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دويك يحثُّ المواطنني عىل 
حماية األقىص وتأكيد قدسيته

رام الله/ فلسطني:
حــثَّ رئيــس املجلــس الترشيعــي عزيــز دويــك املواطنــني عــى شــد الرحــال إىل 
املســجد األقىص والرباط فيه وأداء شــعائر صالة الجمعة والفجر اليوم، لحامية 
املسجد املبارك والتأكيد للعامل بأرسه ولالحتالل اإلرسائييل أنه دين وعقيدة.

وأكــد دويــك يف ترصيــح صحفــي أمــس أن املســجد األقــىص عقيدٌة لكل مســلم 
يف األرض، وهو أعز وأغى ما منلك، ودرة تاج اإلسالم، مشددا عى أن حاميته 

والدفــاع عنــه واجــب مقــدس عــى كل مؤمــن أمام الهجمة االســتيطانية 
غري املسبوقة عليه. وأشار إىل سعي بعض الدول العربية للتطبيع مع 

القدس املحتلة-غزة/ محمد األيويب:
حــّذرت فصائــل وأوســاط مقدســية، أمــس، 
مــن تداعيــات اســتمرار ســلطات االحتــالل 
منطقتــي  يف  حفرياتهــا  يف  اإلرسائيــيل 

حائــط الــراق والقصــور األمويــة يف محيــط 
املســجد األقــىص املبــارك، وســط دعوات 
املخططــات  تلــك  لوقــف  عاجــل  لتحــرك 
حركــة  وأكــدت  الخبيثــة.  االســتعامرية 

حفريــات  أن  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
األقــىص  املســجد  محيــط  يف  االحتــالل 

ألساســات  مبــارشًا  "تهديــدًا  تعــّد 
وجدران املسجد". وقالت الحركة 

بكريات: حملة إرسائيلية ممنهجة ضد 
التعليم الفلسطيين يف القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــد رئيــس أكادمييــة األقــىص للوقــف والــراث الشــيخ ناجــح بكــريات، أن 
الفلســطيني  التعليــم  ضــد  ممنهجــة  حملــة  ينفــذ  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

والسيطرة عى مدارس مدينة القدس املحتلة.
وأوضــح بكــريات، يف ترصيــح، أمــس، أن ســلطات االحتــالل تحاول تعميم 
نظــام تعليمــي "معــاٍد" للفكــر والهويــة الفلســطينية، ويســتهدف جميــع 

القدس املحتلة/ األناضول:
قالــت األمــم املتحــدة، أمــس، إن الفلســطينيني 
يف منطقــة َمســافر يّطــا، جنــويب الضفــة الغربيــة 

املحتلة، معرضون لخطر التهجري من منازلهم.

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مل تفلــح كل إجــراءات االحتــالل اإلرسائيــيل خــالل 
العقــود املاضيــة يف دفــع مواطنــي "خلــة الضبــع" 
املوجــودة يف "مســافر يطــا" لــرك أراضيهــم، فلــم 
خاللهــا  مــن  وحــاول  إال  وســيلًة  االحتــالل  يــرك 

أن  صحفــي  بيــان  يف  املتحــدة  األمــم  وذكــرت 
التجمعــات  أبنــاء  كاهــل  عــى  ازداد  "الضغــط 
عــن  يرحلــوا  لــي  يّطــا،  َمســافر  يف  الســكانية 
قت محكمة  منازلهــم بصــورة كبــرية"، منــذ أن صدَّ

تهجريهــم، لكــن دون جــدوى، ليباغتهــم يف هــذه 
املــرة بقــرار إزالــٍة لكل بيوت "الخلة" دفعة واحدة، 
للتحــرك  ســويعات  ســوى  لهــم  يــرك  أْن  دون 

"الخلــة"  أهــل  أمــام  يكــن  فلــم  قضائيــًا. 
ســوى إقامــة خيمــة اعتصــام يرابطــون فيها 

بريوت/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  التقــى 
املقاومــة اإلســالمية حــامس إســامعيل هنيــة 
ووفــد مــن قيــادة الحركــة أمــس باألمــني العــام 

العاصمــة  يف  اللــه  نــرص  حســن  اللــه  لحــزب 
تطــورات  واســتعرضوا  بــريوت،  اللبنانيــة 
يف  يجــري  مــا  خاصــة  الفلســطينية  القضيــة 
القــدس واملســجد األقــىص والضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة، وأوضاع الشعب الفلسطيني يف 
الداخــل والخــارج، خاصــة يف لبنــان الشــقيق. 

هنيــة،  جانــب  إىل  الوفــد  وضــم 
صالــح  الشــيخ  الحركــة  رئيــس  نائــب 

غزة/ محمد أبو شحمة:
بعــد عــام عــى اغتيــال أجهــزة أمــن الســلطة 
بنــات،  نــزار  البــارز  الســيايس  املعــارض 
أصعــب  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  تعيــش 

اإلنســان  حقــوق  تجــاوزات  يف  مراحلهــا 
التــي طالــت  الــرأي والتعبــري،  وقمــع حريــة 
وطلبــة  وصحفيــني،  وسياســيني،  نشــطاء، 

جامعات، ومحررين، وغريهم.

الحقــوق  عــى  الســلطة  أجهــزة  واعتــدت 
املدنيــة والسياســية للمواطنــني، ومتثلــت 

االعتقــال  يف  تجاوزاتهــا  أبــرز 
الــرأي  حريــة  وتقييــد  الســيايس، 

وقفة يف نابلس إسناًدا 
لألرسى يف سجون االحتالل

نابلس/ فلسطني:
وقفــة  يف  أمــس،  نابلــس،  محافظــة  يف  املواطنــني  مئــات  شــارك 
دعــم وإســناد لــأرسى املرضبــني عــن الطعــام، واألرسى املــرىض 
يف ســجون االحتــالل، يف الذكــرى الثامنــة إلعــادة اعتقــال محرريــن 
من صفقة "وفاء األحرار". ورفع املشاركون يف الوقفة التي دعت 

إليهــا اللجنــة الوطنيــة العليــا لدعــم األرسى يف املحافظــة، 
ونــادي  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  مــع  بالتعــاون 

8 سنوات عىل إعادة اعتقالهم

دعوات متواصلة لإلفراج 
عن محررين يف "وفاء األحرار"

رام الله/ فلسطني:
يف  محرريــن  عــن  باإلفــراج  للمطالبــة  والحمــالت  الدعــوات  تتواصــل 
بالتزامــن  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســجون  مــن  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة 

مــع مــرور مثانيــة أعــوام عــى إعــادة اعتقالهــم. وينظــم أهــايل 
األرسى املعــاد اعتقالهــم مــن محــرري صفقــة "وفــاء األحــرار" 

محافظات/ عبد الله التركماني:
شــيع مئــات المواطنيــن فــي محافظــة نابلس، أمس، الشــهيد نبيــل غانــم )53 عاما(، الــذي ارتقى 
برصــاص االحتــال اإلســرائيلي األحد الماضي )19 حزيــران/ يونيو الجاري(، قــرب بوابة جلجولية في 
محافظة قلقيلية في أثناء ذهابه لعمله. وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي 
في مدينة نابلس، وجاب شــوارع المدينة قبل أن يتوجه إلى مســقط رأس الشــهيد في بلدة صرة 

غربــا، حيــث ألقيت عليه نظرة الوداع قبل الصاة عليــه، وُوري تحت الثرى في مقبرة البلدة. 
وردد المشيعون عبارات منددة باالحتال ومستوطنيه، وانتهاكاتهم المتواصلة بحق شعبنا.

مركز حقويق: اإلفراج عن 
المتهمني باغتيال بنات 

"التفاف عىل العدالة"
رام الله/ فلسطني:

العــام  النائــب  قــرار  إن  اإلنســان:  لحقــوق  حاميــة  مركــز  قــال 
ذمــة  عــى  للموقوفــني  إجــازة  مبنــح  اللــه  رام  يف  العســكري 
عــى  "التفــاف  بنــات  نــزار  الســيايس  املعــارض  قتــل  جرميــة 

الخليل/ فلسطني:
جامعــة  يف  اإلســالمية  الكتلــة  اســتنكرت 
بوليتكنــك فلســطني بالخليــل جنــويب الضفــة 
التــي  الرشســة  الحملــة  املحتلــة  الغربيــة 
تشــنها أجهــزة أمــن الســلطة بحــق أبنــاء الكتلــة 

الكتلــة  وأدانــت  الجامعــة.  يف  اإلســالمية 
بــه أجهــزة أمــن  يف بيــان لهــا أمــس، مــا تقــوم 
الســلطة مــن اعتقــاالت تعســفية بحــق أبنائهــا 

يف الجامعــة، مطالبــة إياهــا باإلفــراج 
الفــوري عنهــم، وعدم التعرض لطلبة 

"دعــاء حجــة" 
تستغرب حجز أمن 

السلطة راتب 
زوجهـــا األسيــر
نابلس-غزة/ أدهم الرشيف:
تبــدي دعــاء حجــة اســتغراًبا 
جهــازي  لجــوء  مــن  شــديًدا 

رام الله-غزة/ جامل غيث:
قبــل نحــو عــام مــن اآلن وتحــت جنــح الظــالم اقتحمت قــوة من جهاز 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل،  مدينــة  يف  بيًتــا  الوقــايئ  األمــن 
الســيايس  املعــارض  عــى  املــرح  بالــرضب  واعتــدت  املحتلــة، 

نــزار بنــات، قبــل أن تعتقلــه وتجهــز عليــه، وبســبب تعــايل 
األصــوات املطالبــة مبحاكمــة القتلــة شــكلت الســلطة لجنة 

بالقتـــل والتعذيـــب.. 
السلطة تغلق الحساب 

مــــع المعارضيــــن 
رام الله- غزة/ يحيى اليعقويب:

بعضهــا  ُطمســت،  التعذيــب  تحــت  القتــل  حــاالت  عــرشات 
طواها الزمن وُوضعت يف أدراج النسيان، ومل يسمح للقضاء 
الجرائــم،  العدالــة يف محاســبة مرتكبــي  بفتحهــا، ومل تتحقــق 

بإفراجها عن المتهمني.. 
السلطة تتجاوز القانون 

فـــي قضيـــة "بنــات"

عام عىل اغتيال نزار بنات.. عام عىل اغتيال نزار بنات.. 
الضفة تعيش عىل وقع قمع حرية الرأي والتعبريالضفة تعيش عىل وقع قمع حرية الرأي والتعبري

هنية ووفد حماس يلتقون نرص هللا و"الجماعة 
اإلسالمية" لبحث تطورات القضية الفلسطينية

تحذيرات من تداعيات حفريات االحتالل 
يف األقىص ودعوات لتحرك عاجل لحمايته

أدانت جريمة طعن مستوطن لشاب فلسطيين

األمم المتحدة: الفلسطينيون يف 
َمسافر يّطا معرضون لخطر التهجري

"خلة الضبع".. 20 عائلة تحافظ 
عىل الرصاع مشتعاًل يف مسافر يطا

3 إصابات يف الدهيشة ومستوطنون يجددون اقتحام باحات األقىص

مئــــات المواطنيــــــن يشيعــــــون 
الشهيــــــــد غانـــــم فــــي نابلـــس 

1515

22

1010

مشاركون في تشييع جثمان الشهيد نبيل غانم في مدينة نابلس أمس       )أ ف ب(

هنية في أثناء لقاء حسن نصرالله في العاصمة اللبنانية بيروت  أمس       )أ ف ب(

استنكار لحملة أمن السلطة الرشسة بحق 
طلبــة الكتلـة فـي "بوليتكنـك فلسطني"

ق عىل إقامة  االحتالل ُيصدِّ
"مستوطنة صناعية جديدة" 
عىل أرايض سلفيت وقلقيلية

بيت لحم/ فلسطني:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  إن  "أريــج":  التطبيقيــة  األبحــاث  معهــد  قــال 
صّدقت مؤخرا عى مخطط اســتيطاين جديد يســتهدف األرايض الفلســطينية 
أجــل  مــن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  شــاميل  وقلقيليــة  ســلفيت  محافظتــي  يف 
إقامــة "مســتوطنة صناعيــة جديــدة". وأشــار معهــد أريــج يف تقريــر أمــس، إىل 

مــن  320 دومنــا  أن املخطــط االســتيطاين الجديــد يقــي مبصــادرة 
 174 بواقــع  قلقيليــة  اماتــني يف محافظــة  مــن  لــكل  التابعــة  3األرايض  2
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القدس املحتلة-غزة/ محمد األيويب:
حــّذرت فصائل وأوســاط مقدســية، أمس، 
مــن تداعيــات اســتمرار ســلطات االحتــال 
منطقتــي  يف  حفرياتهــا  يف  اإلرسائيــي 
حائــط الــراق والقصــور األمويــة يف محيط 
املســجد األقىص املبارك، وسط دعوات 
املخططــات  تلــك  لوقــف  عاجــل  لتحــرك 

االستعامرية الخبيثة.
وأكدت حركة املقاومة اإلســامية حامس 
أن حفريات االحتال يف محيط املســجد 
األقــىص تعــّد "تهديــدًا مبــارشًا ألساســات 

وجدران املسجد".
وقالــت الحركــة يف بيــان صحفــي: "إّن مــا 
تقــوم بــه ســلطات االحتــال الصهيوين من 
حائــط  منطقتــي  يف  متواصلــة  حفريــات 
تهديــدًا  ُيعــّد  األمويــة،  والقصــور  الــراق 
املســجد  وجــدران  ألساســات  مبــارشًا 

األقىص املبارك".
محاولــة  الحفريــات  "أن  وأضافــت 
لطمــس معــامل مدينــة القــدس اإلســامية 
كل  "االحتــال  محملــة  والتاريخيــة"، 
املسؤولية عن تداعيات تلك االنتهاكات 

الخطرية".
العربيــة  الــدول  جامعــة  حــامس  ودعــت 
ومنظمــة التعــاون اإلســامي واألردن "إىل 
التحــرك العاجــل لوقــف تلــك املخططــات 
للقــدس  حاميــًة  الخبيثــة،  االســتعامرية 
واملســجد األقىص مرسى الرســول الكريم 

وقبلة املسلمني األوىل".
ويف وقــت ســابق حــّذر مجلــس األوقــاف 
يف  اإلســامية  واملقدســات  والشــؤون 
القدس، من الحفريات واألعامل "املريبة 
تســمى  مــا  تنفذهــا  التــي  والغامضــة" 
وجمعيــة  اإلرسائيليــة  اآلثــار"  "ســلطة 
"العــاد" االســتيطانية منــذ فــرة يف محيــط 
مــن  خاصــة  املبــارك،  األقــىص  املســجد 

الجهتــني الجنوبيــة والغربيــة املاصقتــني 
لألساس الخارجي لألقىص.

وأوضــح املجلــس يف بيــان أنــه يرصــد منــذ 
فرة قيام مجموعة من العامل وباستخدام 
بالعمــل  الكبــرية  الحفــر  وآالت  الجرافــات 
الــراق  حائــط  ســاحة  يف  مريبــة  بعجلــة 
ويف منطقــة القصــور األمويــة يف املنطقــة 
املاصقــة لألساســات الســفلية للمســجد 

األقىص.
وقــال إن األعــامل شــملت "تفريــغ األتربــة 
للســور  محاذيــة  بجــدران  ثقــوب  وعمــل 
املمــرات،  وتفريــغ  للمســجد،  الجنــويب 
مــن  بــه  يقومــون  مــا  إلخفــاء  محاولــة  يف 

حفريات".
عمليــات  املراقبــون  "رصــد  وأضــاف: 
تكســري مســتمرة منــذ أشــهر لحجــارة أثريــة 
مهمــة، حيــث يتم تحويلها لحجارة صغرية 

أنهــا  أثرهــا وإخراجهــا عــى  بهــدف إخفــاء 
طمــم يذهــب للزبالــة، مــن عــامل حفريات 

تابعني لجمعيات استيطانية".
والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  وحــذر 
االســتمرار  مــن  اإلســامية،  واملقدســات 
املعــامل  وتغيــري  والتخريــب  بالعبــث 
املواقــع  لهــذه  والدينيــة  التاريخيــة 
التاريخية الوقفية، مطالًبا بالوقف الفوري 
محيــط  يف  املشــبوهة  الحفريــات  لهــذه 

املسجد.
ومنطقــة  الــراق  وحائــط  ســاحة  أن  وأكــد 
إســامي  وقــف  هــي  األمويــة  القصــور 
صحيــح، وهــي امتــداد للمســجد األقــىص 
إســاميا  مســجدا  بصفتــه  املبــارك 
بجميــع  دومنــا   144 الكاملــة  مبســاحته 
وأســواره  ومســاطبه  وســاحاته،  مصلياتــه، 
والطــرق املؤديــة إليــه، وهــي ملــك خالــص 

للمسلمني وحدهم.
االلتــزام  رضورة  عــى  املجلــس  وشــدد 
بالقــرارات الدوليــة والقــرارات الصــادرة عن 
والعلــوم  للربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة 
والثقافــة )اليونســكو( وخاصــة القــرار الذي 
أول  ترشيــن   18 يف  اليونســكو  تبنتــه 
2016 الــذي يثبــت أن املســجد األقــىص 
املبــارك هــو الحــرم الرشيــف كامــا، وأنــه 

مكان عبادة خالص للمسلمني وحدهم.
ووّجــه املجلــس نــداًء عاجــًا إىل اململكــة 
األردنيــة بصفتها صاحبة الوصاية والرعاية 
عــى املقدســات اإلســامية واملســيحية 
يف القــدس، لوقــف هــذا الوضــع الخطــري 
الــذي ميــر بــه األقــىص، واتخاذ مــا يلزم من 

إجراءات للضغط عى االحتال.
األقــىص  املســجد  خطيــب  أفــاد  بــدوره 
أساســات  بــأن  صــري  عكرمــة  الشــيخ 

بفعــل  مكشــوفة  األقــىص  املســجد 
الحفريــات، واالحتــال يراهــن عــى زلــزال 
قوي يدمر هذه األساسات، خاصة بعدما 

أزال األتربة املحيطة بها.
وشــدد صــري يف ترصيــح صحفــي عــى 
واإلســامية  العربيــة  األمــة  اتخــاذ  وجــوب 
االحتــال  حفريــات  تجــاه  صــارم  موقــف 
أن  إىل  الفًتــا  األقــىص،  املســجد  أســفل 
الجــدران  يف  جديــدة  تشــققات  رصــد 

الرشقية والجنوبية ينذر بحدث خطري".
ولفــت إىل أن الحفريــات قدميــة جديــدة، 
لليهــود،  أثــر  عــن  البحــث  إىل  وتهــدف 
لــه عاقــة  لــن يجــدوا حجــرا واحــدا  لكنهــم 
املايــني  أنفقــوا  وقــد  العــري،  بالتاريــخ 

خال املدة الطويلة وفشلوا يف ذلك.
الصعــب  مــن  أنــه  األقــىص  وذكــر خطيــب 
يف  ألنهــا  الحفريــات،  عــى  الســيطرة 
ومتنــع  للمســجد،  الســفى  املنطقــة 
املــكان،  الوصــول إىل  االحتــال  ســلطات 
وتضــع أفــراد حراســة عــى مــدار اليــوم، مــا 

يصعب من ذلك.
للنفــري  الفلســطينية  الدعــوات  وتتواصــل 
العام وشد الرحال إىل املسجد األقىص، 
واملشــاركة يف صــايت فجــر وجمعــة "هبة 
الكرامة"، ضمن جهود التصدي النتهاكات 

واعتداءات االحتال واملستوطنني.
وقال الناشــط خالد براهمة إن إعان حالة 
األقــىص  للمســجد  الرحــال  وشــد  النفــري 
للــذود عنــه والربــاط فيــه، واجــب عــى كل 

حر.
أن  صحفــي  ترصيــح  يف  براهمــة  وأكــد 
املشــاركة الفاعلة يف هبة الكرامة تجســد 
واحــدا  وطنيــا  عاليــة وحســا  إميانيــة  حالــة 
االحتــال  مخططــات  إلفشــال  وموحــدا 
وأعاملــه اإلجراميــة بحــق املســجد األقىص 

وبحق أهلنا يف بيت املقدس.

دويك يحثُّ المواطنني 
عىل حماية األقىص 

وتأكيد قدسيته
رام الله/ فلسطني:

حــثَّ رئيــس املجلــس الترشيعــي عزيــز دويــك املواطنــني عــى شــد 
الرحال إىل املســجد األقىص والرباط فيه وأداء شــعائر صاة الجمعة 
بــأرسه  للعــامل  والتأكيــد  املبــارك  املســجد  لحاميــة  اليــوم،  والفجــر 

ولاحتال اإلرسائيي أنه دين وعقيدة.
وأكــد دويــك يف ترصيــح صحفــي أمــس أن املســجد األقــىص عقيــدٌة 
لكل مســلم يف األرض، وهو أعز وأغى ما منلك، ودرة تاج اإلســام، 
مشــددا عــى أن حاميتــه والدفــاع عنــه واجــب مقــدس عى كل مؤمن 

أمام الهجمة االستيطانية غري املسبوقة عليه.
وأشــار إىل ســعي بعــض الــدول العربيــة للتطبيــع مــع االحتــال عــى 
قــدم وســاق، يف تســاوق معــه، بعيــدا عــن إرادة الشــعوب، معتــرا أن 
التطبيع العريب وفر فرصة ذهبية لانقضاض عى املسجد األقىص.

ولفــت إىل ازديــاد مطامــع اليمــني اإلرسائيــي املتطــرف لانقضــاض 
عــى األرض الفلســطينية، ومحاولــة فــرض أمــر واقــع جديــد يف ظــل 

التطبيع العريب.

بكريات: حملة إرسائيلية 
ممنهجة ضد التعليم 

الفلسطيين يف القدس
القدس املحتلة/ فلسطني:

أكد رئيس أكادميية األقىص للوقف والراث الشيخ ناجح بكريات، أن 
االحتــال اإلرسائيــي ينفــذ حملــة ممنهجــة ضــد التعليــم الفلســطيني 

والسيطرة عى مدارس مدينة القدس املحتلة.
تحــاول  االحتــال  أن ســلطات  أمــس،  بكــريات، يف ترصيــح،  وأوضــح 
تعميم نظام تعليمي "معاٍد" للفكر والهوية الفلسطينية، ويستهدف 
جميــع املراحــل التعليميــة للطلبــة بــدءا مــن الصــف األول االبتــدايئ 

وحتى الصف الثاين عرش.
وأشــار إىل أن نظــام "البجــروت" الــذي يعممــه االحتــال، يقــوم عــى 
تعليــم الطلبــة أن "الدولــة العريــة هــي صاحبــة الهويــة واألرض ويرتكز 

عى التهويد الفكري وسلخ الشخصية من القيم واألخاق".
ولفت بكريات إىل أن االحتال وضع خطة إلنهاء التعليم الفلسطيني 
يف القــدس بحلــول عــام 2030، مؤكــدا أن املقدســيني ســيقاومون 

"املنهاج اإلرسائيي".
و"البجــروت" هــو عبــاره عــن نظام تعليمي يقوم عى تدريس املنهاج 

اإلرسائيي.

القدس املحتلة/ األناضول:
أمــس، إن الفلســطينيني يف  قالــت األمــم املتحــدة، 
منطقــة َمســافر يّطــا، جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلة، 

معرضون لخطر التهجري عن منازلهم.
وذكــرت األمــم املتحــدة يف بيــان صحفــي أن "الضغط 
يف  الســكانية  التجمعــات  أبنــاء  كاهــل  عــى  ازداد 
َمســافر يّطــا، لــي يرحلــوا عن منازلهم بصــورة كبرية"، 
اإلرسائيليــة  العليــا"  "املحكمــة  قــت  صدَّ أن  منــذ 
يف 4 مايــو/ أيــار املــايض، عــى الخطــة الراميــة إىل 
إجــراء تدريبــات  أمــام  الســكان إلفســاح املجــال  طــرد 
للشــؤون  املتحــدة  األمــم  منســقة  وقالــت  عســكرية. 
اإلنســانية، بالنيابــة، إيفــون هيــي، يف البيــان: "عــى 
مدى األسابيع املاضية، ُهدمت منازل العرشات من 
األشخاص يف )قريتي( الفخيت واملركز، ويف بعض 

الحاالت تم الهدم للمرة الثالثة يف أقل من عام".
الضبــع،  وخلــة  التبــان  )قريتــي(  "ويف  وأضافــت: 
األســبوعني  خــال  جديــدة  هــدم  أوامــر  صــدرت 
قــرب  عســكري  تدريــب  ُأطلــق  ا،  وأخــريً املنرصمــني. 

