــع بدايــة معركــة ســيف القــدس
التــي هــب فيهــا املجاهــدون لنــرة
املســجد األقــى املبــارك والقــدس
الريف".
شــقيقه تيســري ،أوضــح لصحيفــة
"فلســطن" ،بعد عام عى استشــهاده،
أن "العدو ال يفهم إال لغة القوة والنار"،
مشــريا إىل أن "الشــهداء مضــوا ميثلــون
القضيــة الفلســطينية ويدافعــون عــن

القــدس وأهــايل حــي الشــيخ جــراح،
ونحن عى عهدهم باقون وماضون ولن
نراجع".
وقــال" :أخــي وزمــاؤه يف املقاومــة
لبــوا نــداء الوطــن ،وكانــوا يف الصفــوف
املتقدمــة يعــدون ويجهزون للدفاع عن
أرضنــا وعرضنــا" ،مؤكــدا أن املقاومــة
الفلســطينية رشف األمــة وعزتهــا ،وال
ســيا أنهــا تقــدم القــادة قبــل الجنــد
وتجهــز وتعــد دون كلــل أو ملــل لصــد
عدوان االحتال وإيامه.

وشــدد أبــو نجــا عــى أن "شــعبنا
ومقاومتــه عــى موعــد مــع معركــة
التحرير ،ونحن نثق بهم ونحمل لهم كل
الحــب واالحــرام والتقديــر وندعــو لهــم
بالتوفيق والنر".
أمــا الشــهيد مالــك إســاعيل أحمــد
حمــدان ،فقــد ارتقــى شــهيدا يف إثــر
قصــف االحتــال نفقــا للمقاومــة يف 11
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عام 1442هـ ،رشق بلدة القرارة.
وقالت كتائب القسام حينها إن "القرار
جاء من القيادة ملالك ورفاقه الشــهداء
الثانيــة بالذهــاب لنفــق القســام
رشق القــرارة لتنفيــذ مهمــة أوكلــت
إليهــم ،وارتقــوا خــال قصــف طائــرات
العــدو للنفــق الــذي ُوجــدوا فيــه ،وبقــوا
داخــل النفــق اثنــي عــر يومــا إىل أن
انتهــت املعركــة ،وتــم اســتخراج جثــث
الشهداء".
والــده قــال لصحيفــة "فلســطن" يف
ذكــراه الســنوية األوىل" :ال يســعنا
إال أن نرحــم عليهــم رحمــة واســعة
ونســأل املــوىل أن يصربنــا عــى فراقهــم
ويعوضنا خريا" ،مشريا إىل أنهم أبطال
خرجــوا لرفــع لــواء اإلســام وإعــاء كلمــة
"ال إله إال الله محمد رسول الله".
وأضــاف حمــدان" :استشــهادهم رشف
لنــا ،وتــاج عــى رؤوســنا ورؤوس األمــة
العربيــة واإلســامية" ،موصيــا املقاومــة
الفلســطينية وزمــاء مالــك مــن بعــده أن
يبقــوا عــى العهــد ثابتــن ،ألن أرضنــا
تحتــاج إىل التضحيــة والبــذل والعطــاء
والرجال من أجل تحريرها.

وتابــع" :إن مل نقــدم خــرية رجالنــا
وأبنائنــا تضحيــة وفــداء للــه وللوطــن،
فمــن ســيفعل ذلــك؟ يف ظــل احتــال
غاشــم وظــامل" ،مؤكــدا مواصلــة طريــق
الشــهداء ودعــم املقاومــة لتكــون ســندا
وعونا ألبناء شعبنا.
ويف ذات النفق ارتقى القائد امليداين
يف كتائــب القســام الشــهيد عبــد
الســام ســعد إســاعيل العجيي ،بعد
أن خــرج مــع ثلــة مــن رفاقــه للقيــام بأحــد
املهــام التــي كلفوا بها ،وذلك مع بداية
معركــة ســيف القــدس التــي هــب فيهــا
املجاهــدون لنــرة املســجد األقــى
املبــارك والقــدس الريــف ،وفقــا
للكتائب.
شــقيقه إبراهيــم أوضــح لصحيفــة
"فلســطن" يف ذكــرى استشــهاده
األوىل ،أنــه رحــل يف أيــام فضيلــة،
قائا" :كان معتكفا يف املسجد وخرج
إىل الجهــاد يف ســبيل اللــه ملبيــا نــداء
الواجب والوطن".
وتابــع العجيــي" :نحــن ماضــون عــى
دربــه ،وطريقــه طريقنــا ال نحيــد عنهــا،
فهي طريق الرفاء من أجل الدفاع عن
املقدســات واألرض ومــن أجــل تحريــر
األرسى ونرة اإلسام" ،موصيا إخوانه
باستكال طريقه طريق الحق والبندقية
وصوال لتحرير األرسى واملرسى.
وأضــاف" :نشــد عــى أيــادي املقاومن
ونقــف ســندا لهــم" ،موضحــا أن شــقيقه
عبــد الســام كان يعمــل يف األنفــاق
ويعــد العــدة مــن أجــل لقــاء العــدو
واإلثخان فيه قتا وجرحا وأرسا.

عواودة وريان

ً
رفضا العتقالهما اإلداري
يواصالن إرضابهما
رام الله /فلسطن:
يواصــل املعتقــان خليــل عــواودة
( 40عامــا) مــن بلــدة إذنــا يف
الخليــل إرضابــه عــن الطعــام لليــوم
ال ــ ،72ورائــد ريــان ( 27عامــا)
مــن قريــة بيــت دقــو شــال مدينــة
القــدس لليــوم ال ــ ،37رفضــا
العتقالها اإلداري.
وبحســب نــادي األســري ،يف بيــان،
أمــس ،فــإن عــواودة يواجــه وضعــا
صحيــا خطــريا ،وتتضاعــف هــذه
الخطــورة مــع مــرور الوقــت ومــع
رفــض االحتــال اإلرسائيــي حتــى
اللحظــة االســتجابة ملطلبه ،وإنهاء
اعتقاله اإلداري.
وأشــار النــادي إىل أن إدارة
ســجون االحتــال أعادتــه ،أول

مــن أمــس ،إىل "عيــادة ســجن
الرملــة" بعــد أن نقلتــه مؤخــرا إىل
مستشــفى "أســاف هروفيــه" جــراء
تدهــور وضعــه الصحــي ،الفتــا
إىل أن محكمــة االحتــال طلبــت
بفحصــه مجــددا وإصــدار تقريــر
طبــي لفحــص إمكانيــة نقلــه إىل
املستشفى مجددا.
وتتعمــد إدارة ســجون االحتــال
اســتخدام عمليــة النقــل املتكــرر
بحقــه للتنكيــل بــه ،عــدا عــن جملــة
مــن األدوات التنكيليــة املمنهجــة
منهــا :عزلــه يف ظــروف قاســية
وصعبــة داخــل زنازيــن مجــردة
مــن أي مــن املقتنيــات إضافــة
إىل حرمانــه مــن زيــارة العائلــة،
واســتخدام أســاليب نفســية

مسؤول إرسائييل:
القسام يمتلك وحدة
لـ"الطائرات الرشاعية"

النارصة /صفا:
حذر قائد فرقة غزة يف جيش االحتال اإلرسائيي منرود الوين ،من عدم
ضان نجاح الجدار املحيط يف قطاع غزة بنسبة .100%
وقــال ألــوين ،خــال كلمتــه أمــام قــادة "مســتوطنات غــاف غــزة" ،إنــه "ال
ـددا عــى أن لدى
يوجــد جــدار حصــن ضــد االخــراق بشــكل كامــل" ،مشـ ً
جيشه معلومات تفيد باخراق أنفاق للحدود صوب املستوطنات.
وزعــم ألــوين أن لــدى حركــة حــاس وحــدة مــن دراجــات الدفــع الرباعــي
"تركتورون" ،وأن مقاتليها سيحاولون اجتياز السياج الفاصل عربها.
وأضــاف" :حــاس لديهــا مهندســن مــن ذوي الخــربات العاليــة ،فقــد
حاولت قوة منها الوصول عرب طائرة رشاعية ملناطق الغاف أثناء عدوان
مايو/أيار  ،2021وقمنا باستهدافها".
وبشــأن منظومــة الدفــاع الجــوي ،ذكــر قائــد فرقــة غــزة" :أجرينــا سلســلة
تجــارب عــى منظومــة الليــزر االعراضية وكانت ناجحة حتى ضد قذائف
الهاون" .واستدرك" :لكن التحدي يكمن بتحويلها اىل منظومة عملياتية
ونحن قريبون من ذلك".

للضغط عليه وثنيه عن االســتمرار
يف إرضابه.
وعــواودة اعتقــل يف تاريــخ 27
كانــون األول /ديســمرب ،2021
اعتقــال
وصــدر بحقــه أمــر
إداري مدتــه
ستة أشهر،
وســبق أن

األسير خليل عواودة

تعــرض لاعتقــال عــدة مــرات
منــذ عــام  ،2002وهــذا االعتقــال
الخامــس ،بينهــا ثاثــة اعتقــاالت
إداريــة ،وهــو متــزوج وأب ألربعــة
بنــات ،ونتيجــة ال عتقا ال تــه

األسير رائد ريان

املتكــررة ،مل يتمكــن من اســتكال
تعليمه (تخصص علم اقتصاد).
كــا يواصــل املعتقــل رائــد ريــان
إرضابــه عــن الطعام لليوم  37عى
التــوايل رفضــا العتقالــه اإلداري،
ويعــاين مــن آالم يف الــرأس
واملفاصــل ،وال يســتطيع املــي
ويتنقل عى كريس متحرك.
واعتقلــت قــوات االحتــال ،ريــان
يف الثالــث مــن تريــن الثــاين
 ،2021وحولتــه لاعتقــال اإلداري
ملدة  6أشهر ،وعند اقراب انتهاء
مــدة اعتقالــه تــم تجديدهــا ألربعــة
أشــهر إضافيــة ،ليعلــن إرضابــه
املفتــوح عــن الطعــام ،علــا أنــه
معتقل سابق أمىض ما يقارب 21
شهرا رهن االعتقال اإلداري.

"المبادرة المغربية" تدعو إىل المشاركة
يف فعاليات إلحياء ذكرى النكبة

الرباط /فلسطن:
دعــت "املبــادرة املغربيــة للدعــم والنــرة" يف املغــرب
(هيئــة أهليــة) ،الشــعب املغــريب والقــوى املجتمعيــة
املدنيــة والحقوقيــة والسياســية والنقابيــة ،إىل املشــاركة
املكثفــة يف الفعاليــات الشــعبية إلحيــاء ذكــرى النكبــة
الفلسطينية يف املغرب.
وأوصت "املبادرة املغربية" يف بيان لها ،أمس ،باملشاركة
يف الوقفة التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل
فلســطن (ناشــطون سياســيون) ،يــوم غـ ًـدا األحــد ،أمــام مقر
الربملــان املغــريب بالعاصمــة الربــاط ،وباملشــاركة يف كل
الوقفات التي سيتم تنظيمها يف نفس املوعد يف مراكش
ويف عدد من املدن املغربية.
وحثــت املبــادرة املشــاركن عى "إدانــة الجرائم الصهيونية
يف فلســطن ،والتنديــد باالنتهــاكات التــي يقــوم بهــا
الصهاينة للمقدسات اإلسامية يف القدس ويف مقدمتها
تدنيــس املســجد األقــى املبــارك والعمــل عــى تنزيــل
مخطط التقسيم الزماين واملكاين للمسجد".

وأكــدت املبــادرة أن "املشــاركة يف هــذه الفعاليــات تعــرب
عن رفض الشعب املغريب كل أشكال التطبيع ،واستضافة
الصهاينــة يف دوري كــرة القــدم للمحامــن ،ويف املنتــدى
املغريب لريادة األعال مبراكش".
وأشــارت إىل أن املشــاركة يف الفعاليــات ،تــأيت "نــرة
للشعب الفلسطيني ،ودعا لصمود املرابطن واملرابطات
يف مواجهة العدوان وجيش االحتال الصهيوين".
و "املبــادرة املغربيــة للدعــم النــرة" هيئــة مدنيــة شــعبية،
تابعــة لحركــة "التوحيــد اإلصــاح" يف املغــرب ،وهــي ذراع
األنشــطة الداعمــة للقضايــا اإلســامية والدوليــة .وتــم إعان
تأسيســها عــام  ،2009وهــي عضــو يف "االئتــاف العاملــي
لنرة القدس وفلسطن".
ويحيــي الفلســطينيون ،يف  15أيــار /مايــو مــن كل
عــام ،ذكــرى االحتــال اإلرسائيــي لفلســطن ،وارتــكاب
العصابــات الصهيونيــة املســلحة ،عــام  ،1948جرائــم قتــل
الفلســطينين ،وتدمــري منازلهــم ،وتهجريهــم مــن أراضيهــم
وقراهم وبلداتهم.

آراء
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اغتيال يف وضح النهار
أحمد أبو زهري

ويكفي أن يختم هذا االحتالل جريمته
بعدوان مقزز وهمجي على مسيرة تشييع
جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة ويعيق
تحرك جنازتها ويعتدي على المشيعين
ويعتقل
عددا منهم بطريقة وحشية دون
ً
أي مبرر سوى أنه لم يحتمل هذا المشهد
الوطني الفلسطيني المهيب ،ولم يستطع
رؤية األعالم الفلسطينية تكسو الجنازة
والحناجر تهتف لشيرين وللقضية التي قضت
من أجلها

اغتالــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي مراســلة الجزيــرة شــرين أبــو عاقلــة
بعــد اســتهدافها "بطلقــة قنــاص" بالــرأس يف أثنــاء عملهــا الصحفــي مــا أدى
ال رتقائهــا عــى الفــور ،جرميــة مروعــة يرتكبهــا االحتــال مــع ســبق اإلرصار
والرتصــد ،دون أي اعتبــار لقدســية العمــل الصحفــي أو للحصانــات التــي
يوفرهــا "القانــون الــدويل ومواثيــق األمــم املتحــدة" والتــي وفــرت (الحايــة
الازمــة) للصحفيــن واعتــربت أن أي مســاس بهــم ،وتقييــد حريتهــم يوجــب
املاحقة واملساءلة الدولية ،ويرتب مسؤولية مبارشة عى الدول واألفراد،
إال أن االحتــال ال يلقــي بــاال لهــذه القوانــن وال يأبــه بــأي معايــر دوليــة،
ويتخطــى يف كل مــرة الخطــوط الحمــراء بــل يخرتقهــا بــكل وحشــية ،وهــذا
ليــس غريبــا عــى (دولــة مارقــة) مثــل دولــة االحتــال والتــي تورطــت وتتــورط
بأبشع الجرائم تحت غطاء ودعم مبارش من اإلدارات األمريكية املتعاقبة.
جاء هذه االستهداف اإلرسائيي لتحقيق أهداف مختلفة سعى ويسعى
إليهــا االحتــال اإلرسائيــي وهــي؛ محاولــة حجــب الحقيقــة ،ومنــع تدفــق
الروايــة ،وطمــس الصــورة الصادقــة ،يك يفســح املجــال لروايتــه الكاذبــة
وصــوره املفربكــة ،مــن الوصــول إىل الــرأي العــام اإلقليمــي والــدويل يف
محاولــة يائســة لتحقيــق هــذه األغــراض الخبيثــة ،لكنــه فشــل ويفشــل يف
تحقيــق هــذه األهــداف ،والعــامل أجمــع بــات يــدرك متامــا أن هــذا الكيــان
مجــرم وســجله "مثقــل باالنتهــاكات" الخطــرة والجســيمة ،وال يتوقــف عــن
ارتــكاب املزيــد مــن املجــازر ،بغــرض نــر اإلرهــاب وفــرض الســيطرة تحت

وطأة القوة.
كانــت املشــاهد صادمــة للغايــة يف جنــن حينــا تم إخراج جثة املراســلة
"شــرين أبــو عاقلــة" بصعوبــة بالغــة؛ نتيجــة اســتمرار إطــاق النــار بشــكل
مبــارش عــى املنطقــة التــي توجــد فيهــا ،وتعريــض حيــاة زميلتهــا (شــذا
حنايشــة) للخطــر املبــارش ،والتــي كانــت توجــد بالقــرب منهــا ،وهــذا يعنــي
أن االحتــال حــاول ويحــاول ردع الصحفيــن ،ونــر الخــوف يف أوســاطهم،
ومنعهــم مــن إمكانيــة مواصلــة هذه املهنة ،بــل وإجبارهم عى االبتعاد عن
املناطق التي يعمل بها جيش االحتال ويرتكب فيها العديد من الجرائم،
وأكــر مــن ذلــك يف أنــه يســعى لتدفيــع الصحفيــن الثمــن مــن جــراء تغطيــة
جرائم العدو ،وإغاق الحساب مع بعضهم بطريق وحشية ،بعد أن نجحوا
يف (كشف ،وفضح ،وتعرية) سلوك االحتال اإلجرامي.
ومــن جانــب آخــر يعطــي داللــة واضحــة بــأن االحتــال يتحــر ويســتعد
لتنفيذ عدوان واسع النطاق يف جنن ومختلف محافظات الضفة ،ويريد
أن يتحــرك بحريــة تامــة بعيــدا عــن ماحقــة عدســات الصحفيــن ،والتــي
أصبحت تشــكل مصدر إزعاج له ،وشــكلت ســدا صلبا أمام تقدم روايته،
وأوجدت "كوابح إضافية" يف وجه قيادته السياسية واألمنية والتي تشعر
بأنهــا تتعــرض النتقــاد دويل واســع النطــاق ،وباتــت تخــى مــن تبعــات
هــذه الصــورة وارتداداتهــا عــى مكانتهــا أمــام املجتمــع الــدويل ،لكــن غبــاء
االحتــال يجعلــه دومــا مكشــو ًفا وعاج ـ ًزا عــن مــداراة أو مــواراة هــذه الصورة

البشعة التي ارتسمت له يف ذهن أحرار العامل.
ويكفي أن يختم هذا االحتال جرميته بعدوان مقزز وهمجي عى مسرة
تشــييع جثان الصحفية شــرين أبو عاقلة ويعيق تحرك جنازتها ويعتدي
ـددا منهــم بطريقــة وحشــية دون أي مــربر ســوى
عــى املشــيعن ويعتقــل عـ ً
أنــه مل يحتمــل هــذا املشــهد الوطنــي الفلســطيني املهيــب ،ومل يســتطع
رؤية األعام الفلسطينية تكسو الجنازة والحناجر تهتف لشرين وللقضية
التــي قضــت مــن أجلهــا ،مــرة أخرى يرى العامل قســوة املشــهد تحت البث
املبــارش ويف ظــل متابعــة مايــن البــر عــى مســتوى العــامل والذيــن
انخطفت قلوبهم من الحزن عى وقع هذا الحدث األليم.
ماذا ســيقول االحتال اليوم بعد أن صدر هذه املشــاهد املروعة ،وتورط
يف مارســة أقىس وســائل القمع عى املشــيعن ،وأوشــك عى إســقاط
الجثــان عــى األرض مــن جــراء اســتمرار االعتــداء عــى األشــخاص الذيــن
كانــوا يحملونهــا بــكل حــب ،وأكــر مــن ذلــك يف ســعيه لتطويــق الجثــان
واختطافــه بعيــدا عــن املشــيعن ،واحتجــاز شــقيقها الوحيــد وعــدد مــن
ذويها ،واالستمرار يف متزيق األعام الفلسطينية ،ونر الخيالة لتشتيت
املوجوديــن وتفريقهــم أمــام عدســات الصحفيــن ،وإطــاق قنابــل الغــاز
والرصــاص املطاطــي والــرب بالهــراوات ،أعتقــد أنــه لــن يســتطيع تضليــل
العــامل أكــر مــن ذلــك ،ألن الصــورة والروايــة واملشــهد اليــوم ليــس يف
مصلحته ،وكلفتها السياسية واإلعامية ستكون باهظة.

اغتيال شريين ...تداعيات الجريمة عىل الجاين
حــدث جلــل ،وجرميــة نكــراء ،وواقعــة خطــرة ،تلــك هــي حادثــة اغتيــال
الصحفيــة الفلســطينية شــرين أبــو عاقلــة  51عامــا مــن بيــت حنينــا يف
القــدس املحتلــة ،تلــك الصحفيــة التــي حملــت مســؤولياتها باقتــدار يف
تقفــي أحــداث االنتفاضــات الفلســطينية وجرائــم االقتحامــات والقتــل
املتعمــد واالعتقــال التعســفي الــذي مارســه وميارســه جيــش االحتــال
الصهيــوين ضــد الفلســطينين يف القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومل
يسلم منه الفلسطينيون يف الداخل املحتل.
صبــاح يــوم األربعــاء  11أيــار (مايــو) للعــام الجــاري أزهقــت رصاصــة يؤكــد
الكثــرون مــن املراقبــون أنهــا لجنــدي كان يتمــرتس يف مــكان مــا اقتحــم مــع
قوة من جيش االحتال بلدة قرب مخيم جنن لتنفيذ عملية عسكرية ضد
عنارص ومواطنون يتبعون للمقاومة ،جرمية أحدثت صخبا كبرا وأشعلت
غضبا واسعا يف مختلف مناطق العامل وعى عديد املستويات ،وجلبت
تنديــدا وشــجبا واســتنكار بالــغ مــن املســؤولن الرســمين مــن دول مختلفــة
عربــا ومســلمن وأوروبيــن وغرهــم ،األمــر الــذي دفــع املؤسســة السياســية
والعســكرية الصهيونيــة التنصــل مــن الجرميــة والصاقهــا يف البدايــة
بالفلســطينين ،ونقــل عــن تغريــدة للناطــق باســم جيــش االحتــال بالعربيــة
قوله إن مســلحن فلســطينين أطلقوا الرصاص العشــوايئ وأردوا الصحفية
بقناة الجزيرة رشين أبو عاقلة قتيلة.
مل تصمــد هــذه الروايــة طويــا أمــام حقائــق الواقــع فقد كذب شــهود العيان
والتريــح الطبــي األويل الفلســطيني ذلــك وأثبــت الشــهود أنــه مل يكــن أي
وجود ملسلحن فلسطينين يف مكان استشهاد الصحفية أبو عاقلة ،ونقل
عن الطب الرعي مبستشفى العاديل بنابلس أن الرصاصة التي اخرتقت
رأس شــرين وأودت بحياتها من النوع املتفجر وهو ما ال ميلكه أي مســلح

فلسطيني ومن املعروف أن مثل هذا النوع من الرصاص هو بحوزة الجيش
اإلرسائيــي وفرقــه املختلفــة ومــن بينهــا قــوة وحــدة املســتعربن املعروفــة
باســم الدوفدوفــان وهــي الجهــة التــي يرتكــز الشــكوك حــول وقوفهــا خلــف
عملية االغتيال.
وخــال يــوم الجرميــة رصح رئيــس هيئــة األركان يف جيــش االحتــال أفيــف
كوخايف بأنه ال يزال من غر الواضح من أطلق النار عليها ،وطالب بتشكيل
لجنــة تحقيــق للوقــوف عــى مابســات األمــر ،وبعيدا عن الروايــة الصهيونية
التــي تحمــل الكثــر مــن الشــكوك والتهــرب مــن تحمــل املســؤولية ومحاولــة
تربئــة ســاحتها مــن دم الصحفيــة الفلســطينية الراحلــة إال أنهــا تلقــي ظــاال
ثقيلــة عــى الصــورة العامــة للكيــان (اإلرسائيــي) بعــد أن حاولــت النجــاة من
تهشــيم صورتهــا الدميقراطيــة عقــب عدوانهــا عــى غــزة والقــدس والشــيخ
جــراح العــام املــايض الــذي يعيــش الفلســطينيون أحداثهــا هــذه األيــام،
ومــن املؤكــد أن جرميــة قتــل وإعــدام شــرين أبــو عاقلــة لــن متــر مــرور الكرام
عــى موقــع ووضــع إرسائيــل الدويل سياســيا وإعاميا وقانونيــا ،ولو أردنا أن
نســلط الضــوء جيــدا عــى حقيقــة األمــر ســنجد أن االحتــال وقــع يف رشك
جرميتــه إذ خــر الصــورة اإلعاميــة مــن لحظــة انتشــار خــرب مقتــل الصحفيــة
املتميزة شــرين ،وحقق وســم #شــرين_أبوعاقلة ترندا عربيا وإقليميا بن
مغردي مواقع التواصل سواء أكان ذلك عى الفيس بوك أو تويرت وشارك
مغــردون عــى وســم باللغــة اإلنجليزيــة نــدد بالجرميــة الصهيونيــة و طالــب
املغــردون عــى الهشــتاغن بــرورة محاســبة الفعالــن ومحاكمتهــم ،ومل
تكــف وســائل اإلعــام لتغطيــة الحــدث الــذي أحــدث صدمــة لــدى الكثريــن
من الفلسطينين والعرب الرأي العام الدويل.
هــذا جانــب مــن تداعيــات الصــورة اإلعاميــة عــى الجــاين الصهيــوين

املتســبب فعليــا بالجرميــة ،أمــا عــى صعيــد الجانــب الســيايس ،فقــد
وجهت رسائل استنكار من دول شتى للجرمية واملتسبب بها ونددت قطر
بأشــد العبــارات اغتيــال الصحفيــة املتميــزة شــرين أبو عاقلــة ،ووصف بيان
وزارة الخارجية القطرية الجرمية باألشعة واالنتهاء الصارخ للقانون الدويل.
كــا أدان البيــت األبيــض الجرميــة ودعــت نائبــة الســكرتر الصحفــي للبيــت
األبيض كارين جان بير ،إىل إجراء تحقيق شامل يف وفاتها" ،بدوره طالب
رئيــس الــوزراء الربيطــاين بحايــة الصحفيــن يف العــامل وعــرب عــن أســفه
ملقتل شرين أبو عاقلة.ص
ومل تتوقــف بيانــات الشــجب واالســتنكار واإلدانــة املوجهــة للحكومــة
اإلرسائيلية من دول ومؤسسات حقيقية دولية ،ووصف الجرمية بالصادمة
وأخــرى بالصارخــة ،هــذه الصــورة مــن شــأنها إحــداث ارتــدادات ســلبية عــى
صــورة إرسائيــل أمــام الــرأي العــام الــدويل املتعاطــف ،واملنحــاز كثــرا مــع
الروايــة اإلرسائيليــة ،ولنــا أن ننظــر إىل مــدى إحــراج حكومــة بينيــت لحلفــاء
إرسائيل جراء هذا الفعل الشنيع.
أمــا التداعيــات القانونيــة عــى االحتــال اإلرسائيــي نتيجــة قتــل العمــد ألبــو
عاقلــة هــو ذهــاب الســلطة الفلســطينية بتقديــم شــكوى يف مجلــس األمــن
الــدويل وطلــب لجنــة تحقيــق دوليــة يف محكمــة الهــاي الجنايــات الدوليــة
باعتبارها جرمية حرب ،إىل جانب قيام العائلة بنفسها برفع دعاوى قضائية
ضد الجيش اإلرسائيي يف املحافل الدولية أو قيام شبكة الجزيرة القطرية
برفــع دعــوى ضــد حكومــة االحتــال ،فضــا عــن قيــام مؤسســات حقيقيــة
فلســطينية وعربيــة أو دوليــة بتقديــم شــكوى ضــد االحتــال اإلرسائيــي،
كل ذلــك مــن شــأنه أي يحــدث إربــاكا واضحــا داخــل أروقــة حكومــة بينيــت،
لقــد جنــت براقــش عــى نفســها ،و بهــذه الجرميــة كشــفت زيــف الروايــة

سامي الشاعر

ولكي تتحقق العدالة لشيرين أبو عاقلة
يجب أن يتحمل الرأي العام الدولي الصحافة
العالمية ومؤسساتها والمجتمع الدولي
ومؤسسته والجامعة العربية والدول
األعضاء عليهم أن يقفوا في وجه آلة
الجريمة اإلسرائيلية ويوقفوا هذا العبث
بالدم العربي الفلسطيني.

اإلرسائيلية عن وجهها الحقيقي أنها ليست ضحية بل إرسائيل هي الجاد
و التي تتسبب باألمل و املوت دون سبب للفلسطينين.
ولــي تتحقــق العدالــة لشــرين أبــو عاقلــة يجــب أن يتحمــل الــرأي العــام
الــدويل الصحافــة العامليــة ومؤسســاتها واملجتمــع الــدويل ومؤسســته
والجامعــة العربيــة والــدول األعضــاء عليهــم أن يقفــوا يف وجــه آلــة الجرميــة
اإلرسائيلية ويوقفوا هذا العبث بالدم العريب الفلسطيني.

وقفات يف ذكرى معركة سيف القدس
حافظ رفيق فارس

لقد رسخت معركة سيف القدس
في وعي الجميع حقيقة أن أبناء
الشعب الفلسطيني قد نجحوا
في أن يكونوا سالح يردع االحتالل
ويلجمه ،ورسخت حقيقة أننا
بإشعال كل ساحات االشتباك
وتوحيدها قادرون بإذن الله على
اقتالعه وإلقائه بعيدا عن أرضنا.

شــاء الله أن تشــهد الذكرى األوىل ملعركة ســيف القدس جرمية اغتيال
الصحفيــة الفلســطينية املناضلــة برســالتها اإلعاميــة شــرين أبــو عاقلــة
مراســلة قنــاة الجزيــرة ،جرميــة االغتيــال دليــل عــى تقوقــع االحتــال يف
متازمــة الخــوف مــن ماحقــة الصــورة لجرامئــه التــي يســعى دامئــا لعــدم
تــرك بصاتــه عليهــا ،جاءت جرمية االغتيال لتنشــيط ذاكرتنا واســتدعاء
مــا فيهــا مــن مشــاهد اســتهداف  59مؤسســة صحفيــة محليــة وعربيــة
ودوليــة خــال معركــة ســيف القــدس ،وتذكرنا مبشــهد اغتيــال الصحفي
يوســف أبــو حســن ،كلهــا اســتهدافات تعكــس إجــرام االحتــال وحرصــه
عــى إرهــاب الصحفيــن وجعلهــم يف حالــة خــوف وعــزوف عــن التواجــد
يف املناطق التي ميارس إجرامه فيها ،لقطع الطريق عى التقاط الصور
التــي تدينــه وتفجــر مشــاعر التعاطــف والتضامــن العــريب واإلســامي
والدويل معنا.
ـام مــى عــى معركــة ســيف القــدس التــي اندلعــت يف إطــار اســتجابة
عـ ٌ
غــزة الســتغاثات املســجد األقــى وحــي الشــيخ جــراح ،وعــرب صواريــخ
العــزة التــي غــادرت مرابضهــا بحكم ـ ٍة وذكاء ُم َ
نط ِلقــة إىل حيث أســاء وجه
العدو وأثخن فيه ،بعثت غزة يف حينه برسائل كثرة تقدمها يف األهمية
التأكيــد عــى رفضهــا املطلــق لاســتفراد بالقــدس وأهلهــا ،كــا جاورهــا
يف األهميــة تأكيــد غــزة عــى مغادرتهــا مربــع االنشــغال بالحصار امللتف
حــول رقبتهــا منــذ عقــدٍ ونصــف ،يقصـ ُ
ـف أهلهــا بشــتى صنــوف املشــقة
والبــؤس ،حصــا ٌر غاشــم أرادوا بــه أن تبقــى غزة غارق ـ ًة يف تفاصيل العمل
عــى تخفيــف تداعياتــه وتنــرف عــن قضايانــا االســرتاتيجية ،،اعتقــدوا
أنهــم قــد نجحــوا وصنعــوا بحصارهــم قيــدا ُيكبــل غــزة ويجعلهــا مضطــرة
للقعود مع من يعشقون القعود ،وظنوا أنهم قد جعلوها كأولئك الذين

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

يبخلــون عــى القــدس مبــا تحتاجــه اســتحقاقات معركــة كــف يــد العــدو
عنهــا ،لكــن وكعادتهــا ،أبدعــت غــزة وســددت يف العــارش من مايــو العام
املــايض ( )2021أول رشــقة صواريخهــا صــوب هــذا املخطــط اللعــن،
وكتبت بيان االنتصار عليه وتركت أشاءه تتناثر يف ساء القدس.
قادت غزة معركة سيف القدس بجرأة وشجاعة ُمدججة بقوة ردع ُصنعت
العــدة للحظــة االشــتباك مــع
يف محاضــن رجالهــا الذيــن أحســنوا إعــداد ُ
ٌ
العــدو املرتبــص بنــا يف كل وقـ ٍ
ـت وحــن ،رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله
عليــه فانشــغلوا بالتفكــر فيــا ُيبقــي ذكراهــم خالــد ًة ماجــد ًة إىل أن يرث
اللــه األرض ومــن عليهــا ،رجــال تصنيــع صواريــخ املقاومة اختــاروا تخليد
ـداع وفكــرة ُتطيــل ذراعنــا وترفــع منســوب قوتنــا وقدرتنــا عــى
ذكراهــم بإبـ ٍ
ردع العــدو ،وكان لهــم مــا أرادوا ،فرأينــا بفعــل صواريخهــم العــدو وهــو
يقبع يف قبضة الضعف والهوان ،يقف عاجزا ال يقوى عى صد رضبات
إبداعاتهــم التــي وضعتنــا يف صــورة قوتــه الحقيقيــة ،وكشــفت مــدى
هشاشــته ،بعــد أن ســدد ســيف القــدس صواريخــه إىل حيــث شــاء وقــت
تقو صواريخ القبة الحديدية عى
شــاء داخل املدن واملغتصبات ،ومل َ
اعرتاض تلك الصواريخ التي اخرتقت تحصينات العدو وهي تردد قوله
تعاىل :وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
مــن تابــع كتابــات وتحليــات أصحــاب القــراءة السياســية لألحداث خال
معركــة ســيف القــدس وجــد نفســه أمــام أقــام تفيــض بســيل جــارف مــن
التفــاؤل واليقــن بالنــر عــى عدونــا الــذي تجــى ضعفــه وهشاشــته
مبســتوى جعلهــم يطالبــون املقاومــة بفــرض رشوط للتهدئــة مــع العــدو،
وأعطوهــا حكــم الوجــوب الســيايس ،صحيــح أن رشوطهــم تجــاوزت يف
حينــه عنــوان معركــة ســيف القــدس وأهدافهــا ،وحلقــت بعيدا يف ســاء

" تعبر عن رأي أصحابها

مــا نرجــوه ،لكنهــا عكســت ثقتهــم يف املقاومــة ،ويف قدرتهــا عــى
انتــزاع مــا نريــده مــن االحتــال ،وعــن وصــول مطالبنــا إىل ســقوف ليــس
مقبـ ً
ـوال خفضهــا أو مجــرد الوقــوف عنــد حدودهــا يف أي معركــة قادمــة
لــن يغيــب عــن عنوانهــا القــدس التي تســتظل غزة بقدســيتها ،وما زالت
تشــهر ســيفها البتــار الشــايف لصــدور شــعبنا وأمتنــا بتعاظــم قدرتــه عــى
ردع العــدو ،وعــى إحــداث املزيــد مــن التــآكل االســرتاتيجي يف وعــي
جمهوره وتجفيف منابع األمل بالعيش عى أرضنا ،سيف القدس الذي
حـ َّـرك يف دواخلهــم عقــدة عــدم تجــاوز دولتهم املزعومــة العقد الثامن،
وأسكن فيهم الشعور باالنهيار وصاروا ينتظرونه ،سيف القدس جعلهم
يعرفــون جيـ ًـدا مــاذا تعنــي لنا القدس واألقــى ،وماذا يعني أن تغضب
غزة وأخواتها ألجلها.
معركــة ســيف القــدس أتاحــت لنــا رؤيــة حقيقــة أننــا ســاح رادع يخشــاه
اليــوم االحتــال كثــرا ويحســب لــه ألــف حســاب ،والشــواهد املؤكــدة
عى ذلك حارضة يف املسجد األقى ويف الشيخ جراح ،ويف تعامله
مــع جنــن املصــدرة لجل منفذي العمليات البطولية األخرة ،والشــاهد
األبــرز كان يف تعاملــه مــع غــزة التــي جعلــت خطوطــه الحمــراء باهتــة ال
قيمــة لهــا ،تجتازهــا بقتــل جنــوده وقصــف شــواطئه ،وهــي تعلــم أنــه لــن
يتجــاوز مــا ثبتتــه مــن خطــوط حمــراء ليقــف عندهــا ،وتتوعــده مبضاعفــة
قصفه إن تجاوزها.
لقــد رســخت معركــة ســيف القــدس يف وعــي الجميــع حقيقــة أن أبنــاء
الشــعب الفلســطيني قــد نجحــوا يف أن يكونــوا ســاح يــردع االحتــال
ويلجمــه ،ورســخت حقيقــة أننــا بإشــعال كل ســاحات االشــتباك
وتوحيدها قادرون بإذن الله عى اقتاعه وإلقائه بعيدا عن أرضنا.
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إجمالي المساحة المزروعة ( )14ألف دونم

جيدا
إنتاجا
مزارعون يحصدون القمح والشعري بغزة والزراعة تتوقع
ً
ً
غزة /رامي رمانة:
رشع مزارعــون يف قطــاع غــزة ،يف حصــاد القمــح
والشــعري ،يف حــن رجحــت وزارة الزراعــة بإنتــاج أفضــل
مــن املوســم املــايض ،بســبب ارتفــاع كميــات هطــول
األمطار هذا املوسم.
ويف العــادة يبــدأ املزارعــون يف حصــاد الشــعري قبــل
القمــح ألنــه أرسع منــو ًا ،كــا تختلــف مواعيــد حصــاد
القمــح مــن منطقــة ألخــرى يف القطــاع ،فاملزارعــون يف
الجنــوب يبــدؤون مبكــر ًا ،فيــا يؤجــل مزارعــو الوســط
والشال عملية الحصاد لنهاية مايو.
ويوضــح املــزارع عــي أبــو ســعيد أنــه ميتلــك وعائلتــه
( )50دومن ـ ًا مــن القمــح و( )20دومن ـ ًا مــن الشــعري رشق
مدينة غزة.
وأضــاف أبــو ســعيد لصحيفــة "فلســطن" أن الدونــم
الواحــد قــد يعطــي إنتــاج املوســم الحــايل مــن (500-
 )700كيلــو جــرام ،بســبب ســقوط هطــول كميات وفرية
من األمطار.

وأشــار أبــو ســعيد إىل أن عائلتــه تخــزن ط ًنــا أو اثنــن مــن
اإلنتــاج لغــرض االســتخدام املنــزيل وتبيــع باقــي اإلنتــاج
للسوق املحي.
وبســبب االرتفــاع العاملــي يف أســعار القمــح ،رجــح أبــو
سعيد أن يسجل بيع طن القمح من اإلنتاج املحي من

«البطيخ» ..فاكهة الصيف ُ
املنتظرة يف قطاع غزة

للتحرر من اإلمدادات الروسية

أملانيا تستأجر  4محطات
عامئة للغاز املسال
برلن /وكاالت:
اســتأجرت أملانيــا  4محطــات عامئــة لتوريــد الغــاز
املســال ،حصلــت عــى اثنتــن منهــا مــن الرشكــة
اليونانيــة "ُ "Dynagasينتظــر أن تصــال إىل أملانيــا يف
النصــف الثــاين مــن هــذا العــام ،والشــاحنة األوىل يف
طريقهــا حاليــا مــن اليابــان عرب والية تكســاس األمريكية،
والثانيــة يف طريقهــا مــن "ترينــداد" بالبحر الكاريبي يف
اتجاه شال املحيط األطليس وأملانيا.
ووفق ـ ًا لصحيفــة "هاندلســبالت" ()Handelsblatt
الهولنديــة فــإن هــذه املحطــات العامئــة ستســهم يف
دعم أملانيا للتخي عن الغاز الرويس.
وأعــرب جيــورغ بروكوبيــو ،صاحــب رشكــة "دوناغــاز"
اليونانيــة ،عــن ســعادته "بتســليم هاتــن املحطتــن
ألملانيا من أجل التزود بالغاز املســال واإلســهام بذلك
يف بناء مستقبل خال من ثاين أكسيد الكربون".
وذكــرت الصحيفــة أن بروكوبيــو مل يكــن يتصــور يف
 ،2016عندمــا منــح صفقــة بنــاء هاتــن الشــاحنتن
إلحــدى رشكات املالحــة البحريــة الصينيــة ،أن حر ًبــا
ستنشــب يف أوكرانيا أو أن تكون هناك أزمة يف مجال
الطاقة.
وتأكــدت رؤيــة رجــل األعــال اليونــاين ،فقــد شــهدت
ارتفاعــا
تكاليــف اســتئجار شــاحنات الغــاز املســال
ً
ملموسا يف األشهر األوىل من تس ّلمه للشاحنتن عام
ً
 ،2021إذ ارتفعــت مــن  50ألــف دوالر إىل أكــر مــن
 300ألف يف يوم واحد.
وإىل جانــب املحطتــن العامئتــن للغــاز املســال
اللتــن اســتأجرتها أيضــا رشكــة املالحــة الرنويجيــة
" ،"Höeghأكــدت الصحيفــة أن أملانيــا ســتضخ عــرب
املحطــات األربــع العامئــة مــا مجموعــه  30مليــار مــر
مكعــب مــن الغــاز ســنويا يف شــبكة الطاقــة األملانيــة،
ويشــكل ذلــك ثلثــي الغــاز الــذي اســتوردته أملانيــا مــن
روسيا العام املايض.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن رشكــة املالحــة اليونانيــة
أدركت قبل غريها من الرشكات املنافسة مدى أهمية
الغاز املسال ألسواق الغاز.

ومتلــك الرشكــة اليونانيــة حاليــا  135محطــة عامئــة بــن
 640محطة يف كل العامل ،كا تقوم الرشكة ببناء 17
محطــة جديــدة يف كوريــا .وصنفــت مؤسســة "ليــود"
( )Llyd-s Listجيــورغ بروكوبيــو مــن بــن أبــرز رجــال
األعال عامليا يف مجال صناعات املالحة البحرية.
وبينــا أكــد بروكوبيــو أنــه ميلــك حاليــا أكــر مــن 120
ســفينة بقيمــة مليــاري دوالر ،بينهــا شــاحنات الغــاز
املســال ،قــال "نحــن نخاطــر بأموالنــا يف أعــايل البحــار،
لكننا نستثمر أيضا عى اليابسة".
وحســب الصحيفــة الهولنديــة ،فــإن تأجــري املحطتــن
العامئتــن ألملانيــا مببلــغ  200ألــف دوالر يف اليــوم
أرباحا عى رجل األعال اليوناين،
الواحد ال يد ّر فقط
ً
تنويعــا ملصــادر دخلــه .فقــد كانــت
بــل يشــكل أيضــا
ً
أعالــه متوقفــة حتــى اآلن عــى التجــارة مــع روســيا،
حيــث اســتأجرت رشكــة الطاقــة الروســية "غــاز بــروم"
عددا من السفن ملحطة الغاز املسال التي متلكها يف
بلدة "جال" الروسية.
واختتمت الصحيفة بأن الرشكة اليونانية ""Dynagas
ال تخــرق قــرار أمــريكا واالتحــاد األورويب بفــرض عقوبــات
ضــد روســيا ،ألن هــذه العقوبــات ال تشــمل نقــل الغــاز،
غري أن ذلك ميكن أن يتغري ،حسب اعتقاد الصحيفة،
يف حالــة توســيع نطــاق العقوبــات ،إذ قــررت بريطانيــا
ـريا مقاطعــة بواخــر الشــحن املســتعملة مــن قبــل
أخـ ً
الرشكات الروسية.
ويــرى املراقبــون أن حصــول أملانيــا عــى  4محطــات
عامئــة للغــاز املســال يدخــل ضمن الخطــة التي وضعها
وزير االقتصاد روبرت هابيك بشأن اإلرساع بتوفري أكرب
كمية من الغاز قبل حلول فصل الشتاء املقبل.
وترى هذه الخطة العمل عى رفع احتياطات الغاز يف
أملانيا إىل  80%أو 90%يف األشهر املقبلةً ،
علا بأن
هذه االحتياطات ال تزيد حاليا عى .30%
ويف انتظــار بنــاء محطــات ثابتــة عــى اليابســة لتوريــد
الغــاز املســال ،قــررت الحكومــة األملانيــة العمل برسعة
عــى إنشــاء محطــات عامئــة يف بعــض املوانــئ يف
شال البالد.

تسارع التضخم يف فرنسا
إىل  4.8باملئة يف أبريل

باريس /األناضول:
أظهــرت بيانــات رســمية ،صــدرت أمــس ،تســارع
التضخم يف فرنسا يف أبريل/نيسان مدفوعا بارتفاع
أسعار الخدمات والغذاء.
وقــال مكتــب اإلحصــاء الوطنــي الفرنــيس إن مــؤرش
أســعار املســتهلكن ،املحــدد األســايس للتضخــم،
ارتفــع يف إبريــل املــايض إىل  4.8باملئــة ،عــى
أســاس ســنوي ،بعــد أن كان  4.5باملئــة يف مــارس
 /أذار السابق له.
وأرجــع املكتــب الفرنــيس ارتفــاع التضخــم يف البــالد
إىل "تســارع (ارتفــاع أســعار) الخدمــات والغــذاء
والســلع املصنعــة ،يف املقابــل تباطــأت أســعار

الطاقــة لكنهــا اســتمرت يف االرتفــاع بشــكل حــاد عى
مدى عام واحد".
وفقــا للبيانــات ،ســجلت أســعار الخدمــات يف إبريــل
زيــادة بنســبة  3باملئــة بعــد  2.3باملئــة يف مــارس،
وأســعار الغذاء  3.8باملئة بعد  2.9باملئة ،والســلع
املصنعة  2.6باملئة بعد  2.1باملئة يف مارس.
يف املقابــل ،تباطــأت الزيــادة يف أســعار الطاقــة إىل
 26.5باملئــة يف إبريــل مــن  29.2باملئــة الزيــادة
املسجلة يف مارس السابق له.
عــى أســاس شــهري ،قــال مكتــب اإلحصــاء الفرنــيس
أن التضخــم زاد بنســبة  0.4باملئــة يف إبريــل بعــد
 1.4باملئة يف مارس.

( 1500إىل  )1700شــيق ً
ال هــذا املوســم ،مشــري ًا إىل
أن السعر العام املايض تراوح للطن الوحد من (1000
إىل  )1300شيقل.
كــا يســتفيد أبــو ســعيد وعائلتــه مــن مخلفــات حصــاد
القمــح والشــعري "التــن" يف تغذيــة الحيوانــات التــي

متتلكهــا عائلتــه ،مشــري ًا إىل أن العائلــة تخــزن ()200
كيــس مــن التــن ،وتبيــع الكيلــو جــرام الواحــد بشــيقل
ونصف تقريب ًا.
وأشــار أبــو ســعيد إىل أصنــاف مــن بــذور القمــح األصليــة
التــي عرفــت بهــا فلســطن ،مثــل عــار البيــت ،الدببــة،
ُ
الكحلة ،داعي ًا إىل أهمية إنشــاء بنك لالحتفاظ بالبذور
األصلية.
ونبــه إىل أن انتقــال رذاذ املبيــدات الزراعيــة التــي
تســتخدمها ســلطات االحتــالل يف رش األرايض
الزراعيــة الواقعــة يف املناطــق الحدوديــة ،يتســبب يف
موت بذور القمح والشعري يف مهدها.
مــن جانبــه أوضــح املــزارع أبــو خالــد بــدوي أن التحضــري
لزراعــة القمــح والشــعري يبــدأ بحراثــة األرض ،إلعطــاء
تربتهــا التهويــة والحــرارة الالزمتــن لتعقيمهــا مــن اآلفات
الزراعية.
وأضــاف أنــه مــع بدايــة ســقوط األمطــار ُتحــرث األرض
مجــدد ًا ،ثــم ُتــرك يومــن أو ثالثــة قبــل وضــع البــذور،

ليتبــع ذلــك بعــد مــدة قصــرية رش املغذيات ملســاعدة
البذور يف النمو.
وأشــار إىل أنــه مــع بدايــة مايــو املــايض يبــدأ املزارعــون
يف حصــاد املحصــول ،يف حــن يتعمــد آخــرون تأجيــل
الحصــاد لشــهر يونيــو حفاظ ـ ًا عــى املحصــول مــن
التسوس.
من جانبها أوضحت وزارة الزراعة أن إنتاج قطاع غزة من
القمــح والشــعري املوســم الحــايل أفضل ،بســبب هطول
كميــات كبــرية مــن األمطــار ،غــري أن اإلنتــاج يغطــي جــز ًءا
ً
بسيطا من االحتياج.
وأوضــح مديــر دائــرة الخضــار واملحاصيــل يف وزارة
الزراعــة ،يــزن كالب أن إجــايل مســاحة القمــح يف قطاع
غزة ( )12ألف دونم ،وأن اإلنتاج املتوقع ( )4300طن.
وأضاف كالب لصحيفة "فلســطن" أن إجايل مســاحة
الشــعري ألفا دونم ،واإلنتاج املتوقع ( )650طن ًا ،مشــري ًا
إىل أن مســاحات القمــح والشــعري تركــز يف املناطــق
الرشقية يف وسط وجنوب القطاع.