املناطق السكنية، والخوف يعري هؤالء السكان".
مــن  نســمة،   1144 أن  إىل  املتحــدة  األمــم  ولفتــت 

بينهم 569 طفًا يقطنون َمسافر يّطا.
أي  تفــرزه  الــذي  املبــارش  األثــر  عــن  "فضــًا  وقالــت: 
وُســبل  األشــخاص  هــؤالء  عــى حيــاة  هــدم  عمليــات 
عيشهم، فقد ترقى هذه التدابري إىل مرتبة انتهاكات 
حقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا اإلخــاء القــرسي وتعريــض 
مــا يشــكل مخالفــة  القــرسي،  الرحيــل  النــاس لخطــر 

جسيمة التفاقية جنيف الرابعة".
ويف هذا الصدد قالت هيي: إنه "ينبغي أن تتوقف 
مــن  وغريهــا  العســكرية،  واألنشــطة  الهــدم  عمليــات 
وأن  يّطــا،  َمســافر  يف  املتزايــدة  القرسيــة  التدابــري 

ُيسمح لسكانها بالبقاء يف منازلهم يف أمان وكرامة".
وأضافت هيي: "يقف مجتمع العمل اإلنساين عى 
أهبــة االســتعداد لتقديــم املســاعدة لســكان َمســافر 
يّطــا. ولكــن ينبغي للســلطات )اإلرسائيلية(، يف نهاية 
عليهــا  توجــب  التــي  بااللتزامــات  تفــي  أن  املطــاف، 

حامية السكان وفًقا للقانون الدويل".
الشــهر  قضــت  قــد  العليــا  االحتــال  وكانــت محكمــة 
املــايض بإخــاء مئــات الفلســطينيني مــن التجمعــات 

السكانية يف َمسافر يّطا وهدم منازلهم.
ويف حينــه انتقــد االتحــاد األورويب القــرار، وقــال يف 
ترصيح مكتوب: "ال ميكن اعتبار إنشاء منطقة إطاق 
الواقعــني  الســكان  لنقــل  حتميــًا  عســكريًا  ســببًا  نــار 

تحت االحتال".
مــن جهــة ثانيــة أدانــت األمــم املتحــدة جرميــة طعــن 
مواطــن فلســطيني عــى يــد مســتوطن إرسائيــي يف 

الضفة الغربية املحتلة.
لألمــم  العــام  األمــني  باســم  املتحــدث  نائــب  وقــال 
مبقــر  صحفــي  مؤمتــر  يف  حــق،  فرحــان  املتحــدة 
املنظمــة، أمــس: إن املنســق الخــاص لألمــم املتحدة 
جرميــة  أدان  وينســاند،  تــور  األوســط  الــرشق  يف 
لــه الفلســطيني عــي  الطعــن املميــت الــذي تعــرض 

حرب من قبل مستوطن إرسائيي قرب سلفيت.
وأفــاد حــق بــأن املنســق األممــي بعــث بأحــر التعــازي 
"يجــب  أنــه  مؤكــدا  الفلســطيني،  الشــهيد  لعائلــة 
إىل  وتقدميهــم  العنــف  أعــامل  مرتكبــي  محاســبة 

العدالة عى وجه الرسعة".
جيــش  حاميــة  تحــت  إرسائيــي  مســتوطن  ونفــذ 
االحتــال عمليــة طعــن بســكني ضد الشــاب حرب يف 
بلــدة إســكاكا إىل  أثنــاء دفاعــه عــن أرض عائلتــه يف 

الرشق من مدينة سلفيت.

النارصة/ فلسطني:
األســبوع  منــذ  األبيــض  البيــت  يحــاول 
املــايض إعــداد بلــورة خارطة طريق للتطبيع 
مــن  جــزء  يف  والســعودية،  )إرسائيــل(  بــني 
جــو  األمريــي  الرئيــس  لزيــارة  التحضــريات 
بايــدن إىل منطقــة الــرشق األوســط منتصــف 

متوز/يوليو القادم.
عــن  أمــس،  العــري،  "والــا"  موقــع  ونقــل 
مصطلــح  إن  قولهــم  أمريكيــني  مســؤولني 
األســبوع  ُطــرح  للتطبيــع"  طريــق  "خارطــة 

النارصة -غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد عضو املكتب السيايس لحركة "أبناء 
البلــد" داخــل األرايض املحتلة قدري أبو 
واصــل، أن حكومــة االحتــال اإلرسائيــي 
تنفــذ عــر مراحــل متعــددة مــرشوع قانون 
)برافــر( الــذي أقــره الكنيســت اإلرسائيــي 

يوم 24 يونيو/حزيران 2013.
وقــال أبــو واصــل، يف مقابلــة مــع صحيفــة 
االحتــال  ســلطات  إن  "فلســطني": 
أكــر مــن  تنفــذ حاليــا مخططــات ضخمــة 
"برافر" الذي كان مبوجبه ســيتم اســتياء 
ســلطات االحتــال عــى 800 ألــف دونــم 

من أرايض النقب.
تعمــل  االحتــال  ســلطات  أن  وأوضــح 

اجتــامع حــره مســؤولون  املــايض، خــال 
كبــار يف البيــت األبيــض دعي إليه خراء من 

معاهد أبحاث يف واشنطن.
توقيــع  يتــم  "لــن  أنــه  املســؤولون  وأوضــح 
بايــدن  زيــارة  خــال  الصــدد  بهــذا  اتفاقيــة 
للمنطقة، لكنهم مســتمرون يف العمل بهذا 
االتجاه"، الفتني إىل أن الرئيس بايدن ينوي 
)تــل  يف  محادثاتــه  خــال  املوضــوع  طــرح 

أبيب( والرياض.
وقــال "والــا" إن الواليــات املتحــدة تعتقــد 

حاليــا عــى بنــاء مســتوطنات جديــدة يف 
املوجــودة  األرايض  ومصــادرة  النقــب، 
بالقــرب مــن البلــدات الفلســطينية داخــل 

أرايض 48.
االحتــال  ســلطات  تعمــد  إىل  وأشــار 
والبلــدات  للقــرى  الخدمــات  تهميــش 
الفلســطينية يف الداخــل املحتــل وعــدم 
عــن  لســكانها فضــا  تقديــم أي خدمــات 
البلــدات،  عــى جميــع  الســيطرة  محاولــة 
للوجــود  جــدا  خطــري  "تهديــد  وهــو 

الفلسطيني".
يــزال  ال  التهديــد اإلرسائيــي  أن  وأضــاف 
حتى اآلن قامئا رغم مرور 9 سنوات عى 
مخطط "برافر"، مشــيدا يف الوقت ذاته، 

بــني  بالتطبيــع  الخاصــة  الطريــق  خارطــة  أن 
وقًتــا،  ستســتغرق  و)إرسائيــل(  الســعودية 

وستكون جزءا من موعد طويل األمد.
بــن  محمــد  الســعودي  العهــد  ويل  وكان 
)إرسائيــل(  تــرى  "ال  بــاده  إن  قــال  ســلامن، 
لهــا  محتمــل  حليــف  إمنــا  معاديــة،  دولــًة 

العديد من املصالح املشركة".
وأشــار "والــا" إىل أن األزمــة السياســية يف 
قــد  جديــدة،  انتخابــات  وإجــراء  )إرسائيــل( 
أخــرى  ودواًل  الســعوديني  حســابات  يغــري 

بحالــة الوعــي الكبــرية من قبل فلســطينيي 
الداخــل للمخططــات اإلرسائيليــة الراميــة 

إىل تهجري أصحاب األرايض األصليني.
الداخــل  فلســطينيي  أن  إىل  وأشــار 
يتصــدون بــني الحــني واآلخــر ملخططــات 
عــى  الســيطرة  ومحــاوالت  االســتيطان 

أراضيهم وهدم منازلهم. 
الحفــاظ  رضورة  عــى  واصــل  أبــو  وشــدد 
التاريخيــة  فلســطني  مــن  تبقــى  مــا  عــى 
خاصة أرايض النقب التي تشــكل 60 % 
من مساحتها، وعدم السامح بالتجمعات 
املخططــات  متريــر  أو  االســتيطانية 

اإلرسائيلية.
وتابع: الرصاع حاليا عى الوجود واملكان 

التطبيــع  إجــراءات  حيــث  مــن  املنطقــة  يف 
الفــوري، إذ ترغــب هــذه الــدول يف االنتظــار 
لرى تركيبة الحكومة اإلرسائيلية التي سيتم 

تشكيلها يف )تل أبيب( بعد االنتخابات.
ومــن املقــرر أن يــزور بايــدن الــرشق األوســط 
التــزام  لتعزيــز  املقبــل  13 متوز/يوليــو  يف 
الواليــات املتحــدة الصــارم بأمــن )إرسائيــل( 
وازدهارهــا واندماجهــا املتزايد يف املنطقة 
البيــت  باســم  املتحدثــة  بحســب  العربيــة، 

األبيض.

الفلسطيني، بدءا من تغيري أسامء املدن 
التاريخيــة ومحاولــة  الفلســطينية  والقــرى 

تحويلها إىل ذات أغلبية يهودية.
طرحتهــا  التــي  الحلــول  جميــع  أن  وأكــد 
مفاوضــات التســوية، "أثبــت أنــه ال وجــود 

لها".
نرشهــا  التــي  باملــررات  يتعلــق  وفيــام 
يف  املوحــدة  العربيــة  القامئــة  رئيــس 
دعــم  بهــدف  عبــاس،  منصــور  الكنيســت 
أكــد  الســابقة،  بينيــت  نفتــايل  حكومــة 
حركــة  يف  الســيايس  املكتــب  عضــو 
"أبنــاء البلــد" أن أهــايل القــرى والبلــدات 
أي يشء  عــى  الفلســطينية مل يحصلــوا 

من تحالف "عباس – بينيت".

أدانت جريمة طعن مستوطن لشاب فلسطيين

األمم المتحدة: الفلسطينيون يف 
َمسافر يّطا معرضون لخطر التهجري

"خارطة طريق" أمريكية للتطبيع بني )إرسائيل( والسعودية

تحالف "عباس – بينيت" لم يخدمها

أبو واصل لـ"فلسطني": التهديد اإلرسائييل بحق 
البلدات والقرى الفلسطينية ال يزال قائًما

تحذيــــرات مـــــن تداعيــــات حفريـــات االحتـــالل 
فــي األقصــى ودعــوات لتحــرك عاجــل لحمايتـه

أعمال حفريات بالقرب من باحات المسجد األقصى المبارك     )فلسطين(
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هنية ووفد حماس يلتقون نرص هللا و"الجماعة اإلسالمية" 
لبحــــث تطــــورات القضيـــــة الفلسطينيــــــة

بريوت/ فلسطني:
الســيايس  املكتــب  رئيــس  التقــى 
حــاس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
قيــادة  مــن  ووفــد  هنيــة  إســاعيل 
الحركة أمس باألمني العام لحزب الله 
حسن نرص الله يف العاصمة اللبنانية 
بريوت، واستعرضوا تطورات القضية 
يف  يجــري  مــا  خاصــة  الفلســطينية 
القــدس واملســجد األقــى والضفــة 
الغربيــة وقطــاع غزة، وأوضاع الشــعب 
والخــارج،  الداخــل  يف  الفلســطيني 

خاصة يف لبنان الشقيق.
وضــم الوفــد إىل جانــب هنيــة، نائــب 
رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، 
د.  الســيايس  املكتــب  وعضــوي 
مــوىس أبــو مــرزوق، ود. خليل الحية، 
وممثل الحركة يف لبنان د.أحمد عبد 

الهادي.

التطــورات  املجتمعــون  وناقــش 
السياســية يف املنطقــة وانعكاســاتها 
عىل القضية الفلســطينية، واملخاطر 
عــىل  التطبيــع  مســار  عــىل  املرتتبــة 
فلســطني واملنطقــة برمتهــا يف إطــار 
إىل  اإلرسائيــي  االحتــال  ســعي 
املنطقــة  عــىل  الســيطرة  تحقيــق 
وخلــق  بوســائل مختلفــة،  ومقدراتهــا 
رصاعات داخلية بني مكونات األمة.

برنامــج  تطويــر  أهميــة  وأكــدوا 
الخيــار  باعتبــاره  املقاومــة  ومحــور 
الحقــوق  الســتعادة  اإلســرتاتيجي 
األمــة  مقــدرات  وحايــة  الوطنيــة 
االحتــال  ســلوك  مــن  وشــعوبها 
الــذي يســعى إىل نهبهــا، إضافــة إىل 
األرايض  باحتالــه  الكــرى  جرميتــه 

الفلسطينية والعربية.
كــا التقــى هنيــة ووفــد قيــادة الحركــة 

حمــدان،  وأســامة  والحيــة،  العــاروري 
وطاهر النونو، وعبد الهادي.

الجاعــة  مبواقــف  هنيــة  وأشــاد 
مــع  والــرصاع  فلســطني  قضيــة  تجــاه 

القبلتــني ومــرى رســول  أوىل  عــىل 
اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم والقضيــة 
الفلســطينية برمتهــا، وكذلــك الرفــض 
املشــرتك ملســار التطبيع واملشاريع 

اإلرسائيلية الخرتاق املنطقة.
وتطرق إىل واقع الشعب الفلسطيني 
خاصــة  وجــوده،  أماكــن  مختلــف  يف 
املخيــات،  يف  الصعبــة  الظــروف 
والعمــل مــن أجــل تحســني أوضاعهــم 
حــق  تحقيــق  إىل  وصــواًل  وحياتهــم 

العودة.
وهنأ هنية الجاعة اإلســامية ولبنان 
بإنجــاز االســتحقاق االنتخــايب ونجــاح 
مرشــحني للجاعــة عــىل قوامئهــا يف 
االنتخابــات، مؤكــًدا التضامــن الكامل 
مــع لبنــان الدولة واملقاومة والشــعب 
والقوى أمام محاوالت االحتال نهب 
ثرواته، مشــددا "ال حق لاحتال يف 

األمــني العــام الجاعــة اإلســامية يف 
مــن  وعــدد  األيــويب  د.عــزام  بــريوت 

قياداتها املركزية.
هنيــة،  جانــب  إىل  الوفــد  وضــم 

) أ ف ب ( جانب من اللقاء   
القضايــا  إىل  مشــرًيا  االحتــال، 
املشــرتكة التــي يجــري بحثهــا، خاصــة 
واألقــى،  بالقــدس  املتعلقــة 
ومحــاوالت فــرض "الســيادة الدينيــة" 

مــن  جــزء  أي  أو  لبنــان  أو  فلســطني 
الحقوق الدينية".

من جانبه، رحب األيويب بزيارة رئيس 
مشــيًدا  لــه،  املرافــق  والوفــد  الحركــة 
الشــعبني  بــني  الثنائيــة  بالعاقــة 
مــع  والعاقــة  واللبنــاين  الفلســطيني 

حركة حاس.
جانــب  إىل  الوقــوف  األيــويب  وأكــد 
أن  إىل  الوطنيــة  وقضيتهــا  فلســطني 
والقــدس  فلســطني  بتحريــر  تنتهــي 
إىل  مشــريا  األقــى،  واملســجد 
خطــورة املرحلــة الراهنــة التــي يحــاول 
الــدول  دائــرة  توســيع  االحتــال  فيهــا 
محاوالتــه  وكذلــك  معــه،  املطبعــة 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشــار إىل النقــاش الجــاري مــع قيــادة 
بأوضــاع  يتعلــق  فيــا  حــاس  حركــة 

الاجئني يف املخيات وحقوقهم.

د شكاًل  "برافر".. مخطط إرسائييل مجمَّ
وأعمال استيطانية مستمرة

 ولعل أبرز تلك املخططات اإلرسائيلية، هو 
مــروع "برافر-بيغــن" الــذي أقــره الكنيســت 
يونيــو/   24 يف  )الرملــان(  اإلرسائيــي 
حزيران 2013، بناء عىل توصية من "إيهود 
برافــر" وزيــر التخطيــط يف حكومــة االحتــال 

آنذاك.
ويقــى املــروع بتهجــري ســكان العــرات 
النقــب  عمــق  يف  الفلســطينية  القــرى  مــن 
إىل  وضمهــم  املحتلــة  فلســطني  جنــوب 

يسمى "بلدّيات الرتكيز".
ومبوجبــه تضــع ســلطات االحتــال ســيطرتها 
عــىل أكــر مــن 800 ألــف دونــم مــن أرايض 
النقب، وتهجري أكر من 40 ألف فلسطيني 
مــن بــدو النقــب، إضافــة لتدمريهــم أكــر من 
مثانيــة وثاثــني قريــة غــري معــرتف فيهــا مــن 

قبل حكومة االحتال.
اإلرسائيــي  املخطــط  مراقبــون  ووصــف 
وعمــت  الفلســطينية"،  للنكبــة  "تكــرار  بأنــه 

بلــدة  الغاضبــة  الفلســطينية  املظاهــرات 
مــروًرا  "حيفــا"  إىل  النقــب  يف  "حــورة" 
مبدينة "يافا" وبلدات املثلث يف "الطرية" 
عــارة"  و"وادى  و"قلنســوة"  و"الطيبــة" 
وغريهــا، األمــر الــذي دفع ســلطات االحتال 
يف  املــروع  هــذا  تنفيــذ  عــن  للرتاجــع 

ديسمر عام 2013م.
الغاضبــة  مظاهراتهــم  يف  األهــايل  وهتــف 
بشــعارات موحــدة منهــا: "املخطــط مــا مبــر 

وإحنا شعب لحمة مر".
مخططات مستمرة

االســتيطان  شــؤون  يف  املختــص  وبحســب 
)إرسائيــل(  مخططــات  فــإن  دراغمــة  عــارف 
االســتيطانية مستمرة بهدف محارصة سكان 
لصالــح  عليهــم  الخنــاق  وتضييــق  النقــب 
حســاب  عــىل  اليهوديــة  "البلــدات  توســيع 

البلدات الفلسطينية".
لصحيفــة  حديثــه  يف  دراغمــة  وعــدد 

إرسائيليــة  انتهــاكات  سلســلة  "فلســطني" 
منهــا:  الداخــل،  فلســطينيي  بحــق  مســتمرة 
والغرامــات  واالعتقــاالت  املنــازل  هــدم 
وعــدم تزويــد أحيائهــم بامليــاه والكهرباء إىل 
جانب الزحف االستيطاين عر إعان بعض 
ومنــع  مغلقــة"  عســكرية  "مناطــق  األرايض 

الرعي قربها.
تعزيــز صمــود  عــىل رضورة  دراغمــة  وشــدد 
التوعيــة  ورفــع  املحتــل  الداخــل  أهــايل 
بينهــا باملخاطــر الناجمــة عــن املخططــات 

اإلرسائيلية.
ثالثة مشاريع

ووفًقــا للمختــص يف شــؤون االســتيطان عبد 
االحتــال  ســلطات  فــإن  حنتــش،  الهــادي 
اســتيطانية،  مشــاريع  ثاثــة  لتنفيــذ  ســعت 
لتهويــد  كينــج"  ")إرسائيــل(  مــروع  أولهــا: 
والثــاين:  ســكانه،  عــدد  وتخفيــض  الجليــل 
النقــب،  أرايض  لســلب  "برافــر"  مــروع 

والثالث: يف الضفة الغربية بهدف السيطرة 
عليها تحت مسميات ومراحل متعددة.

لصحيفــة  حديثــه  يف  حنتــش  وأشــار 
تحــاول  "برافــر"  منــذ  أنــه  إىل  "فلســطني" 
"القــرى  لســلب  االحتــال جاهــدة  ســلطات 
العربية" وتهجري سكانها من صحراء النقب، 
وتجميعهم عىل أقل مســاحة من األرض من 

أجل سهولة السيطرة عليهم.
واملعيشــية  اإلنســانية  األوضــاع  ووصــف 
جــراء  مــن  بـ"املأســاوية"  النقــب  ألهــايل 
محاوالت االحتال املستمرة لتهجريهم من 

أراضيهم.
ورغــم إســقاط مــروع القانــون، فإّن الســعي 
االســتعارّي اإلرسائيــيّ مــا زال عــىل نهجه، 
الحــني  بــني  االحتــال  حكومــة  تحــاول  إذ 
واآلخر تنفيذ مخططاتها يف النقب املحتل 
بتهجــري  األكــر  هدفهــا  لتحقيــق  متهيــدا 

أصحاب األرض.

ق عىل إقامة  االحتالل ُيصدِّ
"مستوطنة صناعية جديدة" عىل 

أرايض سلفيت وقلقيلية
بيت لحم/ فلسطني:

ســلطات  إن  "أريــج"  التطبيقيــة  األبحــاث  معهــد  قــال 
مخطــط  عــىل  مؤخــرا  صّدقــت  اإلرسائيــي  االحتــال 
استيطاين جديد يستهدف األرايض الفلسطينية يف 
محافظتــي ســلفيت وقلقيليــة شــايل الضفــة الغربيــة 
املحتلة من أجل إقامة "مستوطنة صناعية جديدة".
وأشــار معهــد أريــج يف تقريــر أمــس، إىل أن املخطــط 
االســتيطاين الجديد يقيض مبصادرة 320 دومنا من 
األرايض التابعــة لــكل مــن اماتني يف محافظة قلقيلية 
2 يف املواقــع  رقــم  الحــوض  174 دومنــا، يف  بواقــع 
املعروفــة باســم جبــل أبــو الســويد، وديــر أبــو قطيــش 

وخلة الفهيت وزرع أبو كرش.
دومنــا،   156 مبصــادرة  يقــيض  القــرار  أن  وأوضــح 
يف  اســتيا  ديــر  بلــدة  يف  و4   3 رقــم  الحوضــني  يف 
محافظة سلفيت، وتحديدا يف منطقتي )عقبة جردا 

واملسحيل(.
املســتهدفة  الفلســطينية  األرايض  أن  إىل  وأشــار 
مســتوطنة  تتوســط  الجديــد  االســتيطاين  باملخطــط 
عــام  يف  إنشــاؤها  تــم  )التــي  العمرانيــة  "عانوئيــل" 
تــم  التــي  لهــا  التابعــة  الصناعيــة  واملنطقــة   )1981

إنشاؤها يف عام 1985.
وتظهر الخرائط، حسب التقرير، التي نرتها سلطات 

االحتال عام 2007 بشكل واضح مسار جدار العزل 
العنــرصي يف املنطقــة حيــث يهــدد مبصــادرة وعــزل 

آالف الدومنات من األرايض الفلسطينية.
الفلســطينية  األرايض  أن  "أريــج"  تقريــر  أظهــر  كــا 
دولــة  تصنفــه  مــا  ضمــن  تقــع  باملخطــط  املســتهدفة 
التابعــة  املســتوطنات"  "نفــوذ  مناطــق  االحتــال 
ملستوطنة "عانوئيل" اإلرسائيلية، التي تبلغ 3392 
دومنــا، منهــا املســتوطنة العمرانيــة القامئــة واملنطقــة 
ومســاحات  منهــا  الرقــي  الشــال  إىل  الصناعيــة 
واملنطقــة  املســتوطنة  تتوســط  وشاســعة  مفتوحــة 
الصناعيــة القامئــة، التــي مــن شــأنها أن تكــون مناطــق 

توسعية مستقبلية للمستوطنة وما يتبعها.
وأشار التقرير إىل أن سلطات االحتال تخطط إلقامة 
مســتوطنات صناعيــة أخــرى يف جميــع أرجــاء الضفــة 
الغربيــة املحتلــة مــن خــال أوامــر عســكرية أصدرتهــا 
يف أعــوام ســابقة لكــن مل تتــم املصادقــة عليها نهائيا، 
باملصادقــة  تدريجيــا  االحتــال  ســلطات  تقــوم  بــل 
عليها والبدء يف تنفيذها، حيث تشمل هذه األوامر 
مبجمــل  جديــدة  إرسائيليــة  صناعيــة  مســتوطنة   35
مساحة 25,073 دومنا لتضاف لقامئة املستوطنات 
الصناعية القامئة يف الضفة الغربية املحتلة والبالغة 

23 مستوطنة )عىل ما مساحته 19381 دومنا(.

الناصرة-غزة/ جمال غيث:
ال تختلــف مخططات االحتالل اإلســرائيلي بحق القرى الفلســطينية داخــل األراضي المحتلة 
عام 48، ســوى اختالف مســمياتها، لكن الهدف األساسي من ورائها هو تهجير فلسطينيي 

الداخل المحتل عن أراضيهم.