خان يونس /ربيع أبو نقرية:
يعــد موســم البطيــخ بالنســبة للشــاب محمــد
املجايــدة (22عامــا) فرصــة جيــدة اللتقــاط لقمــة
عيشه عى مدار عدة أشهر.
ويعمــل املجايــدة إىل جانــب نحــو  20عامــال يف
العناية بفاكهتي البطيخ والشام يف أرض زراعية
تبلــغ مســاحتها نحــو  60دومنــا غــرب خــان يونــس
جنوب قطاع غزة.
املجايــدة أوضــح لصحيفــة "فلســطن" أن نبتــة
البطيخ بحاجة إىل رعاية خاصة ،قائال" :الربة أوال
تحتــاج إىل تســميد وحراثــة ،كــا أن النبتــة تحتــاج
إىل عمليــات ري دامئــة خصوصــا أنهــا مزروعــة يف
أرض رملية".
وأشــار إىل أنــه يكــون بجانــب األرض ملتصقــا فيهــا
يدللهــا كــا يدلــل الطفــل الصغــري ،طيلــة املوســم
املمتد نحو  7أشهر ،قائال" :البطيخ فاكهة لذيذة
ومحببــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة ويطلــق عليــه
املواطنــون اســم "فاكهــة الصيــف" لكونــه متوفــرا
طيلة الصيف".
بــدورهَ ،عـ ّـد املــزارع عــدي األســطل موســم البطيــخ
هــذا العــام بالنســبة للكميــات ا ُ
ملنتجــة أقــل
بكثــري مقارنــة باإلنتــاج العــام املــايض ،ووصفــه
بـ"الضعيف".
ويــزرع األســطل أرضــا تبلــغ مســاحتها  45دومنــا
مبحصــول البطيــخ ،يف منطقــة املــوايص غــرب
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقــال لصحيفــة "فلســطن"" :هنــاك عــدة عوامــل
مل تســاعد محصــول البطيــخ عــى إنتــاج الكميــات
املتوقعــة والنضــج جيــدا ،أبرزهــا عوامــل جويــة
تتعلــق باســتمرار املنخفضــات الجويــة وهبــوب
الريــاح القويــة ،وغيــاب األجــواء الصيفيــة ودرجات
الحرارة العالية التي تساعد عى نضج البطيخ".
ولفــت األســطل إىل أن البطيخــة مل يتجــاوز وزنهــا
الـ  5كيلو جرام هذا املوسم ،يف حن تخطت الـ
 10كيلو جرام املوسم املايض.
وأشار إىل أن املساحة املزروعة والبالغة نحو 45
دومنا أنتجت العام املايض  500مخال ،أما هذا

العــام فــإن توقعاتــه لإلنتاج ســتكون نصف الكمية،
متمنيــا أال يتعــرض لخســارة وأن "تــأيت الــرأس يف
الطاقية" ،وفق حديثه.
اكتفاء ذاتي
من ناحيته ،أوضح الناطق اإلعالمي بقطاع اإلنتاج
النبــايت يف وزارة الزراعــة بغــزة ،محمــد أبــو عــودة،
أن البطيــخ مــن املحاصيــل األساســية يف قطــاع
غزة ،ويتم زراعة عروتن منه ،واحدة تبدأ زراعتها
مبكــرا يف شــهر ينايــر وفربايــر ،والثانيــة يف شــهر
مارس وإبريل.
وأشار إىل أن الحصاد يكون بعد  100-130يوما،
ويقــدر إنتــاج الدونــم الواحــد مبتوســط  6أطنــان،
الفتــا إىل أن زراعــة البطيــخ تتــم بعــدة طــرق وأمناط
منهــا يف الدفيئــات أو تحــت أنفــاق بالســتيكية
أو يف حقــل مفتــوح ،وذلــك أوجــد فاكهــة البطيــخ
بفرات متفاوتة.
وقال أبو عودة لصحيفة "فلسطن"" :املساحات
املزروعــة بالبطيــخ يف قطــاع غــزة تصل إىل 5300
دونــم ،ويصــل اإلنتــاج فيهــا إىل قرابــة  50ألــف طــن

مبتوســط  7أطنــان لــكل دونــم" ،مؤكــدا أنهــا تحقق
اكتفــا ًء ذاتيــا ،تطبيقــا لسياســات وزارة الزراعــة يف
حايــة املنتــج املحي ودعم املزارع الفلســطيني
منذ سنوات.
ولفــت إىل أن مشــاتل أشــتال البطيــخ يف قطــاع
غــزة شــهد تطــورا ونهضــة حقيقية ،من خــالل إنتاج
أشتال ُمطعمة وغري مطعمة ،وكذلك أشتال بطيخ
دون بــذور وببــذور ،الفتــا إىل أن تقنيــة التطعيم تم
إدخالهــا قبــل ســنوات إىل غــزة واعتمدتهــا عديــد
املشــاتل ،وال ســيا أنهــا تقــاوم أمــراض الربــة
وتتحمل امللوحة.
ومل َ
يخــف أبــو عــودة تأثري التغريات املناخية عى
القطــاع الزراعــي ،قائــال" :حساســية التغــريات مــن
محصــول إىل آخــر مختلفــة ،لكــن تأثريهــا عــى
محصــول البطيــخ ليــس تأثــريا إنتاجيا ،ولن تســبب
خسائر للمزارعن".
وأشــار إىل أن كميــات البطيــخ يف األســواق
بعــد منتصــف مايــو ســتكون أكــرب وتغطــي حاجــة
املواطنن.

أسعار الذهب مستقرة بعد جلسة شهدت خسائر حادة
لندن /األناضول:
اســتقرت أســعار الذهب ،أمس ،بعدما
أنهى جلسة تداوالت أول من أمس عى
خســائر حــادة ،بضغــط ارتفــاع الــدوالر
األمريــي ألعــى مســتوى يف  20عامــا
بفضــل ترجيــح مزيــد مــن التشــدد يف
السياســة النقديــة مــن قبــل االحتياطــي
الفديــرايل (البنــك املركــزي األمريــي)
لكبح التضخم.
وبحلــول الســاعة (07 :9ت.غ) ،جــرى
تــداول املعــدن األصفــر يف التعامــالت
الفورية عند  1826.68دوالرا لألوقية،

بزيــادة  4.79دوالرات أو بنســبة 0.26
باملئة.
واســتقرت العقــود األمريكيــة اآلجلــة
للذهــب عنــد  1824.86دوالرا
لألوقيــة ،بارتفــاع هامــي مبقــدار 26
سنتا أو بنسبة  0.26باملئة.
وأنهــى الذهــب تعامــالت أول مــن
أمــس ،منخفضــا بنســبة  2باملئــة،
ويتجــه لتســجيل خســائر اســبوعية بنحــو
 2باملئــة ،لــكل مــن العقــود الفوريــة
واآلجلة.
وتــررت أســعار الذهــب مــن صعــود

الــدوالر األمريــي مســجال مســتوى
قيــايس جديــد يف عقديــن ،بعدمــا
أظهــرت بيانــات أمريكيــة تباطــؤا أقــل من
املتوقــع يف معــدل التضخــم ،مــا عــزز
التوقعــات بتمســك املركــزي األمريــي
بنهج أكر تشددا يف السياسة النقدية.
واألربعــاء املــايض ،أظهــرت بيانــات
أمريكيــة رســمية أن معــدل التضخــم
الســنوي بلــغ  8.3باملئــة يف أبريــل/
نيســان املــايض ،أقــل بواقــع  0.2باملئة
فقــط مــن املعــدل املســجل يف مارس/
آذار الســابق لــه ،بينــا كانــت توقعــات

املحللــن أن يتباطــأ يف أبريــل إىل 8.1
باملئة.
وأمــس ،انخفــض مــؤرش الــدوالر ،الــذي
يقيــس إداء العملــة األمريكيــة أمــام ســلة
مــن ســت عمــالت رئيســية منافســة،
 0.34باملئة إىل  104.54نقطة.
لكــن العملــة األمريكيــة تتجــه لتســجيل
مكاسب أسبوعية بنجو واحد باملئة.
ويســتخدم الذهــب كأداة تحــوط مــن
التضخــم ،لكــن ارتفــاع الــدوالر يحــد مــن
جاذبيــة املعــدن النفيــس الرتفــاع كلفــة
اقتنائه عى حامي العمالت األخرى.

عربي ودولي
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معارض للرئيس التونيس :القضاء فتح
ً
تحقيقا ضدي بتهمة تعطيل عمل الحكومة
تونس /وكاالت:
قــال غــازي الشــوايش األمــن العــام لحــزب
التيــار الدميقراطــي ،وهــو صــوت معــارض
بــارز للرئيــس التونــي قيــس ســعيد ،أمس:
إنــه سـ َـي ْم ُثل أمــام قــايض تحقيــق بشــبهة
"اإلخــال بالنظــام العــام وتعطيــل عمــل
الحكومــة" قائــا إن ســعيد يشــن حملــة عىل
معارضيه.
وســيطر ســعيد عــىل الســلطة التنفيذيــة يف
الصيــف املــايض وحــل الحقــا الربملــان وبدأ
يحكــم براســيم غــر قابلــة للطعــن عليهــا يف
خطوة وصفها معارضوه بأنها انقاب.
وكان الشــوايش وهــو وزيــر أمــاك الدولــة
ســابقا ،قــد قــال أول مــن أمــس ،يف إذاعــة
شــمس اف ام املحليــة إنــه بلغــه مــن
الكواليــس أن رئيســة الــوزراء نجــاء بــودن
قدمــت اســتقالتها ،لكــن ســعيد مل يقبلهــا
حتى اآلن.

وعقــب تريحــات الشــوايش ،نفت رئيســة
الــوزراء نيتهــا االســتقالة ،وطالــب ســعيد
النيابــة العامــة بالقيــام بدورهــا يف مواجهــة
اإلشــاعات الهادفــة إىل زعزعــة اســتقرار
الدولة.

وقــال الشــوايش لرويــرز "بإحالتــي إىل
التحقيــق برعــة الــربق يســعى لتخويفــي
وترهيبي ألن صويت مرتفع يف معارضته".
وأضــاف "هــذه اتهامــات سياســية لــن تــؤدي
إال إىل زيــادة اإلرصار عــىل مقاومــة توجهــه

االستبدادي".
ومل يتســن الحصــول عــىل تعليــق مــن
السلطات عىل الفور بخصوص فتح تحقيق
ضد الشوايش.
وقال رئيس الوزراء السابق حامدي الجبايل
أول مــن أمــس ،عــىل صفحتــه إن الرشطــة
أوقفتــه ،وقــال حــزب النهضــة اإلســامي إن
اعتقــال الجبــايل يدخل يف إطار اســتهداف
ســعيد لخصومــه .لكــن وزارة الداخليــة نفت
اعتقالــه وقالــت إنــه يجــري التحقيــق مــع
زوجته بسبب مصنع مثر للشبهات.
وعــوض ســعيد هيئــات القضــاء واالنتخابات
بهيئــات أخــرى عينهــا بنفســه ،وهي خطوات
قالــت املعارضــة إنهــا ســعي لرســيخ الحكم
الفردي.
ويرفــض ســعيد اتهامــات خصومــه بأنــه
دكتاتــور ،ويقــول إن خطواتــه هدفهــا إنقــاد
الباد من االنهيار.

تشيع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
اإلمارات
ّ

أبوظبي-عواصم /وكاالت:
شــيعت اإلمــارات العربيــة املتحــدة رئيســها الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان الــذي تــويف أمــس ،عــن عمــر يناهــز 73
عامــا ،بحســب مــا أعلنــت وكالــة أنبــاء اإلمــارات وتــم إعان
الحداد أربعن يوما.
ومســاء أمــس ،أدى حاكــم أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايد
ومجموعــة مــن الشــيوخ صــاة الجنازة عىل الشــيخ خليفة،
بحسب وكالة أنباء اإلمارات.
وبحســب الوكالــة "شــيع صاحــب الســمو ( )...جثــامن
الفقيــد إىل مثــواه األخــر ووري يف مقــربة البطــن يف
أبوظبي".
وكانــت اإلمــارات نعــت أمــس" ،إىل شــعب دولــة اإلمارات
واألمتــن العربيــة واإلســامية والعــامل أجمــع قائــد الوطــن
وراعي مســرته صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل
نهيــان رئيــس الدولــة الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه  ...اليــوم
الجمعة  13أيار/مايو".
وأعلنــت اإلمــارات الحــداد أربعــن يومــا اعتبــارا مــن يــوم
امــس ،وتنكيــس األعــام باإلضافــة إىل تعطيــل العمــل
"يف الــوزارات والدوائــر واملؤسســات االتحاديــة واملحليــة
والقطاع الخاص  3أيام".
ُ
واضطــر املــرض الشــيخ خليفــة لابتعــاد عــن دائــرة
الحكم والظهور يف مناسبات نادرة فقط منذ ،2014
تــاركا القيــادة ألخيــه غــر الشــقيق ويل عهــد أبوظبــي

الشيخ محمد.
ونعــى الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان شــقيقه قائــا يف
تغريــدة عــىل تويــر " فقــدت اإلمــارات ابنهــا البــار وقائــد
مرحلة التمكن وأمن رحلتها املباركة ..مواقفه وإنجازاته
وحكمته وعطاؤه ومبادراته يف كل زاوية من زوايا الوطن".
خلــف الشــيخ خليفــة املولــود يف كانــون الثاين/ينايــر
 ،1948والده الشيخ زايد مؤسس اإلمارات ،سنة ،2004
يف منصبي حاكم أبوظبي ورئيس الدولة الخليجية الرية.
وأبوظبــي هــي األغنــى من بن اإلمارات الســبع التي تتكون

منهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،اذ تضــم نحــو 90
باملئة من مخزونات النفط اإلماراتية.
ونعى رؤساء دول عربية واجنبية الشيخ خليفة.
ووجــه الرئيــس االمــريك جــو بايــدن تحيــة لذكــرى رئيــس
اإلمــارات واصفــا إيــاه ب "الرشيــك الحقيقــي" للواليــات
املتحدة.
وأعلنــت وكالــة األنبــاء الســعودية إن العاهــل الســعودي
امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز وويل عهــده األمــر محمــد
بــن ســلامن تلقيــا "ببالــغ الحــزن وعظيــم األىس" نبــأ وفــاة
الشيخ خليفة.
وأكــد البيــان أن "اململكــة العربيــة الســعودية وشــعبها
يشــاطرون األشــقاء يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
أحزانهم".
وأعلنت الكويت ولبنان وســلطنة عامن واألردن والبحرين
الحداد أيضا لثاثة أيام.
وكتــب أمــر قطــر الشــيخ متيم بن حمــد آل ثاين أمس ،يف
تغريــدة عــىل تويــر "تلقينــا نبــأ وفــاة أخي صاحب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،وإين أعــرب ألرستــه
الكرميــة ولشــعب اإلمــارات الشــقيق عــن أحـ ّـر التعــازي
واملواساة".
وأرســل وزيــر الخارجيــة اإليــراين حســن أمــر عبــد اللهيــان
برقيــة إىل نظــره اإلمــارايت عبداللــه بــن زايــد آل نهيان قدم
فيها التعازي.

عون يتهم مرشحني بتقديم رِشا مصدرها «خارج لبنان»
بروت /األناضول:
اتهــم الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون ،أمــس،
غدا
مرشــحن يف االنتخابــات الربملانيــة املقــررة ً
األحــد ،مل ُيسـ ّـمهم ،باســتغال الظــروف الصعبــة
للمواطنن وتقديم الرشوة لهم ،عرب أموال تدفع
من جهات خارج لبنان.
وقــال عــون يف بيــان عقــب لقائــه وفــد بعثــة
االتحــاد األورويب ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة،
بالقــر الجمهــوري يف بعبــدا" :مثــة مرشــحن
يف االنتخابــات النيابيــة يســتغلون الظــروف
االقتصاديــة واالجتامعيــة الصعبــة التــي ميــر
بهــا اللبنانيــون حاليــا ويدفعــون املــال ملصــادرة
خيارهــم الــذي يفــرض أن يكــون محــررا مــن أي

قيد".
وأشــار إىل أن "بعــض املــال الــذي ُيدفــع يف هــذا
االســتحقاق االنتخــايب يــأيت مــن خــارج لبنــان"،
دون أن يحدد هذه الجهات.
وأضــاف عــون" :هــذا األمــر دفعنــي باألمــس إىل
طلــب التشــدد يف ماحقــة األجهــزة األمنيــة
والقضائيــة للراشــن واملرتشــن ملنــع اســتمرار
هــذه املامرســات التــي ســوف تؤثــر ســلبا عــىل
املامرســة الدميوقراطيــة يف االنتخابــات ورمبــا
عىل نتائجها".
بــدوره ،قــال رئيــس الوفــد األورويب براندو بنيفي:
"البعثــة راقبــت االنتخابــات يف العــام 2018
ورفعــت توصيــات مل يؤخــذ بهــا (دون ذكــر

تفاصيل)" ،وفق نفس البيان.
وأضــاف أن مراقبــي البعثــة ســيتوزعون يف
املناطــق اللبنانيــة كافــة لتحقيــق متابعــة متكاملة
لانتخابــات دعــام للدميوقراطيــة التــي يتمتــع بها
لبنان.
يف غضــون ذلــك ،التقــى وفــد بعثــة االتحــاد
األورويب ،رئيــس الــوزراء اللبنــاين نجيــب ميقايت
يف الــراي الحكومــي بالعاصمــة بــروت ،وفــق
بيان ملكتب ميقايت اإلعامي.
وقــال ميقــايت وفــق البيــان" :إن الحكومــة أنجــزت
كل الرتيبــات إلجــراء االنتخابــات النيابيــة يــوم
األحد املقبل بكل حرية ودميوقراطية".
وأضاف" ،يبقى أن ُيقبل اللبنانيون عىل االقراع

بكثافــة إليصــال صوتهــم واختيــار مــن يريدونه من
املرشحن".
ووفق محللن ،تحتدم املنافســة يف االنتخابات
املرتقبة بن  3اتجاهات سياسية إذ يأيت الراع
التقليــدي بــن تحالــف " 8مــارس/آذار" (حليــف
طهــران ودمشــق) وتحالــف " 14آذار" (قريــب
مــن واشــنطن والريــاض) ،فيــام يســعى مرشــحون
مستقلون إلثبات حضورهم يف االقراع.
ومنــذ أكــر مــن عامــن ،يعــاين اللبنانيــون أزمــة
اقتصاديــة طاحنــة غــر مســبوقة أدت إىل انهيــار
قيــايس يف قيمــة العملة املحلية مقابل الدوالر،
فضــا عــن شــح يف الوقــود واألدويــة ،وانهيــار
قدرتهم الرشائية.

«سانا» :مقتل  10جنود
سوريني وإصابة  9يف
هجوم صاروخي

بروت /وكاالت:
ذكرت الوكالة العربية الســورية لألنباء أن هجوما صاروخيا اســتهدف حافلة عســكرية يف
شامل غرب سوريا أمس ،مام أسفر عن مقتل  10جنود وإصابة تسعة آخرين ،يف تفجر
دموي للوضع بالقرب من الحدود مع األرايض التي يسيطر عليها مقاتلو املعارضة قرب
الحدود الركية.
وقالــت الوكالــة الســورية الرســمية إن الحافلــة تعرضــت للهجــوم يف منطقــة عنجــارة غــريب
حلــب يف الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا .وأضافــت أن معارضــن مســلحن هاجمــوا
الحافلة بصاروخ مضاد للدبابات ،ومل تذكر تفاصيل أخرى.
وقــال املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان إن مقاتــي املعارضــة نفــذوا الهجــوم وإن عــدد
القتىل سرتفع عىل األرجح.
ومل تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
ونرشت حركة أحرار الشــام مقطعا مصورا يف قناتها عىل إنســتجرام أمس ،أظهر صاروخا
يصيــب حافلــة ،وصاحبــه تعليــق جــاء فيــه أنــه يســجل لحظــة تدمــر حافلــة عســكرية تابعــة
مليليشيا موالية للرئيس بشار األسد غريب حلب.
ومل يتسن لرويرز بعد التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير واملقطع املصور.
وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن طائرات حربية روسية نفذت بعد ساعات عىل
وقوع الهجوم رضبات جوية عىل مناطق تسيطر عليها املعارضة يف شامل غرب الباد.
وأضاف أنه ليس لديه معلومات إىل اآلن عن نتائج الرضبات.
وقال مصدر عســكري موال لدمشــق واملرصد الســوري لحقوق اإلنســان إن قتىل الهجوم
الصاروخي غريب حلب مقاتلون موالون للحكومة السورية من بلديت ُنبل والزهراء.
واعتمــدت الحكومــة عــىل قــوات محلية شــبه عســكرية ومقاتلن متحالفــن معها من دول
مــن بينهــا لبنــان والعــراق يف اســرداد أجــزاء مــن األرايض خــال الحرب املســتمرة منذ 11
عاما.
وشــامل غرب ســوريا هو آخر معقل رئيي ملســلحي املعارضة الذين يقاتلون الحكومة
الســورية يف الحــرب املســتمرة منــذ  11عامــا .وتنتــرش القــوات الركيــة التــي تدعــم بعــض
جامعات املعارضة يف املنطقة.
ويســود الجمــود منــذ عــدة ســنوات خطــوط املواجهــة الرئيســية يف الــراع الــذي تفجــر
بعد احتجاجات عىل األســد عام  .2011ونرشت روســيا قوات جوية يف ســوريا يف عام
 2015لدعم الحكومة.

تركيا تستدعي مستشارة
السفري الفرنيس يف إثر
االعتداء عىل قنصليتها
أنقرة /األناضول:
اســتدعت وزارة الخارجيــة الركيــة ،أمــس،
ماتيلــد غرامونــت ،مستشــارة الســفر
الفرنــي هــريف ماجــرو ،إىل مقــر الــوزارة
عــىل خلفيــة الهجــوم اإلرهــايب عــىل
القنصلية العامة لركيا يف باريس.
وأفــادت مصــادر بالخارجيــة الركيــة ،أن
الوزارة اســتدعت غرامونت لوجود السفر
ماجرو خارج الباد.
وأضافــت أن نائــب املديــر العــام للبحــوث
والشــؤون األمنيــة بالــوزارة ،الســفر نــوزاد
أويانيــق ،أعــرب لغرامونت عن انزعاج أنقرة
من الهجوم اإلرهايب عىل قنصليتها العامة
يف العاصمة باريس.
وبحســب املصــادر ذاتهــا ،أبلــغ املســؤول
الــريك أويانيــق بــأن الهجوم هو الثالث من
نوعه ،وجاء بعد فشــل الســلطات الفرنســية
يف اتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة والقضائيــة
الازمــة والفعالــة ضــد مرتكبــي اعتــداءات
مامثلــة وقعــت يف أبريــل /نيســان 2021
ومايو /أيار .2021

وأفــاد املســؤول الــريك أن بــاده تنتظــر
مــن فرنســا عــدم التهــاون واتخــاذ خطــوات
ملموسة وفعالة ورسيعة ضد هذا التنظيم
املــدرج يف قامئــة املنظــامت اإلرهابيــة
لاتحاد األورويب.
وطالــب أويانيــق الســلطات الفرنســية
بدفــع التعويضــات عــن األرضار املاديــة
التــي لحقــت مببنــى القنصليــة بســبب
الهجــوم وفــق التزامــات باريــس النابعــة مــن
االتفاقيات الدولية.
كــام طالــب بتقديــم الجنــاة إىل العدالــة
بــأرسع وقــت ممكــن لينالــوا العقــاب الــذي
يســتحقونه ،وزيــادة التدابر األمنية الرامية
لحاميــة املمثليات والبعثات الدبلوماســية
واملصالح الركية يف فرنسا.
وأول مــن أمــس ،تعرضــت القنصليــة العامة
الركيــة يف باريــس العتــداء نفــذه أنصــار
تنظيم "يب كا كا" اإلرهايب ،تسبب بإلحاق
أرضار بنافــذة املبنــى وجدارهــا الخارجــي،
فيــام فتحــت الســلطات الفرنســية تحقيقــا
للكشف عن مابسات الحادث.

موسكو تعتزم قطع إمدادات الطاقة عن فنلندا اليوم

أوكرانيا تحتفظ بجثث قتىل الجيش الرويس بعربات تربيد قرب كييف

كييف-موسكو /األناضول:
قــال مســؤول عســكري أوكــراين ،أمــس ،إن بــاده
تحتفظ بجثث قتىل الجيش الرويس يف عربات
تربيد قرب العاصمة كييف.
وأوضــح "فادميــر ليامزين" املســؤول يف رئاســة
هيئــة األركان األوكرانيــة ،يف تريــح لوكالــة
"األناضول" ،أن جثث قتىل الجنود الروس تصل
يوميا إىل كييف.
وأضــاف ليامزيــن أن الجيــش األوكــراين يحتفــظ
بجثــث قتــىل الجيــش الــرويس يف  5عربــات

تربيد قرب العاصمة كييف.
وأكــد املســؤول العســكري أنــه بجانــب كييــف،
لــدى الجيــش األوكــراين عربــات تربيد يف مناطق
متفرقــة بالبــاد ،يحتفــظ داخلهــا جثــث القتــىل
الروس.
وبـ ّـن أن الجيــش األوكــراين يراعــي معايــر
املســاعدة اإلنســانية الدوليــة ،وأنــه يحتفــظ
بالجثث يف هذا اإلطار.
وشدد أن مختصن يأخذون من الجثث خزعات
بيولوجيــة للتعــرف عــىل هويتهــا عــرب تحليــات

الحمض النووي.
وأضــاف أن الجيــش األوكــراين سيســلم تلــك
الجثــث إىل روســيا يف حــال قــدوم طلــب بذلــك
من موسكو.
وأول مــن أمــس ،أعلنــت هيئــة األركان األوكرانيــة،
يف بيــان ارتفــاع حصيلــة قتــىل الجيــش الــرويس
إىل  26ألفــا و 900جنــدي منــذ بــدء الهجــوم
العسكري عليها أواخر فرباير /شباط املايض.
فيــام أقــرت وزارة الدفــاع الروســية يف  25مارس/
آذار املايض ،مبقتل  1351جنديا يف أوكرانيا.

ويف خــرب منفصــل ،أعلنــت رشكــة "فينجريــد"
الفنلنديــة ،أمــس ،أن رشكــة "إنــر راو" الروســية
ســتتوقف اعتبــارا مــن غــدا الســبت ،عــن إمــداد
فنلندا بالطاقة بذريعة وجود مشكات يف تلقي
مدفوعات السداد.
وأوضحــت الرشكــة الفنلنديــة يف بيــان ،أن رشكــة
"راو نورديك أوي" التابعة لـ"إنر راو" (أكرب رشكة
كهرباء روســية) ســتعلق بدءا من الغد "صادرات
الطاقة الروسية إيل فنلندا".
وجــاء ذلــك غــداة إعــان فنلنــدا أول مــن أمــس،

بشــكل رصيــح نيتهــا االنضــامم لحلــف شــامل
األطلي "الناتو".
مــن جهتهــا ،أكــدت الرشكــة الفنلنديــة أن الشــبكة
الكهربائيــة "ليســت مهــددة" ،وقالت إن الكهرباء
املســتوردة مــن روســيا غطــت "مــا يقــرب مــن 10
باملئة فقط من إجاميل استهاك فنلندا".
وقالــت رميــا بيفينــن ،النائــب األول لرئيــس
"فينجريــد" إنــه "ســيتم تعويــض نقــص اســتراد
الكهربــاء مــن روســيا عــن طريــق اســتراد املزيــد
مــن الكهربــاء مــن الســويد وتوليــد املزيــد مــن

الكهرباء يف فنلندا".
ويف مايو/آيــار املــايض ،هــددت روســيا باتخــاذ
"خطــوات انتقاميــة" بعــد أن دعــا رئيــس فنلنــدا
ورئيســة وزرائــه إىل االنضــامم إىل حلــف الناتــو
"دون إبطاء".
وكانــت طالبــت روســيا جميــع الــدول الغربيــة
بســداد قيمــة صــادرات النفــط إليهــا بالروبــل
الــرويس ،وهــو مــا رفضتــه غالبية الــدول األوروبية
التــي فرضــت عقوبــات اقتصاديــة صارمــة عــىل
موسكو ،عىل خلفية هجومها عىل أوكرانيا.
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ما الذي تعرفه عن مسارات اقتحام املستوطنني للمسجد األقىص؟
القدس المحتلة /غزة–فاطمة الزهراء العويني:
يوميــا عــن اقتحامــات يجريهــا المســتوطنون
نســمع
ًّ
اإلسرائيليون للمسجد األقصى المبارك وباحاته ،لكن من أين
يدخل المستوطنون للمسجد؟ وما الطقوس التي يقومون
بهــا؟ وما األهداف التي يســعون إليها من تلك االقتحامات

يف البدايــة كان مســار االقتحــام قصــر ًا جــد ًا ،فيبــدأ املســتوطنون مــن بــاب
املغاربة حتى باب السلسلة ملسافة متتد ملئة مرت ،ويتجولون يف ساحات
املســجد األقــى بالقــرب مــن الســور الغــريب لــه ويســتغرق االقتحــام قرابــة
الساعة ويستمعون لرشوحات وصلوات تلمودية.
ـب مطامــع املســتوطنني يف األقــى فتم
غــر أن هــذه االقتحامــات القصــرة مل تلـ ِّ
تطويرها لتجوب األقى بكامله وتستهدف بشكل أسايس املنطقة الرشقية منه.
يقــول الهدمــي لـ"فلســطني"" :هــذه املنطقــة هي مرمى أطامع املســتوطنني
يف الوقــت الحــايل كونهــا فارغــة ليــس فيهــا مصليــات ســوى بــاب الرحمــة،
وزاد اســتهدافها بعــد أن نقــل االحتــال اإلرسائيــي إليهــا أتربــة مــن "املصىل
املرواين".
ويلفــت إىل أن االحتــال عمــل عــىل تنخيــل األتربــة التــي نهبهــا مــن املصــىل
املــرواين ونســب اآلثــار التــي حصــل عليهــا منها إىل فرتة "الهيــكل املزعوم"
واســتخدامها دلي ً
ا مزعوم ًا عىل ملكيته ملنطقة املســجد األقى ووضعها
يف املنطقة الرشقية من األقى.
مسارات متعددة األغراض
وميــي الهدمــي إىل القــول" :هــم يحاولــون منــع املســلمني مــن الصــاة يف
الجزء الرشقي من املسجد بشكل تام ،من خال املسار الحايل لاقتحامات
الذي يســتغرق وقت ًا أطول ،ويجلســون خاله لاســتامع لـ"رشوحات توراتية"
حول املكان".
كل تلــك االقتحامــات هدفهــا النهــايئ أن يجعــل املســتوطنون ألنفســهم
موطــئ قــدم دائــم داخــل األقــى وأن يقتطعــوا جــزء ًا منــه لطقوســهم
التلموديــة ،ويرغبــون تحديــد ًا بامتــاك "مصــىل بــاب الرحمــة" ويف حــال
متكنــوا مــن ذلــك ســيمكنهم الدخــول والخــروج لألقــى دون الحاجــة للمــرور
بساحات األقى والبلدة القدمية ما يجنبهم أي اشتباكات مع املسلمني،
كام يبني الهدمي.

المتكررة؟
منذ االقتحام الشــهير لرئيس حكومة االحتالل السابق أرئيل
شــارون للمســجد األقصــى عــام 2000م بــدأت الخطــوات
األولــى فــي انتهــاك حرمــة المســجد مــن المســتوطنين ،ثم

وإذ يلفت إىل أن صحن قبة الصخرة هو املكان األقدس لليهود يف األقى
وفــق معتقداتهــم التوراتيــة" ،فهــم يــدورون يف اقتحاماتهــم حــول ســطح
الصخرة وتبقى أنظارهم موجهة إليه حتى يخرجوا من جهة باب السلسلة".
وعندمــا تحصــل مواجهــات بــني املصلــني واملقتحمــني يبتعــدون عــن
"املصــىل القبــي" وميــرون مــن جهــة الــكأس "مــكان الوضــوء" يف نفــس
االتجاه ،وفق الهدمي.
وتشــر تقاريــر صحفيــة إىل وجــود مســارات يعتمدها املســتوطنون للهروب
حال وجود اشتباكات مع الفلسطينيني فيه ،ومتتاز بتقليل الوقوف ورسعة
امليش وإلغاء املحارضات امليدانية أو الصلوات الطويلة.
وتقســم تلــك مســارات الهــروب تلــك إىل درجتــني :هــروب درجــة أوىل ،مــن

ً
رســميا حكومة االحتالل التي كان يرأســها شارون
اعتـــمدتها
ً
أيضــا فــي عــام 2003م ،لتأخذ الطابع اليومي منــذ 2014م،
وفق ما يبين رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر
الهدمي.

بــاب السلســلة إىل بــاب املغاربــة مبــارشة مبحــاذاة الــرواق الغــريب فقــط،
وهــروب درجــة ثانيــة وهــو يشــبه املســار املعتــاد لكنــه رسيــع متوجــس ،ال
يقرتب من أمام املصىل القبي وال يتخذ أي طريق فرعي ،باستثناء التوقف
قلي ً
ا يف املنطقة الرشقية.
الصهيونية الدينية
ويشــار إىل أن هناك أكرث من  42جامعة ومؤسســة صهيونية تعمل عىل اقتحام
األقــى ،وتســعى إلعــادة بنــاء الهيــكل املزعــوم ،فــكل مقتحمــي األقــى ينتمــون
إىل تيار الصهيونية الدينية ملؤسسها الحاخام أبراهام كوك.
والحركــة الصهيونيــة الدينيــة هــي تيــار معــارض للعلامنيــة اإلرسائيليــة،
وتحولت وفق مركز الدراســات اإلرسائيلية "مدار" إىل حزب ســيايس باســم

(همزراحــي) عــام  ،1902واتخــذ الحــزب شــعارا لــه (أرض إرسائيــل لشــعب
إرسائيــل مبوجــب رشيعــة إرسائيــل) ،وأيض ـ ًا شــعار (التــوراة والعمــل) ،أي
اإلميان والعمل.
ويقــول املركــز إن مــن بــني اآلراء األخــرى التــي يزعمونهــا وينــادون بهــا" :أن
اليهــود ُأ ّمــة مميــزة عــن بقيــة ُ
األمــم وذلــك يعــود إىل أن اللــه بنفســه أوجدهــا،
فهــي  -األمــة اليهوديــة  -تخــص اللــه ،وأن اتحــاد الكيــان اليهــودي الحقيقــي
يكــون فقــط بتوجيــه الفكــر اليهــودي نحو التوراة وفلســطني باعتبارهام ركنني
مهمني للغاية يف تاريخ وحياة ُ
األمة اليهودية".
وتوســع هــذا التيــار وازداد مريــدوه مــن الحاخامــات وأتباعهــم الذيــن ينتمــي
غالبيتهم للتيار القومي الديني ،مع تباينهم يف درجة التدين ،حتى أمســوا
اليــوم أكــرث مــن  42جامعــة ومؤسســة تعمــل عــىل اقتحــام األقــى وتســعى
إلعادة بناء الهيكل املزعوم.
وأوىل الجامعــات نشــأة هــي "أمنــاء جبــل الهيــكل" ملؤسســها جرشــون
ســلمون ،وجامعــة "معهــد الهيــكل" ملؤسســها يرسائيــل أرئيــل ،التــي تعــد
املؤسســة األم لجامعــات الهيــكل ،وتواليهــا الجمعيتــان االســتيطانيتان
البارزتان "عطرت كوهنيم" و"إلعاد".
والحقا نشــأت جامعة "نســاء ألجل الهيكل" ،و"طاب ألجل الهيكل" برئاســة
تــوم نيســاين ،وجامعــة "تــراث جبــل الهيــكل" ،كــام أدى ائتــاف الجامعتــني
السابقتني إىل تأسيس جامعة "جبل الهيكل بأيدينا" (بيدينو).
وترتافــق تلــك االقتحامــات مــع عمليــة تحــول يف ســلوك رشطــة االحتــال
يف التعامــل معهــا حيــث كانــت قبــل عــام 2000م متنــع اليهــود مــن
دخــول األقــى إال بأوامــر وتنســيقات محــددة ،لكــن بعــده شــهد العكــس
مقابــل تقييــد دخــول املصلــني املســلمني إىل أقــى حــد ،وفتح املجال
لاقتحامــات خــال األعيــاد اليهوديــة حتــى لــو تزامنــت مــع مناســبات
إسامية دينية كشهر رمضان.

«أعمروا أقصاكم» و«عهد األقىص»..

مبادرتان لتثبيت الوجود الدائم يف القدس
غزة /مريم الشوبكي:
مــن أجل إعمار المســجد األقصى ومدينة القــدس المحتلة بالمصلين
والزائريــن انطلقــت الكثيــر من المبــادرات التي تدعم تلــك الفكرة ،في
ظل محاولة االحتالل اإلســرائيلي إلفراغ المســجد األقصى لتســهيل

منــذ عــرش ســنوات الحــظ عبــد اللطيــف أبــو صفاقــة تراجــع
أعــداد الفلســطينيني -وال ســيام أهــايل الضفــة الغربيــة -يف
املسجد األقى بسبب تقييد االحتال اإلرسائيي عملية
وصولهــم إال بــرشوط مســبقة ،حيــث مينــع دخــول النســاء
عامــا ،والرجــال أقــل مــن 55
الــايت تقــل أعامرهــن عــن ً 50
عاما.
ً
اتخــذ طبيــب العيــون أبــو صفاقــة عــىل عاتقــه حــث أهــايل
مدينــة قلقيليــة شــامل الضفــة الغربيــة عــىل زيــارة األقــى،
فأطلــق مبادرتــه "أعمــروا أقصاكــم" ،وأطلــق أول حافلــة عىل
نفقتــه الشــخصية بعــدد قليــل مــن املواطنــني ،ومــا لبــث
ـرا حتــى باتــت تســر أســبوعي ًا عــرشات
أن القــت ً
رواجــا كبـ ً
الحافات من جميع قرى الضفة الغربية.
ومن أجل تحقيق نجاح ملبادرته ،جاب أبو صفاقة مســاجد
قلقيليــة ،ومــن ثــم انتقــل لجميــع مســاجد الضفــة الغربيــة،
لزيــادة أعــداد املصلــني والزائريــن للمدينــة املقدســة،
برسوم رمزية ،ودفع بقية حمولة الباص من جيبه الخاص.
ويقــول أبــو صفاقــة لـ"فلســطني"" :إعــامر األقــى شـ ّـكل
هاجســا يل ،خاصــة يف ظــل املنــع اإلرسائيــي وحصــاره
املدينــة ،لــذا كان ال بــد مــن تســير قوافــل اإلعــامر لتثبيــت
الوجود الفلسطيني فيه".
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عمليــة اقتحــام المســتوطنين لــه وإقامــة طقوســهم التلمودية فيه
وتنفيذ مخططاتهم التهويدية.
ومــن تلك المبــادرات المســتمرة مبادرتا «أعمروا أقصاكــم» ،و»عهد

ويتابــع" :ولتشــجيع النــاس يف البدايــة كنــت أتكفــل بدفــع
حمولــة البــاص التــي تقــرب  400دوالر ،وبعــد زيــادة أعــداد
النــاس والحافــات ،أصبــح الشــخص يدفــع رســوما رمزيــة
تصــل لخمســة دوالرات ،ويتكفــل هــو بدفــع الباقــي" ،الفت ـ ًا
إىل أن بعــض أهــايل الخــر يقدمــون جــزءا مــن املســاعدة
املالية من أجل االستمرار بالحملة وتقدمها.
حافالت أسبوعية
ويحــرص أبــو صفاقــة عــىل الوجــود يف األقــى كل جمعــة
ألداء الصــاة هنــاك ،كــام يســر حافــات يف يومــي االثنــني
واألربعاء ً
شخصا
أيضا ،ويصل عدد الزائرين إىل نحو 220
ً
أسبوعيا.
ً
ويلفــت إىل أنــه يف بعــض األيــام وال ســيام يف شــهر رمضــان
املبارك ،يسر أكرث من  12حافلة ،بخاف الحافات التي
تسر من جميع مختلف مناطق الضفة الغربية.
ويقطــع أبــو صفاقــة نحــو  85كيلومــرتا حتــى يصــل إىل
األقــى ،ولكــن ال يتخلــف عــن الوجــود فيــه كل يــوم جمعــة،
قائـ ًـا" :قلبــي معلــق باألقــى ،حينــام يتــم إغــاق املعابــر
ويتعذر وصويل إليه ،أعد نفيس مل ِّ
أصل ،وأشــعر أن شــيئا
ينقصني".
ويؤكــد أن املبــادرة أظهــرت أن الكبــار يف الســن لهم دور يف
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عمليــة إعــامر األقــى ،واســتطاعت أن تحقــق الهــدف منها
بزيادة ســواد املصلني واملســلمني يف األقى ،وأنعشــت
الحركــة التجاريــة يف أســواق البلــدة القدميــة من خال قيام
الزائرين بالتسوق منها ،وبالتايل دعم صمود التجار.
ويســعى أبــو صفاقــة إىل توســيع الحملــة ليصبــح هنــاك
خــط حافــات القــدس ،حيــث يتــم تســيرها مــن الضفة إىل
القدس مبارشة.
ويتمنى أن يتم تحويل املبادرة لتصبح عائلية ،بحيث تسر
كل عائلــة حافلــة أســبوعية لألقــى ،لضــامن اســتمرارية
املبادرة.
عهد األقصى
وجــذوة الدفــاع عــن األقــى متقــدة لــدى الشــاب محمــد
املصالحــة مــن قريــة الرينــة قضــاء النــارصة ،التــي دفعتــه
إلطــاق مبــادرة "عهــد األقــى" ،وهــو أشــبه بقســم يتعهــد
فيــه صاحبــه بعــدم االنقطــاع عــن املســجد خــال مــدة زمنيــة
محددة.
عامــا) لـ"فلســطني"" :يف العــادة يــردد
يقــول مصالحــة (ً 25
املصلون يف األقى القســم خال وجودهم يف املســجد
ويتعهــدون بالدفــاع عــن األقــى وحاميتــه ،ولكــن التعهــد
الكتايب كان قد مر ّ
عي قبل مثاين سنوات خال مشاركتي

األقصــى» ،اللتــان التقتــا علــى هــدف واحــد وهــو حث الفلســطينيين
على الوجود الدوري في األقصى ،وجمعتا بين همة كبار السن وفكر
الشباب في الدفاع عن مدينتهم التي تستباح أمام أعين وأنظار العالم.

يف مخيم تعهد فيه الحضور بزيارة األقى مرة شهر ًيا".
ويتابــع" :دا ً
مئــا األشــياء املكتوبــة تحفــر يف القلــب والعقــل
لفظيــا ،وتأثرهــا
أكــرث مــن العبــارات التــي يتــم ترديدهــا
ً
النفيس أقوى من الكام".
ويــردف مصالحــة لـ"فلســطني"" :خــال األشــهر األخــرة
تصاعدت وترة االعتداءات عىل األقى ،حينها تناقشت

مع أصدقايئ حول فكرة بطاقة عهد األقى املمغنطة".
ومل يكتـ ِ
ـف أن تكــون البطاقــة ورقيــة بــل جعلهــا ممغنطــة،
بحيث ميكن االحتفاظ بها ولضامن عدم تعرضها للتلف.
وطبــع مصالحــة نحــو  17ألــف بطاقــة ممغنطــة ،تــم توزيعهــا
يف آخــر أيــام شــهر رمضــان عــىل املصلــني املوجوديــن يف
األقــى ،ويف كل أســبوع يقــوم مبســاعدة رفــاق لــه بتوزيــع
عدد منها.
والبطاقة معنونة "أناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أتعهد بزيارة املسجد األقى
املبــارك مــرة كل_____________ عــىل األقــل ،بــإذن
اللــه تعــاىل ،وتــم تذييلهــا ب ــ :صــور ،وشــارك عــر الهاشــتاج
#عهد_األقــى" ،الف ًتــا إىل أنــه يهــدف إىل تشــجيع غرهــم
عىل زيارة األقى والوجود فيه.
ويؤكــد مصالحــة أن الهــدف مــن املبــادرة إعــامر األقــى
باملصلــني والنــاس عــىل مدار العام ،وإحياء مدينة القدس
وأسواقها القدمية وتقويتها اقتصاديا.
ويدعو الشباب إىل املبادرة بحمات وأفكار من أجل دعم
املسجد األقى والرباط
فيــه ،لتفويــت الفرصــة
عــىل االحتــال بتمريــر
مخططاته التهويدية.

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

منوعات

السبت  13شوال 1443هـ  14مايوّ /أيار
Saturday 14 May 2022

11

F E LE S T E E N O N LIN E

الشقيقان «الخالدي» يتعاونان لجرب كسور الحيوانات
غزة /مريم الشوبي:
تعــرض قــط صديقــه غــايل الثمن لكــرس يف قدمه،
فعرض عليه أن يصنع له جبرية ،اســتغرب يوســف
الخالــدي يف البدايــة وتفاجــأ ،فلــم يســبق لــه أن
صنع جبرية لحيوان من قبل.
فكــر حينهــا بأخيــه محمــد املختــص بصناعــة
األطــراف الصناعيــة والجبائــر وعــرض عليــه الفكــرة،
إذ ملــس املهنــدس الزراعــي والبيطــري يوســف
لهفــة صديقــه عــىل قطــه وبــكاء طفلــه الشــديد
عليــه ،كــام أن صنــع الجبرية فيه إنقاذ لحياة القط،
وحاميته من أي عاهة مستدمية.
ـداع إنســاين بحــت
يقــول يوســف لـ"فلســطن"" :بـ ٍ
أخــذت عــىل عاتقــي وأخــي صناعــة الجبائــر ،رغبــة
يف نيــل الثــواب ،ونقــدم هــذه الخدمــة مجا ًنــا ملــن
طلبها".
ومل يكن لدى محمد أدىن فكرة عن طريقة تصنيع
الجبائــر الخاصــة بالحيوانــات ،فهــو ميتلــك الخــرة
الكافيــة لتصنيــع الجبائــر واألطــراف الصناعيــة
لألفــراد ،لــذا قــام بالبحث عر اإلنرنت عن طريقة
صناعتهــا ،وأجــرى عــدة تجــارب حتــى نجــح يف
النهاية.
يبن محمد لـ"فلسطن" أنه نجح يف صنع الجبائر
بــأدوات بســيطة متوفــرة يف القطــاع وهــو الجبــص
خفيــف الــوزن الــذي يتناســب مــع بنيــة الحيوانــات
ـريا إىل متكنــه مــن عــالج عــرات
والطيــور ،مشـ ً
الحيوانات عىل مدار خمس سنوات ماضية.

ويقــول إنــه يقــدم الخدمــة مجا ًنــا بدافــع إنســاين
بحــت ،باإلضافــة إىل عــدم وجــود مركــز مختــص
يف صناعــة جبائــر الحيوانــات يف القطــاع ،مراعــاة
لظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان
يف قطــاع غــزة ،وإنقــاذ أرواح الحيوانــات مــن مــوت
محقق يف بعض األحيان.
وتتلخــص مهمــة محمــد يف أخذ مقاســات الجبرية
واختيــار املــادة املناســبة للجبــرية وتصميمهــا

داخــل مركــزه ،أمــا أخــوه يوســف فينصــب دوره يف
تشــخيص حالــة الحيــوان وهــل يعاين مــن كرس ،أو
ً
جراحيا.
تدخال
التهاب ،أو جروح التي تتطلب
ً
ويقــول يوســف" :يقــوم أخــي بتصنيــع الجبرية بعد
أخــذ مقاســات أطــراف الحيوانــات مــن الطيــور،
والقطــط ،واملاعــز ،والخيول ،داخل مركز األطراف
الصناعية الخاص به".
ويلفــت إىل أن بعــض الحــاالت الخطــرة واملعقــدة

يرفــض عالجهــا بالجبــرية ،ألنهــا تطلــب تدخــال
جراحيا من مختص بيطري.
وعــن الصعوبــات التــي يعانيهــا قطــاع البيطــرة،
يجيــب محمــد" :صنــع الجبائــر غــزة للحيوانــات
ـائعا إطال ًقــا ،وهــذا مــا ملســناه مــن تزايــد
ليــس شـ ً
طلبــات مــريب الحيوانــات لصنــع جبائــر لحيوانــات،
كــام ال يوجــد تخصــص جامعــي يف هــذا املجــال،
باإلضافــة إىل أن األطبــاء البيطريــن قالئــل وال
يغطون الســوق املحي ،وبعض العيادات الطبية
أصحابها غري مختصن يف البيطرة".
وبحســب وزارة الزراعــة بغــزة فــإن أهــم املعيقــات
أمــام عمــل تلــك املراكــز هو عــدم توافر اللقاحات
ومــواد الفحــص يف بعــض األحيان ،لكــن بوجه عام
هناك مؤسســات دولية مختصة تقدمها يف حالة
جدا.
الطوارئ ،فهذه اللقاحات مكلفة ًّ
شديدا
نقصا
ً
وتشري إىل أن الطب البيطري يعاين ً
يف الكادر البري؛ فهناك عزوف عن الســفر إىل
فحاليــا يوجــد
الخــارج لدراســة هــذا التخصــص؛
ًّ
قرابــة مئــة طبيــب ،ســتون منهــم وصلــوا إىل ســن
التقاعد ،حتى إن الوزارة ال يعمل بها سوى تسعة
أطباء.
والقــت مبــادرة يوســف وأخيــه محمــد إقبـ ً
ـاال مــن
مريب الحيوانات األليفة سيام يف البيوت.
ويطمــح محمــد بإنشــاء مركــز متكامــل لصناعــة
جبائــر وأطــراف صناعيــة للحيوانــات ،وتقديــم كل
ما يتعلق بذلك من رعاية ،وعناية ،وتطعيامت.