8 سنوات على إعادة اعتقالهم
دعوات متواصلة لإلفراج عن 

محرري "وفاء األحرار"
رام الله/ فلسطني:

محــرري  عــن  باإلفــراج  للمطالبــة  والحمــات  الدعــوات  تتواصــل 
صفقة "وفاء األحرار" من سجون االحتال اإلرسائيي، بالتزامن 

مع مرور مثانية أعوام عىل إعادة اعتقالهم.
وينظم أهايل األرسى املعاد اعتقالهم من محرري صفقة "وفاء 
األحرار" وقفات احتجاجية للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم املعاد 

اعتقالهم تعسًفا منذ 8 سنوات.
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
حــاس حســام بــدران رضورة إســناد ودعــم أرسى صفقــة "وفــاء 

األحرار" املعاد اعتقالهم يف كل خطوة يقومون بها.
عائــات  جهــود  إســناد  إىل  دعــا  زعاريــر  باســم  النائــب  وكان 
أرسى "وفــاء األحــرار" رســميا وشــعبيا، معتــرا إعــادة االحتــال 
اعتقــال محــرري صفقــة "وفاء األحرار" دليا دامغا عىل ســاديته 

وإجرامه.
وال  األرسى،  عــن  يدافــع  وحــده  شــعبنا  أن  إىل  زعاريــر  وأشــار 
الوقفــات  عــر  األرسى  عــن  باإلفــراج  املطالبــة  يف  جهــًدا  يألــو 
واالعتصامات، واســتغال الفضاء اإللكرتوين لفضح مارســات 

االحتال.
وشــدد القيادي يف حركة حاس الشــيخ مصطفى أبو عرة عىل 

أن املقاومة ستبقى وفية لألرسى حتى تحريرهم.
اعتقالهــم  االحتــال  أعــاد  الذيــن  عــرة رســالة األرسى  أبــو  ونقــل 

بقولــه: "يحدونــا األمــل مــرة أخــرى بأنــه لــن يطــول غيــاب األرسى 
مــن  الحريــة  يتنفســون  ســيعودون  بــل  الســجون،  غياهــب  يف 
لــألرسى  الداعمــة  والفعاليــات  الوقفــات  أن  جديــد"، الفتــا إىل 
هــي اإلشــارات والبدايــات، ولــدى املقاومــة وشــعبنا مــا يضمــن 

حريتهم.
وتوافق هذه األيام الذكرى السنوية الثامنة عىل إعادة االحتال 
اعتقال نحو 70 أسريا من محرري صفقة "وفاء األحرار"، حيث 
جددت يف وقت الحق األحكام السابقة لـ50 منهم، وغالبيتهم 

بالسجن املؤبد باإلضافة إىل سنوات.
وصفقة "وفاء األحرار" أنجزتها كتائب القسام الجناح العسكري 
جلعــاد  اإلرسائيــي  الجنــدي  أرس  فــك  مقابــل  حــاس  لحركــة 

شاليط عام 2011.
ونجحت املقاومة يف تحرير قرابة 1027 أسريا مقابل الجندي 
شــاليط الــذي متكنــت مــن االحتفاظ به 5 ســنوات رغم عمليات 
البحث االستخباراتية والحروب التي شنها االحتال عىل قطاع 
غزة.  وهناك مطالبات متكررة باإلفراج عن محرري صفقة "وفاء 
رعــى  الــذي  املــرصي  للوســيط  مطالــب  ضمنهــا  مــن  األحــرار"، 

الصفقة.
وتشــرتط املقاومــة عــىل االحتــال اإلفــراج عــن جميــع محــرري 
تبــادل  صفقــة  إلبــرام  اعتقالهــم  املعــاد  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة 

جديدة مقابل الجنود األرسى يف غزة.

ا" جائر وظالم مؤسسة حقوقية: تصنيف ملفه "عماًل إرهابيًّ
االحتالل يعقد جلسة جديدة لمحاكمة 

األسري منارصة الثالثاء القادم
رام الله/ فلسطني:

قال نادي األسري إن محكمة االحتال ستعقد جلسة 
الثاثــاء  منــارصة  أحمــد  لألســري  جديــدة  محاكمــة 

القادم.
ونقل النادي يف بيان له عن املحامي خالد زبارقة أن 
الجلســة ُعينــت بنــاء عــىل الطلــب املســتعجل الــذي 
الفــوري  اإلفــراج  فيــه  الدفــاع وطلــب  بــه طاقــم  تقــدم 
عنــه، وذلــك يف ضــوء نقلــه إىل ســجن "الرملة" نتيجة 

خطورة وضعه الصحي والنفيس.
للمؤسســة  التنفيــذي  املديــر  قــال  آخــر  جانــب  مــن 
الدوليــة للتضامــن مــع األرسى "تضامــن" خالــد فهــد: 
قضيــة  بتصنيــف  املعنيــة  االحتــال  لجنــة  "قــرار  إن 
األســري أحمــد منــارصة، "عمــًا إرهابًيــا"، جائر وظامل، 

بل هو اإلرهاب بعينه".
وأوضح فهد يف ترصيح مكتوب أن "االحتال يحاول 
القــرار إيجــاد غطــاء ورشعيــة لظلمــه  مــن خــال هــذا 

وانتهاكه، وهضمه الدائم لحقوق أرسانا األبطال".
السياســة  هــذه  يف  االحتــال  "مــيّض  أن  واعتــر 
االنتقامية واإلجرامية بحق أرسانا سيحول قاع األرس 

إىل براكني غضب يف وجه االحتال".
ودعا فهد "كل من يعنيه أمر أرسانا إىل التحرك بكل 

الوسائل املتاحة لنرصتهم ورفع الظلم عنهم".
بــر الســبع، أول مــن  وأبطلــت محكمــة االحتــال يف 
منــارصة،  األســري  قضيــة  يف  الثلــث"  "لجنــة  أمــس، 

زاعمة أن قضيته تحمل صفة "ملف اإلرهاب".
قــد أجــرى  ُيشــار إىل أن املحامــي خالــد زبارقــة كان 
زيارة لألسري منارصة، مؤخًرا، ونقل أن األخري "وصل 
إىل حالــة خطــرية وغــري مســبوقة، حيــث كانت هناك 
آثــار  عليــه  وكان  معــه،  التواصــل  يف  كبــرية  صعوبــة 

واضحة تؤكد أن املخاطر عىل مصريه تتصاعد".
ويعاين منارصة )20 عاًما( الذي اعتقل عام 2015، 
حينــا كان بعمــر )13 عاًمــا(، اضطرابات نفســية، من 
ســنوات  خــال  الجســدي،  والتعذيــب  العــزل  جــراء 
اعتقاله الســبع، إضافة إىل ورم دموي يف الجمجمة، 
نتيجة اعتداء قوات االحتال عليه يف أثناء اعتقاله، 
ما ُيســّبب له صداًعا وآالًما شــديدة، بحســب تقارير 

حقوقية.
أكتوبــر/  يف  منــارصة  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
"بســغات  مســتوطنة  يف   2015 عــام  األول  تريــن 
إطــاق  بعــد  املحتلــة،  القــدس  شــايل  زئيــف"، 
الرصاص عليه وابن عمه الشهيد حسن منارصة )13 

عاًما(، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

اكتشاف إصابة 4 
أرسى بالرسطان

رام الله/ فلسطني:
كشفت هيئة شؤون األرسى واملحررين إصابة 4 أرسى 
جدد بالرطان أو كتل رسطانية داخل سجون االحتال 

اإلرسائيي.
اللــه  بــرام  عقــد  صحفــي  مؤمتــر  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
عــدد األرسى  أن  أمــس  الغربيــة املحتلــة  الضفــة  وســط 
املصابــني بالرطــان ارتفــع إىل 27 أســريا بعــد الكشــف 

عن 4 حاالت جديدة.
وبينــت أن العــاج حاليــا داخــل الســجون شــبه معــدوم، 
يطالــب  مــروع  "الكنيســت"  يف  طــرح  االحتــال  وأن 
بعــاج األرسى عــىل حســابهم الخــاص، وهــذا مــا حصــل 
مع األسرية إرساء جعابيص التي تحتاج إلجراء عمليات 
إىل  األرسى  بــني  األمــراض  انتشــار  وأرجعــت  جراحيــة. 
لهــم،  جراحيــة  عمليــات  إجــراء  أو  العــاج  توفــري  عــدم 
كــا  األرس،  داخــل  ســنوات طويلــة  مكثــوا  ملــن  خاصــة 

حصل مع األسري املريض نارص أبو حميد.
واســتعرض معاناة األرسى من جراء تنكيل إدارة ســجون 
االحتــال بهــم، وتنقاتهــم واقتحــام غرفهــم وأقســامهم، 
والتفتيشــات املســتمرة اليوميــة فيهــا، وتخريــب املــواد 
الغذائية وتكسري مستلزماتهم وفرض مخالفات عليهم، 

واالعتداء بالرضب عليهم لحظة نقلهم.
ونبهت إىل أن سياسة العزل االنفرادي ازدادت، وأصبح 
العزل بالشهور والسنوات، ما أثر يف نفسيات األرسى.
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تبليغات رشعية
وســكان  الســبع  مــن  عقــل  أبــو  جمعــة  حميــد  محمــد  عليــه/  املدعــى  إىل   
بيــت حانــون ســابقا وحاليــا ســكان جمهوريــة مــر العربيــة ومجهــول محــل 
اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك إىل محكمــة رفــح الرشعية يــوم الخميس 
املوافــق 2022/7/28 الســاعة الثامنــة صباحــا، وذلــك للنظــر يف الدعــوى 
2021/1028 وموضوعهــا "نفقــة ولــد" واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك 

املدعيــة: إســام مبــارك ســامة أبــو حامــد مــن الســبع وســكان رفــح. وإن مل 
يجــِر بحقــك املقتــى  أو ترســل وكيــا عنــك  الوقــت املعــن  تحــر يف 

الرشعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول. 
وحرر يف 2022/6/22م.

قايض محكمة رفح الرشعية
الشيخ/ ماهر جميل اللحام

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

إعالن تسجيل مركبة
رقــم  هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان/  مــن  قاســم  صــاح  عــي  نجــوى  أنــا/  أعلــن 
3158702، موديــل/  )900846007( عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم/ 

 ،KLATA69YDXB442787 رقــم  شــايص  وتحمــل  دايهــو،  نــوع/   ،1999

واملســجلة ســابقًا باســم املواطــن/ عبــد الرحمــن رشــيد شــعت ويحمــل هويــة 
ســابقًا  املركبــة  اشــريت  إننــي  حيــث  متــويف،  وهــو   )412318792( رقــم/ 
وأرغــب بتســجيلها عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــراض 
عىل ذلك عليه أن يسجل اعراضه لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل 

واملواصات الفلسطينية، خال عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعان. 

إعالن للعموم
الهنــدي  محمــود  عزيــز  "رشكــة  أن  للعمــوم  للــرشكات  العامــة  اإلدارة  تعلــن 
ورشيكــه عاطــف الهنــدي" وميثلهــا الســيد/ عزيــز محمــود الهنــدي ووكيلــه 
رقــم  تحــت  تضامــن  كرشكــة  لدينــا  واملســجلة  مطــر  بشــر  أحمــد  املحامــي 
جديــد  فــرع  فتــح  بطلــب  تقدمــت  2013/9/10م  بتاريــخ   563480169

للرشكــة، وعنــوان الفــرع هــو : ) معســكر جباليــا - بجــوار بركة أبو راشــد- عامرة 
الكري - الطابق األول( 

تحريرا يف 23/ 06 /2022م. 
مراقب الرشكات املستشار/ يعقوب الغندور

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن السيد/ محمد حسن أحمد طبش قد تقدم لتسجيل املال 
غــر املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه تســجيا 
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترف أو املنفعة أو امللكية أو التعدي 
عىل حقوقه أن يتقدم باعراضه الخطي إىل دائرة التسوية بسلطة األرايض 

خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان.
عبســان   / طبــش  أحمــد  حســن  محمــد  التســجيل:  طالــب  وعنــوان  1.اســم 

الكبرة 
2. اسم املدينة أو القرية: القرارة 

3.اسم موقع االرض: القرارة – سمري السبع – الشيخ حمودة الرشقية.

4. رقــم القســيمة: 61 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(  رقــم القطعــة: 11 

"مالية " )حسب ادعاء املواطن(
املساحة: 9617 م2  الحصة: كاما  نوع األرض: مري

-5 الحدود مبوجب املخطط
الرشقي: يحيى عي عبد الله السمري 

الغريب: شارع ترايب ومن ثم ارض السيد يحيى عي عبد الله السمري + مسجد اإلصاح 
الشاميل: فريدة إبراهيم عيد أبو جامع ، 

الجنويب: كامل يونس مهنا + رأفت حسن مهنا 
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: واملســجلة باســمه لــدى اإلدارة العامــة 

لريبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 594 / 2019

يف الطلب رقم 1445 / 2022
املســتدعية : حيــاة مســعود شــعبان وادي - مــن ســكان غــزة - الــدرج - بجــوار 
مســجد خالــد - هويــة رقــم )917575748( وكيلــه املحامــي : ايــاد محمــد 

حسان - غزة - جوال رقم )0592290500( املستدعى ضدهم.
 1. روان زياد مسعود الناجي - من سكان غزة - شارع النر - بجوار عيادة مهدي - 

يسكن يف منزل رشكة صيانة الكهرباء ) مجهول محل اإلقامة حاليا / خارج الباد (.
2. رندة زياد مسعود الناجي - من سكان غزة - شارع النر - بجوار عيادة مهدي - 

يسكن يف منزل رشكة صيانة الكهرباء ) مجهولة محل اإلقامة حاليا / خارج الباد (.
 3. ريم زياد مسعود الناجي - من سكان غزة - شارع النر - بجوار عيادة مهدي - 

يسكن يف منزل رشكة صيانة الكهرباء) مجهولة محل اإلقامة حاليا / خارج الباد (.
 4. دينا زياد مسعود الناجي - من سكان غزة - شارع النر - بجوار عيادة مهدي - 

يسكن يف منزل رشكة صيانة الكهرباء ) مجهولة محل اإلقامة حاليا / خارج الباد (.
نوع الدعوى : مطالبة مببلغ تعويض. 

قيمة الدعوى : 15000 دينار أردين )خمسة عرش ألف دينار أردين (.
)) مذكرة حضور بالنرش املستبدل ((

يف القضية رقم 594 / 2019
يف الطلب رقم 1445 / 2022

القضيــة  أقامــت  قــد  املذكــورة  املســتدعية  أن  مبــا  ضدهــم  املســتدعى  إىل 
املرقومــة أعــاه حســب مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا ونظــرا ألنكــم مجهولــو محــل 
اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة البدايــة بغــزة يف نظــر هــذه القضيــة وعمــا 
باملادة 20 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبنــاء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمة البداية يف الطلــب رقم )2022/1445( 
النــرش املســتبدل وذلــك حســب األصــول.  بتبليغكــم عــن طريــق  لنــا  بالســامح 
املوافــق  )الثاثــاء(  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــروا  أن  عليكــم  يقتــي  لذلــك 
)2022/07/05( الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليكــم إيــداع جوابكــم 

التحريــري خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكن معلومــا لديكم أنكم 
إذا تخلفتم عن ذلك فسينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين.

حرر يف 2022/6/23
 رئيس قلم محكمة البداية بغزة 
األستاذ : عامر قنديل

بالقتل والتعذيب.. السلطة تغلـق الحساب مع المعـارضيـن 

األوىل  الســنوية  الذكــرى  حلــول  وغــداة 
بنــات  نــزار  الســيايس  الناشــط  الغتيــال 
التابعــة  العســكرية"  "املحكمــة  أفرجــت 
األربعــة  املتهمــن  عــن  بكفالــة  للســلطة 

عرشة يف قضية اغتياله.
وال تستغرب جيهان رسور زوجة املغدور 
"املحكمــة  إن  وقالــت:  القــرار،  بنــات 
الفطــر  عيــد  يــوم  املتهمــن  عــن  أفرجــت 
وجعلتهــم يحتفلــون بــه مــع أبنائهــم، بينــام 
ذهبــت أنــا وأبنــايئ الســتقبال العيــد عــىل 

قرب نزار".
يونيــو/   24 يف  بنــات  الناشــط  اغتيــال 
الجرائــم  أكــر  مــن  كان   ،2021 حزيــران 
دمويــًة حينــام اقتحــم أفــراد عنــارص األمــن 
وقامــوا  فيــه  يتواجــد  كان  الــذي  املنــزل 
وأعقــاب  حديديــة  بعتــات  بربــه 
املسدســات وســحله وتفريــغ غــاز الفلفل 
يف فمه، ما أدى ملقتله، ورغم وضوح كل 
األدلــة التــي جمعتهــا العائــات مــن وثائــق 
وفيديوهــات تؤكد تــورط هؤالء املتهمن 
مــن مكتــب  التــي صــدر قرارهــا  بالجرميــة 
وقيــادات  عبــاس  الســلطة محمــود  رئيــس 
القضــاء  أن  إال  عليــا،  وسياســية  أمنيــة 
العســكري ال زال مياطــل يف القضيــة منــذ 

عام، وفق مراقبن.
"اعتداء ضد مجهول!"

تقــول زوجــة بنــات لصحيفــة "فلســطن": 
علينــا  النــار  بإطــاق  قامــوا  اغتيالــه  "قبــل 
وكنــت أتواجــد مــع أطفــايل، لكــن الســلطة 
وكان  مجهــول"،  "ضــد  االعتــداء  قيــد 
هنــاك  كان  ولــو  نــزار،  الغتيــال  متهيــًدا 

عدالــة لحدثــت إجــراءات، لكنهــم ماطلوا، 
وال  للرشطــة  تذهبــوا  ال  نــزار:  قــال  وكــام 
قضــاء  يوجــد  ال  ألنــه  رشعيــن  ألطبــاء 
مــن  أكــر  ميــِض  ومل  عادلــة،  ومحاكمــة 

شهرين حتى جرى اغتياله".
بالنســبة  نــزار  قضيــة  إنصــاف  عــدم 
مســتغرب  وغــر  طبيعــي  يشء  لزوجتــه، 
االغتيــال  أن  دليــل  ولكنــه  الســلطة،  مــن 
مشــرة،  صدفــة،  محــض  وليــس  ســيايس 
إىل أن الســلطة حاولت بشــتى الطرق حل 
القانــون،  عــن  وبعيــًدا  عشــائرًيا  القضيــة 
لكــن العائلــة رفضــت "ألن قضيــة نــزار لــكل 
الشــعب الفلســطيني الــذي نــزل للشــوارع 
لــكل  ديــة  دفــع  يســتطيعون  فهــل  ألجلــه، 

الشعب!؟" تتساءل زوجته.
كل  رسور،  تقــول  كــام  العائلــة،  جمعــت 
وفيديوهــات  ووثائــق  تصويــر  مــن  األدلــة 
تحــاول  الســلطة  ولكــن  االغتيــال،  لعمليــة 
زور،  شــهود  عــىل  باالعتــامد  املامطلــة 
القضيــة  تســويف  جلبهــم  مــن  الهــدف 
واالعتــامد عــىل مــرور الزمــن يك ينســاها 
نــزار،  الذكــرى األوىل لرحيــل  النــاس. يف 
صوتــه  زوجهــا  وأطفالهــا  جيهــان  تفتقــد 
الحــر، يف حــن مل يــزد عمــر طفلتــه ماريــا 
عن شــهرين واآلن تجاوزت العام، ويؤرقها 
فقــد  عــىل  الطفلــة  هــذه  ســتكرب  كيــف 
امتحانــات  قبــس  تخــوض  بينــام  والدهــا، 
كيــف  تعــرف  وال  العامــة،  الثانويــة 

سيفرحون دون والدهم.
سجل أسود

أحصت صحيفة "فلسطن" قتل السلطة 

بعــد أحــداث االنقســام حيــث اختطفــت 
وتعذيبهــم  حــامس  كــوادر  مــن  خمســة 
الربغــويث،  مجــد  وهــم  املــوت،  حتــى 
وكــامل  عمــرو،  وهيثــم  الحــاج،  ومحمــد 
وأغلقــت  وفــادي حامدنــة،  أبــو طعيمــة، 

ملفاتهم حتى اليوم.
يف 2016 قتــل أحمــد حــاوة "أبــو العــز" 
يف ســجن الجنيــد، وضيــاء عرايشــة يف 
ذاتــه،  بالعــام  بنابلــس  الوقــايئ  ســجن 
وبعد عام عر عىل جثة امُلدرسة نيفن 
عــواودة )36 عاًمــا( مقتولة أســفل البناية 
برزيــت  يف  تقطنهــا  التــي  الســكنية 
قتــل   2018 وعــام  اللــه،  رام  مبحافظــة 
أمــن  برصــاص  الدلحــي  أحمــد  الشــاب 
الــرزة،  إميــان  أمــا  نابلــس  رشق  الســلطة 
عائلتهــا  وجدتهــا  كيميائيــة،  مهندســة 

العيزريــة  يف  مــدين  بلبــاس  االمنيــة 
بالقدس املحتلة.

وتســبب عنارص القوة األمنية املشــركة 
الوقــايئ،  األمــن  تضــم  والتــي  بأريحــا 
قتــل  يف  بالضفــة  والرشطــة  والوطنــي، 
ديســمرب/  يف  اللــداوي  أمــر  الشــاب 
أحــد  يســمع  ومل   ،2021 أول  كانــون 
 35( رسور  رضــا  منــذر  الشــاب  مبقتــل 
اللــه،  رام  غــرب  نعلــن  بلــدة  مــن  عاًمــا( 
النــار عليــه  بعــد إطــاق األجهــزة األمنيــة 
أثنــاء   ،2022 شــباط  فربايــر/   24 يف 
محاولة طوي أيًضا ملف قتل املستشار 
القانــوين للامليــة العســكرية يف الضفــة 
يوليــو/ متــوز  مهنــا يف  املحتلــة عكرمــة 
ديــر  بلــدة  يف  منزلــه  داخــل   2021

يف  طولكــرم  محافظــة  شــامل  الغصــون 
الضفة الغربية. 

غياب المحاكمات
مدير مركز شــمس لحقوق اإلنســان، عمر 
محاكــامت  يوجــد  ال  أنــه  يؤكــد  رحــال، 
عادلــة، وبالعــادة تقــوم الســلطة بتشــكيل 
لجــان تحقيــق يف كل مــرة ترتكــب فيهــا 
أجهزتهــا األمنيــة جرائــم بحــق املعتقلــن 
التعذيــب،  بســبب  املــوت  إىل  تفــي 
هنــاك  يكــون  األحــوال  أحســن  ويف 
أو  نقــل  أو  املراكــز  أحــد  توقيــف ملديــر 
بعــدم ترقيــة، ويف معظــم الجرائــم مل يتم 
إعــان نتائــج التحقيــق ويجعــل امللفــات 
لصحيفــة  رحــال  وقــال  األدراج.  حبيســة 
تاريــخ  يف  يحصــل  مل  إنــه  "فلســطن"، 
أشــخاص  بتقديــم  قامــت  أن  الســلطة 

داخــل  التعذيــب  إثــر  يف  مواطًنــا   22

الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  ســجون 
 1994( بــن  مــا  الفــرة  يف  غــزة  وقطــاع 
القتــل  حــاالت  أوىل  كانــت   ،)-1999
التــي افتتحــت الســلطة ســجلها األســود 
بقتــل املواطــن فريــد جربــوع )28 ســنة(، 
حيث تويف يف أحد سجون املخابرات، 
املواطــن  قتــل  التســعينات  نهايــة  ويف 
مــن  ســنريا،  الشــيخ  محمــد  إبراهيــم 
طولكرم )65 عاًما(، عىل يد جهاز األمن 

الوقايئ.
ســنة  األقــى  انتفاضــة  انــدالع  وبعــد 
نهجهــا  يف  الســلطة  اســتمرت   ،2000

عاًمــا،   22 ومنــذ  املعارضــن،  قتــل  يف 
قتــل  جرميــة   28 الســلطة  ارتكبــت 
معظمها داخل سجونها، كان من أبرزها، 

مشــنوقة يف شــقتها مبدينــة البــرة نهايــة 
الشــاب  وقتــل  ذاتــه،  العــام  مــن  مــارس 
عامــا(   24( الجهالــن  حســن  عــودة 
برصاصــة يف الــرأس، أطلقها عنارص أمن 

السلطة بنفس العام.
2019 قتــل الشــاب محمــود   ويف عــام 
الحمــاوي )32 عامــا( يف ســجن األمــن 
آب/   12 ويف  بيتونيــا،  يف  الوقــايئ 
املعتقــل  تــويف   2020 أغســطس 
حــامدة  أبــو  ناجــي  أحمــد  الفلســطيني 
تعرضــه  جــراء  مــن  بـ"الزعبــور"  امُللّقــب 

للتعذيب بسجن أريحا.
يوليــو 2020، شــهد قتــل أمن رس حركة 
"فتــح" مبخيــم باطة يف املحافظة عامد 
قتــل  بشــهر  وقبلهــا  دويــكات،  الديــن 
الشــاب عــاء العمــوري عــىل يــد األجهــزة 

تتــم  الحلــول  ومعظــم  علنيــة،  ملحاكمــة 
بشــكل  وبعضهــا  القانــون  عــن  بعيــًدا 
تفاصيلهــا،  عــىل  التكتــم  يتــم  عشــائري 
وهذا ما يؤكده عدم محاكمة املجرمن 
لجــوء  وعــدم  العســكري  القضــاء  أمــام 
املواطنن للقضاء النظامي لرفع دعاوي 
قضائية ضد بعض السجون أو األجهزة.

هذه الجرائم تشر إىل انتهاك الحق يف 
الحيــاة وعــدم احــرام املعايــر الدوليــة، 
وعــدم احــرام القانــون وأن هناك تعذيًبا 
القــوة  واســتخدام  القتــل  إىل  يفــي 
واملوقوفــن  املعتقلــن  تجــاه  املفرطــة 
ويؤكــد  للوفــاة،  يــؤدي  الــذي  األمــر 
وال  األســايس  بالقانــون  االلتــزام  عــدم 

باالتفاقيات الدولية.
ويعد التعذيب وإيذاء وقتل األشخاص 
العقوبــات  قانــون  عليهــا  يعاقــب  جرائــم 
لنصــوص  وفًقــا  ويجرمهــا  الفلســطيني، 
األســايس  القانــون  وحظــر  مــواده، 
الفلســطيني التعذيــب، واعتــرب كل قــول 
اإلكــراه  أو  التعذيــب  نتيجــة  اعــراف  أو 

باطًا، وفق املادة )13(.
ونصت املادة رقم )5( لإلعان العاملي 
لحقوق اإلنسان، بأنه ال يعرض أي إنسان 
للتعذيــب وال للعقوبــات أو املعامــات 
القاســية أو الوحشــية، وحظــرت اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب التــي انضمــت اليهــا 
الســلطة، يف املــادة رقــم )2( التعذيب، 
ونصــت عــىل أن تتخــذ كل دولــة وطــرق 
إجــراءات ترشيعيــة أو إداريــة أو قضائيــة 

ملنع أعامل التعذيب.