سمرية عزام ..أمرية القصة القصرية

التي التصقت بهموم شعبها
غزة /فلسطين:

صــوت أبــدع فــي فضــاء األدب والثقافــة في فلســطين والوطن
العربي والعالم ،فغدت «أميرة القصة العربية القصيرة» أو «رائدة
القصــة القصيــرة فــي فلســطين» .عاشــت ســميرة قيصــر عــزام

تابعــت دراســتها الثانويــة يف "تكميليــة الراهبــات" يف مدينــة
حيفــا ،كــام تابعــت بشــغف دراســة اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا
باملراسلة ،حتى أجادتها إجادة تامة كتابة ومحادثة.
عملــت مدرســة يف مدرســة الــروم األرثوذكــس يف مدينة عكا ما
بــن عامــي  1943و .1945منــذ النصــف األول من األربعينيات،
بــدأت يف نــر مقاالتهــا يف صحيفــة "فلســطن" تحــت اســم
مستعار هو "فتاة الساحل".
حياة اللجوء
هاجرت مع عائلتها إىل لبنان بعد نكبة عام  1948لفرة قصرية
ثــم انتقلــت إىل العــراق ،حيــث عملــت يف مجــال التدريــس يف
مدينــة الحلــة ،ثــم عــادت إىل لبنــان ،وهنــاك بــدأت تنــر نتاجهــا
األديب يف بعض املجالت ،مثل "األديب" و"اآلداب".
عملــت يف عــام  1952يف إذاعــة "الــرق األدىن" يف قــرص
كمذيعــة وكاتبــة برنامــج "ركــن املــرأة" .وعندمــا انتقلــت اإلذاعــة
إىل بــريوت عــام  1954انتقلــت معهــا مســؤولة عــن الرنامــج
اليومــي "مــع الصبــاح" ،حتــى توقفــت هــذه اإلذاعة بعــد العدوان
الثاليث عىل مرص عام .1956
يف العام التايل عادت إىل بغداد والتقت باألديب الفلسطيني
يوســف الحســن وهــو مــن مدينــة النــارصة وتزوجــا ،وتعاقــدت مــع
إذاعتــي بغــداد والكويــت حيــث شــغلت منصب مراقبــة للرامج
األدبيــة مــا بــن عامــي  1957و .1959كــام أنهــا شــاركت يف
تحريــر جريــدة "الشــعب" مــع الشــاعر العراقــي الكبــري بــدر شــاكر
السياب.
ُ
يف عــام  1959أبعــدت مــع زوجهــا إىل لبنــان مــن قبــل نظــام
عبــد الكريــم قاســم بتهمــة النارصيــة .فتعاقــدت هنــاك مــع رشكــة
"فرانكلن للرجمة والنر" وقامت برجمة العديد من األعامل
األدبية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية.
ومنــذ مطلــع الســتينيات ،توالــت كتاباتهــا يف مجلــة "الحــوادث"
األســبوعية ،غــري أن مقاالتهــا مل تقتــرص عــىل الناحيــة األدبيــة بــل
شملت أيضا السياسية واالجتامعية.
اإلرث األدبي
مــن مؤلفاتهــا" :أشــياء صغــرية" وهــي مجموعتهــا القصصيــة
األوىل" ،الظــل الكبــري"" ،قصــص أخــرى"" ،الســاعة واإلنســان"،
"العيــد مــن النافــذة الغربيــة"" ،فصــل مــن روايــة"" ،ســيناء بــال
حدود" وقصة "الحاج محمد باع حجته".

المولودة عام  1927في مدينة عكا بفلســطين لعائلة مســيحية
أرثوذكســية نحــو  40عامــا فقط إال أنها كانــت كافية لتصبح صوتا
تنويريا نسويا رائدا في الحركة الثقافية والنضالية في فلسطين.

أمــا آثارهــا املرجمــة فهــي" :جنــاح النســاء"" ،ريــح الــرق وريــح
الغرب"" ،كيف نساعد أبناءنا يف املدرسة"" ،القصة القصرية"،
"القصــة األمريكيــة القصــرية"" ،تومــاس وولــف ـ مختــارات مــن
فنــه القصــي"" ،أمريــي يف أوروبــا"" ،حــن فقدنــا الرجــاء"،
"حكايــات األبطــال"" ،عــرص الرا َءة"" ،فن التلفزيون كيف نكتب
وكيف نخرج"" ،رائد الثقافة العامة"" ،كانديدا" مرسحية لجورج
برناردشو" ،أعوام الجراد" و"تحت شمس الظهرية".
صدمة فنوبة قلبية
كان لهــا دور فعــال يف الســتينيات يف بنــاء نــواة "جبهــة التحريــر
الفلســطينية" (طريــق العــودة) وكانــت املــرأة الوحيــدة بــن
مجموعــة الرجــال الذيــن كانــوا يجتمعــون للتحضــري لقيــام هــذه
الجبهة ،التي صدر منشورها الرسي األول عام  .1963وضمت
أيضــا كال مــن :شــفيق الحــوت ،نقــوال الدر ،خالــد اليرطي ،عبد
املحسن أبو ميزر ،سعيد بركة ،راجي صهيون ،وغريهم.
دخلت سمرية عزام عضوية املجلس الوطني الفلسطيني األول،

الــذي انبثقــت عنــه منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام ،1964
وكانــت واحــدة مــن مثــاين ســيدات مثلــن املرأة الفلســطينية يف
املؤمتر التاريخي.
بعــد حــرب  1967عملــت مــع لجــان الســيدات التــي تكونــت يف
بريوت لجمع الترعات للنازحن الفلسطينين.
كان عــدوان حزيــران /يونيــو  1967صدمــة كبــرية لهــا عــىل
الصعيد النفيس ويف أثناء سفرها بسيارتها مع أصدقاء لها إىل
عــامن بهــدف مقابلــة بعــض الالجئــن ،أصيبت بنوبــة قلبية حادة
توفيــت يف إثرهــا ،ونقــل جثامنهــا إىل بــريوت حيــث دفنــت يف
مقرة الروتستانت يف رأس النبع.
اعترهــا الناقــد املــرصي رجــاء النقــاش "أمــرية القصــة العربيــة
القصرية" .أما غسان كنفاين ،فقد خاطبها عند تأبينه لها بقوله:
"أستاذيت ومعلمتي" ،بيد أنه قال يف أدبها إنه "ال ميكن اعتباره
أدبا نسويا ،بل ميكن أن نطلق ليه اسم "أدب املنفى" ألنه يدور
حول قضية وطنية أكر شموال باملعنى اإلنساين وليس انعكاسا
لواقع املرأة من الناحية النفسية والعاطفية".
واقعية بضوابط أدبية
ويف هــذا املجــال تقــول عنهــا ســلمى الخــراء الجيــويس:
"كانــت تجربتهــا األدبيــة مســتمدة مــن نظــرة واقعيــة للحيــاة،
ولكنهــا نظــرة تحكمهــا الضوابــط األدبيــة ،ومتيــز أســلوبها بالدقــة
واإليجــاز والوضــوح والبعــد عــن العاطفيــة املفرطــة واالســتعراض
واالبتذال".
نجحت سمرية عزام يف أعاملها األدبية يف رسم معاناة الشعب
الفلســطيني خاصــة يف املخيــامت والشــتات حيــث التصقــت
بهموم أبناء شعبها من الفقراء واملسحوقن فكان حضور املرأة
والفقر والقهر قويا يف أعاملها.
وقــد قــال املــؤرخ الفلســطيني بطــرس دلــه" :كنــت تحــس وأنــت
تقــرأ قصصهــا األوىل ،أنهــا تطل عليك من املخيم ،فهي حملت
عذابــات الالجئــن الفلســطينين يف البلــدان العربيــة ،وزخــرت
بــاألىس واألمل والحنــن للديــار املهجــرة ،لكــن قصصهــا املتأخــرة
عادت لتنبض بالحياة واألمل".
حافظــت ســمرية عــزام عــىل االنضبــاط والشــكل الفنــي الجديــد
والناجــح للقصــة القصــرية مــا جعلهــا تفــرض وجودهــا وأدبهــا
باحــرام عــىل الوســط األديب العــريب يف تلــك املرحلــة الزاخــرة
باألفكار.

الكتابة
بوحا
ليست ً
بثينة العيسى
كاتبة وروائية

يف ّ
بوحا.
كل كتاب ٍة بوح،
ّ
ولكن الكتابة ليست ً
الصعب أن تأيت بفكر ٍة كهذه وسط جامهري
من
ِ
غفــرية اعتــادت كتابــة الخواطــر .الخواطــر
بصفتهــا فضفضــة؛ أشــياء نكتبهــا لــي نرتــاح،
ّ
أداة لتصفيــة الذهــن،
والتخفــف مــن احتشــاد
ٌ
ٌ
املشاعر.
كتابة للتشايف ،كتابة للراحة.
نعــم أعـ ُ
ـرف بأنــه ميكــن للكتاب ـ ِة أن تكــون هكــذا،
ولكننــي أتســاءل إن كانــت هــذه الكتابــة كتابــة
إبداعيــة .أعنــي كتابــة منبثقــة مــن حالــة خلــق،
ِ
تقوم عىل
وليس من حالة بوح؛ كتابة
اإلنصات
ُ
العميــق للعــامل ،وترجم ـ ٍة لهــذا اإلنصــات ،كتابة
تتأســس عــىل املالحظــة الدقيقــة ،وشــحذ
ّ
الحــواس ،والكثــري جـ ًـدا من القراءة ،واالشــتغال
عــىل مســتوى الكلمــة والجملــة والفقــرة
والصفحة.
ـت الكثرييــن مــن ك ّتــاب الخواطــر ،يف
صادفـ ُ
قنــوات التواصــل االجتامعــي ويف ورش
قدمتهــا .كانــت املالحظــة األوىل
العمــل التــي ّ
ً
ً
عاطفيــا
ـا
ـ
ارتباط
أن هنــاك
وثيقــا بــن الكاتــب
ًّ
وال ّنــص ،إحداهــن كتبــت خاطــرة خــالل عــر
دقائــق ثــم جــاءت تحملهــا يل بعينــن ملؤهــام
"إبداعا" يجدر نره.
الفخر وتؤكد بأنها كتبت
ً
يــكاد هــذا االرتبــاط العاطفــي أن يحــول بــن
نصــه .لــو أنــك طلبــت منــه
الكاتــب وتطويــر ّ
تعديــل جزئيــة ركيكــة ســينظر إليــك بدهشــة
ويــرد؛ “ولكنهــا كتبــت هكــذا!” ،ال ّنــص يتمتــع
مقدس،
ـص ّ
بحصانــة عاليــة ضــد التعديل ألنه نـ ٌ
ـتمد قدســيته مــن الحالــة العاطفيــة التــي
يسـ ّ
ـ
ن
ـه
ـ
ن
إ
ـا،
ـ
ه
في
كتــب
ـص ذايتٌ ال مينــح نفســه إال
ٌ
لكاتبه.
إحداهن قالت يل :ال أســتطيع تغيري كلمة يف
خاطــريت ،األمــر يشــبه تغيــري مشــاعري .وهــي
وجهة نظ ٍر مثرية لالهتامم فع ً
ال ،ألنها صحيحة،
لــوال أن القــارئ ال يهمــه فعــال حقيقــة مشــاعرك
أيهــا الكاتــب ،أيتها الكاتبة .القارئ يريد عالقة
دمت قد
مبارشة ومريحة مع النّص ،وما
قررت
ُ
ُ
أن أقــدم عمــي للنــر ،فينبغــي يل أن أحــرم
خاليا من
نصا
القــارئ بدرجــة كافيــة لي أمنح ـ ُه ً
ً
الركاكــة والرهّ ــل ،وهــو ما يســتحيل تحقيق ُه إذا
كان تعديل النص من التابوهات.
األمــر اآلخــر املالحــظ عــىل كتابــة الخواطــر هــو
ـان يف التجريــد ،واالبتعــاد عــن الكتابــة
اإلمعـ ُ
الحســية ،والشـ ُّـح يف االســتعارات املبتكرة .قد
تقــرأ يف خاطــرة عبــارة مثــل :الحيــا ُة هــي األمل.
أي إنــك تعـ ّـر ُ
ف املجـ ّـرد مبجـ ّـرد ،يف هيــامن
طويــل بــن كلـ ٍ
ـامت مثــل "تــوق ،حــب ،وجــد،
أمل ،حزن ،غرفة ،حنن".
كتابــة الخواطــر هــي كتابــة عــن الــيء وليســت
كتابــة الــيء .مثــة فــرق شاســع بــن أن تكتــب
عــن الحــزن ،وبــن أن تكتــب الحــزن .هريتــا
موللــر يف "حيــوان القلــب" كتبــت روايــة تدمي
القلــب ،ولكننــي ال أعتقــد بأنهــا اســتخدمت
كلمة "حزن" ملرة واحدة يف الرواية.
كتابــة الخواطــر كتابــة تــدور حــول املوضــوع
وتحاول فهمه ومنطقته ،وقد تجد يف خاطر ٍة ما
استعارة مضيئة أو جملة مدهشة،
ولكن عموم
ّ
ال ّنــص مثقـ ٌـل مبــروع الكاتــب البوحـ ّـي إىل
الحد الذي يحجب معه قدرته عىل االبتكار.
ّ
ـت ضــد كتابــة الخواطــر ،ولكننــي أرى يف
لسـ ُ
هــذا التســونامي الهائــل الــذي يغـ ُ
ـرق املدونات
ً
مؤرشا
واإلصــدارات الجديــدة
خطريا عىل خف ٍة
ً
غــري محببــة يف التعاطــي مــع الكتابــة .يبــدو
الكتــاب يف النهايــة مثــل عمــلٍ تجميعــي أكــر
كتابيا يشــتغل عليه ،ســهولة
مروعــا
مــن كونــه
ً
ً
النــر ،الفكــرة املضللــة بــأن مــا يكتــب تحــت
ـيكون
وطــأة العاطفــة سـ
إبداعــا بالــرورة ،بــأن
ُ
ً
كل مــا عـ ّ
ـي فعلــه هــو أن أتبــع تدفــق مشــاعري
إبداعــا .نعــم ،هــذا
وأسـ ّـمي نتيجتــه عــىل الــورق
ً
يخيفنــي ،إنــه يتناقــض مــع نظــريت إىل الكتابــة
بصفتها فنًا ،يتناقض بشكلٍ سافر.

السبت  13شوال 1443هـ  14مايوّ /أيار Saturday 14 May 2022

في افتتاح الجولة الـ 17لدوري الدرجة األولى (موسم )2022-2021

البريج ونماء يبحثان مواصلة االنتصارات
و خدمات خانيونس والنصيرات لتصحيح المسار
غزة /إبراهيم أبو شعر:
تنطلــق منافســات الجولــة الســابعة عــر مــن دوري الدرجــة األوىل عــر اليــوم
مبباراتني من العيار الثقيل ،حيث يلتقي خدمات الربيج بضيفه مناء ،ويرفع فيها
كل فريــق شــعار الحفــاظ عــى الصحــوة ،فيــا يســتقبل خدمــات خانيونــس نظــره
خدمــات النصــرات ويســعى كل منهــا لتصحيــح مســاره بعــد التعــر يف الجولــة
املاضية.
عــى ملعــب الــدرة يســتقبل خدمــات الربيــج ضيفه مناء يف مباراة ال تقبل القســمة
عــى اثنــني ،خاصــة وأن الفريقــني نجحــا يف تحقيــق الفــوز يف الجولــة املاضيــة
ويبحثان عن تعزيزه.
ويدخــل خدمــات الربيــج اللقــاء منتشــي ًا بفــوزه الثمــني عــى خدمــات جباليــا بثالثــة
أهــداف مقابــل هــدف ،يف الجولــة الفائتــة والتــي جعلــت الفريــق يبتعــد مبســافة
كبرة عن مراكز الخطر يف الرتتيب ،لكنه أصبح يبحث عن مواصلة التقدم خاصة
وأنه يتواجد يف املركز السابع برصيد ( )21نقطة.
بــدوره يدخــل منــاء اللقــاء مبعنويــات مرتفعــة بعدمــا تجــددت آمالــه يف املنافســة
عــى إحــدى بطاقتــي الصعــود ،عــى الرغــم مــن ابتعــاده بفــارق عــرة نقــاط عــن
خدمــات النصــرات صاحــب املركــز الثــاين ،إال أنــه يتطلــع لتحقيــق الفــوز يف مباراة

اليوم عى أمل أن يتعر األصفر يف مباراته أمام خدمات خانيونس.
وميلــك منــاء يف رصيــده مــن النقــاط ( )22نقطــة يحتــل بهــم املركز الســادس ولديه
فرصة التقدم للمركز الرابع مؤقت ًا حال متكن من الفوز.
خدمــات خانيونــس وضيفــه خدمــات النصرات ســيكونان يف اختبــار صعب للغاية
من أجل تصحيح مســارها واســتعادة التوازن ،يف املباراة التي ســتجمع الفريقني
عى ملعب خانيونس.
ومينــي صاحــب األرض النفــس بتحقيــق صحــوة ُتعيــد التــوازن للفريــق بعدمــا تلقــى
خســارتني متتاليتــني يف الجولتــني الســابقتني ،ليتوقــف رصيــده عنــد ( )20نقطــة
ويرتاجع للمركز الثامن وهذا ما يجعل الفريق يف حاجة الستعادة التوازن وتحسني
موقفــه يف الرتتيــب عــى أقــل تقديــر خاصــة مــع صعوبــة اللحــاق باملنافســني عــى
بطاقتي الصعود للدوري املمتاز.
ً
وسيكون خدمات النصرات مطالبا بتعويض خسارته األخرة أمام مناء يف الجولة
املاضيــة والتــي منعــت الفريــق مــن اســتعادة الصــدارة التــي تنــازل عنهــا لصالــح
الزوايــدة الفائــز عــى األقــى يف نفــس الجولــة ،ليتوقــف رصيــد األصفــر عنــد ()32
نقطة يف املركز الثاين ،األمر الذي يجعله بحاجة لفوز يقطع الطريق عى مالحقيه
بعدما تجددت آمالهم عقب خسارة النصرات يف مباراته أمام مناء.

تحضيرا لكأس االتحاد اآلسيوي
هالل القدس يصل إلى البحرين
ً
غزة /وائل الحلبي:
يفتتــح فريــق هــالل القــدس معســكره التدريبــي الــذي ينطلــق اليــوم
يف العاصمــة البحرينيــة املنامــة التــي وصــل إليهــا ظهــر أمــس ،تحضــر ًا
ملشــاركة الفريــق يف دور املجموعــات بــكأس االتحــاد اآلســيوي التــي
ستنطلق يوم  18مايو الحايل.
ويتواجــد هــالل القــدس يف املجموعــة الثالثــة والتــي تضــم إىل جــواره
فــرق تريــن الســوري والنجمــة اللبنــاين والرفــاع الرقــي البحرينــي،
حيــث ســيخوض الفريــق معســكر ًا تدريبي ـ ًا ملــدة أســبوع قبــل مباراتــه
االفتتاحية أمام ترين.
بــدوره أكــد الكابــن عــار ســلان مــدرب الهــالل عــى مســاعي فريقــه
لتحقيــق أفضــل نتائــج للكــرة الفلســطينية يف مشــاركته بــكأس االتحــاد
اآلســيوي  ،2022مشــدد ًا عــى أن الفريــق ســيتحدى جميــع الظــروف
واملعيقــات التــي أحاطــت بــه خــالل الفــرتة الحاليــة والســابقة مــن أجــل
التأكيد عى رغبته يف التأهل من دور املجموعات.
وأضــاف ســلان يف تريحــات صحفيــة أن العديــد مــن العبــي هــالل
القــدس شــاركوا مــع الفريــق يف بطولــة كأس االتحــاد اآلســيوي قبــل
عامني والتي شــهدت منافســة قوية للفريق يف مجموعته التي ضمت

فــرق الوحــدات األردين والجيــش الســوري والنجمــة اللبنــاين ،وهــذا
سينعكس بشكل إيجايب عى ما سيقدمه الفريق يف مبارياته الثالث
لحساب املجموعة الثالثة.
ويفتتــح هــالل القــدس مباريــات مبواجهة ترين يــوم األربعاء املقبل،
قبل أن يلتقي فريق النجمة اللبناين يوم السبت القادم ،فيا سيختتم
مبارياتــه يف دور املجموعــات مبالقــاة الرفــاع الرقــي البحرينــي يــوم
الثالثاء .24-5
ويف نفــس الســياق قــال ضيــاء الشــوبيك رئيــس نــادي هــالل القــدس إنه
تقــدم بطلــب لالتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم لقيــد  4العبــني لتعزيــز
صفــوف الفريــق يف املشــاركة اآلســيوية ،لكنــه ينتظــر موافقــة االتحــاد
اآلســيوي عــى هــذه الخطــوة مبين ـ ًا أنــه الالعبــني األربعــة ســافروا رفقــة
الفريق إىل البحرين متمني ًا أن يتم الساح لهم باملشاركة.
وأوضح الشوبيك أن االتحاد اآلسيوي استجاب لطلب ناديه يف وقت
ســابق بتعديــل مواعيــد إقامــة مبارياتــه لتعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص،
خاصــة وأن مباريــات الفريــق الثالثــة كان محــدد لها أن تقام يف مواعيد
الظهــرة األمــر الــذي كان ســينعكس ســلب ًا عى الالعبــني يف ظل ارتفاع
درجات الحرارة يف البحرين.

تأجيل بطولة غرب آسيا إلى  18مايو

اتحاد كرة القدم
يسعى لسفر
منتخب الشواطئ
غدا
إلى السعودية ً

غزة /مؤمن الكحلوت:
يجــري اتحــاد كــرة القــدم محــاوالت حثيثــة لســفر منتخــب الكــرة الشــاطئية
غــد ًا عــرب معــرب رفــح الــربي ،بعدمــا أخفقــوا يف الســفر يــوم الخميــس،
حيــث قــال األمــني العــام املســاعد ســامي أبــو الحصــني ل ــ" فلســطني"،
إن االتحــاد خاطــب ســفر فلســطني يف القاهــرة ديــاب اللــوح ،ورئيــس
اللجنــة األوملبيــة الفريــق جربيــل الرجــوب ،وعبــد الســالم هنيــة األمــني
العــام املســاعد للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة ،ملخاطبــة الجهات
املريــة للتنســيق لوفــد املنتخــب ملغــادره غــدا ،مشــر ًا إىل أن الوفــد
يحمــل كافــة األوراق املطلوبــة مــن الداخليــة الســعودية ،لكــن مل يعــرف
سبب إرجاع البعثة.
وتضــم مجموعــة الفــدايئ إىل جانبه ،منتخبي الســعودية والبحرين ،وكان
من املفرتض أن يخوض مباراتيه يومي االثنني والثالثاء ،عل ً
ا أن البطولة
تقام يف مدينة جيزان السعودية عى حدود اليمن.
تأجيل البطولة
•
مــن جهــة أخــرى ،قــرر اتحــاد غــرب آســيا تأجيــل انطــالق النســخة الثانيــة
للبطولــة إىل يــوم  ١٨مــن شــهر مايــو الجــاري ،بعدمــا كان مــن ا ُ
ملقــرر
افتتاحها يوم  16من نفس الشهر.
وجاء تأجيل البطولة التي تقام بضيافة االتحاد السعودي مبدينة جازان،

حــداد ًا عــى رحيــل الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات،
وتزامن ـ ًا مــع قــرار تعليــق كافــة النشــاطات الرياضيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ملــدة ثالثــة أيــام اعتبــار ًا مــن الجمعــة  ١٣إىل مســاء االثنــني ١٦
أيار /مايو .٢٠٢٢
وتشــهد البطولة التي تقام برعاية رشكة بيبســيكو "أكوافينا" مشــاركة ()٧
منتخبات وزعت عى مجموعتني ،وترأس املنتخب السعودي املضيف
املجموعــة الثانيــة التــي ضمــت بجــواره منتخبــا البحريــن وفلســطني ،فيا
وعان باملجموعة األوىل.
جاءت منتخبات اإلمارات والكويت ولبنان ُ
وستقام يف اليوم األول من البطولة  ١٨أيار  ،٢٠٢٢ثالث مباريات تجمع
وعان عند الســاعة الخامســة مســا ًء بتوقيت الســعودية ،تليها
اإلمارات ُ
عند السادســة والنصف مباراة الكويت ولبنان وثم تلعب فلســطني أمام
السعودية عند الثامنة مسا ًء.
وتختتــم البطولــة يــوم  ٢٣أيــار ،بحيــث تلعــب كل مجموعة مبارياتها عى
نظــام الــدوري مــن مرحلــة واحــدة ،ليتأهــل صاحبــا املركزيــن األول والثاين
إىل الــدور قبــل النهــايئ ومــن ثــم ينتقــل الفائــزان مــن مبــارايت هــذا الــدور
إىل املبــاراة النهائيــة ،وباملقابــل ســتلعب املنتخبــات التــي مل تتأهــل
لقبــل النهــايئ عــى تحديــد املراكــز من  ٥إىل  ٧بنظــام الدوري من مرحلة
واحدة.