عام عىل اغتيال نزار بنات.. الضفة تعيش عىل وقع قمع حرية الرأي والتعبري
غزة/ محمد أبو شحمة:

أمــن  أجهــزة  اغتيــال  عــىل  عــام  بعــد 
الســلطة املعــارض الســيايس البــارز 
الغربيــة  الضفــة  تعيــش  بنــات،  نــزار 
يف  مراحلهــا  أصعــب  املحتلــة، 
وقمــع  اإلنســان  حقــوق  تجــاوزات 
طالــت  التــي  والتعبــر،  الــرأي  حريــة 
وصحفيــن،  وسياســين،  نشــطاء، 
محرريــن،  وطلبــة جامعــات، وأرسى 

وغرهم.
عــىل  الســلطة  أجهــزة  واعتــدت 
والسياســية  املدنيــة  الحقــوق 
للمواطنــن، ومتثلــت أبــرز تجاوزاتها 
وتقييــد  الســيايس،  االعتقــال  يف 
حريــة الــرأي والتعبــر، ومنــع التجمــع 
الســلمي، وقمــع التحــركات النقابيــة، 
وحرمــان مــن إصدار جوازات الســفر، 

وفق ما وثقته مؤسسات حقوقية.

الســلطة خــال مشــاركتي يف حقــي 
بالتظاهــر، وعــريض عىل محكمة يف 
التقــايض  مــدة  إطالــة  مــع  اللــه،  رام 
أســتاذ  أننــي  باالعتبــار  األخــذ  وعــدم 

جامعة ولدي طلبة".
حقــوق  انتهــاكات  أن  عــىل  وشــدد 
اإلنســان مســتمرة يف الضفــة، وكان 
محاكمــة  اســتمرار  تجلياتهــا  أبــرز 
النشــطاء واألكادمييــن والحقوقيــن 
محاكمتهــم  وتأجيــل  والحراكيــن، 

ضمن الضغط عليهم.
صهيــب  الناشــط  أكــد  جانبــه،  مــن 
بعــد  الســلطة  أجهــزة  أن  زاهــدة، 
نــزار  الناشــط  اغتيالهــا  عــىل  عــام 
بنــات، ضاعفــت مــن انتهاكاتهــا ضد 

اعتقال وقمع
واملعتقــل  املحــرر  األســر 
الربوفيســور  الســابق،  الســيايس 
عــامد الربغــويث، أكــد أن مــن يحكــم 
قضــاء،  ليــس  الغربيــة،  الضفــة  يف 
أمــن  أجهــزة  بــل  ــا،  وطنيًّ مجلًســا  أو 

السلطة.
حديــث  يف  الربغــويث  وقــال 
لـ"فلســطن": "تهــدف أجهــزة األمــن 
وتجاوزاتهــا  تعديهــا  خــال  مــن 
إرهــاب  إىل  اإلنســان  حقــوق  ضــد 
والسياســين،  األكادمييــن 
خــال  مــن  والعلــامء،  والنشــطاء، 

االعتقال والقمع".
وأضــاف: "ســبق أن اعتقلتنــي أجهــزة 

النشطاء والحراكين بالضفة الغربية 
املحتلة، عرب املاحقة واالعتقال.

تراجع كبير
زاهــدة لصحيفــة "فلســطن":  وقــال 
إن "أصعــب مــا حــدث بعــد اغتيــال 
الســلطة  أجهــزة  إطــاق  هــو  بنــات، 
مــا  وهــو  بقتلــه،  املتهمــن  رساح 
يعكــس أن الدم الفلســطيني رخيص 
لــدى الســلطة وقيادتهــا، ومــا تــم هــو 
بعــد  اعتقالهــم  خــال  مــن  مرسحيــة 

عملية االغتيال".
بــأي  الســلطة رضبــت  "إن  وأضــاف: 
اهتامم بالرأي العام ُعرض الحائط".
متــارس  الســلطة  أن  إىل  ولفــت 
والتعذيــب  الســيايس،  االعتقــال 
واالضطهــاد بحــق املعتقلن، إضافة 

إلطالــة مــدة التقــايض للقضايــا التــي 
تتهم بها النشطاء واملعارضن.

الحقــت  الســلطة  أن  زاهــدة  وبــن 
الغــاء  مبحاربــة  املطالبــن  أيًضــا 
اعتقالهــم،  عــرب  األســعار،  وارتفــاع 
قمــع  إىل  إضافــة  وتهديدهــم، 
للنقابــات  النقابيــة  الحــراكات 
املهنية، وترهيبهم ورفض طلباتهم.
الحقوقــي  الوضــع  أن  إىل  وأشــار 
بالضفــة الغربيــة شــهد تراجًعــا كبًرا، 
مــع ازديــاد االنتهــاكات التــي ترتكبهــا 
املعارضــن،  بحــق  الســلطة  أجهــزة 
)الســلطة(  "وصولهــم  مــن  محــذًرا 
لــكل  االغتيــال  عمليــات  بــدء  إىل 
والصــوت  بالكلمــة  يعارضهــم  مــن 

والصورة".

رام الله- غزة/ يحيى اليعقوبي:
عشــرات حــاالت القتــل تحت التعذيب ُطمســت، بعضهــا طواها 
الزمن وُوضعت في أدراج النســيان، ولم يســمح للقضاء بفتحها، 
ولــم تتحقق العدالة في محاســبة مرتكبــي الجرائم، ومنذ ذلك 

الوقــت ال تــزال عائــات الضحايا تبحث عــن العدالــة المفقودة، 
بينما تســتمر الســلطة في إغاق ملف تلو اآلخر، وتنتهج نفس 
األســلوب القمعــي فــي التعذيــب وإقصــاء المعارضيــن وتوفير 

الغطاء لمرتكبي الجرائم.

مركز حقويق: 
اإلفراج عن المتهمني 
باغتيال بنات "التفاف 

عىل العدالة"
رام الله/ فلسطن:

قــال مركــز حاميــة لحقــوق اإلنســان إن قــرار النائــب العــام العســكري 
مبنــح إجــازة للموقوفــن عــىل ذمــة جرميــة قتــل املعــارض الســيايس 
نــزار بنــات "التفــاف عــىل العدالــة وطعنــة يف خارصتهــا ممــن ميثــل 

االدعاء والضحية أمام املحكمة".
وأوضح املركز، يف بيان، أمس، أن "التذرع بوباء كورونا عقب انحسار 
الجائحة؛ ال يقوى عىل أن يكون سبًبا لإلفراج عن املوقوفن" مشرا 
إىل أن "األجــدى كان اإلفــراج عــن املعتقلــن السياســين واملفــرج 
عنهم بقرار من املحاكم، للتخفيف من االكتظاظ داخل السجون".

الئحــة  توجيــه  ظــل  يف  املحاكمــة  جديــة  مــن  خشــيته  عــن  وأعــرب 
اتهــام لـــ14 ضابًطــا مــن قــوات األمــن، دون توجيــه أي تهــم ملســؤولن 
العمليــة وأرشفــوا عليهــا،  أجــازوا  الذيــن  أمنيــن رفيعــي املســتوى، 
عائلــة  بحــق  انتقاميــة  وترفــات  واعتقــاالت  مضايقــات  ظــل  ويف 
الضحية وأشقائه والشهود واقتحام منازلهم وتوجيه تهم لهم، وسوء 

معاملتهم يف أثناء االحتجاز".
املوقوفــن  وإعــادة  القانــون  صحيــح  بإعــامل  "حاميــة"  وطالــب 
الضحيــة،  عائلــة  مــن  واالعتقــاالت  املضايقــات  ووقــف  ملحبســهم، 
القانــون، وحياديــة ونزاهــة املحاكمــة وفــق  مبــا يعــزز شــعور ســيادة 

معايرها العادلة.
للســلطة،  التابــع  الوقــايئ  األمــن  لجهــاز  تابعــة  قــوة  أن  إىل  يشــار 
اقتحمت يف 24 يونيو/ حزيران 2021، منزاًل كان يوجد فيه بنات، 
واعتدت عليه بالرب خال عملية االعتقال، ما استدعى نقله إىل 

املستشفى بعد فقده الوعي؛ حيث أعلن األطباء عن وفاته.



5محليات الجمعة 24 ذو القعدة 1443هـ 24 يونيو/ حزيران 
Friday 24 June 2022

FELESTEENONLINE

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ عرفــات عبــد عثــان العبادلــة مــن ســكان 
خانيونس هوية رقم/ 913510350 قد تقدم بطلب لتصحيح اسمه والده/ 
عبــد عثــان عبــد الرحمــن العبادلــة واملســجل خطــأ يف ســجالت الطابــو بغــزة 

باسم // عبد عثان عبد الله العبادلة 
القطعة 37 القسيمة 58 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// عبد عثان عبد الرحمن العبادلة
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علًا بهذا الطلب فمن له اعرتاض 
مــدة أقصاهــا  الطابــو خــالل  التقــدم باعرتاضــه إىل دائــرة  الشــأن عليــه  بهــذا 
خمسة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو 

كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/6/22

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء

إعالن وظيفة باحث قانوين
إعالن وظيفة بنظام العقد محدد املدة

تعلن بلدية خان يونس عن حاجتها لشغل وظيفة/ باحث قانوين للعمل يف البلدية بنظام العقد محدد املدة
أواًل: الغرض من الوظيفة: 

- تنفيــذ كافــة األعــال املرتبطــة بالقضايــا واملرافعــات القانونيــة، وتقديــم الــرأي والتوصيــات بهــذا الخصــوص ومتابعــة 
الشكاوي لدى الرشطة والنيابة العامة.

- اإلرشاف واملســؤولية الكاملــة  يف القضايــا القانونيــة واتخــاذ القــرار القانــوين الصحيــح، وتعزيــز املعرفــة القانونيــة يف 
أثناء التحقيق يف الوقائع. 

- مراجعة العقود واالتفاقيات ومتابعة التحقيقات الخاصة بالبلدية.
  ثانيًا: - مدة العقد سنة واحدة وتجدد وفقًا لرغبة البلدية وحاجتها.

 - الراتب موازي لراتب باحث قانوين.
ثالثًا: شروط شغل الوظيفة:

1. أن يكون حاصاًل عىل درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة معرتف بها، وبتقدير ال يقل عن جيد.

2. أن يكون املتقدم حاصاًل عىل إجازة مزاولة مهنة املحاماة من نقابة املحامني.

3. أال يزيد عمر املتقدم عن )40( عاما.                 4. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

رابعًا: شروط عامة:
1.  أن يكون لديه القدرة عىل إعداد وتجهيز الوثائق القانونية مبا يف ذلك القضايا والطعون.

2. أن يكون لديه معرفة تامة بالقوانني الخاصة بالهيئات املحلية واألنظمة املعمول بها.

3. أن يكون لديه القدرة عىل متابعة الشكاوي والقضايا أمام جهات االختصاص.

4. أن يكون لديه القدرة عىل جمع البيانات املتعلقة بالتحقيقات واإلبالغ عنها إىل اإلدارة العليا.

5. أن يكون حاصال عىل إجازة مزاولة املحاماة.

6. أن يكون لديه القدرة عىل جمع وتحليل البيانات والتعامل مع القضايا القانونية بشكل قانوين مناسب.

7. أن يكون لديه القدرة عىل اتباع السياسات وإجراءات الشؤون القانونية والعمل عىل تطبيق القوانني.

8. أن يكون لديه القدرة عىل إعداد التقارير القانونية واإلدارية.

9. أن يكون لديه القدرة عىل صياغة العقود واالتفاقيات والتعامل مع الوثائق القانونية.

10. أن يكون لديه القدرة عىل فهم اللوائح واإلجراءات القانونية للمحكمة.  

.) MS Office ) 11. أن يجيد استخدام برامج الحاسوب املختلفة والتعامل مع مجموعة

12. أن يكون لديه القدرة والكفاءة بالرتافع أمام املحاكم عىل جميع درجاتها.

خامسًا: شروط أخرى:
1. اإلملام بقانون الخدمة املدنية وقانون العمل الفلسطيني.

2. أن يكون لديه القدرة عىل املرونة والقدرة عىل تحمل ضغوط العمل واستيعاب اآلخرين..

3. أن يكون لدى املتقدم املهارات اإلدارية والقانونية التي تؤهله ألداء املهام الوظيفية املطلوبة منه.

4. أن يكون لديه القدرة عىل إجادة مهارات التواصل والتعامل مع الشخصيات املختلفة واتخاذ القرار وتحمل املسؤولية

5. اإلملام باللغة االنجليزية.

6. أن يكون متفرغًا متامًا لشغل هذه الوظيفة، والعمل بعد ساعات الدوام الرسمي إذا لزم األمر.

7. تأدية ما ُيسند إليه من مهام إضافية.

سادسًا: تقديم الطلبات:
تقدم الطلبات املستوفاة للرشوط ُمرفقة باملستندات اآلتية من خالل املوقع اإللكرتوين للبلدية

) http: //Khanyounis.mun.ps( 

• صورة عن املؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.     • صورة عن مزاولة مهنة املحاماة.
• صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.                 • صورة عن شهادة امليالد.

• صورة عن الخربات + الدورات التدريبية + السرية الذاتية + صورة شخصية.
• صورة عن مزاولة مهنة املحاماة.                                        • شهادة حسن سري وسلوك من وزارة الداخلية.

• آخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم الخميس املوافق 30/ 2022/06م
مالحظات مهمة:

• سيتم اإلعالن عن موعد االختبار واإلجراءات األخرى يف وقت الحق ومن خالل النرش عىل موقع البلدية اإللكرتوين 
وبرسالة نصية )SMS( للمقبولني.

• سيتم استبعاد الطلب غري املطابق للرشوط من قبل لجنة مختصة.
• لالستفسار، االتصال عىل هاتف البلدية رقم )115(، أو جوال رقم )0597200192( قسم شؤون املوظفني "خالل أوقات العمل الرسمية".
بلدية خان يونس

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية خان يونس

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الوسطى الرشعية 

إىل املدعــى عليهــا/ روان عصــام أحمــد الرفاعــي مــن ســوريا ومجهولــة محــل 
اإلقامــة يف دولــة أملانيــا يقتــي حضــورك لهذه املحكمــة يوم األحد املوافق 
أســاس  القضيــة  لنظــر  وذلــك  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  2022/7/31م 

قبــل  مــن  "إثبــات زوجيــة" املرفوعــة عليــك  التــي موضوعهــا  2022/395م 

زوجك املدعي/ فارس حامد محمد حادة من غزة وسكانها سابقًا واملقيم 
حاليــًا يف دولــة تركيــا وكيلتــه املحاميــة/ مديحــة يوســف وإن مل تحــري يف 
الوقــت املعــني أو ترســي وكيــال عنــك أو تبــدي للمحكمــة معــذرة مرشوعــة 

سيجري بحقك املقتىض الرشعي، لذا صار تبليغك حسب األصول. 
وحرر يف 2022/6/23م.

قايض محكمة الوسطى الرشعية 
أ.محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني 
 السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة الوسطى الرشعية 

بإفراجها عن المتهمني.. السلطة تتجاوز القانون يف قضية "بنات"

رام الله-غزة/ جال غيث:
قبــل نحــو عــام مــن اآلن وتحــت جنــح 
جهــاز  مــن  قــوة  اقتحمــت  الظــالم 
مدينــة  يف  بيًتــا  الوقــايئ  األمــن 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل، 
املحتلــة، واعتــدت بالــرب املربح 
نــزار  الســيايس  املعــارض  عــىل 
بنــات، قبــل أن تعتقلــه وتجهز عليه، 
وبســبب تعــايل األصــوات املطالبــة 
الســلطة  شــكلت  القتلــة  مبحاكمــة 
عســكرية  ومحكمــة  تحقيــق  لجنــة 
لكــن  الجرميــة،  مرتكبــي  ملحاســبة 
تغــول األجهــزة األمنيــة عــىل القضــاء 
العائلــة  دفــع  مــا  ذلــك  دون  حــال 

ا. للبحث عن عدالة ابنها عامليًّ
متهــًا   ١٤ عــن  الســلطة،  وأفرجــت 
يف قضية اغتيال بنات، بقرار صادر 
الضفــة  يف  العســكري  النائــب  عــن 

الغربية.
ومحاميهــا،  بنــات،  عائلــة  وكانــت 
ومبســاندة الهيئــة الوطنيــة للعدالــة 
مايــو   18 يف  قــررت  بنــات،  نــزار 
النهــايئ  االنســحاب  املــايض، 
الخاصــة  العســكرية  املحكمــة  مــن 
بقتلــه،  املتهمــني  شــخًصا  بالـــ14 

جهــاز  مــن  اعتقالــه  عمليــة  خــالل 
األمــن الوقــايئ، يف يونيــو/ حزيــران 
املايض، بعد سلسلة من إجراءات 
تهــا العائلــة تؤثر يف  وســلوكيات عدَّ

العدالة.
فيروس كورونا

وعدَّ مدير مؤسسة مساواة إبراهيم 
عــن  الصــادر  القــرار  أن  الربغــويث، 
الضفــة  يف  العســكري  النائــب 
الغربيــة باإلفــراج عــن ١٤ متهــًا يف 
بنــات،  الســيايس  الناشــط  قضيــة 
صــادر عــن جهــة غــري مختصــة، وهــو 

تجاوٌز لصالحيات املحكمة.
لصحيفــة  الربغــويث  وقــال 
العســكري  النائــب  إن  "فلســطني": 
غــري مختــص، أو مخــول إصــدار قــرار 
عدمــه،  أو  املتهمــني  ســبيل  إخــالء 
بانتشــار  الدعــوة  أن  إىل  مشــرًيا 
صحيــح،  غــري  كورونــا  فــريوس 
متســائاًل: "هــل قــرار اإلفراج بســبب 
انتشــار كورونــا ينطبــق عــىل جميــع 
الســجون؟  جميــع  يف  املعتقلــني 
مراكــز  جميــع  أخليــت  وهــل 
التوقيــف؟"، الفًتــا إىل أن املحكمــة 
طلــب  أمــس،  مــن  أول  رفضــت 

ماطلــة الســلطة يف إجــراء محاكمة 
عادلة بحق قتلة "نزار".

وأضــاف بنــات لصحيفة "فلســطني" 
عــىل  تغولــت  األمنيــة  األجهــزة  أن 
عمــل املحكمــة العســكرية الخاصــة 
"نــزار"  الشــهيد  قتلــة  مبحاكمــة 
القــرارات  صاحبــة  أنهــا  وأظهــرت 
وظهر ذلك من خالل منح املتهمني 
بارتكاب الجرمية اإلفراج خالل شهر 
رمضــان والعيــد، إىل جانــب اإلفــراج 
عنهــم أول أمــس، ولغايــة 2 يوليــو/ 
متوز املقبل، مبوجب كتاب صادر 
يف  األمــن  قــوى  قضــاء  هيئــة  عــن 

محامــي الدفــاع بشــأن إخــالء ســبيل 
أحــد أقــارب "بنــات"، أســوة باإلفــراج 

عن املتهمني بجرمية القتل.
بنــات  الســيايس  املعــارض  وقتــل 
العــام  مــن  حزيــران  يونيــو/   24 يف 
اعتقالــه  عمليــة  خــالل  املــايض 
األجهــزة  قبــل  مــن  عليــه  واالعتــداء 
األمنيــة يف مدينــة الخليــل بالضفــة 

الغربية املحتلة.
قضاء دولي

إن  بنــات،  غســان  قــال  جهتــه،  مــن 
مــن  امللــف  نقــل  قــررت  عائلتــه 
بعــد  الــدويل  إىل  املحــي  النطــاق 

نزار بنات 

العــام  النائــب  مــن  الضفــة املوقعــة 
العسكري.

محمــود  الســلطة  رئيــس  وحمــل 
القتــل،  جرميــة  مســؤولية  عبــاس، 
عــىل  األمنيــة  األجهــزة  وتغــول 
العادلــة  املحاكمــة  إجــراءات 
يؤكــد  "وهــذا  مضيًفــا:  وتغييبهــا، 
صحــة القــرار الــذي اتخذتــه العائلــة 
املحكمــة  مــن  النهــايئ  باالنســحاب 
مشــدًدا  املــايض"،  مايــو   18 يف 
عــىل "أن عائلتــه لــن تكــون جــزًءا مــن 

مرسحية هزلية".
طــور  يف  عائلتــه  أن  بنــات،  وبــني 
يضــم  دويل  قانــوين  فريــق  تشــكيل 
عــىل  لــإرشاف  دوليــني  محامــني 
"نــزار" للقضــاء  نقــل ملــف الشــهيد 
الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، 
الفًتــا إىل أن الفريــق مشــكل مــن 38 

محامًيا.
للوقــوف  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 
عنــد مســؤولياتها ومحاســبة كل مــن 
اغتيــال  يف  األمــر  وأعطــى  شــارك 
املقــدم  التمويــل  ووقــف  "نــزار"، 
بحــق  جرميتهــا  بســبب  للســلطة 

شقيقه، لحني محاسبة القتلة.

رام الله/ فلسطني: 
تســعى الســلطة يف رام اللــه جاهــدة الحتــواء أزمــة 
ناتجــة عــن قــرار اتخذته جمهوريــة "نيكاراغوا" بعدِّ 
ســفري الســلطة لديهــا محمــد عمــرو "شــخصا غــري 
مرغوب فيه" عىل خلفية "اعتدائه بالرب" عىل 

إحدى املوظفات يف السفارة.
الجديــد"،  "العــريب  لصحيفــة  مصــادر  وأكــدت 
أمــس، أن الســفري عمــرو وصــل بالفعــل مدينــة رام 
اللــه وســط الضفــة الغربيــة، "وأن العمــل جــاٍر عىل 
الطرفــني  بــني  حــل  عــن  والبحــث  األزمــة  احتــواء 
تجمــع  التــي  املهمــة  التاريخيــة  العالقــة  بســبب 
نيكاراغوا بفلسطني، حتى ال يصل األمر لإعالم".

وبحســب املصــادر فــإن وزارة الخارجيــة "تريــد أن 
تبحــث عــن طريقــة بحيــث تبــدو فيهــا عــدم عــودة 
إطــار  أو يف  عاديــة  نيكاراغــوا  إىل  عمــرو  الســفري 
تغيري مهمته، حتى ال تغضب جمهورية نيكاراغوا 
سياســية  عالقــات  بفلســطني  تجمعهــا  التــي 

وطيدة".
وأفــادت مصــادر بــأن عمــرو كان رضب دبلوماســية 
بعــد  نيكاراغــوا،  يف  الســلطة  ســفارة  يف  تعمــل 
 28 يــوم  الســفارة  خــارج  وطردهــا  بينهــا  نقــاش 

أبريل/ نيسان املايض.
وأوضحــت املصــادر أن الســفري دخــل يف نقــاش 
حــاد مــع املوظفــة وقــام بدفعهــا ورضبهــا، وحــني 
هربــت لغرفــة مكتبهــا وأغلقتــه هاجــم الغرفة وفتح 
الســفارة  بــاب  نحــو  بقــوة، ورضبهــا وجرهــا  البــاب 
إىل الشــارع وأمرهــا بعــدم الحضــور مــرة ثانيــة إىل 

السفارة.
وقالــت إن وزارة الخارجيــة يف نيكاراغــوا راســلت 
وزارة الخارجيــة واملغرتبــني بــرام اللــه عــدة مــرات 

مــا  حــول  بتوضيــح  وطالبتهــا  التاريــخ،  ذلــك  منــذ 
جــرى، إال أن الخارجيــة مل تــرد أو تتجــاوب لتصــل 
األمــور بجمهوريــة نيكاراغــوا إىل أن ترســل رســالة 
يف الثامن من يونيو/حزيران الجاري بأن "السفري 

محمد عمرو غري مرغوب به يف نيكاراغوا".
وزارة  إىل  رســالة  نيكاراغــوا  خارجيــة  بعثــت  كــا 
مايــو   25 بتاريــخ  الفلســطينية  املــرأة  شــؤون 
لــه  تعرضــت  الــذي  االعتــداء  تــرشح  املــايض، 

الدبلوماسية يف سفارة السلطة.
"طلبــت  املــرأة  وزارة  يف  املصــادر  وبحســب 
مــن  حمــد  أمــال  اللــه(  رام  حكومــة  )يف  الوزيــرة 
وزارة الخارجيــة التدخــل، وإنهــاء األمــر، لكــن دون 

جدوى".
الســلطة  رئيــس  غضــب  عــن  املصــادر  وكشــفت 
وجــوده  خــالل  باألمــر  علــم  حــني  عبــاس،  محمــود 
يف قــربص يف أول يــوم لزيارتــه 13 يونيو/ حزيران 
رام  الخارجيــة يف  لوزيــر  أوامــره  وأصــدر  الجــاري، 
رسيعــًا  عمــرو  باســتدعاء  املالــي  ريــاض  اللــه 

والقيام بالالزم.
قانونيــا  متلــك  ال  نيكاراغــوا  جمهوريــة  أن  ورغــم 
الســفري بســبب مشــكلة  أو طــرد  بالتــرف  الحــق 
حدثــت يف ســفارة الســلطة، إال أن عــدم رد وزارة 
الخارجيــة وتحديــدًا الوزيــر ريــاض املالــي عــىل 
نيكاراغــوا  وزارة خارجيــة  دفــع  الســابقة،  الرســائل 
إلرســال رســالة يف الثامن من الشــهر الجاري تفيد 
مرغــوب  غــري  شــخصية  "بــات  عمــرو  الســفري  بــأن 

فيها" يف البالد.
يف  الــدول  أكــرب  مــن  نيكاراغــوا  جمهوريــة  وتعــد 
أمريكا الوسطى وأكرث الداعمني سياسيا للقضية 

الفلسطينية يف كل القرارات الدولية.

عائلة بنات: قررنا التوجه إىل القضاء 
الدويل وشكلنا فريًقا يضم 35 محامًيا

الربغويث: النائب العسكري
 يتجاوز صالحيات المحكمة

أزمة يشعلها رضب سفري 
السلطة يف نيكاراغوا 

إحدى الموظفات

الخليل/ فلسطني:
استنكرت الكتلة اإلسالمية يف جامعة بوليتكنك 
فلسطني بالخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة 
الحملة الرشســة التي تشــنها أجهزة أمن الســلطة 

بحق أبناء الكتلة اإلسالمية يف الجامعة.
تقــوم  مــا  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الكتلــة  وأدانــت 
تعســفية  اعتقــاالت  مــن  الســلطة  أمــن  أجهــزة  بــه 
بحــق أبنائهــا يف الجامعــة، مطالبــة إياهــا باإلفــراج 
الفــوري عنهــم، وعــدم التعــرض لطلبــة الجامعــات 
ونشــاطاتهم  السياســية  انتاءاتهــم  عــىل خلفيــة 

تالحــق  أن  املعيــب  "فمــن  املرشوعــة،  النقابيــة 
الوقــت  شــعبنا يف  أبنــاء  وتعتقــل  األجهــزة  هــذه 
الذي تغض الطرف فيه عن اعتداءات وانتهاكات 
االحتالل ومستوطنيه يف كل شرب من فلسطيننا 

الحبيبة". 
بالتدخــل  الجامعــة  إدارة  الكتلــة  طالبــت  كــا 
واســتهداف  الطلبــة  مالحقــة  لوقــف  والضغــط 
أجهزة أمن السلطة لهم، وتوفري الحاية والرعاية 
القانونيــة للطلبــة وضــان العمــل النقــايب داخــل 
وقالــت:  ومضايقــات.  معيقــات  دون  الجامعــة 

معــارك  شــعبنا  فيــه  يخــوض  الــذي  الوقــت  يف 
البطولــة والفــداء يف كل ربــوع الوطــن دفاعــا عــن 
يف  الشــهداء  دمــاء  وتنــزف  ومقدســاته،  أرضــه 
شــتى بقــاع أرضنــا، تــأىب أجهــزة أمــن الســلطة إال 
أن تســري عكــس اتجــاه البوصلــة الوطنيــة وتســتمر 
إذ  الحريــات،  ومصــادرة  واملالحقــة  القمــع  يف 
اعتقلــت خــالل اليومــني املاضيــني 4 مــن أبنــاء 
نشــاطهم  بســبب  اإلســالمية  الكتلــة  وكــوادر 
النقــايب واألكادميــي داخــل أروقــة الجامعــة، وهم 
منســق الكتلــة إبراهيــم نواجعــة، وثائــر عويضات، 

وبهــاء املحاريــق، وعبــد اللــه الحاليقة، فضال عن 
مالحقــة طلبــة آخريــن ومحاولــة اعتقالهم. وينظم 
أهــايل املعتقلــني السياســيني وقفــات تضامنيــة 
يف مــدن متفرقــة بالضفــة الغربيــة رفضــا ملالحقة 
يتعرضــون ألبشــع  أبناءهــم  أن  مؤكديــن  أبنائهــم، 
أنــواع التعذيــب وأقــى أســاليب التحقيــق ظلا 
وجــورا يف ســجون الســلطة. وأكــدت شــخصيات 
وطنية وسياســية أن اســتمرار أجهزة أمن الســلطة 
البنيــة  يدمــر  الســيايس  االعتقــال  سياســة  يف 

النفسية واالجتاعية لشعبنا.

استنكار لحملة أمن السلطة الرشسة بحق طلبة الكتلة يف "بوليتكنك فلسطني"

دعت لتشكيل جبهة إنقاذ وطني
شخصيات تحّذر من خطورة 

فرض "رئيس" عىل الفلسطينيني
رام الله/ فلسطني: 

ونشــطاء  سياســيون  حــذر 
خطــورة  مــن  وأكادمييــون 
الشــعب  عــىل  رئيــس  فــرض 
انتخابــات  دون  الفلســطيني، 
فــرض  أو  ســيايس،  برنامــج  أو 
لصيغــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 

روابط القرى واملدن.
خــالل  هــؤالء،  ودعــا 
ذهنــي"  "عصــف  جلســة 
نظمهــا  "زوم"  تطبيــق  عــرب 
ألبحــاث  الفلســطينّي  املركــز 
والّدراســات  السياســات 
)مســارات(،  اإلســرتاتيجّية 
عنــوان  تحــت  أمــس،  مــن  أول 
والخلفــاء"  والخليفــة  "الخالفــة 
إىل تشــكيل جبهــة إنقــاذ وطني 
موحــدة  فلســطينية  جبهــة  أو 
تتــوىل القيــادة لفــرتة انتقاليــة، 
املؤسســات  بنــاء  وتعيــد 
الوطنية واالتفاق عىل الربنامج 

واإلسرتاتيجيات.
وطرحت عرشات الشــخصيات 
مــن  العديــد  الفلســطينية 
حــول  واألســئلة  املالحظــات 
مؤكديــن  الخالفــة،  مســألة 
أهميــة إطــالق حــوار فلســطيني 
االنقســام  إلنهــاء  فلســطيني   -
واستعادة الوحدة، وإعادة بناء 

النظام السيايس ومؤسساته.
بــني  الحضــور  آراء  وتنوعــت 
عقــد  بــرورة  طالــب  مــن 

الترشيعيــة  االنتخابــات 
ضغــوط  ومارســة  والرئاســية، 
شــعبية إلجرائهــا، أو إعــادة بنــاء 

مؤسسات املنظمة.
واســتعرض مديــر املركــز هــاين 
مســألة  حيثيــات  املــري 
التــي  واملواصفــات  الخالفــة، 
الرئيــس  يف  توفرهــا  يجــب 
القــادم، مؤكــًدا أهمية أن يكون 
منتخًبا ويتبنى برنامًجا وطنًيا.

املــري  وتنــاول 
املحتملــة  الســيناريوهات 
للخالفــة، وهي: حدوث شــغور 
الرئيــس،  منصــب  يف  رسيــع 
أو  االســتقالة  أو  بالوفــاة  ســواء 

املرض الشديد قبل استكال 
أو  للخليفــة  الطريــق  تعبيــد 
اســتمرار  وكذلــك  الخلفــاء، 
عبــاس  محمــود  الرئيــس  عهــد 
لفــرتة طويلــة إىل جانــب توزيع 
املناصــب التــي يشــغلها عــىل 
"ســلطة  األشــخاص  مــن  عــدد 

برأسني".
وقــال املــري إن "اســتعراض 
يعنــي  الســيناريوهات ال  تلــك 
تبنيهــا، بــل هــي توقعات بغض 
أو وجهــة  الرغبــات،  عــن  النظــر 
النظــر الشــخصية، انطالًقــا مــن 
رؤيــة الواقــع كــا هــو، ودراســة 

مجرياته".

خاطر: استدعاءات أجهزة السلطة 
للناشطات تجاوز خطري 

رام الله/ فلسطني:
قالــت الكاتبــة السياســية ملــى خاطــر 
تنفذهــا  التــي  االســتدعاءات  إن 
يف  للناشــطات  الســلطة  أجهــزة 
الضفــة الغربيــة، تجــاوز جديــد لتلــك 
األجهزة وانتهاك ينبغي عدم الساح 

بتمريره.
وأوضحــت خاطــر، يف تريــح، أمس، 

وعــىل خلفيــة  ميدانيــات،  وناشــطات  داعيــات  االســتدعاءات شــملت  هــذه  أن 
أنشــطة دعوية أو وطنية. وقالت: "إن كانت أجهزة الســلطة تريد تثبيت معادلة 
يجــوز  فــال  املجتمــع،  وخصوصيــات  النــاس  حرمــات  تحــرتم  ال  جديــدة  انتهــاك 
متريــر ذلــك". وأكــدت أن املطلــوب هــو إحــداث جهــد جاعــي للتصــدي لحملــة 
الســلطة وعــدم االنصيــاع لهــا، ابتــداء مــن عــدم الذهــاب لالســتدعاءات ورفــض 
ذلــك مــن النســاء وعوائلهــن، وبإســناد إعالمــي ومجتمعــي لهــن، وتدخــل هيئــات 
حقوق اإلنسان. وشددت خاطر عىل أن "املساس بالنساء عىل خلفية النشاط 

امليداين يجب أن يظل خطًا أحمَر، وال يجوز الساح بتجاوزه".
وداعيــات  ناشــطات  مــن  للنســاء  اســتدعاءاتها  الســلطة،  أمــن  أجهــزة  وتواصــل 

ومحفظات للقرآن الكرام، للتحقيق مبناطق متفرقة بالضفة.
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األسري أحمد منارصة يصارع الفصام "بال ذاكرة"

ضابط التحقيق اإلرسائييل ينظر إىل الشاشــة 
مــرَّة أخــرى، ثــم يلتفــت إليــه، ويتكلــم بغلظــة 
شــديدة: "أنــت أول واحــد كنــت.. اعــرف!"، 
ْيــه الُيمنــى  الطفــل أحمــد منــارصة يــرب بكفَّ
واليــرى عــى رأســه، يطلــب املســاعدة مــن 
إلنقــاذه"،  يناجــي  بحــر  يف  كـ"غريــق  ذهنــه، 
هــي  ولكــن  وجنتيــه،  عــى  تنســاب  والدمــوع 
مــش  واللــه..  عــارف  "مــش  اإلجابــة:  ذاتهــا 

متذكر".
الضابــط  تعنيــف  معهــا  يــزداد  متــر  ثانيــة  كّل 
عالًيا للطفل ومكّرًرا: "أنت كّذاب.. كّذاب.. 

ليش رضبته؟". 
بــكاء الطفــل وصوتــه املخنــوق،  ومعهــا يــزداد 
لحظــة  يف  أخــًرا  متوســًا  قــواه  خــرّت  حتــى 
لــك  "قلــت  حيــاة:  وال  حيــاة  بــن  فصلــت 
مــش  بتحكــوه مظبــوط..  الــيل  مظبــوط.. كل 
متذكر  .. من شان الله"، وشتائم متاحقة من 

املجرم بحق الطفل.. ثّم يتوقف الفيديو.
هــي ثــاث دقائــق مــن "فيديــو ُمــرب" كأنهــا 
تعذيــب طويلــة مارســها  مــن رحلــة  ســنوات، 
ضبــاط إرسائيليــون ضــد الطفــل "أحمــد"  ذي 
الخمســة عــر عاًمــا، الــذي اعُتقــل مصاًبا عام 
2015؛ إلجبــاره عــى االعــراف بتنفيذ عملية 

طعن.
ُمتســع  فــا  البيــت،  أرجــاء  يف  القلــق  دبَّ 
ســوى للتفكــر والخــوف عــى "أحمــد"، الــذي 
اعتقلــه جيــش االحتــال قبل شــهر من "فيديو 
بــكل  يــرب  ُمرعــب  مشــهد  يف  التحقيــق"، 
وكأنــك  الحائــط،  عــرض  اإلنســانية  معــاين 

ُتشاهد "فيلم هوليود".
فتــح   ،2015 األول  تريــن  أكتوبــر/   12 يف 
الشــهور املذكــور صفحــة ذلــك اليــوم هادًئــا، 
الســاعة يف دورانهــا  إن وصلــت عقــارب  ومــا 
إىل الحاديــة عــرة ظهــًرا حتــى خــرج "أحمــد" 
برفقــة ابــن عمــه "حســن"، كعادتهــا اليوميــة، 
وجهيهــا،  عــى  تتزاحــم  الفــرح  وعامــات 
وعندما اقربا من مســتوطنة "بســغات زئيف" 
الواقعــة يف نطــاق بيتهــا يف بلــدة بيت حنينا 
رصاصــات  حارصتهــا  القــدس،  مدينــة  يف 
الجيــش  ســاح  فوهــة  أطلقتهــا  إرسائيليــة 

اإلرسائييل صوبها.
ال مــكان هنــا للهرب، فالجيش حارص الطفلن 
"أحمد" و"حسن" برصاصاته الغادرة، كوحش 
اخرقــت  التــي  فريســته،  يحــارص  مفــرس 
جســديها، فحســن )15 عاًمــا( اســتقرت يف 
رفــض  وقــت  فــوًرا، يف  روحــه  وأزهقــت  بطنــه 

قلب "أحمد" أن يتوقف عن العمل.
أركان العنرصية اكتملت حينا ُترك "أحمد" 
يصولــون  واملســتوطنون  األرض،  عــى  ينــزف 
ويجولون حوله، يف حن يوثق آخرون الحدث 
يشــاهدون  وكأنهــم  النقالــة،  هواتفهــم  عــر 
اإلســعاف  ســيارة  جــاءت  حتــى  "فيلــًا"، 
اإلرسائيليــة عــى اســتحياء، وأخرجــت رسيــًرا 
مــن بابهــا الخلفــي، ونقلــت "أحمــد" إىل أحــد 

املستشفيات يف القدس.
ظهــره،  عــى  ُممــدًدا  املستشــفى  إىل  وصــل 
مــاذا  يعــي  فــا  لديــه،  متوقفــة  شــبه  الحيــاة 
مكــث  اإلرسائيليــة،  الطلقــات  لــه  خّلفــت 
مــرّت  جســده"  تحريــك  "دون  ســاعة   24
العائلــة،  أفــراد  جميــع  عــى  كـ"الســلحفاة" 
حتــى ظــّن الجميــع أنــه فــارق الحيــاة، لكنه أفاق 
بعــد ذلــك، وكان تشــخيص حالتــه "كــًرا يف 

الجمجمة"، عّقدت حالته الصحية.
30 يوًمــا مضــت أثقــل مــن جبــال األوهام؛ ألن 
مــن  الطبــي"  "اإلهــال  كان  الرئيــس  عنوانهــا 
أطبــاء خلعــوا ثيــاب "مائكة الرحمــة"، وارتدوا 
بــزّة ســجان ظــامل، واكتفــوا بــدواء "األكامــول" 
فقــط، وبعــض امُلســكنات التــي ال تائم حالته 

الصحية الخطرة.
حقــوق  أيــن  العنرصيــة؟  هــذه  كل  "ملــاذا 
أبقــت  بعدمــا  كثــرة  تســاؤالت  األطفــال؟" 
ســلطات االحتــال االبــن يف مؤسســة خاصــة 
بــاألرسى األطفــال ملــدة عــام، إىل حن تخطيه 
تقدميــه  أجــل  مــن  ُعمــره،  مــن  عــرة  الرابعــة 

للمحاكمة. 
حكايــة  يــرد   2016 نوفمــر  مــن  الســابع 
الجســد  صاحــب  مــع  العــذاب  مــن  أخــرى 
النحيــل، هــذه املــرّة أمــام قضــاة يف املحاكــم 
اإلرسائيليــة مزقــوا دســتور العدالــة يف ســبيل 

تحقيق أجندات سياسية.

الحارس من الخارج يدفع باب قاعة املحكمة، 
أربعــة عنــارص مــن رشطــة االحتــال اإلرسائيلية 
)اثنــان يف األمــام واثنــان يف الخلف( ُيحيطون 
الرغــم  عــى  االتجاهــات،  كل  مــن  بأحمــد 
حديديــة"  بـ"ساســل  مكبلتــان  يديــه  أن  مــن 
ــا، وُمحكمــة اإلغــاق، تــدبُّ  تتخــذ شــكًا دائريًّ
بخطــوات  يســرون  وهــم  الغليظــة  أقدامهــم 
ثقيلــة نحــو "قفص االتهــام" امُلخصص للطفل 

الذي أنهكه التعب واإلرهاق. 
القــايض اإلرسائييل رضب باملطرقة الخشــبية 
عــى الطاولــة ليعــم الصمــت قاعــة املحكمــة، 
نطــق  ثــم  "أحمــد"،  محاكمــة  ببــدء  إيذاًنــا 
"أنــت  لــه:  اتهامــات  بكلــات غليظــة موجهــة 
يف  ســكن  وحيــازة  ــْن،  إرسائيليَّ بقتــل  متهــم 
مســتوطنة )بســغات زئيــف(، برفقــة ابــن عمــك 
حسن"، ثم ُيكمل: "الُحكم عليك هو السجن 

12 سنة". 
أخــذ "أحمــد" نفًســا عميًقــا، ثــم أتبعــه بتنهيدة 
وقعــت  وقــد  "ظاملــة"،  التهمــة  ألن  طويلــة، 
عليــه كـ"ســيف" فــّج جمجمــة رأســه املكســورة 
أصــًا، فبــدأت األفــكار تتبعــر يف ذهنــه فهــو 
اآلن ذاهــب لحيــاة "جحيــم ليســت لهــا نهايــة" 
وشــاب  طفــل  بــن  ُتفــرق  ال  الســجون  فــإدارة 

وشيخ كبر.
الخاطــر،  مكســور  املحكمــة  قاعــة  غــادرُت 
فالقلق والخوف مل يغب عن قلبي ووجداين، 
وصــورة طفــيل بجســده النحيــل تــدور مع تلك 
العقــارب التــي ال تتوقــف، متاًما كا ال تتوقف 

عن التفكر فيه.
"أحمــد"  جســد  اقتحمــت  الحــزن  مشــاعر 
والظلــم  القهــر  مســتقبل  مــن  خوًفــا  بالكامــل، 
العــذاب  ســجون  أســوار  خلــف  ينتظــره  الــذي 
اإلرسائيلية، يف اللحظة ذاتها مُيســك عنارص 
لتــن اللتــن كانتا  رشطــة االحتــال يديــه امُلكبَّ
وتدفعــه  أفــكاره  ُتلملــم  املنبــه"  "ســاعة  مثــل 

للنهوض متوجًها لسجن "الدامون".
غــادر "أحمــد" قاعــة املحكمــة اإلرسائيليــة يف 
القدس املحتلة وعندما وصل إىل "الدامون" 
ُدفنــت أحــام الطفولــة عــى أعتابــه، ثــم دفعــه 
أقفــال  إغــاق  وأحكــم  الداخــل  إىل  الســجان 

الباب الخارجي.
ركن نفسه يف زاوية ذلك 

املظلــم  الســجن 
بقضبــان  امُلحــاط 
متنــع  حديديــة 
الهــواء  اخــراق 
وتحجــب  لــه، 
أشــعة  خيــوط 
لشــمس  ا
هبيــة  لذ ا
ملليئــة  ا
وقــد  بالحيــاة، 
مــن  متكــن 
جسده اإلرهاق 
فلــم  والتعــب، 
يعد يقوى عى 
تلــك  تحمــل 

العذابات.
ســت  مــرّت 
سنوات ونصف 

ت  الســنة، بهتــت خالهــا مامــح وجهــه، وتغرَّ
معاملــه، واختفــت ابتســامته التــي كان يطــل 
رسيــر  عــى  يرقــد  ذابلتــان،  عينــاه  دوًمــا،  بهــا 
صــدره،  عــى  ُتطبــق  حديديــة  قضبــان  خلــف 
قدميــه،  حتــى  رأســه  مــن  جســدية  وأوجــاع 

وأخرى نفسية.
يزيــد  فالســجان  القــاع،  إىل  تتهــاوى  إنســانية 
يف  أشــهر  أربعــة  منــذ  بعزلــه  "أحمــد"  أوجــاع 
يف  ُتشــبه  التــي  "إيشــل"،  ســجن  "زنزانــة" 
كل  مــن  عليــه  ُيطبــق  الــذي  "القــر"  حجمهــا 
االتجاهــات ال تكفــي ملد قدميه، تختطفه من 
فــا  الشــمس،  العائلــة، وتحجــب ضــوء  دفء 
الضيقــة  الســجن  فتحــات ســقف  مــن  إال  يــراه 
الفســحة  يف  "الفــورة"  إىل  يذهــب  عندمــا 

اليومية للخروج من هذا العذاب. 
الســاح  إال وطرقتــه يف ســبيل  باًبــا  أتــرك  مل 
الحالــة الصحيــة  لطبيــب يكشــف عــن طبيعــة 
إدخــال  عــى  الســجان  وافــق  حتــى  البنــي، 
التشــخيص  فــكان  إرسائيليــة،  نفســية  طبيبــة 
أن "أحمــد" مصــاب بالفصــام املعــروف باســم 

إىل  ويحتــاج  الحــاد،  الشــخصية"  "انفصــام 
احتضان اجتاعي.

األعــاق،  يف  صداهــا  دوى  رصخــة  كظمــُت 
أنهــا وددت  مــن  الرغــم  عــى  تجرعتهــا مبــرارة 
فــك أرسهــا وإطــاق العنان لحنجرتها وعيناها 
املحبوســة  األمل  مــن  الشــحنة  تلــك  لتفجــر 
اإلجــرام  مــدى  أســتوعب  "ال  داخلهــا،  يف 
الــذي  والعــذاب  ابنــي،  بحــق  اإلرسائيــيل 
تعرض له منذ االعتقال، فأين قوانن الطفولة 

وحقوق األطفال؟".
القهــر جامًثــا عــى قلبــي حينــا منعنــي  ظــل 
"بــا  أحمــد  زيــارة  مــن  وزوجتــي  أنــا  الســجان 
واكتفــى  آذار،  مــارس/  شــهر  مطلــع  مســوغ" 
فقــط،  بزيارتــه  الصغريــن  لطفــيَلَّ  بالســاح 

فهنا أحكم مسلسل القهر قبضته.
مــرض  يصــارع  ذاكــرة"  "بــا  أصبــح  "أحمــد" 
الفصــام النفــي من داخــل "زنزانة" إرسائيلية 
ضّيقــة، وهــا هــو والــده "صالــح منــارصة" الذي 
رسد يل التفاصيــل الســابقة، غــارق يف قلقــه، 
اإلنســان  االحتــال  يعــذب  حينــا  أنــه  ليؤكــد 

فإنــه يعــذب ذويــه معــه، وميــزق رســالة الرحمة 
واإلنسانية.

كنت أســتمع لتنهيدات األمل والحرة وكومة 
مشــاعر حزينــة متــأ قلــب والــده املهشــم مــن 
أعمــدة  وهــدم  رضبــه  زلــزااًل  وكأن  الداخــل، 
التاسك فيه، فطوال حديثنا يتواصل جريان 

الدموع عى وجنتيه الذابلتن.
م الشــمس مناوبتهــا  كل صبــاح وقبــل أن تتســلَّ
عــى  القلــق  نــار  تطفــئ  فــرح  لحظــات  أنتظــر 
حالته املردية، عى أمل أن يستعيد عافيته، 
ويطل بابتسامته التي ال تفارق وجهه كسكون 

املائكة وهدوء املسنن.
أحمــد الــذي دفنــت )إرسائيــل( طفولتــه، رســم 
أصــل  مــن  أســر  لطفــل  عــذاب  لحكايــة  مثــااًل 
الســجون  زنازيــن  خلــف  يقبعــون  طفــًا   160
اإلرسائيلية، وفق ما رصدت مؤسسات معنية 

بشؤون األرسى.
بعض القصص مل تنتِه بعد، فهناك جزء متبقٍّ 
حقــوق  زالــت  ومــا  املــوت"،  "قضبــان  خلــف 

اإلنسان ُتنَتَهك يف فلسطن.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
يضرب بكفه اليسرى على الجهة ذاتها من رأسه، يحاول أن ُيلملم الكلمات من ذاكرته 
الُمنهكــة بفعــل اإلصابــة، أمام ضابط مخابرات إســرائيلي نزع من قلبــه الرحمة، يجلس 
خلف شاشة الحاسوب، يصرخ في وجهه: "احكي يال.. الزم تعترف"، فلم ُتسعفه سوى 

كلمة "مش متذكر".