برعاية غانم المرزوقي رئيس مجلس األمة الكويتي

خدمات جباليا يتفوق على الصداقة
ويتأهل لنهائي كأس "وطن واحد"
غزة/فلسطني:
تأهــل فريــق خدمــات جباليــا للمبــاراة النهائيــة
لبطولــة "وطــن واحــد" للكرة الطائرة ،التي ُتقام
برعايــة مــرزوق الغانــم رئيــس مجلــس األمــة
الكويتــي ،بصالــة ســعد صايــل غــرب مدينــة
غزة.
وســيلتقي خدمــات جباليــا يف النهــايئ مــع
الفائــز مــن فريقــي منــاء وشــباب جباليــا يف

املبــاراة التــي ســتجمعها غــد ًا ،حيــث أن
البطولــة ُتقــام مبشــاركة ( )4فــرق بنظــام خــروج
املهزوم من مرة واحدة.
وجــاء تأهــل خدمــات جباليــا إىل النهــايئ بعــد
تغلبــه عــى الصداقــة ( ،)3-1حيــث قــدم
الخدمات مستوى مميز عى الرغم من غياب
أبرز عنارصه األساسية للعقوبة ،فجاءت نتائج
األشواط عى النحو التايل:

الشوط األول  25-19لنادي الصداقة.
الشوط الثاين  25-22لخدمات جباليا.
الشوط الثالث  25-22لخدمات جباليا.
الشوط الرابع  26-24لخدمات جباليا.
قــاد اللقــاء تحكيمي ـ ًا :حكــم أول رجــب عبيــد،
حكــم ثــان جهــاد أبــو حبــل ،مســجل أكــرم
الرسســك ،مراقبــي الخطــوط حــارث أبــو
العمرين ومحمد درابية.

رياضة
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األهلي يواجه
وفاق سطيف..
اليوم

الوداد المغربي

الدار البيضاء( /أ ف ب):
بلــغ الــوداد البيضــاوي املغريب أمس نهايئ دوري أبطال
إفريقيا لكرة القدم للمرة الخامســة يف تاريخه ،بتعادله
 1-1عــى أرضــه مــع بــرتو أتلتيكــو األنغــويل يف إيــاب
الدور نصف النهايئ بعد فوزه  3-1ذها ًبا.
عى ملعب "محمد الخامس" يف الدار البيضاء ،تقدم
الضيوف عرب الربازييل غليسون ( )21فيا عادل أمني
فرحــان للفريــق املغــريب ( ،)28بطــل عامــي 1992
و ،2017الــذي مــن املتوقــع أن يواجــه يف النهــايئ
االهيل املرصي ،حامل اللقب يف آخر موسمني ،بعد
تغلبــه عــى الســطايفي الجزائــري برباعيــة نظيفــة ذها ًبــا
يف القاهرة قبل مباراة االياب املقررة اليوم.
ويبدو األهيل املرصي حامل اللقب يف آخر موسمني
األقــرب إىل بلــوغ النهــايئ ويأمــل يف تفــادي رميونتــادا
أمام وفق سطيف الجزائري خال لقاء الفريقني اليوم.
ومنح االتحاد االفريقي (كاف) املغرب رشف استضافة
املبــاراة النهائيــة يف  30ايار/مايــو الجــاري ،إال أن هــذا
األمــر مل يتقبلــه النــادي املرصي مبدي ًا إعرتاض ًا شــديد ًا
ومطالب ـ ًا اللعــب "يف ملعــب محايــد بعيـ ًـدا عــن الفــرق
حاليا" يف نصف النهايئ.
األربعة التي تتبارى ً
وعــن إمكانيــة تحقيــق رميونتــادا (عــودة مفاجئــة) ،قــال
رئيــس النــادي الجزائــري عبــد الحكيــم رسار "مل يبــذل
األهــيل أي مجهــود خــال مبــاراة الذهــاب للفــوز علينــا،

يتأهل إلى نهائي

دوري أبطال إفريقيا

فينيسيوس

يكشف سكر الـ"هاتريك"

وصــل ملرمانــا بــكل ســهولة ،والعبــوه مل يقدمــوا أي
مجهود من اجل تحقيق الفوز بنتيجة عريضة".
تتويجــا يف قــارة إفريقيــا ..ولــن
تابــع "األهــيل األكــر
ً
رسا بــأن الرميونتــادا والتأهــل لنهــايئ دوري
أخفيكــم ً
أبطال إفريقيا عى حساب األهيل شبه مستحيلة".
يف املقابــل ،يعــود اىل تشــكيلة األهــيل أربعــة العبــني
هــم محمــد عبــد املنعــم ،رامــي ربيعــة ،عمــرو الســولية

ومحمــد محمــود ،مــا ســيضاعف خيــارات املــدرب
الجنوب افريقي بيتسو موسياين وخصوص ًا يف وسط
امللعــب ،فيــا اســتمر ابتعــاد كل مــن حســام حســن
وصــاح محســن واملغــريب بــدر بانــون وعــار حمــدي
وأكرم توفيق.
وقال موسياين "مل نحسم التأهل حتى اآلن ،علينا أن
نلعــب مبــاراة الجزائــر ونصعد للدور النهايئ من هناك،

وأعلم أنهم لن يرتكوا األمور متر بسهولة علينا".
من ناحيته ،أكد الاعب محمد مجدي "أفشة" جاهزية
الفريق "التأهل مل يحسم فهناك شوط ثان بالجزائر يف
مباراة العودة نريد ان نحسمه ونحقق نتيجة ٕايجابية".
ويأمل موسياين يف مواصلة مواطنه املهاجم برييس
تــاو تألقــه بعدمــا ســجل هدفــني وصنــع ثالث ـ ًا يف لقــاء
الذهاب.

مدريد /وكاالت:
أعرب مهاجم ريال مدريد ،الربازييل فينيســيوس جونيور ،عن شــعوره بســعادة غامرة بعدما
ســمح له مدربه اإليطايل كارلو أنشــيلويت ،باللعب  90دقيقة يف املباراة التي انتهت بفوز
"املريينغي" بسداسية نظيفة أمام ليفانتي ،يك يحاول أن يسجل أول "هاتريك" له بقميص
"املليك" ،وهو ما متكن أخري ًا من تحقيقه.
وقــال فينيســيوس" :أول هاتريــك يل ،أنــا ســعيد للغايــة ،خاصــة بعــد هــذا املوســم الجميــل
الذي أقدمه ،سمح يل املدرب بالبقاء لفرتة أطول حتى أمتكن من تسجيل الهاتريك".
وتابــع" :ســألني مــا إذا كنــت أرغــب يف الخــروج حتــى يتمكــن املشــجعون مــن الهتــاف قلي ـ ًا،
لكنني أخربته بالرغبة يف البقاء حتى أمتكن من تسجيل أول ثاثية يل".
وقــال الربازيــيل أيض ـ ًا" :عاقتــي بكريــم جيــدة طــوال املوســم ،وآمــل أن تســتمر عــى هــذا
املنــوال حتــى يعتــزل ،وأمتنــى أن يكــون يف ريــال مدريــد ،وأن ينهــي املوســم بحصــد الكــرة
الذهبية".
ويــأيت فــوز ريــال مدريــد بينــا يفكــر يف نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا أمــام ليفربــول يف باريــس
يوم  28مايو (أيار) الجاري.

فيسنتي
مورينو

يتعرض لإلقالة من إسبانيول
كأس إنجلترا

ليفربول للتشبث بآماله بالرباعية
التاريخية في مواجهة تشلسي
لندن( /أ ف ب):
يحــاول ليفربــول التشــبث بآمالــه يف إحــراز رباعيــة
تاريخيــة وذلــك عندمــا يواجــه تشــليس اليــوم عــى
ملعــب "وميبــيل" يف لنــدن يف املبــاراة النهائيــة
ملسابقة كأس إنجلرتا يف كرة القدم.
ومــا زال أمــام رجــال املــدرب األملــاين يورغــن كلــوب
أربــع مباريــات يف ســعيهم التاريخــي ليصبحــوا أول
فريــق انكليــزي يحــرز أربعــة ألقــاب كبــرية يف موســم
واحد.
وأحــرز ليفربــول لقــب كأس الرابطــة عــى حســاب
تشليس بالذات  11-10بركات الرتجيح (صفر-صفر
يف الوقتــني األصــيل واإلضايف) يف  27شــباط/فرباير
املــايض ،وبلــغ نهــايئ مســابقة دوري أبطــال أوروبــا
حيث سيواجه ريال مدريد االسباين يف  28الحايل،
ويحتــل املركــز الثــاين يف الــدوري بفــارق ثــاث نقــاط
عــن مانشســرت ســيتي املتصــدر حامــل اللقــب وذلــك
قبل مرحلتني من نهاية املوسم.
ومل يســبق ألي فريــق انجليــزي أن اقــرتب مــن تحقيــق
هــذه الرباعيــة ،غــري أن الريــدز يــدرك أن خيط ًا رفيع ًا ما
زال يربطه بالفوز بالربميريليغ ،اذ مل يعد سيتي الفائز
عــى ولفرهامبتــون  5-1األربعــاء يحتــاج ســوى ألربــع
نقاط من مباراتيه االخريتني أمام وســت هام وأســتون
فيا لاحتفاظ بلقبه.
وبامــكان ليفربــول يف حــال عــدم متكنــه مــن الفــوز
بالــدوري للمــرة الثانيــة يف ثاثــة مواســم عــى الرغــم
من املستوى الرائع الذي قدمه يف مرحلة اإلياب ،أن
يجد عزاءه يف كأس انكلرتا ودوري األبطال.
وتكتــيس املبــاراة طابــع الثأر بالنســبة "للبلوز" الخارس
بــركات الرتجيــح  10-11بعــد تعادلهــا ســلب ًا يف
شباط/فرباير املايض يف نهايئ كأس الرابطة.
وبــات ليفربــول وتشــليس أ ّول ناديــني انكليزيــني
يتواجهــان يف نهــايئ مســابقتي الــكأس وكأس الرابطــة
يف العــام ذاتــه منــذ أرســنال وشــيفيلد وينســداي عــام
 ،1993حيــث انتهــت املواجهــة املزدوجــة بينهــا

لصالح فريق "املدفعجية".
غــري أن العــدو األ ّول لليفربــول يكمــن يف التعــب الــذي
قــد ينــال مــن العبيــه يف مباراتهــم ال ــ 60هــذا املوســم
ضمــن ســعيهم لرفــع الــكأس للمــرة االوىل منــذ عــام
.2006
واعتمــد كلــوب مبــدأ املــداورة الراحــة العبيــه مــدركاً
صعوبة ما ينتظرهم ،فأجرى تعديات عديدة الثاثاء
يف مبــاراة الفــوز الصعــب عــى املضيــف أســتون فيــا
 ،2-1لكنــه تلقــى صفقــة مؤملــة باصابــة العــب وســطه
الربازييل فابينيو وغيابه عن استحقاق نهايئ الكأس.
ويعــود ليفربــول الــذي يطــارد التاريــخ ،إىل مهمتــه يف
الــدوري الخميــس مبواجهــة مضيفــه ســاومثبتون ،قبــل
اســتضافة ولفرهامبتــون يف املرحلــة االخــرية االحــد
املقبــل ،ويف حــني يــدرك قائــده جــوردان هندرســون
الضغوطــات عليــه ،طالــب بدفعــة أخــرية بــد ًءا مــن
وميبيل.
وعى غرار ليفربول ،سينهي تشليس املوسم بخوضه
 63مباراة ،لكن فريق املدرب األملاين توماس توخل
بدا األكر استنزاف ًا يف األسابيع األخرية.
فقبل الفوز عى ليدز يونايتد 3-صفر األربعاء ليحكم
قبضتــه عــى املركــز الثالــث يف الــدوري ،مل يــذق
"البلــوز" طعــم الفــوز ســوى مــرة واحــدة يف مبارياتــه
الخمــس االخــرية يف الـ"برميريليــغ" ،كا عاىن لبلســمة
جــراح الخــروج املــؤمل مــن ربــع نهــايئ مســابقة دوري
أبطــال أوروبــا أمــام ريــال مدريــد (خــر  4-5باجــايل
املباراتني).
وحامــت الشــكوك حــول مســتقبل تشــليس والعديــد
مــن كــوادره منــذ أن طــرح رئيســه الــرويس رومــان
أبراموفيتش النادي للبيع قبل أن تفرض عليه الحكومة
عقوبــات بعــد غــزو بــاده ألوكرانيــا ،يف حــني تقــدم
تــود بوهــيل رجــل األعــال األمــرييك الــري ومجموعــة
رشكات بطلــب الــراء مقابــل  5.2مليــار دوالر نهايــة
األسبوع املايض ،غري أن العرض ما زال رهنا مبوافقة
رابطة الدوري.

محمد صالح:

أنا أفضل العب
في العالم بمركزي
لندن /وكاالت:
أطلــق مهاجــم ليفربــول اإلنجليــزي لكــرة القــدم،
محمــد صــاح ،العنــان لترصيحاتــه يف دفاعــه عــن
مكانتــه الكرويــة ،حيــث قــال إنــه أفضــل العــب يف
العامل يف مركزه.
واقــرتب الاعــب الــدويل املــرصي مــن نيــل لقــب
الحــذاء الذهبــي بالــدوري اإلنجليــزي ،بينــا افتخــر
بأكــرب عــدد مــن التمريــرات يف الــدوري اإلنجليــزي،
التــي أدت لتســجيل  35هدف ـ ًا يف  34مبــاراة
خاضها.
وتــوج صــاح أخــري ًا بلقــب أفضــل العــب مــن جمعية
النقاد اإلنجليز ،ولديه فرصة صنع التاريخ مع فريق
ليفربــول مــع فــوزه بلقــب كأس الرابطة ،ولديه فرصة
للفــوز بلقــب الــدوري اإلنجليــزي وكأس االتحــاد
اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وأكــد صــاح أنــه ال يوجــد مهاجم يف العامل يضارعه

يف إمكانياته.
وقــال صــاح" :إذا قارنتنــي بــأي العــب يف مركــزي،
ليس فقط يف فريقي ولكن يف العامل ،ستجد أنني
األفضل".
وأضاف" :أركز دامئ ًا عى عميل ،وأن أبذل قصارى
جهدي ،وأرقامي تثبت صحة كامي".
وتابــع صــاح" :أحــب دامئ ـ ًا صنــع تحــد جديــد يل،
والعمــل بطريقــة مختلفــة وأصنــع الفــارق ،وهــذا هــو
واجبي".
وقبــل مواجهــة فريقــه ليفربــول أمــام ريال مدريد يف
نهايئ دوري أبطال أوروبا ،وهي إعادة ملباراة نهايئ
عــام  2018حيــث فــاز الريــال  ،3-1أطلــق صــاح
عى املباراة "وقت الثأر".
وقــال صــاح" :نعــم خرنــا يف النهــايئ ،وكان ذلــك
يوم ـ ًا حزين ـ ًا علينــا جميع ـ ًا ،لكــن نعــم ،أعتقد أن هذا
وقت الثأر"

مدريد( /أ ف ب):
أعلــن نــادي إســبانيول برشــلونة صاحــب املركــز الثالــث عــر يف الــدوري اإلســباين لكــرة
القدم أمس إقالة مدربه فيسنتي مورينو قبل مرحلتني من نهاية املوسم.
وقــال النــادي الكاتالــوين يف بيــان إن "إســبانيول قــرر عــدم االســتمرار مــع فيســنتي مورينــو
كمــدرب للفريــق األول" ،كاشــف ًا أيض ـ ًا عــن إقالــة املديــر الريــايض فرانسيســكو خواكــني
برييس روفيتي.
وكان مورينو ( 47عاما) وصل إىل إسبانيول يف آب/أغسطس  2020بعد هبوط النادي
إىل دوري الدرجة الثانية ،وكان عقده سينتهي يف حزيران/يونيو .2023
ونجح املدرب يف إعادة الفريق إىل دوري الدرجة األوىل ،وحقق هدف املوسم الحايل
املتمثــل يف إبقائــه يف دوري األضــواء مــع احتالــه املركــز الثالــث عــر بعيــد ًا عن منطقة
الهبوط.
وأضــاف إســبانيول إن "ال ّنــادي يقـ ّـر ويقـ ّـدر عمــل املــدرب املتحــدر مــن فالنســيا وطاقمــه
الفنــي يف هذيــن املوســمني اللذيــن حقــق فيهــا صعــود ًا وتحصين ـ ًا للفريــق يف دوري
الدرجة األوىل".
وضمن إسبانيول بقاءه يف الدرجة األوىل عى الرغم من خسارته أمام مضيفه ديبورتيفو
أالفيس.

صامويل
لينو

سيكلف أتلتيكو  6.5مليون يورو
مدريد /وكاالت:
ســيدفع أتلتيكــو مدريــد إىل نــادي جيــل فيســنتي الربتغــايل  6.5مليــون يــورو يف
صفقــة التعاقــد مــع الجنــاح الربازيــيل صامويــل لينــو ( 22عام ـ ًا) ،بحســب مــا كشــفه
مدرب الفريق ريكاردو سواريس.
ويف مقابلة أجراها سواريس مع كانال  11ونقلتها صحيفة ريكورد الربتغالية ،كشف
عــن قيمــة الصفقــة ،مشــري ًا إىل أن نــادي جيــل فيســنتي ســيحتفظ بنســبة  20%مــن
صفقة بيع الاعب يف املستقبل.
وقــال ســواريس" :كانــت توجــد أنديــة كبرية تريد التعاقد مــع صامويل ،لكنها تأخرت
يف تقديــم عروضهــا ،يتمتــع نــادي أتلتيكــو مدريــد بقــوة اقتصاديــة أكــرب مــن األنديــة
الربتغالية الكربى".
ويحتل الفريق الربتغايل املركز الخامس يف جدول الرتتيب برصيد  51نقطة حققها
من  33مباراة ،ليضمن مشاركته املوسم املقبل يف الدوري األورويب.
وشــارك صامويــل يف التشــكيلة األساســية بجميــع تلــك املباريــات ،ســجل خالهــا
 12هدف ـ ًا ومــرر  5كــرات حاســمة ،إىل جانــب تســجيل هدفــني يف بطولــة كأس
الربتغــال لريفــع رصيــده التهديفــي هــذا املوســم إىل  14هدف ـ ًا ،قبــل انتقالــه إىل
"الروخيبانكوس".
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تشخيص القلق عند األشخاص من مشيتهم

نيويورك /وكاالت:
هــل ميكنــك تحديــد مــا إذا كان شــخص مــا قلق ـ ًا بنــا ًء عــىل طريقــة مشــيه؟ هــذا مــا أراد باحثــون مــن
جامعــة "كالركســون" يف واليــة نيويــورك األمريكيــة ،معرفتــه باســتخدام التعلــم اآليل ،وتــم نــر
أبحاثهم أول من أمس يف دورية "سينسورس".
وذكر الكثري من الدراســات املنشــورة ســابق ًا أن مشــاعر القلق ميكن أن تؤثر عىل مشــية الشــخص
وتوازنــه ،لذلــك ،كانــت املجموعــة البحثيــة مهتمــة يف الدراســة الجديــدة باســتخدام التعلــم اآليل،
ملعرفة ما إذا كان بإمكان أجهزة الكومبيوتر تحديد الشخص القلق بنا ًء عىل مشيته.
ومــن أجــل الدراســة ،قــام الباحثــون بتجنيــد  80متطوع ـ ًا ،قامــوا يف البدايــة مبــلء اســتبيان لقيــاس
مشــاعر القلــق لديهــم ،وبعــد ذلــك ،كان عليهم إكال اختبــار التوازن وامليش ملدة دقيقتني حول
مسار  6أمتار يف أثناء ارتداء تسعة أجهزة استشعار للتنقل.
وبنــا ًء عــىل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن االســتبيان ،توصل الباحثون إىل أن الشــباب الذين أبلغوا
عــن قلقهــم ميشــون بطريقــة تشــبه إىل حــد بعيــد كبــار الســن الذيــن يخشــون الســقوط ،ووجــدوا أن
الشــباب القلقــني يواجهــون صعوبــة يف االلتفــاف يف أثنــاء املــيش ،كــا أن لديهــم توازن ـ ًا أســوأ مــن
أولئك الذين ال يعانون من القلق.
وخلــص الباحثــون إىل أنــه ميكــن تشــخيص القلــق مــن خالل امليش عرب برامــج التعلم اآليل ،وذلك
بدقة وصلت يف دراستهم إىل  ،75%ويعتقد الباحثون بنا ًء عىل النتائج أنهم إذا متكنوا من جمع
بيانات عن املزيد من األفراد ،فستكون مناذجهم أكر دقة ،وهو ما يعمل عليه الباحثون حالي ًا.
ويؤكــد الباحثــون أهميــة دراســة القلــق ،حيــث يعــاين مــن هــذه املشــكلة النفســية ،عــىل ســبيل
املثال ،نحو  25.6%من أفراد املجتمع بسبب جائحة "كوفيد –  "19وتداعياتها.
ويف عــام  2010كان القلــق هــو الســبب الرئيــي الســادس لإلعاقــة عــىل مســتوى العــامل ،حيــث
تراوحت التكاليف السنوية لعالجه من  42مليار دوالر و 53مليار دوالر.
وبينا يتم اإلبالغ عن مشاعر القلق ذاتي ًا ،وهو أمر يتأثر بثقافة الفرد ووعيه ،يعتقد الباحثون أن استخدام
التعلم اآليل ميكن أن يجعل من امليش مقياس ًا موضوعي ًا غري مبارش صالح ًا لتحديد مشاعر القلق.

مع اقرتاب نهاية فصل الربيع وبداية الصيف إقبال مزتايد عىل جوالت المناطيد يف كبادوكيا الرتكية (األناضول)

كيف ميكن أن يساعد نحل العسل

يف اكتشاف جثث املفقودين؟

نيويورك /وكاالت:
أكــدت نتائــج أبحــاث علميــة أن نحــل العســل ميكــن أن يصبــح رشيــكا مهــا ضمــن رشكاء مكافحــة
الجرمية ،وذلك مبساعدته يف تحديد مكان جثث األشخاص املفقودين ،حيث يعكف الباحثون
يف جامعة جورج ميسون عىل التقيص حول هذا األمر.
ووفــق تقريــر نــره الكاتــب شــريا يل بارتــوف يف مجلــة "نيوزويــك" األمريكيــة ،يعتقــد الباحثــون أنــه
ميكنهم التقاط املركبات العضوية املتطايرة املرتبطة بالتحلل البري ،ثم يتم إعادة هذه املركبات
إىل خلية النحل حيث تصبح القرائن جزءا من عسلهم ،وأن تحديد نشاط النحل يف مزارع النحل أو
يف الربية وتحليل بروتيناتها ميكن أن يساعد يف قيادة الباحثني إىل الرفات البرية.
وهــذا مــا يتــم دراســته يف جامعــة جــورج ميســون يف فرجينيــا ،حيــث تتعــاون كل مــن مبــادرة نحــل
العســل ومختــرب أبحــاث العلــوم الجنائيــة والتدريــب ملعرفــة مــا إذا كان العســل الــذي ينتجــه النحل
ميكن أن يساعد املحققني يف حل الجرائم التي مر عليها وقت طويل دون الوصول لفك لغزها.
ووفقــا للنظــام الوطنــي لألشــخاص املفقوديــن واملجهولــني فــإن هنــاك أكــر مــن  600ألف شــخص
يف عداد املفقودين يف الواليات املتحدة كل عام ،ويف حني عر عىل العديد من هؤالء األفراد
أحيــاء ،ال يــزال عــرات اآلالف يف عــداد املفقوديــن ،ويتــم انتشــال مــا يقــدر بنحــو  4400جثــة
مجهولة الهوية كل عام.
وألن عســل النحــل يحتــوي عــىل بروتينــات بهــا معلومــات كيميائيــة حيويــة حــول مــا يأكلــه النحــل؛
استخدمت األبحاث السابقة هذه املعلومات للكشف عن املبيدات الحرية يف العسل .حيث
يلتقط النحل الجزيئات بشكل طبيعي عندما يتالمس مع الزهور واملاء والرتبة ،ويعتقد الباحثون
أنه ميكنهم التقاط املركبات العضوية املتطايرة املرتبطة بالتحلل البري ،وإعادة هذه املركبات
إىل خلية النحل حيث يصبح العسل جزءا من القرائن.
وقالت ماري إلني أوتول رئيسة برنامج علوم الطب الرعي وهي عميلة سابقة ملكتب التحقيقات
الفدرايل -يف بيان صحفي" -لطاملا شكلت مسارح الجرمية يف الهواء الطلق تحديا للمحققني،
ال سيا تحديد موقع الرفات البرية".
وأوضحــت "ستســمح لنــا أبحــاث النحــل بإثبــات علمــي أن تحديــد نشــاط النحــل يف مــزارع النحل أو
يف الربيــة وتحليــل بروتيناتهــا ميكــن أن يســاعد يف قيــادة الباحثــني إىل الرفات البرية ..يف هذه
الحالة ،فالنحل هو رشيكنا الجديد يف مكافحة الجرمية ،وهذا علم مذهل".