هيئة األرسى ُتوثِّق تفاصيل اعتداء 
االحتالل عىل طفَلْي خالل اعتقالهما

رام الله/ فلسطن:
واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  قــت  وثَّ
املهينــة  واملعاملــة  التنكيــل  تفاصيــل 
التــي تعــرض لهــا طفــان اعتقلهــا جيــش 
وزجهــا يف  أخــرا،  اإلرسائيــيل  االحتــال 

قسم األشبال يف سجن "مجدو".
أصدرتــه،  تقريــر  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
اتبــاع  أمــس، أن قــوات االحتــال تعمــدت 
الفتــى  بحــق  وانتقامــي  همجــي  أســلوب 
مــن  عاًمــا(   16( حشــاش  إبراهيــم  األســر 

مخيم باطة، يف مدينة نابلس.
االحتــال  قــوات  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
اقتحمــت منــزل ذوي الفتــى حشــاش، يف 
كــرت  أن  بعــد  املــايض  أيــار  مايــو/   9
وهــو  غرفتــه  واقتحمــت  املدخــل،  بــاب 
هســتري  بشــكل  املنــزل  وفتشــت  نائــم 
وحطمــت العديــد مــن املقتنيــات وعاثــت 

فيه خرابا.
يــدي  قيــدوا  االحتــال  جنــود  إن  وقالــت 
الفتــى وقدميــه وعصبــوا عينيه، ثم أدخلوه 
إىل حــام املنــزل وتعمــدوا إدخــال كلــب 
بعدهــا،  البــاب  وإغــاق  بوليــي إلخافتــه 
مــن  حالــة  يف  حشــاش  الفتــى  ليدخــل 
إىل  اقتــادوه  ثــم  ومــن  والهلــع،  الرعــب 
جيب عســكري وقاموا بحركات اســتفزازية 
وهــو  وتصويــره  هاتفــه  أخــذ  مثــل  بحقــه، 
مقيــد ومعصــوب العينــن، واالســتهزاء بــه 

اعتبــار  أي  دون  بالــرب  عليــه  واالعتــداء 
لصغر سنه.

وأضافــت: "قــام جنــود االحتــال بنقله إىل 
تفتيشــا  وتفتيشــه  "حــوارة"  توقيــف  مركــز 
عاريــا، ومــن ثــم احتجــزوه يف زنازيــن "بتاح 
حياتيــة  بظــروف  يومــا   13 ملــدة  تكفــا" 
قاســية وصعبــة، وحققــوا معــه وهــو مقيــد 
األســر  ليعلــن حينهــا  والقدمــن،  اليديــن 
مربــا  وبقــي  الطعــام،  عــن  اإلرضاب 
ملــدة 4 أيــام احتجاجــا عــى مــا تعــرض لــه 
إرضابــه  وأوقــف  جســيمة،  انتهــاكات  مــن 
ســجن  يف  األشــبال  قســم  إىل  نقلــه  بعــد 
اعتقــال  بظــروف  يتعلــق  وفيــا  "مجــدو". 
مــن  عامــا(   17( حشــاش  جــال  األســر 
مخيم باطة، فقد بينت الهيئة الحقوقية، 
أنــه اعتقــل مــن حاجــز "حــوارة" العســكري 
وقامــت  املــايض،  مايــو   16 بتاريــخ 
حينهــا  معــه  بالتحقيــق  االحتــال  قــوات 
اليديــن  ومقيــد  العينــن  معصــوب  وهــو 
والقدمــن، واالعتــداء عليــه ورضبه بشــكل 
تعســفي، ومــن ثــم نقلتــه إىل زنازيــن "بتــاح 
إىل  بعدهــا  لينقــل  أيــام،   3 ملــدة  تكفــا" 

قسم األشبال يف سجن "مجدو".
للطفــل  الصحــي  الوضــع  أن  وأضافــت 
منــذ  يعــاين  فهــو  مســتقر،  غــر  حشــاش 
ويوجــد  قلبــه،  يف  خلقيــا  تشــوها  والدتــه 
يشــعر  لذلــك  ثقبــان،  األيــر  بطينــه  يف 

دقــات  وتتســارع  متكــرر  بشــكل  بالتعــب 
قلبه ويتنفس برعة من أي جهد بســيط، 
وبالتــايل هــو بحاجــة لرعايــة طبيــة مســتمرة 
قد يحرم منها بسبب سياسة إدارة سجون 
االحتــال التــي ال تكــرث ألوضــاع األرسى 

املرىض أو لعاجهم.
األطفــال  "عــدد  أن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 
ســجون  داخــل  واملحتجزيــن  املعتقلــن 
طفــًا،   170 حــوايل  بلــغ  حاليــًا  االحتــال 
مــن  العديــد  بحقهــم  )إرسائيــل(  متــارس 
وتحتجزهــم  دوليــًا،  املحرمــة  االنتهــاكات 
أبســط  مــن  وتحرمهــم  ســيئة  بظــروف 

حقوقهم األساسية".
والتعذيــب  التحقيــق  غــرف  أن  وأكــدت 
ليســت  والســجون،  االحتجــاز  ومراكــز 
لبــث  وأماكــن  لأطفــال  مســلخ  ســوى 
وتدمــر  نفوســهم  يف  والخــوف  الرعــب 
إرسائيليــة  سياســة  إطــار  يف  مســتقبلهم 
ثابتــة وممنهجــة، تهــدف إىل تشــويه واقــع 

الطفولة الفلسطينية وتدمر مستقبلها.
املجتمــع  مؤسســات  الهيئــة  وطالبــت 
األطفــال،  بحقــوق  ُتعنــى  التــي  الــدويل 
لأطفــال  الحايــة  لتوفــر  جهودهــا  ببــذل 
رضورة  عــى  مشــددة  الفلســطينين، 
اإلرسائيــيل  االعتقــال  ضحايــا  احتضــان 
لاعتقــال  تعرضــوا  الذيــن  األطفــال،  مــن 

واالحتجاز وسوء املعاملة.

"دعاء حجة" تستغرب حجز أمن 
السلطة راتب زوجها األسري

نابلس-غزة/ أدهم الريف:
تبــدي دعــاء حجــة اســتغراًبا شــديًدا من لجــوء جهازي املخابرات العامــة والوقايئ التابعْن 
للســلطة بــرام اللــه إىل حجــز راتــب زوجهــا األســر مصطفــى حجــة مــن قريــة برقــة مبحافظــة 

نابلس شايل الضفة الغربية املحتلة.
لــه بحســب قوانــن  لتقــايض راتــب زوجهــا املكفــول  قــد توجهــت للريــد  وكانــت دعــاء 
منظمة التحرير، فأبلغها العاملون عدم وجود أي اســم له، وبعد متابعة األمر مع الجهات 
املختصــة بقضيــة األرسى قالــوا لهــا إن راتبــه محجــوز بــوزارة املاليــة بأمــر مــن املخابــرات 

والوقايئ.
ونــرت دعــاء عــى صفحتهــا يف "فيــس بــوك" أن زوجهــا قــى يف ســجون االحتــال أكــر 

من 5 سنوات، واعتقل ما يزيد عى 20 مرة يف سجون االحتال وأمن السلطة.
وأضافت يف منشورها: "نحن ال نتسول وال نستجدي شيًئا من أحد، هذا حق من حقوق 
أي أسر فلسطيني، أي أسر من حقه أخذ معاشه. نحن أمام ظاهرة غر مسبوقة، كيف 
يقبــع أســر يف ســجون االحتــال ويكافئونــه بقطــع راتبــه. ملــاذا ولصالــح مــن؟ وهــل هــذه 

الظاهرة ستطال الجميع؟"
ووصفت زوجها أنه "إنسان سلمي، كل أبناء بلده إخوته، ويهتف باسم الوحدة الوطنية"، 
مردفــة "لــن يغــروا الواقــع ولــن يتغــر مصطفــى، ويكفينــي فخــرا بــه أن أرفــع رأيس عندمــا 

ُيذكر اسمه".
ويف منشور آخر، كتبت: "يا جبل ما يهزك ريح، أنت رجٌل يف زمن قل فيه الرجال".

وقــال مديــر "محامــون مــن أجــل العدالــة" الحقوقــي مهنــد كراجــة: إن سياســة قطــع رواتــب 
األرسى ليست جديدة، إذ متارسها أجهزة أمن السلطة ضد نشطاء سياسين يف أحزاب 

سياسية، وقطع راتب األسر حجة ليست الحالة األوىل ولن تكون األخرة.
وأشــار كراجــة لصحيفــة "فلســطن" إىل قــرارات صــدرت عــن محكمــة العــدل العليــا يف 
الضفــة الغربيــة إلعــادة رصف رواتــب أرسى لجــؤوا إىل القضــاء لتحصيلهــا، لكنهــا مل تنفذ، 

ويف ذلك مخالفة للقانون األسايس الفلسطيني.
ولفــت إىل فعاليــات نظمهــا أرسى محــررون قطعــت الســلطة رواتبهــم دون مــررات بحجــة 
نشــاطهم وانتائهــم الســيايس، وأعلنــوا إرضابهــم عــن الطعــام حينهــا، مــن بينهــم بــرى 

الطويل التي أعاد االحتال اعتقالها الحًقا.

وقفة يف نابلس 
إسناًدا لألرسى يف 

سجون االحتالل
نابلس/ فلسطن:

شارك مئات املواطنن يف محافظة نابلس، أمس، يف وقفة دعم 
لــأرسى املربــن عــن الطعــام، واألرسى املــرىض يف  وإســناد 
ســجون االحتــال، يف الذكــرى الثامنــة إلعــادة اعتقــال املحرريــن 

من صفقة "وفاء األحرار".
الوطنيــة  اللجنــة  إليهــا  التــي دعــت  الوقفــة  ورفــع املشــاركون يف 
مــع هيئــة شــؤون  بالتعــاون  العليــا لدعــم األرسى يف املحافظــة، 
األرسى واملحرريــن ونــادي األســر، الفتــات تطالــب باإلفــراج عــن 

األرسى، وتحيي صمودهم.
وقــال ممثــل اللجنــة الوطنيــة لدعــم األرسى محمــد دويكات: نقف 
الجائــرة، واألرسى  اإلداريــة  األحــكام  الحريــة، أرسى  لدعــم أرسى 
املربــن عــن الطعــام، ورفضــا إلجــراءات إدارة ســجون االحتــال 

بحق األرسى واألسرات واألطفال.
والصليــب  والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات  دويــكات  وطالــب 
األحمر برورة الضغط عى حكومة االحتال ومصلحة السجون، 
لوقــف إجراءاتهــا بحــق األرسى وإنهــاء االعتقــال اإلداري، ورضورة 

تقديم العاجات الازمة لأرسى املرىض.
األرسى،  قضيــة  خلــف  موحــد  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
مشددا عى رضورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنشاء قيادة وطنية 
سياســة  وتجابــه  الفلســطيني  الشــعب  نضــاالت  تقــود  موحــدة 
االحتــال وإجراءاتــه بحــق شــعبنا، مــن مارســة القتــل والتريــد 

ونهب األرايض واإلعدامات امليدانية.
املقاومــة  الوطنيــة  بالفعاليــات  الفاعلــة  املشــاركة  إىل  ودعــا 
لاحتال واالســتيطان يف بيتا وبيت دجن وقريوت، التي تشــهد 

مقاومة شعبية ضد االستيطان.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املتحدة األمريكية دعمها املايل عن الفلسطينيني واملؤسسات 
)سواء الحكومية أو املجتمع املدين( التي متولها يف قطاع غزة 
والضفــة الغربيــة عــى حــد ســواء. وبعــد ذلــك، توقــف أو تراجــع 
دعــم عــدد مــن الــدول املانحــة مشــاريع ومؤسســات فلســطينية. 
ومــا زاد الطــني بلــة هــو تراجع الدعم الدويل ملؤسســاتها العاملة 
يف قطاع غزة. ما يهدد حياة غالبية السكان الذين يعانون أعى 
معــدالت الفقــر والبطالــة، إذ تظهــر مســألة الريــادة يف حاضنــات 
األعــال الفلســطينية أن التمويــل الخارجــي مــا زال هــو األكــر، 
واملنــح  التمويــل  عــى  املؤسســات  هــذه  مــن   ٪٨٠ تعتمــد  إذ 

الخارجية.
ميكن حرص تراجع التمويل الدويل عن الفلسطينيني وخصوًصا 
يف غــزة يف ثالثــة أمنــاط، أولهــا تراجــع عمل املؤسســات األممية 
لغــوث  املتحــدة  األمــم  هيئــة  وكانــت  التمويــل،  نقــص  بســبب 
املترضريــن،  أكــر  "أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
للحكومــة  ترعاتهــا  عــدة  دول  وتوقيــف  تقليــص  وثانيهــا 
املســاهات  وإيقــاف  تقليــص  األشــكال  وثالــث  الفلســطينية، 
واملنح املالية عن مؤسسات املجتمع املدين العاملة يف قطاع 

غزة سواء اإلغاثية أو التنموية أو الخدماتية.
قطاع غزة يدخل مرحلة "املوت الرسيري" ومنوذج "ألكر سجن 
بالعــامل" مــن غــر إعــادة إعــار وال عمــل وال حيــاة وال تنميــة وال 
انفتــاح تجــاري وال تواصــل خارجــي، وواقــع الحــال يقول إن ســكان 
القطاع يعيشون بالحد األدىن أو أقل من الخدمات األساسية يف 
وقت تنذر فيه تفاقم األزمات اإلنســانية بتداعيات أكرث خطورة، 
فقــد بــرز العديــد مــن الظواهــر الســلبية مثــل حــاالت التســول يف 
األماكــن العامــة، وازديــاد حــاالت الطــالق والتعــرث املــايل للتجــار 
ورجــال األعــال واإلفــالس والحبــس عــى الذمــم املاليــة. فكلــا 
بانفجــار  ينــذر  مــا  بالقطــاع،  الخنــاق  ضــاق  كلــا  الحصــار  اشــتد 
الوضع، وسبق أن حذرت األمم املتحدة مراًرا من التدهور الحاد 
يف قطــاع غــزة ونبهــت يف تقريــر نــر يف أغســطس عــام ٢٠١٢، 

إيطاليا ســنة 1860، أصبحت إيطاليا فاشــّية )وانهارت(. ويف العقد 
نازيــة  الثامــن لتوحيــد أملانيــا، )بقيــادة بســارك(، أصبحــت أملانيــا 
االتحــاد  تفــكك  الشــيوعية،  للثــورة  الثامــن  العقــد  ويف  )وانهــارت(. 

السوفيايت”.
وســائل  يف  صفحتــه  عــى  وكتــب  وبــراك،  بنتنياهــو  بينيــت  لحــق  ـ 
التواصل االجتاعي يوم 4.6.2022: “تفككنا سابًقا مرّتني بسبب 
مملكــة  تأســيس  )مــن  ســنة   80 بعــد  األوىل  الّداخليــة.  الرّصاعــات 
داوود(، والثانيــة بعــد 77 عاًمــا )مــن تأســيس مملكــة الحشــمونئيم(، 
ونحن اآلن نعيش يف حقبتنا الثالثة ونقرتب من العقد الثامن، ونقف 
، فهل سنتمكن من املحافظة عى )بقاء(  جميًعا أمام اختباٍر حقيقيٍّ

)إرسائيل(؟”.
رئيــس  وأول  )إرسائيــل(”،  دولــة  “مهنــدس  بــن غوريــون،  دافيــد  لكــن 
غولدمــان،  ناحــوم  يــروي  حيــث  جميًعــا،  هــؤالء  ســبق  لهــا،  حكومــة 
رئيــس الحركــة الصهيونيــة العامليــة ســابًقا، ورئيــس املؤمتــر اليهــودي 
العاملي، أنه وصل إىل )إرسائيل( يف أحد أيام صيف العام 1956، 

فدعاه بن غوريون إىل عشاء منفرد وسهرة يف منزله.
يقــول غولدمــان يف كتابــه “املعضلــة اليهوديــة”، عــّا دار يف ذلــك 
املســاء، أنــه بــادر بــن غوريــون باإلطــراء لــه، قائــال ما معناه: ســيخّلدك 
التاريــخ بأنــك مهنــدس دولــة )إرسائيل(، فرد عليــه بن غوريون أْن رمبا 
الــذي قّيــض يل،  الــدور الســيايس  أّن مــا تقولــه صحيــح، مــن حيــث 
وتابــع: “إال أن الدولــة العرصيــة ال تقــوم عــى ســاق واحــدة، الســاق 
الّســاق االقتصاديــة،  السياســية، تلزمهــا لالســتمرار ســاق ثانيــة هــي 
وأنت )غولدمان(، مهندس اتفاقية التعويضات من “أملانيا الغربية” 
)يف حينــه(، وضعــت الّســاق الّثانيــة لهــذه الدولــة، والتــي تشــكل، مــع 

الساق األوىل، ضانة ملستقبل )إرسائيل(.
يتابــع غولدمــان روايــة مــا دار مــن حديــث يف تلــك الليلــة يف بيــت 
بــن غوريــون، فيقــول: بــدا عــيَّ التفــاؤل، وكان بــن غوريــون متشــامئا. 
ســألته عــن ســبب ذلــك، فقــال: “أعــرف متامــا أيــن ســُأدفن: يف دولــة 
)إرسائيــل(. وعنــدي تقديــر: احتــال كبر أن يدفــن ابني عاموس يف 
دولــة )إرسائيــل( أيضــا. أمــا حفيــدي ألــون، فليس يل ثقة بأنه ســيدفن 
هنا يف دولة )إرسائيل( عندها سأله غولدمان: »كيف تنام وكل هذا 
التشــاؤم يف رأســك؟«، فــرّد عليــه بــن غوريــون: »مــن قــال لــك إننــي 

أنام«.
باملناســبة: دفــن دافيــد بــن غوريــون، الــذي تــويف يــوم 1.12.1973 

واألوضــاع  غــزة  قطــاع  حصــار  عــى  عاًمــا  عــر  خمســة  مــرت 
األمــم  دعــا  الــذي  األمــر  الصعوبــة،  غايــة  لســكانها  املعيشــية 
املتحــدة إىل تجديــد دعوتهــا لــرضورة رفعــه وفًقــا للقــرار الســابق 
طالــب  الــذي  الــدويل،  األمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   ١٨٦٠ رقــم 
يف حينــه بــرضورة إنهــاء الحصــار يف أرسع وقــت وفتــح املعابــر 
لتسهيل إدخال املواد الغذائية والتموينية وضان حرية التنقل 
لألفــراد. ومل يقــف األمــر عنــد مطالبــة املنظمــة الدوليــة، بــل إن 
كل املنظــات الحقوقيــة واإلنســانية تطالــب برفــع الحصــار عــن 
ضاربــة  منهــا،  ألي  االحتــالل  ســلطات  تســتِجب  ومل  غــزة  قطــاع 
ُعــرض الحائــط بــكل املطالب والقــرارات الدولية وهي غر معنية 
بالتحذيــرات واملخاطــر التــي قــد تــؤدي لحــدوث كارثــة إنســانية 
أكــرث  مــن  واحــد  هــو  الــذي  القطــاع  اســتمرار حصــار  عــن  ناجمــة 

املناطق يف العامل تكدًسا وازدحاًما بالسكان.
فلــم يشــهد التاريــخ عــى مــر األزمــان عــى مأســاة إنســانية مثــل 
ال  مســاحة  يف  إنســان  مليونــا  يســكنه  الــذي  غــزة  قطــاع  حصــار 
الكليــة  املســاحة  مــن   ٪١,٣٣ يعــادل  مــا  أي  ٣٦٥كــم²،  تتجــاوز 
املســاحة  أن  يعنــي  هــذا  كــم²،   ٢٧٠٠٠ التاريخيــة  لفلســطني 
لقطــاع غــزة ال تكفــي للزيــادة الســكانية نســبة وتناســًبا، فضــاًل عــن 
أن الســكان يعانــون فقــًرا مدقًعــا وبطالــة بلغــا مبلغهــا، يف عــام 
٢٠٢٠، كانــت نســبة البطالــة ٤٦٪، وفــق بيانــات جهــاز اإلحصــاء 
الفلسطيني وتقرير األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، عى حني 
يف عــام ٢٠٢٢ وصلــت إىل ٧٥٪، وكذلــك ارتفعــت مــؤرشات 
الفقر يف القطاع لتبلغ ٨٢٪، ما يعني أن ١.٢ مليون شخص يف 

غزة يعيشون تحت خط الفقر.
املســاعدات  وتقليــص  الــدويل  التمويــل  تراجــع  أن  شــك  ال 
الخارجيــة إضافــة إىل الحصــار املفــروض منذ خمســة عر عاًما، 
ترافقــه العقوبــات التــي تفرضهــا الســلطة الفلســطينية، كل هــذه 
غــزة،  قطــاع  األوضــاع املعيشــية يف  تــردي  أســهمت يف  األمــور 
فمنذ عام ٢٠١٩ تراجع التمويل الدويل عندما أوقفت الواليات 

شــّكلت حادثــة ســقوط الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، عــن دّراجتــه 
اإلمراطوريــة  لحالــة  رمزّيــة  صــورة  املــايض،  الجمعــة  يــوم  الهوائّيــة، 

األمريكية، اآليلة للسقوط عن تفرُّدها عى رأس هرم العامل.
ورئيــس  بينيــت،  نفتــايل  اإلرسائيليــة،  الحكومــة  رئيــس  قــرار  وشــّكل 
يــوم الثالثــاء املــايض، التوّجــه لحــل  الحكومــة البديــل، يائــر لبيــد، 
الخامســة  هــي  عاّمــة،  انتخابــات  دورة  إلجــراء  والتوّجــه  الكنيســت، 
والتخّبــط  االرتبــاك  مــدى  عــن  واقعيــة  ســنوات، صــورة  ثــالث  خــالل 
الــذي وصلــت إليــه )إرسائيــل( يف تعاطيهــا مــع “القضّيــة األصلّيــة”، 
وهــي  اســتحقاقاتها،  ودفــع  مواجهتهــا  مــن  التهــرب  تحــاول  التــي 
القضيــة الفلســطينية، بــكل متفّرعاتها: االحتــالل والتمييز العنرصي، 

واالستعار، وحقوق الالجئني.
ال يتــم انهيــار الكيانــات السياســية فجــأة. وُتعّلمنــا دروس التاريــخ أن 
ترتاكــم  تــآكل،  وعالمــات  مقّدمــات  واإلمراطوريــات  الــدول  النهيــار 
البعيــدة،  األطــراف  يف  والتدمــر  القضــم  يف  تبــدأ  ثــم  وتتعاظــم، 
وينعكــس تأثرهــا عــى املركــز. ويف بعــٍض قليــٍل مــن األحيــان، ينجــح 
املركــز يف التيّقــظ، ويعمــل عــى معالجــة نقــاط الخلــل، لُيؤّخــر، قــدر 
الطبيعــة  بُســَنن  واملحســوم  املحتــوم  الســقوط  موعــد  املســتطاع، 
لــه نهايــة”، يف مسلســل دوائــر  لــه بدايــة..  وقانونهــا األول: “كّل مــا 
متواصــل، حيــث تكــون لحظــة اكتــال أي دائــرة، هــي نفســها لحظــة 

بداية تشّكل الدائرة الوارثة التالية.
رؤســاء الحكومات اإلرسائيلية الثالثة األحياء: إيهود براك، وبنيامني 
تقريًبــا،  يتفقــون عــى يشء،  والذيــن ال  بينيــت،  ونفتــايل  نتنياهــو، 
يلتقــون عنــد نقطــة واحــدة: الخــوف امُلعَلن من “لعنــة العقد الثامن” 

يف التاريخ اليهودي، وأساطره أيًضا:
ـ قال نتنياهو يف دورة “حلقة التوراة”، التي عقدت يف بيته قبل خمس 
أوردتــه جريــدة “هآرتــس”، 10.10.2017(:  مــا  ســنوات، )حســب 
“عّمــرت مملكــة الحشــمونئيم نحــو 80 ســنة فقــط، ويجــب أن نعمــل 

لضان نجاح دولة )إرسائيل( يف بلوغ الـ 100 سنة”.
ـ أمــا إيهــود بــراك، فقــد كتب مقااًل يف جريدة “يديعوت أحرونوت”، 
8.5.2022، قــال فيــه: “الثــورة الصهيونيــة هــي التجربــة الثالثــة يف 
التاريــخ اليهــودي، وهــا قــد وصلنــا، ككيــان ســيايس ذي ســيادة، إىل 
العقــد الثامــن، .. لكــن، لســنا الوحيديــن الذيــن نواجــه لعنــة العقــد 
اندلعــت  األمريــي  الدســتور  إلعــالن  الثامــن  العقــد  ففــي  الثامــن. 
الحــرب األهليــة يف الواليــات املتحــدة. ويف العقــد الثامــن لتوحيــد 

اســتمر  حــال  للعيــش  صالحــة  منطقــة  يكــون  لــن  القطــاع  أن  إىل 
الحصار اإلرسائيي املفروض منذ صيف عام ٢٠٠٧.

ا من طرف االحتالل  ملاذا النقمة عى غزة وتعاقب عقاًبا جاعيًّ
وألنهــا  املقاومــة  تحتضــن  ألنهــا  هــل  ومحليــة؟  دوليــة  وأطــراف 
تدافــع عــن الشــعب الفلســطيني وتتصــدى ملخططــات االحتالل 
وقطعــان مســتوطنيه؟ هــل ألن غزة فجــرت االنتفاضة األوىل التي 
كشــفت عــن وجــه االحتــالل الحقيقي وفضحته أمــام العامل؟ هل 
ألنها أجرت االحتالل عى االنسحاب مذموًما مدحوًرا منها يف 
علم ٢٠٠٥، واآلن رغم املعاناة وضيق الحال مل ترتك غزة الضفة 
فقــد  نعــم  االحتــالل؟  تحديــات  مواجهــة  يف  املحتــل  والداخــل 
اســتجاب ألول رصخــة خرجــت مــن الشــيخ جــراح فهبــت بالدفــاع 
عــن القــدس واملســجد األقــى بصواريــخ املقاومــة التي كرست 
ا وبــرًّا وبحــًرا، ولقنتــه يف معركة ســيف القدس  حصــاره الظــامل جــوًّ

دروًسا عسكرية أذهلت قادته.
إن تجديــد مــا تطالــب بــه األمــم املتحــدة برفــع الحصــار عــن قطــاع 
غــزة ســواء مــن خــالل قراراتهــا أو من خالل تقاريرها هو أمر جيد، 
لكنه غر كاٍف، فا ينقص هو تطبيق القرارات لي ال تكون حرًا 
عــى ورق كحــال القــرارات املرتاكمــة منــذ عــام ١٩٤٨ ومل ينفــذ 
منهــا قــراًرا واحــًدا، والواضــح من ذلــك أن األمم املتحدة ومجلس 
األمن يتعاملون بازدواجية مع القضايا الدولية، وتعد )إرسائيل( 
االحتــالل  يف  متاديهــا  إىل  أدى  هــذا  الــدويل،  القانــون  فــوق 
والحصــار واالســتيطان والتهويــد والتهجــر والقتــل واإلعدامــات 

امليدانية للصحفيني واملسعفني والحقوقيني.
ا فقط، بل هو حق  فرفع الحصار عن قطاع غزة ليس مطلًبا إنسانيًّ
ثابــت ال جــدال فيــه للشــعب الفلســطيني يف مقاومــة االحتــالل 
مارســة  الــدويل  املجتمــع  عــى  يجــب  لــذا  ميلــك،  مــا  بــكل 
املعابــر  كل  وفتــح  الحصــار  إلنهــاء  والحقيقــي  الفعــي  الضغــط 
التجاريــة وإدخــال كل احتياجــات قطــاع غــزة مــن الســلع والبضائع 

وعى رأسها مواد البناء دون قيود أو رشوط.

يف كيبوتس “سْديه بوكر” يف النقب، قرب برئ السبع، أّما عاموس، 
)الــذي تــويف عــام 2008(، فقــد ُدفــن يف كيبوتــس “عينات”، امُلقام 
عــى جــزء مــن أرايض قريــة “راس العــني” الفلســطينية، )وهي القرية 
التي أقيمت عى أنقاضها وأراضيها “روش هعاين” التي يقيم فيها 
بينــي غانتــس، وزيــر جيــش االحتــالل االرسائيــي وأمــا ألــون، حفيد بن 

غوريون، فقد هاجر إىل الواليات املتحدة، ويقيم يف نيويورك.
هذا )بعٌض( عن )إرسائيل(، وما توحي به شخصيات عى رأس هرم 
القيادة واملسؤولية فيها، بخصوص “لعنة العقد الثامن”. فاذا عن 
الواليات/الــدول األمريكيــة املّتحــدة؟ وواقعهــا الحايل، ومســتقبلها، 

وهي الحامية ل)إرسائيل( ومستقبلها؟
بدايــة: تفــرّد أمريــكا عــى رأس هــرم الرأســالية العامليــة، ومجمــوع 
دول الغرب األورويب، وتوابعها يف قاّرات العامل الخمس، دخل منذ 
ســبع ســنوات يف ِعقــده الثامــن، الــذي شــّكلت ســنة انتهــاء الحــرب 
العامليــة الثانيــة، 1945، بدايــة لــه. ويبــدو بوضــوح أن “لعنــة العقــد 

الثامن” تطالها أيًضا.
مل تبــدأ عالمــات “لعنــة العقــد الثامــن” يف أمريــكا ال اليــوم وال أمــس. 
بــدأت،  بايــدن.  جــو  الحــايل،  األمريــي  الرئيــس  عهــد  يف  تبــدأ  مل 
يف  االبــن  بــوش  جــورج  األمريكيــة  الرئاســة  تــوىّل  منــذ  )بوضــوح(، 
مطلــع األلفيــة الحاليــة، وهــو مطلــع القــرن الحــايل، يف الحــرب عــى 
عالمــات  وتفاقمــت  العــراق.  عــى  املســتمرة  والحــرب  أفغانســتان، 
االقرتاب من “لعنة العقد الثامن” يف عهد الرئيس األمريي األسبق، 
بــاراك أوبامــا، )رغــم محاولتــه تفاديهــا مــن خــالل مــا تضمنتــه زيارتــه 
الشــهر يف جامعــة  العــريب، وخطابــه  منطقتنــا وعاملنــا  األوىل إىل 
القاهــرة، وهــو الخطــاب الــذي كانــت سياســة أوبامــا وإدارتــه نقيًضــا، 
بالكامــل، ملــا تضمنــه ذلــك الخطــاب، وملــا أوحــى بــه(، وبلغــت تلــك 
العالمــات ذروة غــر مســبوقة يف عهــد الرئيــس األمريــي )األرعــن( 
الســابق، دونالــد ترامــب، وهــا هــي “اللعنــة” تتحّقــق يف عهد الرئيس 
جــو بايــدن، مــن خــالل مــا نشــهده مــن تخبــط وارتبــاك ومكابــرات يف 

السياسة األمريكية، عى كل صعيد، ودون استثناء.
هذه سياسة أمريكية حمقاء ودموية، تضّحي، أساًسا، بدماء ودموع 
وعــرق الشــعب األوكــراين، وتضّحــي مبكتســبات مــا حققتــه شــعوب 
الدول الغربية الحليفة ألمريكا، وتضّحي برفاهية ومكتسبات شعوب 
الواليات/الدول املّتحدة الخمسني ذاتها، وكّل ذلك يف سبيل وْهم 

القدرة عى البقاء منفردة، عى رأس هرم النظام العاملي.

قطاع غزة عىل وشك كارثة إنسانية

من )إرسائيل( حىت أمريكا.. 
هكذا تنهار الدول واإلمرباطوريات

د. أيمن أبو ناهية

ال شك أن تراجع التمويل الدولي 
وتقليص المساعدات الخارجية 
إضافة إلى الحصار المفروض منذ 
خمسة عشر عاًما، ترافقه العقوبات 
التي تفرضها السلطة الفلسطينية، 
كل هذه األمور أسهمت في تردي 
األوضاع المعيشية في قطاع غزة، 
فمنذ عام ٢٠١٩ تراجع التمويل 
الدولي عندما أوقفت الواليات 
المتحدة األمريكية دعمها المالي 
عن الفلسطينيين والمؤسسات 
)سواء الحكومية أو المجتمع 
المدني( التي تمولها في قطاع 
غزة والضفة الغربية على حد سواء. 

عماد شقور
عريب 21

وتفاقمت عالمات االقتراب من 
“لعنة العقد الثامن” في عهد 
الرئيس األمريكي األسبق، باراك 
أوباما، )رغم محاولته تفاديها من 
خالل ما تضمنته زيارته األولى إلى 
منطقتنا وعالمنا العربي، وخطابه 
الشهير في جامعة القاهرة، وهو 
الخطاب الذي كانت سياسة 
أوباما وإدارته نقيًضا، بالكامل، لما 
تضمنه ذلك الخطاب، ولما أوحى 
به(، وبلغت تلك العالمات ذروة 
غير مسبوقة في عهد الرئيس 
األمريكي )األرعن( السابق، دونالد 
ترامب، وها هي “اللعنة” تتحّقق 
في عهد الرئيس جو بايدن، من 
خالل ما نشهده من تخبط وارتباك 
ومكابرات في السياسة األمريكية، 
على كل صعيد، ودون استثناء.
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غزة/ فلسطني: 
العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  أعلــن 
واإلسكان يف غزة ناجي رسحان تفاصيل 
الشــجاعية  جــر  بنــاء  بشــأن  جديــدة 

مبدينة غزة، وإعادة اإلعامر.
نرشتهــا  ترصيحــات  يف  رسحــان  وقــال 
الوزارة عرب صفحتها الرسمية يف "فيس 
بــوك"، أمــس: "إن لبناء جر الشــجاعية 
عدة سيناريوهات ودراسات مطروحة"، 
مضيًفــا: "إن الشــارع املــؤدي إىل مفــرق 
حــال  يف  بالغــرض  يفــي  ال  الشــجاعية 
لــذا هنــاك عــدة  بنــاء جــر الشــجاعية، 
ســيناريوهات مطروحــة، أحدهــا توســعة 

الشارع باتجاه مقربة ابن مروان".
وأوضح أن "خيار التوســعة عىل حســاب 
املقربة يستهدف 15 مرًتا منها"، مؤكًدا 
"العمــل بالحــد األدىن والحــرص، لحرمــة 

املقابر التي يأخذونها يف الحسبان".
حــال  يف  عديــدة  "الخيــارات  وتابــع: 
بنــاء الجــر، منهــا نقــل القبــور، أو خيــار 
وضــع الجــر فــوق املقربة عــىل أعمدة، 
أنهــا كلهــا  الجــر"، منبًهــا إىل  إلغــاء  أو 

خيارات قيد الدراسة.
أولويــات  "نضــع  رسحــان:  وأكمــل 
ونرتبهــا  املتوقعــة  للســيناريوهات 
أيــدي املســؤولني التخــاذ  بــني  ونضعهــا 

قــرار"، الفًتــا النظــر إىل أن وزارة األشــغال 
بغزة أحياًنا تضطر إىل السري يف سيناريو 

أكرث تكلفة مقابل إرضاء الجميع.
الــوزارات  مــن  لجنــة  تشــكيل  إىل  وأشــار 
واملواصــات  )األوقــاف  املختصــة 
ولجــان  املحــي  والحكــم  والبلديــة 
مــن  املتــررة  القبــور  وحــرص  األحيــاء(، 
بنــاء الجــر، والتواصــل مع لجان األحياء 

يف املوضوع، وأن اللجنة ما تزال تعمل 
مع األهايل.

وأكــد رسحــان أن الجــر مل يصمــم حتــى 
قيــد  تــزال  مــا  الخيــارات  وكل  اللحظــة، 
مضيًفــا:  النتيجــة،  وبانتظــار  الدراســة 
"نعمــل عــىل أخــذ املصلحــة العامــة يف 
املحاذيــر  كل  مراعــاة  مــع  الحســبان، 
لــدى جميــع الجهــات، وأبنــاء  املوجــودة 

شعبنا".
الجــر  بنــاء  يف  العمــل  بــدء  أن  وبــني 
النظــر  الفًتــا  باملرصيــني،  مرهــون 
وترتيــب  الدراســات  مــن  االنتهــاء  إىل 
الشــهر  نهايــة  ســيكون  الســيناريوهات 

الحايل.
أبــراج  مــن  دمــر  مــا  إعــامر  إعــادة  وبشــأن 
"التأخــري  أن  رسحــان  أوضــح  وعــامرات؛ 

بــرج اإلرساء وعــامريت  يف إعــادة إعــامر 
لرفــض  يرجــع  والغصــني  الخزنــدار 
املانحني إعامر ما دمر قبل عام 2021، 
مشــكلة  هــي  املشــكلة  أن  إىل  منبًهــا 
مانحــني، وأنهــم يجلبــون الدعــم ملــا دمــر 

عام 2021.
مــا دمــر  بــأن ميــول  وقــال: "نخــرب املانــح 
قبــل عــام 2021 فريفــض، ويشــرتط أنــه 
يف حــال زيــادة أمــوال مــن إعــامر مــا دمــر 

عام 2021 متنح ملا قبله".
مــن ضمــن  "إنــه  قــال:  بــرج اإلرساء  وعــن 
مــع  ونتواصــل  وتواصلنــا  األولويــات، 
كل املانحــني بشــأنه"، مؤكــًدا أن إعــادة 

اإلعامر تتقدم بانتظام، لكن ببطء.
بــأن  "اقتنــاع  عــىل  أنهــم  رسحــان  وأكــد 
إعــادة إعــامر األقــدم أوىل، وأن املواطــن 
مــن  أوىل   2014 عــام  بيتــه  هــدم  الــذي 
املواطــن الــذي هــدم بيتــه عــام 2021"، 
تخضــع  األشــغال  وزارة  أن  إىل  منبًهــا 

لرشوط املانحني.
بــرج  إلعــامر  طلبــات  "قدمنــا  وتابــع: 
والغصــني،  الخزنــدار  وعــامريت  اإلرساء 
 2018 أعــوام  يف  قصــف  الــذي  وكل 
مضيًفــا:  للامنحــني"،  و2014  و2019 
لهــا، قدمنــا طلبــات  مانــح  أي  "ال يوجــد 
أي  تــأِت  مل  لكــن  للامنحــني،  بشــأنها 

موافقة حتى اآلن".
وعن إعادة إعامر برج الجاء ذكر رسحان 
اللجنــة  مــن  مبدئيــة  موافقــة  هنــاك  أن 
موضًحــا  إعــامره،  إعــادة  عــىل  القطريــة 
أنهــم يف طــور إعــداد املخططــات ألخــذ 

موافقة نهائية عليها.
وتوقــع البــدء يف إعــادة بنــاء بــرج الجــاء 

قبل نهاية العام الحايل.
وزارة  أطلقــت  منفصــل؛  خــرب  ويف 
األشــغال العامــة واإلســكان دورة "إعــداد 
مقرتحــات املشــاريع" ملوظفــي الــوزارة، 
بهــدف تنميــة وتطوير قــدرات املوظفني 

يف هذا املجال.
وتعقــد هــذه الــدورة بالتعــاون مــع اللجنة 
العليــا للمشــاريع والتعــاون الــدويل، يف 

وزارة الخارجية الفلسطينية.
كل  مــن  موظفــون  الــدورة  يف  ويشــارك 

اإلدارات يف الوزارة.
يف  محــاور  عــدة  عــىل  الــدورة  وتركــز 
إعــداد مقرتحــات املشــاريع، منهــا ورقــة 
ودورة  باملشــاريع،  الخاصــة  املفاهيــم 
وجدولــه  وأنشــطته  املــرشوع  حيــاة 

الزمني.
ا برامج  يذكر أن وزارة األشغال تنفذ دوريًّ
لزيــادة  للموظفــني،  تطويريــة  تدريبيــة 

كفاءة األداء داخل الوزارة.

غزة/ فلسطني: 
األداء  التخطيــط وتطويــر  نظمــت وحــدة 
ورشــة  األرايض  ســلطة  يف  املؤســي 
التشــغيل  بنــد  تحــت  للموظفــني  عمــل 
الوظيفــة  أخاقيــات  يف  املؤقــت، 
الســلوك،  قواعــد  ومدونــة  العامــة، 
األرايض  ســلطة  مبهــام  عــام  وتعريــف 

مؤسسًة حكومية.
وأفــادت مديــرة وحــدة التخطيــط ميســاء 
مقــداد أّن ورشــة العمــل تهــدف لتعريــف 
األنظمــة  املؤقــت  التشــغيل  موظفــي 
والقوانــني التــي يجــري العمــل الحكومــي 

وفًقا لها، موضحة أن عدد املســتفيدين 
من هذه الورشة 22 موظًفا وموظفة.

القانــوين  الباحــث  تحــدث  جانبــه  مــن 
الســقا  بــال  القانونيــة  الشــؤون  بوحــدة 
العمــل  قانــون  عــن  األول  املحــور  يف 
2000م،  لســنة   )7( رقــم  الفلســطيني 
ومدونــة  لبنــوده،  مفصــًا  رشًحــا  وقــدم 
الوظيفــي، وأخاقيــات  الســلوك  قواعــد 
الوظيفــة العامــة. وعــرض خــال الورشــة 
ومــا  العمــل  بعقــد  تعريًفــا  التدريبيــة 
وواجبــات،  حقــوق  مــن  عليــه  يرتتــب 
القانونيــة  اإلجــراءات  بعــض  موضًحــا 

وتنــاول  العقــود،  مبوظفــي  الخاصــة 
بالــرشح املفيــد مدونــة قواعــد الســلوك 
الوظيفــي الصــادرة عــن ديــوان املوظفني 
مــواد  مــن  فيهــا  ورد  مــا  وأهــم  العــام، 
وواجباتــه  املوظــف  حقــوق  عــىل  تنــص 
إضافــة  العمــل،  الوظيفيــة وعاقاتــه يف 
أن  ينبغــي  التــي  األخاقيــات  بيــان  إىل 
يتحــىل بها املوظف، واملحظورات التي 
يجب االبتعاد عنها. ويف املحور الثاين 
قدمت هبة الديب املساعدة القانونية 
بوحــدة الشــؤون القانونيــة معلومــات عن 
اإلدارات  وأهــم  األرايض،  ســلطة  نشــأة 

موضحــًة  لهــا،  التابعــة  والوحــدات 
اإلدارات  هــذه  مهــام  تفصيــي  بــرشح 
واألقســام  الدوائــر  وأهــم  والوحــدات، 

التابعة لها. 
وبينت أهم املعامات التي تنفذ وكيفية 
إجرائهــا والخطــوات التــي متــر بهــا، حتــى 
يكــون موظفــو العقــود عــىل اطــاع وعلــم 
بأهــم املعامــات التــي تختص بها ســلطة 
حديثهــا  الديــب  واختتمــت  األرايض، 
بتوجيه بعض النصائح واإلرشادات، التي 
عــىل املوظفــني األخــذ بهــا خــال عملهــم 

يف سلطة األرايض.

غزة/ فلسطني: 
املعلومــات  ونظــم  الهندســة  دائــرة  أنهــت 
للتخطيــط  العامــة  اإلدارة  يف  الجغرافيــة 
التصــور  الزراعــة،  وزارة  يف  والسياســات 
الشامل الخاص بها للحفاظ عىل األرايض 

الزراعية لألجيال القادمة.
وأوضحــت الــوزارة أمــس، أن ذلــك جــاء يف 
للتحضــري  الزراعــة  وزارة  تجهيــزات  إطــار 
إلعــداد املخطــط اإلقليمــي الخــاص بقطــاع 

غزة.
مــن  الــوزارة،  بحســب  الجهــد  هــذا  ويــأيت 
خــال االجتامعــات الدوريــة التــي عقدتهــا 
مــع  املعلومــات  ونظــم  الهندســة  دائــرة 
مديريــات الزراعة الخمس، وبلديات قطاع 
غــزة كافــة ملراجعــة اســتخدامات األرايض 
التــي  يف كل محافظــة ومراجعــة املعايــري 
تــم التوافــق عليهــا مــن حيــث جــودة امليــاه 

وجودة الرتبة ودراسة التوسع العمراين.
العديــد  تجميــع  جــرى  أنــه  الــوزارة  وذكــرت 
مــن البيانــات من الجهات ذات االختصاص 
حيــث  خارجهــا،  أو  الــوزارة  داخــل  ســواء 
تصنيفــات  أربعــة  إىل  الدائــرة  خلصــت 
أراٍض زراعيــة ذات   )A( :لــألرايض؛ وهــي
ذات  زراعيــة  أراٍض   )B( و  عاليــة،  جــودة 
ذات  زراعيــة  أراٍض   )C( متوســطة،  جــودة 

تصنيفــات   )D( وأخــرًيا  منخفضــة،  جــودة 
سكنية مستغلة يف الزراعة.

رفــع  ســاهم يف  املــرشوع  أن  إىل  ولفتــت 
دائــرة  نفذتــه  الــذي  الزراعيــة  الحيــازات 
الهندســة ونظم املعلومات يف بناء قاعدة 
بيانات شاملة عن األرايض الزراعية، والتي 
التــي  األساســية  النــواة  شــكلت  بدورهــا 
األرايض  تصنيــف  عمليــة  منهــا  انطلقــت 

الزراعية.
وأكدت أن هذا الجهد الكبري جاء من خال 
السياســات التي تتبعها الوزارة يف محاولة 
ذات  الزراعيــة  األرايض  عــىل  الحفــاظ 
الجــودة الزراعيــة العاليــة لألجيــال القادمــة، 
الغذائيــة  للســلة  مصــدًرا  متثــل  كونهــا 
اإلســرتاتيجية  الخطــة  تعمــل  التــي  للقطــاع 
للــوزارة عــىل تنميتهــا ومحاولــة اســتثامرها 

بطريقة عالية الفعالية.
عبســان  بلديــة  اســتقبلت  ثانيــة  جهــة  مــن 
الكبــرية وفــًدا مــن املتخصصــني يف مجــال 
بغــزة،  الزراعــة  وزارة  مــن  املعالجــة  امليــاه 
العــام  املديــر  الشــاعر  محمــد  برئاســة 
وعضويــة:  الــوزارة،  يف  الزراعيــة  للتنميــة 
يوسف اللهواين وتحرير العويطي ومحمد 

الفرا وحسام أبو سعدة.
د.  البلديــة  رئيــس  اســتقبالهم  يف  وكان 
أنــور أبــو ظريفــة، وعــدد مــن رؤســاء الدوائــر 

واألقسام. 
ورحب د. أبو ظريفة بالوفد، ومثن حرصهم 
عــىل التعــاون مــع البلديــة، وأطلعهــم عــىل 

تفاصيل التجربة كاملة.
وجــاءت الزيــارة يف ســياق تعزيــز التعــاون 
يف  تجربتهــا  عــىل  واالطــاع  البلديــة،  مــع 

معالجة مياه الرصف الصحي.
التجربــة  هــذه  أن  الشــاعر  أكــد  جانبــه  مــن 
هــي األوىل مــن نوعهــا يف فلســطني، وأن 
التعــاون  خرباؤهــا  ليقــدم  جاهــزة  الــوزارة 
املــرشوع،  هــذا  إلنجــاح  واالستشــارات 

مثمًنا جهود البلدية املستمرة فيه. 
يذكــر أن البلديــة افتتحــت مــرشوع محطــة 
معالجة مياه الرصف الصحي يف إبريل من 

العام املايض.

رام الله/ فلسطني: 
أوضــح جهــاز اإلحصــاء املركــزي أن أســعار تكاليــف 
)ال  الغربيــة  الضفــة  يف  الســكنية  للمبــاين  البنــاء 
تشــمل البيانــات القــدس( ســجلت ارتفاًعــا طفيًفــا 
مقارنــة   2022 أيــار  شــهر  خــال   0.05% نســبته 
القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ   ،2022 نيســان  بشــهر 
إىل  الســكنية  للمبــاين  البنــاء  تكاليــف  ألســعار 
الســابق  الشــهر  خــال   120.38 مقابــل   120.44

)سنة األساس 2013=100(.
ســجلت  الرئيســة  املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
أســعار مجموعة اســتئجار املعدات ارتفاًعا نســبته 
واملــواد  الخامــات  مجموعــة  وأســعار   ،0.11%

%0.08، يف حــني  نســبته  ارتفاًعــا طفيًفــا  األوليــة 
العــامل  وأجــور  تكاليــف  أســعار مجموعــة  ســجلت 
بالشــهر  مقارنــة   2022 أيــار  شــهر  خــال  اســتقراًرا 
الســابق. واســتقر الرقــم القيــايس ألســعار تكاليــف 
البنــاء للمبــاين غــري الســكنية عــىل 119.62 خــال 

شهر أيار 2022 )سنة األساس 2013=100(.
ســجلت  الرئيســة  املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
أســعار مجموعة اســتئجار املعدات ارتفاًعا نســبته 
مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــني  يف   ،0.25%

الخامــات واملــواد األولية وأســعار مجموعة تكاليف 
 2022 أيــار  شــهر  خــال  اســتقراًرا  العــامل  وأجــور 

مقارنة بالشهر السابق.
العظــم  ملبــاين  البنــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
محافظــة  البيانــات  تشــمل  )ال  الغربيــة  الضفــة  يف 
القدس( انخفاًضا مقداره %0.31 خال شهر أيار 

انخفــض  إذ   ،2022 نيســان  بشــهر  مقارنــة   2022

ملبــاين  البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
العظم إىل 123.06 مقابل 123.45 خال الشهر 

السابق )سنة األساس 2013=100(.
ســجلت  الرئيســة  املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
أســعار مجموعــة الخامات واملــواد األولية انخفاًضا 
اســتئجار  مجموعــة  أســعار  أمــا   ،0.48% مقــداره 
%0.12، يف  املعــدات فســجلت ارتفاًعــا نســبته 
وأجــور  تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــني 
مقارنــة   2022 أيــار  شــهر  خــال  اســتقراًرا  العــامل 

بالشهر السابق.
بأنواعهــا  الطــرق  إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
املختلفــة يف الضفــة الغربيــة )ال تشــمل البيانــات 
خــال   0.60% نســبته  ارتفاًعــا  القــدس(  محافظــة 
شــهر أيــار 2022 مقارنــة بشــهر نيســان 2022، إذ 
ارتفــع الرقــم القيــايس العــام ألســعار تكاليف الطرق 
الشــهر  خــال   114.50 مقابــل   115.19 إىل 
السابق )شهر األساس كانون األول 2008=100(.
ســجلت  الرئيســة  املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
أســعار مجموعــة الخامــات واملــواد األوليــة ارتفاًعــا 
اســتئجار  مجموعــة  وأســعار   ،0.88% نســبته 
أســعار  أمــا   ،0.42% نســبته  ارتفاًعــا  املعــدات 
وصيانــة  معــدات  تشــغيل  تكاليــف  مجموعــة 
حــني  يف   ،0.10% مقــداره  انخفاًضــا  فســجلت 
العــامل  وأجــور  تكاليــف  أســعار مجموعــة  ســجلت 
بالشــهر  مقارنــة   2022 أيــار  شــهر  خــال  اســتقراًرا 

السابق.