الحل مقلوب

الحل مقلوب

األطفــال بصفــة خاصــة

برلني /وكاالت:
قال املركز االتحادي للتوعية الصحية إن داء املكورات الســحائية هو مرض خطري تســببه
بكترييا املكورات السحائية ،والتي تنتقل عرب الرذاذ عند العطس والسعال مثال ،مشريا
إىل أنه يصيب األطفال الصغار بصفة خاصة وكذلك األشخاص الذين يعانون من ضعف
املناعة.
وأوضــح املركــز أن أعــراض داء املكــورات الســحائية تتمثــل يف الحمــى وتصلــب الرقبــة
والحساســية تجــاه الضــوء وآالم الــرأس والغثيــان والتقيــؤ واالضطــراب الداخــي والتشــوش
الذهني.
وشدد املركز عىل رضورة استشارة الطبيب فور مالحظة هذه األعراض للخضوع للعالج
يف الوقــت املناســب ،والــذي يتمثــل غالبــا يف املضــادات الحيويــة ،مــع إمكانيــة اللجــوء
إىل أدوية رفع ضغط الدم املنخفض والعالج باألكسجني يف حال حدوث مضاعفات.
ويســهم العــالج يف الوقــت املناســب يف تجنــب العواقــب الوخيمــة التــي قــد ترتتــب
عــىل داء املكــورات الســحائية ،والتــي تتمثــل يف تســمم الــدم وهبوط ضغــط الدم وأرضار
جسيمة ومستدمية باملخ والوفاة.
وميكــن الوقايــة مــن داء املكــورات الســحائية مــن خــالل تلقــي التطعيــم املتوفــر لــه ،مــع
مراعــاة االلتــزام باالشــرتاطات الصحيــة كاملواظبــة عــىل غســل اليديــن باملــاء والصابــون
وتجنب االتصال املبارش مع املرىض املصابني باملرض.

واشنطن /وكاالت:
ُيتوقع الكشــف عن أوىل الصور العلمية املرســلة من "جيمس ويب" ،أقوى تلســكوب يتم إطالقه
يف املدار عىل اإلطالق ،يف منتصف شهر يوليو ،عىل ما أعلن مسؤول مكلف عن هذا الربنامج.
هــذه الصــور التــي ُيتوقــع أن تكــون مذهلــة ،ينتظرهــا الباحثــون يف جميــع أنحــاء العــامل ومــن شــأنها
إظهــار القــدرات الهائلــة لتلســكوب جيمــس ويــب .وسـ ُـيحدد التاريــخ الدقيــق لنــر هــذه الصــور
الحقا ،وسيظل محتواها رسيا حتى اللحظة األخرية.
ووعــد كالوس بونتوبيــدان مديــر برنامــج العلــوم لتلســكوب "جيمــس ويــب" يف معهــد "تلســكوب
ساينس إنستيتيوت" الذي يدير األداة العلمية من بالتيمور ،بنر صور التقطتها األدوات العلمية
األربع املوجودة مع التلسكوب.
ولفــت خــالل مؤمتــر صحــايف إىل أنــه ســيتم عــرض "جميــع مواضيــع" املالحظــات العلميــة
للتلسكوب ،وهي الكون يف بدايات نشأته ،ودورة حياة النجوم ،والكواكب الخارجية.
ويعمــل التلســكوب باألشــعة تحــت الحمــراء ،وبالتــايل ســريصد "األلــوان غري املوجــودة يف الطيف
املــريئ" للعــني ،وفــق بونتوبيــدان .وقبــل نــر الصــور ،ســيكون مــن الرضوري “ترجمة ألوان األشــعة
تحت الحمراء إىل ألوان مرئية ميكن للبر رؤيتها".
يف نهايــة أبريــل ،أكمــل تلســكوب جيمــس ويــب مرحلــة املحــاذاة بــني مرآتــه الرئيســية الضخمــة
وأدواته العلمية األربع .وســبق أن ُنرت صور ملتقطة بواســطة التلســكوب ،لكنها كانت ملجاالت
نجمية شاسعة ُتستخدم ملعايرة األجهزة ،وليست أهدافا فيزيائية فلكية ذات أهمية علمية.
سيكشــف عنهــا يف منتصــف يوليــو ،تــم تشــكيل لجنــة لتحديــد قامئــة
وبالنســبة إىل الصــور التــي ُ
طويلة من األهداف املحتملة ،مرتبة حسب األولوية.

العمودي:
 - 1تبديل األدوار – حرف
جر
 - 2مقسط  +بحر – أحد
الوالدين
 - 3دخل مبعرثة – نايئ
 - 4وحدة قياس األحجار
الكريمة
 - 5براق
 - 6يكون بعد الجريمة –
إلهام
 - 7شديد العداوة
معكوسة  +يدمر مبعرثة
 - 8ثلثا شيم  +يشجب +
عتاب
- 9بني البلدان  +من
الحروف األبجدية  +لؤلؤ

SU-DO-KU

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

داء املكـورات السحائيــة يصيــب

صور تلسكوب جيمس ويب تصل يف يوليو

األفقي:
 - 1قصائد كتبت يف الجاهلية بماء الذهب – ُبخل
 - 2مكان للعب – من المعادن
 - 3وف َّر – شديد  +حرف
 - 4للتحرس معكوسة – ثالثة ارباع ينال
معكوسة  +أحرف متشابهان
 - 5دكتور معكوسة – عكس كثري
 - 6من األقارب معكوسة – علم مؤنث
 - 7يعالج  +حرف جزم
 - 8رجع – علم مذكر
- 9األمر من نام – مرسور  +طعم الحنظل

إعداد /وفاء المهتدي

االسم القديم للبحر األسود
يتكون من  6حروف

البحر الميت – الكارييب – األمازون – األطلنطي –
المسيسيب – شط العرب – الليطاين -العايص
– النيل – الفرات – دجلة – آرال – إيجه – نهر –
جبل – ل -ا
حل الكلمة الضائعة

البنطس

أخبار وتتمات

السبت  13شوال 1443هـ  14مايوّ /أيار
Saturday 14 May 2022
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تقديرات إرسائيلية :زيارة بايدن للقدس احتجاج ضد املستوطنات

النارصة /فلسطني:
قالــت مصــادر رســمية إرسائيليــة إن
توجــه الرئيــس األمريــيك جــو بايــدن
لتفقــد مدينــة القــدس املحتلــة خــالل
زيارتــه املرتقبــة يف يونيو/حزيــران
القــادم ،متثــل احتجاجــا عــىل إعــالن
(إرسائيل) بناء آالف الوحدات السكنية
يف املستوطنات يف الضفة الغربية.
ونقلت قناة "كان" الرسمية اإلرسائيلية
عــن املصــادر ،أمــس ،قولهــا إن توجــه
بايــدن لزيــارة القدس من دون أن يرافقه
مسؤولون إرسائيليون ميثل "ردا قاسيا"
عىل قرار البناء يف املستوطنات.
وبحســب القنــاة ،فــإن بايــدن ســيتفقد

خــالل جولتــه يف القــدس مستشــفى
املقاصد الخريية ،الذي يقدم خدماته
لعــدد كبــري مــن الفلســطينيني الذيــن
يتوجهــون إليــه أيضــا مــن الضفــة الغربية
وقطاع غزة.
وميــر املستشــفى بأزمــة ماليــة
خانقــة يف أعقــاب قــرار إدارة الرئيــس
األمريــيك الســابق دونالــد ترامــب وقــف
املســاعدات التــي كانــت تقدمهــا لــه
وكالة التنمية األمريكية.
ويف حــال متــت زيــارة بايــدن لرشقــي
القــدس ،فإنهــا ســتكون ســابقة مل يقــدم
عليها أي من الرؤساء األمريكيني الذين
امتنعــوا عــن تفقــد هــذه املنطقــة يف

وفـــد مـــن سفـــراء االتحـــاد

األوروبـــي واليونسكـــو يتفقـــد

موقعا أثر ًّيا فـــي غـــزة
ً
غزة /فلسطني:
تفقــد وفــد رفيــع املســتوى مــن
االتحــاد األورويب والســفراء والقناصــل
األوروبيــني ،أحــد املواقــع األثريــة املهمة
يف قطاع غزة.
وزار الوفــد موقــع "تــل أم عامــر"
األثــري املعــروف باســم "ديــر القديــس
هيالريــون" يف مخيــم النصــريات ،وســط
قطاع غزة.
ورافــق الوفـ َـد ممثلــون عــن منظمــة
اليونســكو العامليــة ،وخبــري اآلثــار
الفرنــي "جــون باتييســت" ،وكان يف
اســتقبالهم املديــر العــام لآلثــار يف وزارة
الســياحة واآلثــار الفلســطينية جــامل أبــو
ريدة.
واســتمع الوفــد لــرشح مفصــل عــن
الجهــود املبذولــة للــوزارة ،بالرشاكــة مــع
املؤسســات الدوليــة والخــراء الدوليــني
يف الحفــاظ عــىل املواقــع واملقتنيــات
األثرية.
وقدم أبو ريدة إرشادا تعريفيا عن مراحل
االكتشــاف والتنقيــب يف املوقــع ،وأهــم
معامله وشــواهده العمرانية ،التي أبرزها
قســم العبــادات الكنســية والتعميــد،

وقســم الخدمــات الفندقيــة ،كالحاممات
األثريــة واملرافــق الخدماتيــة امللحقــة
بديــر القديــس هيالريــون ،التــي تــؤرخ
للحضــارة يف العهــد البيزنطــي بالقــرن
الرابــع وامتــدادا حتــى الثامــن امليــالدي
يف العهد اإلسالمي األموي.
وأكــد أهميــة التشــبيك مــع الجهــات
الدوليــة والــرشكاء ،مبــا يخــدم ترســيخ
الوجــود الحضــاري لفلســطني وتاريخهــا
وإرثهــا ومقدراتهــا ومعاملهــا وهويتهــا
الوطنيــة ،عــر تأهيــل املواقــع األثريــة
وافتتاحهــا كمــزارات ،وتقديــم مــا يلــزم
إلدراجها عىل قامئة الرتاث العاملي.
وأوضــح أبــو ريــدة أن الــوزارة تواصــل
التعريف بهذه املواقع عر كل الوسائل،
وعــرض مقتنياتهــا وشــواهدها األثريــة
للــزوار األجانــب واملحليــني ،والتــي تــدل
عــىل عظــم وارتقــاء الحضــارة والقيــم
التاريخية يف فلسطني عر التاريخ.
منجهتهم أكد الزوار إعجابهم وتقديرهم
مبــا تحققــه الــوزارة مــن تطويــر وإعــادة
تأهيــل للمواقــع األثريــة املهمــة ،الفتــني
إىل أهميــة حفــظ املــوروث الثقــايف
والرتاث اإلنساين للفلسطينيني.

أثناء زياراتهم لـ(إرسائيل).
واعتــرت صحيفــة "معاريــف" أن إرصار
بايدن عىل زيارة رشقي القدس من دون
مرافقــة رســمية إرسائيليــة يدلــل عــىل
عدم اعرتاف الواليات املتحدة بسيادة
(إرسائيــل) عىل القدس واعتبارها جزءا
من "عاصمتها املوحدة".
ُيشــار إىل أن بايــدن تعهــد خــالل حملته
االنتخابيــة بافتتــاح قنصليــة أمريكيــة
رشقــي القــدس ،وهــي الخطــوة التــي
أعلــن رئيــس وزراء االحتــالل نفتــايل
بينت معارضته لها بشدة.
وكانــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة قــد
أصــدرت بيانــا أكدت فيه أن إدارة بايدن

تعــارض توســيع املســتوطنات ،معتــرة
أن مثــل هــذه الخطــوة مــن شــأنها أن
تفاقــم التوتــر وســتمس بالثقــة املتبادلة
بــني األطــراف ،مشــددة عــىل أن "خطــة
(إرسائيل) لتوســيع املســتوطنات متس
بشكل عميق بحل الدولتني".
واعتــر الصحــايف جوزيــف زرنيــك ،يف
تغريــدة عــىل حســابه عــىل "تويــرت"،
أن التنديــد األمــرييك بالبنــاء يف
املســتوطنات "ليــس أكــر مــن رضيبــة
كالميــة" ،مشــري ًا إىل أنــه لــوال الدعــم
األمــرييك "لوصــل االحتــالل ونظــام
الفصــل العنــرصي اإلرسائيــي إىل
نهايته منذ عرشات السنني".

حامس تعزي بوفاة
ورغــم الخــالف حــول االســتيطان ،فقــد
ســبق ملوقــع "والــاله" أن كشــف أن
مستشــاري األمــن القومــي األمــرييك
جيك سوليفان واإلرسائيي إيال حلوتا
ناقشــا يف لقائهــام ،األســبوع املــايض،
يف واشــنطن إمكانيــة عقــد قمــة إقليمية
يشــارك فيهــا قــادة مــن املنطقــة إىل
جانب بايدن وبينيت.
وبحســب مــا ذكرتــه إذاعــة جيــش
االحتــالل فــإن مــن بــني الــدول املرشــحة
للمشــاركة يف القمــة؛ اإلمــارات
والهنــد بســبب طابــع العالقــة الخــاص
الــذي يربطهــام بالواليــات املتحــدة
و(إرسائيل).

وتخليدا لذكراه
وفاء
ً
ً

األعىل للقضاء يفتتح قاعة الشهيد القايض
حســـن القهوجـــي ويكـــرم عائلتـــه

غزة /فلسطني:
افتتح املجلس األعىل للقضاء قاعة
الشــهيد القــايض حســن القهوجــي
يف قــرص العــدل ،أمــس ،بحضــور
رئيــس املجلــس األعــىل للقضــاء
املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون،
ورئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة
د .أحمــد بحــر ،ود .محمــود الزهــار
النائــب باملجلــس الترشيعــي،
ورئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب
املستشــار محمــد فــرج الغــول،
ورئيــس مجلــس القضــاء الرشعــي
د .حســن الجوجــو ،وممثلــني عــن
القضــاء العســكري ونائــب رئيــس
املجلــس وقضــاة املحاكــم النظاميــة
وذوي الشهيد.
وأكــد املستشــار املدهــون أن
االحتفال يأيت لتكريم عائلة الشهيد
القــايض حســن القهوجــي وإحيــاء
ذكــراه العطــرة ،عــر تســمية قاعــة
املناسبات الكرى يف محراب قرص
العدل عنوان العدالة والحق باسمه.
وقــال" :محفـ ٌـل عظيــم ،ومناسـ ٌ
ـبة
جليلــة ،تجمعنــا اليــوم يف ذكــرى

املستشــار
استشــهاد القــايض
حســن القهوجــي ،الــذي جمــع بــني
عظــم مســؤولية القضــاء ورشفــه،
وكرامة الشهادة واالصطفاء".
وأوضــح املدهــون خــالل كلمتــه أن
مجلــس القضــاء ووحداتــه وإداراتــه
ومحاكمــه املختلفــة ،أخــذوا عــىل
عاتقهــم النهــوض مبرفــق القضــاء
الشامخ ،عر مشاريع التجويد الفني
والتخصــص القضــايئ ،ومعالجــة
تحــدي طــول أمد التقايض ،وتوحيد
الــرؤى والسياســات القضائيــة،
وتعزيــز العالقــات مــع مؤسســات
العدالــة الرشيكــة ،بهــدف الوصــول
ـامخ راسـ ٍـخ فاعلٍ وكفؤ،
نحو قضا ٍء شـ ٍ
تقوده كوادر خبرية مؤهلة ومميزة.
وقــال" :ســنواصل مســرية التطويــر
واالرتقــاء ،والبــذل والعطــاء لتحقيــق
قيــم العدالــة والنزاهــة والشــفافية
واملســاواة والكفــاءة والخــرة،
لتشــكيل منــوذج يحتــذى بــه يف
عاملنــا العــريب واإلســالمي ،بــل يف
العامل أجمع".
مــن جهتــه أكــد د .بحــر ،أن دمــاء

الشــهداء ســتبقى لعنــة تطــارد
االحتــالل ،ولــن يتمكــن مــن إســكات
صــوت الحــق والحقيقــة ،وأن "ســيف
القــدس" مل يغمــد حتــى زوال
االحتــالل وتحريــر املســجد األقــىص
املبارك.
وأشــاد بحــر مبناقــب الشــهيد
القــايض القهوجــي الــذي عمــل عىل
خدمــة شــعبه ،وكان منوذج ـ ًا رائــد ًا
يف كل املياديــن ،حيــث اكتســب
العلــم واملعرفــة وسـ ّـخرهام للفصــل
بــني النــاس وحــل مشــكالتهم ،مــن
قاضيــا يف املحاكــم
خــالل عملــه
ً
الفلســطينية ،دون أن يغفــل عــن
واجبـ ِ
ـات وطنــه املحتــل الــذي
يستبيحه االحتالل صباح مساء.
وقــدم املجلــس األعــىل للقضــاء
خــالل الحفــل درع الوفــاء لعائلــة
الشــهيد ،تســلمه والــده محمــد
القهوجــي ،وتــم إزاحــة الســتار عــن
اللوحــة الجداريــة ألســم القاعــة،
وتخلــل الحفــل قصيــدة شــعرية
ألقاهــا الشــاعر عــامد أبــو نعمــة رثــا ًء
للشهيد.

مقت ــل ضابــط إرسائيلــي واعتقـال ...
قذائــف صاروخيــة تجــاه مبنــى يتحصــن بــه
املطــارد "الدبعــي" ،وأصابــت  13مواطنا
بالرصاص ودعست آخر خالل مواجهات
واشتباكات اندلعت يف املخيم.
وذكــرت أن أعمــدة دخــان شــوهدت
تتصاعــد مــن املنــزل ،يف حــني منعــت
قــوات االحتــالل طواقــم اإلســعاف مــن
الوصول إىل املنزل املستهدف.
ونــرشت قــوات االحتــالل القناصــة يف
عــدة مواقــع وعىل أســطح املنازل ،وســط
مواجهــات عنيفــة ومســتمرة أطلقــت
خاللها الرصاص الحي باتجاه املواطنني،
مــا أدى إلصابــة األســري املحــرر داوود
الزبيــدي (شــقيق األســري زكريــا) و12
آخريــن بالرصــاص ،كــام دعســت إحــدى
آليــات االحتــالل شــابا بشــكل متعمــد يف
املخيــم جــرى نقلــه إىل إحــدى املشــايف
باملدينة.
ويف أعقــاب قصــف املنــزل ،اســتدعت
قــوات االحتــالل جرافــة عســكرية برفقــة
مدرعــات إىل املنطقــة حيــث املنــزل
املحــارص ،ويف وقــت الحــق اعتقلــت

قــوات االحتــالل املطــارد "الدبعــي"
وانسحبت من املخيم.
وأعلــن اإلعــالم العــري تحــت بنــد ســمح
بالنــرش عــن مقتــل الضابــط يف وحــدة
عاما) خالل اشتباك
اليامم نوعم راز (ً 47
مسلح بني قوات االحتالل وكتيبة جنني.
وأشار إىل أن امليجر جرنال "راز" أصيب
بجــروح خطــرية وتــم نقله بواســطة مروحية
إىل مستشــفى "رامبــام" وأعلــن عــن
مرصعه الحقا.
وكشــف ضابــط كبــري يف جيــش االحتــالل
شــارك يف العــدوان عــىل مخيــم جنــني أن
إطــالق النــار مــن املســحلني نحــو القــوات
"كان األكــر مــام عهدنــاه منــذ ســنوات
عديــدة .أطلقــت نحونــا آالف الطلقــات،
عاما مل أر شيئًا كهذا".
منذ أكر من ً 20
وقال قائد وحدة "ميام"" :واجهنا مقاومة
عنيفة والضابط ُقتل باشتباك من مسافة
 ٢٠٠مرت".
إصابات واعتقاالت
ويف جنــوب نابلــس ،أصيــب  5مواطنــني
بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط

شيع ــون جثامن الصحفية ...
اآلالف ُي ّ

وأصابت عددا من املشيعني.
وكاد الجثامن أن يســقط عىل األرض بفعل
القمــع الوحــي الــذي تعــرض لــه حاملــوه
إال أنهــم متاســكوا وتراجعــوا إىل داخــل
املستشفى.
وأطلــق جنــود االحتــالل قنابــل الصــوت
يف باحــة املستشــفى مــا أدى إىل إصابــة
العرشات ،بحسب ما ذكرته جمعية الهالل
األحمر الفلسطينية.
ومل تســمح رشطــة االحتــالل ســوى ألعــداد
قليلة بالخروج مع الجثامن ،الذي ُحمل يف
ســيارة مخصصــة لنقــل املــوىت إىل كنيســة

الــروم الكاثوليــك ،حيــث ُوجِ ــد اآلالف مــن
الفلسطينيني داخل وخارج الكنيسة.
وجــرى ُقـ ّـداس داخــل الكنيســة ،مبشــاركة
أعــداد كبــرية مــن الفلســطينيني ،وشــخصية
َقطرية.
وعــادت قــوات االحتــالل االعتــداء عــىل
بعــض املشــيعني الذيــن كانــوا خــارج
الكنيســة ،بانتظــار نقلهــا إىل مقــرة
"صهيون" ملواراتها الرى.
وبعــد انتهــاء ُ
القـ ّـداس يف كنيســة الــروم
الكاثوليــك ،مبشــاركة عائلــة أبــو عاقلــة
واملئــات مــن الفلســطينيني ،تــم رفــع العلــم

والعــرشات باالختنــاق بالغــاز املســيل
للدمــوع خــالل مواجهــات مــع قــوات
االحتالل يف بلدة بيتا.
وأفاد اإلسعاف والطوارئ بالهالل األحمر
يف نابلــس بــأن  5مواطنــني أصيبــوا
بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط،
و 40آخريــن بحــاالت اختنــاق بالغــاز
املســيل للدمــوع يف منطقتــي جبــل
صبيح ومدخل بلدة بيتا.
ويف قريــة بيــت دجــن ،هاجمــت قــوات
االحتــالل بقنابــل الغــاز مســرية انطلقــت
عقــب تأديــة صــالة الجمعــة يف موقــع
املنزليــني اللذيــن هدمتهــام االثنــني
املــايض ،باتجــاه املنطقــة املهــددة
باالستيالء عليها ،ومل يبلغ عن إصابات.
ويف قلقيليــة ،أصيــب شــابان بالرصــاص
املعــدين املغلــف باملطــاط إىل جانــب
العــرشات باالختنــاق بينهــم أطفــال ،إثــر
قمــع قــوات االحتــالل مســرية كفــر قــدوم
األســبوعية التــي خرجــت إحيــاء للذكــرى
ال ــ 74للنكبــة ،وتنديــدا بجرميــة اغتيــال
قــوات االحتــالل مراســلة قنــاة الجزيــرة

الصحفية شريين أبو عاقلة.
ويف جنــوب بيــت لحــم ،أصيب مواطنون
باالختنــاق يف مواجهــات مــع قــوات
االحتالل يف بلدة الخرض.
وتركــزت املواجهــات يف منطقــة "أم
ركبــة" جنــوب البلــدة ،حيــث أطلقــت
قــوات االحتــالل خاللهــا قنابــل الغــاز
املســيل للدموع ما أدى إلصابة عدد من
املواطنني باالختناق.
ويف رام اللــه ،أصابــت قــوات االحتــالل
شــابا -مل تعــرف هويتــه -بالرصــاص
عنــد املدخــل الشــاميل ملدينــة البــرية
واعتقلته.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن
بشــار عبــد الــرازق عقــب دهــم منزلــه
وتفتيشه يف مدينة طوباس.
اعتداءات المستوطنين
واســتوىل عــرشات املســتوطنني بحاميــة
قــوات االحتــالل أمــس عــىل منــزل يف
منطقــة واد الحصــني مبحــاذاة مســتوطنة
"كريــات أربــع" املقامة عنوة عىل أرايض
املواطنني رشق الخليل.

واملنــزل مكــون مــن ثالثــة طوابق مبســاحة
كليــة تصــل إىل  1200مــرت مربــع ،وهــو
مجهــز وغــري مأهــول ،للمواطــن وليــد
الجعري.
وأصيــب الناشــط يف لجنــة الحاميــة
والصمــود جابــر زيــدان إثــر اعتــداء
مســتوطن عليــه برضبــه بقضيــب حديــد
يف وجهــه ،يف مســافر يطــا جنــوب
الخليل.
وحاولــت قــوات االحتــالل منــع وصــول
متضامنــني مــن داخــل األرايض املحتلــة
عام  1948إىل مكان الفعالية يف منطقة
بــري العــد مبســافر يطــا ،حيــث اعرتضــت
الحافــالت التــي تقلهــم ،وقمعــت
املشــاركني يف الفعاليــة بإطــالق قنابــل
الغــاز املســيل للدمــوع والصوت ،ما أدى
إىل إصابة العرشات بحاالت اختناق.
كــام حطــم املســتوطنون مركبــات عــدد
مــن الصحفيــني أثنــاء تغطيتهــم فعاليــة
تضامنيــة ضــد قــرار االحتــالل بحــق قــرى
مســافر يطــا ومحاولــة تهجــري املواطنــني
عن أراضيهم.

رئيس اإلمارات

غزة /فلسطني:
تقدمــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس ،بالتعــازي واملواســاة إىل
ّ
وشعبا ،بوفاة رئيس الدولة الشيخ
قيادة
املتحدة،
العربية
اإلمارات
دولة
ً
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان .ومتنــت حــامس ،يف بيــان ،أن يلهــم قيــادة
وشــعب دولــة اإلمــارات الشــقيقة ،جميــل الصــر وحســن العــزاء ،ســائلة
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
املوىل أن
ّ

الكتلة اإلسالمية تقدم التعزية
لعائلة الشهيد اليازوري

رام الله /فلسطني:
قدمــت الكتلــة اإلســالمية يف جامعــة بريزيــت ،واجــب العــزاء مــن عائلــة
الفتــى الشــهيد ثائــر خليــل اليــازوري الــذي استشــهد برصــاص االحتــالل
اإلرسائيي األربعاء املايض.
وزار وفــد مــن طلبــة وكــوادر الكتلــة اإلســالمية ،أمــس ،بيــت عــزاء الشــهيد
يف مدينة البرية ،وعر عن تضامنه مع العائلة.
واستشــهد اليــازوري ( 16عامــا) نتيجــة تعرضــه لطلــق نــاري بشــكل مبــارش
يف القلــب أطلقتــه قــوات االحتــالل صوبــه خــالل مواجهــات اندلعــت
يف منطقــة جبــل الطويــل مبدينــة البــرية .ونعــت حركــة حــامس الشــهيد
اليازوري ،وأكدت أن شعبنا سيستمر يف مقاومته لالحتالل.

بلدية رفح تكثف جهود

مكافحة حرشة البعوض

رفح /فلسطني:
واصلــت طواقــم دائــرة الصحــة والبيئــة ببلديــة رفــح العمــل برنامــج مكافحــة
حرشة البعوض يف كل أحياء املدينة خالل فصل الصيف ،من خالل جوالت
جهــاز الــرش الضبــايب وحمــالت اإلرشــاد للحــد مــن أســباب انتشــار الريقــات.
وأكد رئيس قسم الصحة والبيئة أكرم بارود أن طواقم بلدية رفح استخدمت
خــالل شــهر أبريــل املــايض أكــر مــن  340ل ـرتًا مــن املــواد واألدويــة ملكافحــة
حرشة البعوض شملت "بريمكسني ،BTI ،سبريول  ،٢٠محروقات".
وأضــاف بــارود" :تــم خالل الشــهر املايض بدء العمل مبرشوع االســتزراع
الســميك ملكافحــة يرقــات البعــوض يف الــرك الزراعيــة مــن خــالل توزيــع
أسامك الشبار عىل الرك الزراعية يف مدينة رفح".
وطالب املواطنني بالتزام اإلرشادات للمساهمة يف القضاء عىل يرقات
حرشة البعوض من خالل إحكام إغالق خزانات املياه وترصيف أي مياه
راكدة لتجنب انتشار يرقات البعوض يف تلك املياه.
وأوضــح بــارود أن حملــة البلديــة ملكافحــة الحــرشة ســتتواصل عــىل مــدار
موســم الصيــف مــن خــالل جــوالت الرش باســتخدام جهاز الــرش الضبايب
وحمــالت مكافحــة الريقــات يف الــرك الزراعيــة ومتابعــة شــكاوي املــكاره
الصحية التي تتسبب بتكاثر يرقات البعوض.

 15دولة أوروبية تدعو ...
وأعــرب البيــان عــن قلقــه العميــق إزاء قــرار املجلــس األعــىل للتخطيــط
اإلرسائيــي بتقديــم خطــط لبنــاء أكــر مــن  4آالف وحــدة اســتيطانية يف
مستوطنات الضفة.
وأكــد أن هــذه الوحــدات ستشــكل عقبــة إضافيــة أمــام "حــل الدولتــني"،
مشــددا عــىل أن املســتوطنات تعــد انتهــاكا صارخــا للقانــون الــدويل،
وعائقا أمام "سالم عادل ودائم وشامل".
وقــال إن عمليــات الهــدم واإلخــالء التي طالت الســكان الفلســطينيني يف
رشقــي القــدس واملنطقــة " "Cتهــدد بشــكل مبــارش إمكانيــة قيــام دولــة
فلسطينية يف املستقبل.
وحثت الدول األوروبية ســلطات االحتالل عىل وجه التحديد عىل عدم
املــي يف أي مخطــط لهــدم أو إخــالء يف مســافر يطــا (املرتبــط مبدينــة
الخليل جنوب الضفة الغربية).
والخميــس ،قالــت وســائل إعــالم عريــة إن املجلــس األعــىل للتخطيــط
والبنــاء يف "اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة" ،صـ ّـدق عــىل بنــاء  4آالف وحــدة
استيطانية جديدة.
ويعتــر القانــون الــدويل الضف ـ َة والقــدس أرايض محتلــة ،ويعــد جميــع
أنشطة بناء املستوطنات هناك غري قانونية.
كــام أدانــت وزارة الخارجيــة الرتكيــة ،تصديق ســلطات االحتالل عىل قرار
بناء وحدات استيطانية جديدة يف الضفة الغربية.
وشــددت الخارجيــة الرتكيــة ،يف بيــان ،أمــس ،عــىل أن "هــذا النــوع مــن
القــرارات أحاديــة الجانــب ،مــن شــأنها تصعيــد التوتــر وإلحــاق الــرضر
مبساعي السالم يف املنطقة".
ودعت (إرسائيل) للرتاجع عن هذه الخطوات املخالفة للقانون الدويل،
والتي تعرض مساعي "حل الدولتني" للخطر.

إطالق فعاليات إحياء الذكرى ...
الفلسطيني يف الكنيسة.
وحمــل نعــش أبــو عاقلــة عــىل األكتــاف مــن
ُ
الكنيســة إىل ميــدان عمــر بــن الخطــاب يف
مدخــل البلــدة القدميــة ،وصــوال إىل مقــرة
"جبل صهيون".
وردد الفلســطينيون يف الجنــازة ،هتــاف
ِ
نفديك يا شريين" ،وهتافات
"بالروح بالدم
أخــرى داعمــة للمقاومــة الفلســطينية وقائــد
كتائب القسام محمد الضيف.
وســارت فــرق الكشــافة ،وهــي تعــزف
النشــيد الوطنــي الفلســطيني ،واملعزوفات
الحزينة.

وشــارك يف مراســم الدفــن ،دبلوماســيون
أجانب بعضهم أمريكيون ،حيث تحمل أبو
عاقلة الجنسية األمريكية.
كام شــارك مســؤولون فلســطينيون وأعضاء
عــرب يف الكنيســت اإلرسائيــي ،وممثلــو
فعاليات وطنية وشعبية فلسطينية.
ومــا إن تــم إنــزال التابــوت إىل القــر،
ـري والـ َـدي أبــو عاقلــة ،حتــى
املالصــق لقـ َ
تعالت هتافات املشيعني.
وتــم وضــع الكوفيــة الفلســطينية ،والــورود
عــىل القــر الــذي تجمهــر حولــه عــرشات
الفلسطينيني بعد الدفن.

وأبقــت رشطــة االحتــالل عــىل وجودهــا
املكثف ،يف محيط املقرة.
وبحســب مؤسســات فلســطينية ،أصيــب
 33مواطنــا واعتقــل  15آخريــن ،خــالل
اعتــداء االحتــالل عــىل املشــاركني يف
تشييع جثامن أبو عاقلة.
واألربعــاء املــايض ،أعلنــت وزارة الصحــة
استشــهاد أبــو عاقلــة مــن جــراء إصابتهــا
برصاص االحتالل يف مدينة جنني.
واتهمــت شــبكة "الجزيــرة" ،جيش االحتالل
بتعمــد قتــل أبــو عاقلــة بإطــالق النــار عليهــا،
بينام كانت متارس عملها.

الفلســطيني الــذي ينتمــي إىل كل حبــة رمــل ،تســكنه فلســطني ،ويعمــل
ليــل نهــار مــن أجــل العــودة إليهــا ،مضيفــا "نحــن اليوم كشــعب فلســطيني
نحيــي ذكــرى النكبــة لنجــدد العهــد مع فلســطني والقــدس واألقىص ،وكل
قرية وبلدة ومدينة تم إخراج الفلسطينيني منها".
وأوضــح أن االحتــالل هجــر أكــر من  85%من الشــعب الفلســطيني الذي
بعيدا عن أرضه ،يف مخيامت اللجوء يف غزة والضفة
يعيش حتى اليوم
ً
الغربيــة املحتلــة ،واألردن ،وســوريا ،ولبنــان ،وغريهــا ،مبينــا أن الهجــرة
تضاعفت ولجأ الشعب الفلسطيني إىل أمريكا الالتينية وأوروبا.
وأردف "نقــف اليــوم لنجــدد العهــد بعــد  74عامــا مــن النكبــة أننــا إىل
قريبــا" ،مشــريا إىل أن أبنــاء فلســطني الذيــن جــاؤوا
فلســطني عائــدون
ً
بعــد النكبــة ال يزالــون مــع عهدهــم مــع فلســطني ،حيــث يواصلــون تقديــم
الشهداء حتى محو آثار النكبة.
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بناء منوذج لجدار الفصل العنرصي
بجامعة آنا آربر يف كاليفورنيا

أبــعاد
أ.د .يوسف رزقة

واشنطن /فلسطن:
قــام طلبــة مــن جامعــة كاليفورنيــا آنــا آربــر ،ببنــاء مجســم لجــدار الفصــل
العنــري اإلرسائيــي يف جامعتهــم ،مبســاعدة موظفــي وأســاتذة مركــز
التنميــة املســتدامة التابــع للجامعة .ويشــمل املجســم الــذي عرض عى
الجــدار قــرب مدخــل الجامعة ،معلومات تتبنى الرواية الفلســطينية فيام
يتعلــق بالجــدار ،وحصــار غــزة ،ومامرســات الفصــل العنــري ،وحركــة
مقاطعــة (إرسائيــل) ،والحواجز العســكرية اإلرسائيلية ،إضافة ملعلومات
عامة عن الراع الفلسطيني اإلرسائيي.
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ماذا بعد االعرتاف باملسئولية
عن جرمية قتل شريين؟

معلمتان فلسطينيتان تفوزان
بجائزة "خليفة الرتبوية"

غزة/وكاالت:
قالت وزارة الرتبية والتعليم أمس إن املعلمتن نجوى أبو سلمية من مدرسة
الهــدى الثانويــة الحكوميــة للبنــات مبديريــة غــرب غــزة ،واملعلمة رنــا زيادة من
مدرســة الزهــراء الثانويــة الحكوميــة للبنــات مبديرية تعليم رشق غزة ،قد فازتا
بجائزة خليفة الرتبوية للمعلم املبدع عى مستوى فلسطن والوطن العريب.
وأكــدت الــوزارة أن هــذا الفــوز ُيســجل كإنجــاز مهــم ونوعــي لــوزارة التعليم بغزة
بأن يكون الفائز بالجائزة عى مستوى الوطن العريب وعى مستوى فلسطن
هام معلمتان من قطاع غزة املحارص ألكرث من  ١٥عام ًا.
وقد جرى اإلعان عن أسامء الفائزين بجائزة خليفة مبختلف محاورها صباح
أمس ،حيث كانت املنافسة شديدة جد ًا بن عدد كبر من املعلمن من
كل الدول العربية املشاركة.
يشــار إىل أن جائــزة خليفــة الرتبويــة التــي تعقــد يف دولــة اإلمــارات العربيــة
الشــقيقة تعتــر إحــدى أهــم الجوائــز العامليــة الرتبويــة العريقــة يف مجــاالت
البحوث الرتبوية ،ودراسات أدب الطفل ،املعلم املبدع ،األستاذ الجامعي
املتميز ،واملشاريع والرامج التعليمية املبتكرة.

جامعــة برازيليــة متنــح درجــة الدكتــوراه لباحثـــة قدمـــت
رسالتهـــا حـــول "املـــرأة الفلسطينيـــة واملقاومـــة"
ساو باولو /وكاالت:
حصلــت الباحثة الرازيلية من أصل
فلســطيني ثريــا مصلــح ،عــى درجــة
الدكتــوراه يف الدراســات العربيــة

مــن كليــة الفلســفة واآلداب والعلــوم
اإلنسانية بجامعة ساو باولو (،)USP
مــع توصيــة بالنــر ،حيــث جــاءت
رســالة الباحث تحت عنوان " تاريخ
املــرأة الفلســطينية :مــن الصالونــات
إىل بدايات أدب املقاومة".
وناقشــت الرســالة التــي قدمــت
باللغــة الرتغاليــة قصــة نســاء
فلســطينيات مــن منتصــف القــرن
التاســع عــر إىل ســتينيات القــرن
املــايض ،وهــي الفــرتة التــي شــملت
بحســب الرســالة عــى األحــداث
الرئيســية التــي غــرت الواقــع يف
فلســطن ،وتجلــت فيهــا املقاومــة
الفلسطينية البطولية والتاريخية يف
جميع املجاالت.
كــام ركــزت أطروحــة الدكتــوراه،
التــي نوقشــت األربعــاء املــايض
( 11أيار/مايــو) عــى حيــاة وأعــامل
الرائــدات الفلســطينيات يف اآلداب
والفنــون والسياســة ،أمثــال مــي
زيــادة ،كرميــة عبــود ،كلثــوم عــودة،
أســمى طــويب ،ســاذج نصــار ،هنــد
الحســيني ،ســمرة عــزام ،نجــوى
قعوار ،وفدوى طوقان.
بدورهــا ،قالــت ثريــا مصلــح إن
"النســاء الفلســطينيات مل يصمتــوا

يوم ـ ًا وســيواصلن املقاومــة
التاريخيــة والبطوليــة ،مثــل شــرين
أبــو عاقلــة التــي اغتيلــت بطريقــة
جبانــة عى يــد الصهاينة ،وانضمت
إىل كوكبــة مــن الصحفيــن الذيــن
اســتهدفتهم قــوات االحتــال بــدم
بــارد ولــن نتوقــف عــن طلــب العدالــة
لها ألنها عدالة لنا جميع ًا".
وبينــت مصلــح لوكالــة "قــدس
بــرس" أنهــا "ســعت مــن خــال
رســالتها لــرد جانــب مهــم مــن
تاريــخ املرأة الفلســطينية لتفكيك
الصــورة النمطيــة الســائدة يف
العــامل بــأن النســاء العربيــات
بشــكل عام والفلســطينيات بشكل
خــاص ،خاضعــات وغريبــات عــى
الفضــاء العــام  ..لــذا أردت أن
تحــي رســالتي قصــة أكــرث اكتــام ًال
وواقعية عن نساء فلسطن".
وتحدثــت مصلــح عــن التحديــات
التي واجهتها أثناء إعداد رســالتها
"فلــم يكــن ســه ً
ا العثــور عى مواد
مرتجمة إىل اإلنجليزية واإلســبانية
عــن النســاء الفلســطينيات ..حتــى
يف اللغــة العربيــة مل يكــن األمــر
متوفــر كفايــة بســبب مــا ُفقــد عــى
إثر النكبة من املراجع والوثائق".

وبينــت مصلــح أنــه "يف مرحلــة
املاجســتر قامــت بإعــداد دراســة
حــول قريــة والــدي ،التــي هُ جــر
منهــا ،وهــي قاقــون شــامل غــرب
طولكــرم ،وطورتهــا فيــام بعــد إىل
كتــاب باللغــة الرتغالية عــن النكبة
الفلســطينية مــن جزأيــن ،اشــتما
عــى شــهادات بعــض الناجــن مــن
البلدة ،مبن فيهم والدي".
وأكــدت بالقــول إن "املــرأة
الفلســطينية يف أدب املقاومــة
ال تنفصــل عــن نضالهــا ضــد النكبــة
 ..حتــى الكاتبــات عملــن ً
أيضــا يف
حــركات املقاومــة بشــكل مبــارش"
وفق قولها.
يذكــر أن ثريــا مصلــح ولــدت يف
مدينــة ســاو باولــو الرازيليــة،
ودرســت يف املــدارس الحكوميــة
هنــاك ،وتخرجــت مــن كليــة
الصحافــة ،ثــم حصلــت عــى درجة
املاجســتر يف الدراســات العربية
مــن جامعــة ســاو باولــو .وهي عضو
يف نقابــة الصحفيــن الرازيليــن
ومنســقة "جبهــة الدفــاع عــن
الشعب الفلسطيني يف الرازيل"
وناشــطة يف حركــة املقاطعــة
العاملية إلرسائيل .BDS

انتهــى ســؤال مــن قتــل شــرين أبــو عاقلــة ،ومل يعــد قا ً
مئــا يف اإلعــام ،ومل
موضوعــا للتحقيقيــات ،فقــد تاقــت مصــادر ثاثــة عــى أن القتــل
يعــد
ً
تــم برصــاص قنــاص إرسائيــي مــن وحــدة دوفدفــان الخاصــة ،وقــد نــرت
هآرتــس اعرتافــات بذلــك أخذتهــا مــن تحقيقــات الجيــش .وأكــدت هــذه
الحقيقــة تحقيقــات الســلطة الفلســطينية ،ومــا قالــه الطرفــان يؤكــد مــا
قالــه شــهود العيــان مــن امليــدان ،وشــهادتهم أصــدق فهــي عــن يقــن،
والتحقيقات علم يقن ،كام يقول علامء التفسر.
انتهــى ســؤال مــن قتــل ،ليفســح املجــال لســؤال أهــم وهــو :ومــاذا بعــد
االعــرتاف؟ (ارسائيــل) تعــرتف ،والتحقيقــات تثبــت ،ولكــن ســؤال
الفلســطيني ،والعــريب ،وعائلــة املغــدورة ،ومــاذا بعــد؟! هــل مثــت إدانــة
بالقتــل املتعمــد توجههــا أوال أمــركا للجيــش اإلرسائيــي ،بحكــم أن
املغــدورة تحمــل الجنســية األمركيــة؟! وهــل تتحــرك محكمــة الجنايــات،
واملؤسســات الدوليــة املعنيــة بإدانــة جيــش االحتــال وتوقيــع عقوبــات
عــى القاتــل ،أو عــى مــن قــاد الهجوم عى جنــن؟! وهل اعرتاف الجيش
اإلرسائيي بالقتل يعني محاسبة القاتل داخليا ،وتعويض ذوي الضحية؟
هــذه هــي األســئلة التــي يتناولهــا املهتمــون مبراقبــة الســلوك اإلرسائيــي،
والســلوك األمــريك ،والســلوك الــدويل ،ألن جــل املراقبن يــرون أن دولة
االحتــال تتهــرب مــن تداعيــات قتلهــا املتعمــد لألبريــاء ،وال توقــع أدىن
عقوبــة عــى القاتــل ،وال تقــدم تعويضــا لــذوي الضحيــة ،وأذكــر أن محكمــة
الجيــش أدانــت يومــا جنديــا لقتلــه مدنيــا فلســطينيا بشــكل متعمد وبدون
خطر عى النفس ،وكان قيمة الغرامة عى القتل عر أغورات ،ومل يتلقَّ
ذوو املغدور أدىن تعويض.
لســت أدري مــاذا ســتفعل الســلطة يف هــذا املوضــوع وهــي صاحبــة والية
عــى مواطنيهــا ومتثلهــم ،وتبنــت شــرين ،وشــيعتها بجنــازة عســكرية
ولســت أدري مــاذا ســتفعل قنــاة الجزيــرة ولهــا واليــة أخرى بحكــم الوظيفة،
وهنــا يجــدر بنــا أن نقــول إن حكومــة االحتــال اعرتفــت بالقتــل مضطــرة،
واعرتفــت بــه ولكــن دون إدانــة للقاتــل ،واكتفــت بالقــول إن الجيــش أطلــق
الرصــاص يف ذلــك التوقيــت عــن مســافة مئــة وخمســن مــرتا ،وهــذا
االعــرتاف ،وبيــان االعــرتاف هــو بدايــة للتهــرب مــن تحقيقــات دوليــة قــد
تخضع أفراد وحدة الهجوم عى جنن للتحقيق.
ســؤال مــاذا بعــد موجــه أوال للســلطة ،وثانيــا للجزيــرة ،وثالثــا لــإدارة
األمركية ،ورابعا ملؤسسات حقوق اإلنسان ،وخامسا ملحكمة الجنايات
الدوليــة ،وسادســا للكنيســة بحكــم واليتهــا الدينيــة ،مــاذا ســتفعل هــذه
الجهــات الســبعة منفــردة أو متضامنــة؟! هــذا الســؤال برســم اإلجابــة يقول
هــل ســتفلت (إرسائيــل) مــن العقــاب كالعــادة ،وهــل ســيفلت مــن أطلــق
الرصاص من العقاب ،أم ســتتمكن األطراف من جباية مثن الجرمية حتى
ال تتكــرر؟! إرسائيــل قتلــت أبريــاء كثريــن ،وتهربــت مــن العقــاب كثــرا،
فهل ستفلت من العقاب هذه املرة ،وقد طاف جثامن شرين جل مدن
الضفة واألماكن املقدسة ،وشيعها آالف املشيعن يف جنازة رمبا تفوق
األعــداد فيهــا مــا كان يف جنــازة فيصــل الحســيني يف القــدس ،وطافــت
مشــاهد قتلهــا غــدرا كل وســائل اإلعــام العامليــة ،وتعاطــف معها ماين
كثــرة يف العــامل ،وهــذه املعطيــات هــي التــي تجعــل لســؤال مــاذا بعــد
قيمة ،بحيث يجدر بنا سؤاله للجميع.

أردين يحافظ عىل تراث عائلته
يف صناعة السيوف باستخدام
قطع غيار السيارات

إربد /وكاالت:
يســعى الطالــب األردين معتــز املــزاري للحفــاظ عــى حرفــة صناعــة الســيوف
التــي توارثتهــا عائلتــه جيــا مــن بعــد جيــل عــى مــدى حــوايل  200عــام ،لكنه
يضيف إليها ملسته الخاصة بإعادة تدوير قطع غيار السيارات واستخدامها
يف صنع السيوف.
باســتخدام الزنــركات أو ريــش الســيارات كأســاس لســيوفه ،يعمــل املــزاري
عى الحفاظ عى تراث عائلته وحامية البيئة يف الوقت ذاته.
وقــال" :أصبحــت الصناعــة نــادره جــدا حاليــا ،كونــه الســيف يأخــذ أســبوع
ألســبوعن عمــل وتكاليفــه باهظــة جــدا ،مــردوده املــادي مــا بكفــي إنــه يغطــي
مســافة الوقــت ومســافة الجهــد املبــذول فأصبحــت هوايــة غــر إنهــا مهنــة.
كمهنة ما حد بقدر يشتغلها".
وعــن متســكه بهــذه الحرفــة أضــاف" :أنــا بالنســبة الي بشــتغلها بشــغف عايل
جــدا .هوايــة وحرفــة متوارثــة .مــا بشــتغلها كمهنــة ،كأعامل تجارية ،بشــتغلها
كهوايــة أوال وكتلبيــة لرغبــات النــاس ثانيــا ،وإلعــاده إحيــاء لهــذا الــرتاث يف
بلدنا هذه أول وأهم نقطة" .وأوضح أنه تعلم هذه الحرفة يف سن مبكرة من
أجداده ذائعي الصيت يف هذه الحرفة.
وزاد قائـ ًـا" :بالنســبة للعائلــة هــذا الــرتاث فخــر بالنســبة إلنــا .تــراث وفخــر
بالنســبة للعائلــة كاملــة ،بالنســبة الســم الهوشــان واســم املــزاري بشــكل عــام.
إحنا منفتخر إنه هذه املهنة صار لها معنا  200سنة".
وعى الرغم من األهمية الثقافية والتاريخية التي متثلها الســيوف والخناجر
يف األردن ،يقــول املــزاري إن الطلــب عــى املنتــج ضعيــف مــام يجعــل مــن
الصعب عى جيل الشباب اتخاذ هذه الحرفة كعمل ومصدر رزق.
وقال" :املواد يف نسبة منها محلية ،ونسبة منها استراد خارجي ،زي مثا،
النصــل وهــو اســتخدامه ريــش الســيارات ،زي هيــك ،مــن املحــات واملــدن
الصناعيــة ،واألخشــاب مــن محــات األخشــاب .وبقيــة املــواد تقريبــا اســتراد
خارجــي" .ومــع أنــه يصــف هــذه الحرفــة بأنهــا صعبة ،تظل هــي هواية املزاري
املفضلة التي يفتخر بها هو وعائلته.