بيت لحم/ فلسطني: 
حّذر اتحاد صناعة الحجر والرخام من خطورة تسلل 
الحجر املســتورد إىل الســوق املحلية عىل حســاب 
قطاع صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، ودعوا اىل 
مواجهة ذلك بكافة السبل وضمن خطط مدروسة.

جــاء ذلــك خــال ورشــة عمــل حــول تعزيــز تنافســية 
الحجــر  صناعــة  اتحــاد  عقدهــا  التــي  الحجــر  منتــج 
بيــت  نقابــة املهندســني يف  مــع  بالرشاكــة  والرخــام 
لحم، مبشاركة ممثلني عن وزاريت االقتصاد الوطني 
واألشــغال العامــة، بحضــور 53 مهندســا مــن منطقــة 

بيت لحم وأكرث من 40 رشكة عضًوا يف االتحاد.
الحجــر  تنافســية  تعزيــز  إىل  الورشــة  وهدفــت 
الحجــر  تســلل  ملــؤرشات  كاســتجابة  الفلســطيني، 
بنســبة  كانــت  وإن  املحليــة  الســوق  إىل  املســتورد 

ضئيلة جًدا.
وحــث رئيــس الهيئــة الفرعيــة لاتحــاد يف بيــت لحــم 
الجــدي  املشــرتك  العمــل  عــىل  املــرصي  أحمــد 

ا. ملواجهة املستورد باعتبار ذلك واجًبا وطنيًّ
وقال: إن "منتجاتنا الفلســطينية هي األولوية، األمر 

الذي ينعكس عىل االقتصاد الكي".

اتحاد صناعة الحجر والرخام يحذر من "مخاطر 
تسلل الحجر المستورد" إلى السوق المحلية

"اإلحصاء": تباين مؤشرات تاكليف البناء في أيار

سلطة األراضي تعقد ورشة عمل تعريفية لموظفي التشغيل المؤقت

          بلدية عبسان الكبيرة تناقش مع الوزارة آلية المياه المعالجة
"الزراعة" تنهي وضع األساسات لمخطط زراعي شامل لقطاع غزة

دائرة الهندسة  تعرض التصور  الشامل الخاص بها للحفاظ على األراضي الزراعية 

أطلقت دورة "إعداد مقترحات المشاريع" لموظفيها

"األشغــال" تكشــف تفاصيــل جديــدة بشـــأن 
"جســــر الشجاعيــــة" وإعــــادة اإلعمــــار

مفترق الشجاعية مفترق الشجاعية 
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تونس/ األناضول:
وقفــة  أمــس،  التونســيون،  القضــاة  عــرات  نفــذ 
تونــس  بالعاصمــة  العــدل،  قــر  أمــام  احتجاجيــة 
الســلطات  ملطالبــة  غضــب"  "يــوم  شــعار  تحــت 

بالرتاجع عن قرار إعفاء 57 من زمالئهم.
ورّدد القضــاة املحتّجــون شــعارات مثــل "ال لرتكيــع 
القضــاء.. ال ألوامــر اإلعفــاء"، و"حّريــات حريــات.. 
عــى  يــّدك  )إرفــع(  و"هــز  التعليــات"،  قضــاء  ال 
القضــاء.." ويــأيت "يــوم الغضب" بعد إعالن ثالثة 
قضــاة تونســيني الدخــول يف إرضاب عــن الطعــام، 
 54 رفقــة  عزلهــم  عــى  احتجاًجــا  أمــس،  مــن  أول 
مــن زمالئهــم. وقــال أنــس الحــادي، رئيــس جمعيــة 
يف  قضــايئ(،  نقــايب  )هيــكل  التونســيني  القضــاة 
لــه خــالل الوقفــة إن "الرئيــس قيــس ســعيد  كلمــة 
مــن  أنهــم  عــى  قاضًيــا   57 العــام  للــرأي  ســّوق 
الفاســدين، يف حــني أنــه ال توجــد ملفــات قضائيــة 

ل 45 منهم حول التهم املوجهة لهم.."

تصفيــة  يف  يتمثــل  )ســعيد(  "هدفــه  أن  ورأى 
القضــاة املهنيــني الذيــن ميارســون وظائفهــم بــكل 
تعليــات  ينفــذوا  مل  ألنهــم  عزلهــم  وتــّم  نزاهــة.. 

الرئيس ووزيرة العدل.."
العــدل  وزاريت  صمــت  ظــل  "يف  أنــه  وأضــاف 
الســلطة  لرتكيــع  تورطهــا  تبــنّي  والداخليــة، 

القضائية.."
واعتــر أن "ســعيد ضحــى بالقضــاء التونــي وذبــح 
لــكل  التصــدي  "رضورة  مؤكــدا  القضــاة"،  كّل 

ذلك..".
لجمعيــة  الرفيــة  الرئيســة  قالــت  جهتهــا  مــن 
القضــاة، روضــة القــرايف، إن "مــا يحصــل لزمالئهــا 
سيكون منعرًجا حاسًا يف طريق الدفاع عن دولة 

القانون..".
خطــر،  تونــس  يف  يحــدث  "مــا  أن  مــن  وحــذرت 
ورئيس الجمهورية يقوم بتســييس القضاء، ويضع 

يده عى القضاء.."

الرئيــس  أعفــى  الجــاري،  يونيو/حزيــران   2 ويف 
قيــس ســعيد مطلــع الشــهر الحــايل، 57 قاضًيا من 
إليهــم،  ُوجهــت  اتهامــات  خلفيــة  عــى  مهامهــم، 
إرهــاب،  ملفــات  يف  تحقيقــات"  "تعطيــل  بينهــا 

وارتكاب "فساد مايل وأخالقي".
واحتجاًجــا عــى املرســوم الرئــايس باإلعفاء، دخل 
إىل  وصلــت  احتجاجيــة،  تحــركاٍت  يف  القضــاة 

إرضاٍب عن العمل بلغ أسبوعه الثالث.
ومنــذ 25 يوليو/متــوز 2021، تعــاين تونــس أزمــة 
إجــراءات  فــرض  ســعيد  بــدأ  حــني  حــادة  سياســية 
اســتثنائية منهــا إقالــة الحكومــة وتعيني أخرى وحل 
تريعــات  وإصــدار  القضــاء  ومجلــس  الرملــان 

مبراسيم قضائية.
وتعتــر قوى تونســية هــذه اإلجراءات "انقالًبا عى 
"تصحيًحــا  أخــرى  قــوى  تراهــا  بينــا  الدســتور"، 
بالرئيــس  أطاحــت  التــي   ،"2011 ثــورة  ملســارة 

آنذاك زين العابدين بن عيل )1987-2011(.

ف  الرئاسة اللبنانية ُتلكِّ
ميقاتي بتشكيل حكومة

بروت/ وكاالت:
أعلنــت الرئاســة اللبنانيــة، أمــس، أن رئيــس البــالد ميشــال 
نجيــب  األعــال  تريــف  حكومــة  رئيــس  اســتدعى  عــون 

ميقايت، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
رئاســة  عــام  مديــر  نظمــه  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
الجمهوريــة أنطــوان شــقر، يف القــر الرئــايس بالعاصمــة 

بروت.
رئيــس  مــع  التشــاور  وبعــد  عــون،  الرئيــس  إن  شــقر  وقــال 
مجلــس النــواب نبيــه بــري وإطالعــه عى نتائج االستشــارات 
بتشــكيل  ليكلفــه  ميقــايت  اســتدعى  امللزمــة،  النيابيــة 

الحكومة الجديدة.
امللزمــة  النيابيــة  االستشــارات  نتيجــة  أفضــت  قــد  وكانــت 
لتسمية رئيس الحكومة املكلف، التي قام بها عون، أمس، 
الســابق  الســفر  نيــل  مقابــل  54 صوًتــا،  ميقــايت  نيــل  إىل 

نواف سالم 25 صوًتا.
صوًتــا  الحريــري  ســعد  الســابق  الحكومــة  رئيــس  نــال  فيــا 

واحًدا، والدكتورة روعة الحالب صوًتا واحًدا.

الجامعة العربية: ال توافق 
ا بشأن عودة  عربي حاليًّ

سوريا إلى مقعدها
القاهرة/ وكاالت:

قال األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية حسام زيك، أمس، إن 
عودة سوريا لشغل مقعدها "يحتاج إىل توافق عريب غر متاح حاليا".

وأضــاف زيك يف تريحــات نقلتهــا وكالــة األنبــاء املريــة الرســمية، أن 
"هنــاك تحديــات كثــرة وكبــرة تواجــه الوطــن العــريب، وأهمهــا حالة عدم 

االستقرار التي تعانيه بؤر كثرة فيه".
وأفــاد بــأن "هــذا يخلــق أوضاعــا متوتــرة لــدول الجــوار، ويضــع الكثــر مــن 

األعباء عى دول عربية عديدة".
ذكــر  العربيــة،  بالجامعــة  مقعدهــا  لشــغل  ســوريا  عــودة  إمكانيــة  وبشــأن 

املتحدث أن "هناك رؤى مختلفة حول هذا األمر".
العــريب  بالتوافــق  العامــة للجامعــة  وأردف: "يف حــال استشــعار األمانــة 

الالزم حول إعادة سوريا سيتم األمر عى الفور".
وأوضــح أن "هــذا التوافــق ليــس متاحــا حتــى هــذه اللحظــة الراهنــة، رمبــا 

يحدث يف املستقبل القريب أو البعيد".
ويف نوفمــر/ تريــن الثــاين 2011، علقــت الجامعــة عضويــة ســوريا، 
جــراء اعتادهــا الخيــار العســكري لقمــع احتجاجــات شــعبية اندلعــت يف 

مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
ويف األشــهر األخرة، تســارعت وترة تطبيع دول عربية مع نظام الرئيس 
اقتصــادي وتجــاري، يف ظــل  تعــاون  اتفاقيــات  عــر عقــد  بشــار األســد، 
تبايــن املواقــف العربيــة مــن عودة دمشــق إىل الجامعــة بني مؤيد ورافض 

وصامت.
قــال  املقبــل،  نوفمــر  يف  بالجزائــر  املرتقبــة  العربيــة  القمــة  وبخصــوص 
زيك إن زيــارة وفــد مــن الجامعــة برئاســة أمينهــا العام أحمــد أبو الغيط إىل 
الجزائر، يومي االثنني والثالثاء املاضيني، تأيت "من أجل اإلعداد الجيد 

للقمة، مبا يضمن نجاحها ومشاركة إيجابية من جانب القادة العرب".
واإلقليميــة  الدوليــة  األوضــاع  تنــاول مجمــل  شــهدت  "الزيــارة  واســتطرد: 
واألزمــات العربيــة )..( هنــاك رؤى واجتهــادات حــول العديــد من القضايا 
العامــة  واألمانــة  الجزائــر  جانــب  مــن  عمومــا  الراهنــة  واألوضــاع  العربيــة 

للجامعة العربية".
وأفاد بأن هدف الجزائر واألمانة العامة للجامعة هو "إنجاح القمة العربية 
املقبلــة لتكــون إضافــة للعمــل العــريب املشــرتك، ومبــا يحافــظ عــى كل 

املكتسبات السابقة، وامليض يف طريق خدمة القضايا العربية".
وينتظــر أن تنعقــد القمــة العربيــة يف 1 و2 نوفمــر املقبــل، بعــد تأجيلهــا 

عامي 2020 و2021، بسبب جائحة كورونا.

نواب بدالء للكتلة الصدرية يؤدون 
اليمين الدستورية في العراق

بغداد/ وكاالت:
بــدالء  نــواب جــدد يف الرملــان العراقــي، أمــس، اليمــني الدســتورية  أدى 

ألعضاء الكتلة الصدرية املستقيلني، خالل جلسة استثنائية للمجلس.
بيــان نقلتــه وكالــة األنبــاء  النــواب، يف  وقالــت الدائــرة اإلعالميــة ملجلــس 
العراقيــة الرســمية، إن "النــواب الجــدد أدوا اليمــني الدســتورية داخــل قاعة 

مجلس النواب خالل جلسة استثنائية".
مجلــس  رئيــس  برئاســة  عقــدت  االســتثنائية  الجلســة  أن  البيــان،  وأضــاف 
النــواب محمــد الحلبــويس، وبحضــور 202 مــن نــواب الرملــان )مــن أصــل 

.)329
وأوضح أن الجلسة شهدت بجانب أداء اليمني الدستورية للنواب الجدد، 

إكال تعديالت وإقرار النظام الداخيل للمجلس.
ومل يذكــر البيــان تفاصيــل عــن عــدد النواب الذين أدوا اليمني الدســتورية، 
مصــدر  عــن  نقــل  )خــاص(  املحــيل  اإلخبــاري  اليــوم"  "بغــداد  موقــع  لكــن 
برملــاين )مل يســمه(، أن 64 نائًبــا مــن بــدالء الكتلــة الصدريــة أدوا اليمــني 

الدستورية.
وذكــر املصــدر، أن 9 مــن النــواب البــدالء تغيبــوا عــن الجلســة، دون ذكــر 
أسباب غيابهم. ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكرث من 7 أشهر نتيجة 
خالفــات حــادة عــى تشــكيل الحكومــة الجديــدة بــني الكتلــة الصدرية التي 
فــازت باملرتبــة األوىل بـــ 73 نائبــا، وأحــزاب سياســية ممثلــة يف مــا يعــرف 
باســم اإلطــار التنســيقي املنافــس لهــا. ويف 13 يونيــو/ حزيــران الجــاري، 
وافــق رئيــس الرملــان العراقــي، عــى اســتقالة نــواب الكتلــة الصدرية، التي 

قدموها عى خلفية االنسداد السيايس بتشكيل الحكومة.
وتســعى قــوى اإلطــار التنســيقي إىل تشــكيل حكومــة توافقيــة وفــق مبــدأ 
املحاصصــة السياســية، فيــا ســعى الصــدر، إىل تشــكيل حكومــة "أغلبيــة 
وطنية" مع حليفيه "إنقاذ وطن" والحزب الدميقراطي الكردستاين والعرب 

السنة ممثلني يف "تحالف السيادة".

"الرئاسي" يطلق رؤيته اإلستراتيجية للمصالحة الوطنية
حكومة الوحدة الليبية: 

اتفاق جنيف ينتهي باالنتخابات
طرابلس/ وكاالت:

قالــت حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة، 
أمــس، إن اتفــاق جنيــف ينــّص عى انتهــاء املرحلة االنتقالية يف البالد 

مبجرد إجراء االنتخابات.
مــدة  انتهــاء  دعــوات  عــى  ردا  الخارجيــة،  لــوزارة  بيــان  ذلــك يف  جــاء 
حكومــة الوحــدة بانتهــاء خريطــة طريــق ملتقــى الحــوار الســيايس الــذي 
حكومــة  خصــوم  مطالبــات  تصاعــدت  املــايض،  والثالثــاء  أوجدهــا. 

الوحدة بتسليم السلطة بحلول يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وهــذا املوعــد كان مقــررا النتهــاء العمــل بخريطــة الطريــق التي وضعها 
ملتقــى الحــوار الســيايس املنعقــد بني أطــراف النزاع الليبي يف تونس 

وجنيف، برعاية األمم املتحدة يف 5 فراير/ شباط 2021.
وأفاد بيان الوزارة، بأن "اتفاق جنيف أكد عى انتهاء املرحلة االنتقالية 

بإجراء االنتخابات وجعل املواعيد تنظيمية وليست ملزمة".
األمــم  بيــان  يف  جــاء  "مبــا  الوحــدة  حكومــة  خارجيــة  وزارة  وأشــادت 
املتحــدة، وحّثهــا عــى االمتنــاع عــن اســتخدام تاريــخ 22 يونيــو كأداة 

للتالعب السيايس".
الرؤيــة  إطــالق  أمــس،  الليبــي،  الرئــايس  املجلــس  أعلــن  جهتــه  مــن 

االسرتاتيجية ملروع املصالحة الوطنية.
جــاء ذلــك يف كلمــة لرئيــس املجلــس محمــد املنفــي، خــالل احتفاليــة 

يف العاصمة طرابلس مبناسبة إعالن إطالق الرؤية.
دائــرة  مــن  تخرجهــا  وطنيــة  جهــود  إىل  تحتــاج  "ليبيــا  املنفــي:  وقــال 
وطنيــة  مبصالحــة  إال  لذلــك  ســبيل  ال  والتبعيــة،  األجنبيــة  التدخــالت 

ُتعى عى مصلحة الوطن )..( آن لليبيني أن يتصالحوا".
وأضــاف: "لقــد عانــت شــعوب كثــرة مــن الفرقــة والقطيعة واالنقســام، 

لكنها بالعزمية واإلرادة انترت )..( املصالحة عرت ونهضت".
الرؤيــة  هــذه  تدشــني  عــى  عــزم  الرئــايس  "املجلــس  أن  إىل  ولفــت 
لتجنيــب شــعبنا ويــالت الحــروب، ومــا تخّلفــه مــن فقــد وأىس وتهجــر 
وتريد وحرمان". من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: 
"نتطلــع يف هــذه املرحلــة التاريخيــة إىل الســمّو فــوق الخالفــات ونبــذ 

املشاحنات والراعات".
الخالفــات  هــذه  إن  الحفــل،  خــالل  ُبّثــت  كلمــة مســجلة  وأضــاف يف 
توحيــد  دون  وحالــت  العالقــات  وأفســدت  الحيــاة،  مســرة  "عّطلــت 

املواقف والصفوف وضّيعت القدرات".

موسكو-كييف/ وكاالت:
عاليــة  بأســلحة  الروســية  القــوات  دمــرت 
املعــدات  لتزويــد  وقــود  مخــزن   49 الدقــة، 
املســلحة  للقــوات  التابعــة  العســكرية 
 50 إىل  يصــل  مــا  إىل  باإلضافــة  األوكرانيــة، 
نظامــا صاروخيــا لإلطالق املتعدد يف حظائر 
أنظمــة  ذلــك  يف  مبــا  القتاليــة،  املركبــات 

أجنبية الصنع.
وواصلــت القــوات املســلحة الروســية قصف 
املنشــآت العســكرية عــى أرايض أوكرانيــا، 
حيــث دمــرت األســلحة عاليــة الدقــة للقــوات 

الجوية الروسية يف منطقة نيكوالييف.
بــأن  أمــس  الروســية  الدفــاع  وزارة  وأفــادت 
األسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية 

املدرعــة  املركبــات  إلصــالح  قواعــد  ثــالث 
متركــز  مناطــق  و4  نيكوالييــف،  منطقــة  يف 
 18 يف  عســكرية  ومعــدات  وأفــراد  قيــادات 
منطقــة. كــا دمــر الطــران التكتييك الرويس 
يف  العســكرية  واملعــدات  العاملــة  القــوى 
96 مقاطعــة ومركــز رادار ميــداين يف منطقــة 

"كونستانتينوفكا" التابعة ملدينة خاركوف.
ورصح املتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع 
أن  كوناشــينكوف،  إيغــور  الفريــق  الروســية، 
مــن وصفــه "العــدو" يســتمر يف تكبد خســائر 

فادحة.
وتابــع كوناشــينكوف أن الخســائر يف الكتيبــة 
التابــع   57 رقــم  لــواء املشــاة اآليل  مــن   ،34
للقــوات املســلحة األوكرانيــة، والتــي هزمــت 

بالقــرب مــن قريــة "مرنايــا دولينــا" بجمهوريــة 
لوغانســك الشــعبية، قــد بلغــت يف غضــون 
 450 ونحــو  قتيــال   150 مــن  أكــرث  يومــني 
هــذه  رسايــا  مــن  كل  ففــي  كذلــك  جريحــا. 
جنــدي،   15-20 عــن  يزيــد  ال  مــا  الكتيبــة، 
عــن  املبتدئــني  مــن  القيــادة  طاقــم  تخــى 

مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال.
وصــول  أمــس  أوكرانيــا  أعلنــت  املقابــل  يف 
لتعزيــز  متطــورة  أمركيــة  صواريــخ  قاذفــات 
الهجــوم  مواجهــة  يف  العســكرية  ترســانتها 
مــن  لهــا  مهــا  قــرارا  ترتقــب  فيــا  الــرويس، 
إعطائهــا  بخصــوص  األورويب  االتحــاد  قبــل 
ومولدوفا صفة العضوية لبدء انضامها إىل 

االتحاد.

ملك األردن يزور اإلمارات
عان/ وكاالت:

أعلــن األردن، أمــس، مغــادرة امللــك عبــد اللــه الثاين، إىل أبو ظبي؛ للقاء 
رئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكــر الديــوان امللــيك األردين، يف بيــان، أن امللــك عبد الله غادر البالد 
متوّجًها إىل أبوظبي، يف زيارة عمل يلتقي خاللها مع الرئيس اإلمارايت.

ومل يحدد الديوان املليك مّدة الزيارة، كا مل يوضح جدول األعال.
وتــأيت زيــارة امللــك عبــد اللــه الثاين لإلمارات عقب انتهــاء جولٍة إقليمية 

لويل العهد السعودي محمد بن سلان، شملت مر واألردن وتركيا.
تحســني  إطــار  يف  العــرب  القــادة  حــراك  ازداد  املاضيــة،  الفــرتة  ويف 
العالقــات والتنســيق لتوحيــد املواقــف. ويتزامــن ذلــك مــع اقــرتاب قمــٍة 
عربية-أمريكيــة يف اململكــة الســعودية، يشــارك فيهــا الرئيــس األمريــيك 

جو بايدن، منتصف شهر يوليو/ متوز املقبل.

إطالق عملية أمنية في 
أبين ضد تنظيم القاعدة

أبني/ وكاالت:
أطلقــت الرطــة اليمنيــة، أمــس، عمليــة أمنيــة يف محافظــة أبنَي )جنوب( 
الجيــش  جنــود  مــن   5 مقتــل  عــى  ســاعات  بعــد  القاعــدة،  تنظيــم  ضــد 

اليمني، يف هجوم مسلح باملحافظة.
ودعــت إدارة أمــن محافظــة أبــني يف بيــان، أهــايل أبــنَي بجميــع أطيافهــا 

لدعم القوات املسلحة يف العملية.
وشــدد أن القــوات اليمنيــة ســتخوض "عمليــة شــاملة، وســتكون أبــني بكل 

مديرياتها مرسًحا لهذه العملية".
وأكد البيان أن "قادة القوات األمنية والعسكرية سيتقدمون صفوفها".

وتابــع مهــدًدا أن "الثــأر قــد حــان لتلــك الدمــاء التــي ســفكتها العنــارص يف 
محافظة أبني ".

للجيــش  )تابعــة  الرئاســية  الحايــة  ألويــة  أفــادت  املــايض،  واألربعــاء 
اليمنــي(، يف بيــان، أن "5 جنــود ُقتلــوا يف كمــني مســلح يف منطقــة خــر 

املراقشة رشقّي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبني ".
ومل يذكر البيان هوية املسلحني، لكن وسائل إعالم محلية أفادت بأنهم 
ينتمــون لتنظيــم القاعــدة. وتوجــد عنــارص تابعــة لتنظيــم القاعدة يف عدة 
محافظــات مينيــة، أبرزهــا أبــني. ومــن وقــٍت آلخــر، يشــن عنــارص التنظيــم 
قتيــل  بــني  بوقــوع ضحايــا  يتســبب  مــا  هجــاٍت ضــد مصالــح حكوميــة، 

وجريح، حسب بيانات حكومية سابقة.

روسيا تدمر 49 مخزن وقود في نيكوالييف 
وأوكرانيا تتسلم قاذفات هيمارس المتطورة

قضاة تونسيون يحتجون ضد إعفاء 57 من زمالئهم

وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة تونس  للمطالبة  بالتراجع عن قرار إعفاء 57 من القضاة     ) أ ف ب (

لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الملكف نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت   ) أف ب ( 
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»غزة هاشم بوابة الشام«.. دليل أثري ُيعزِّز التشبُّث باألرض والهوية»غزة هاشم بوابة الشام«.. دليل أثري ُيعزِّز التشبُّث باألرض والهوية

»خلة الضبع«.. »خلة الضبع«.. 2020 عائلة تحافظ عىل الرصاع مشتعًل يف مسافر يطا عائلة تحافظ عىل الرصاع مشتعًل يف مسافر يطا

غزة/ ضحى حبيب:
بالثــوب الفلســطيني واألهازيج التراثية القديمــة، وفي الممرات التي 
خطتهــا أقــدام حضارات مختلفة، فحملت حجارتها بصماتهم وآثارهم، 
اســتقبلت زهراٌت فلســطينيات َمن حضروا مراســم اإلعالن عن إصدار 
الدليــل األثــري لمدينــة غــزة الــذي يحمــل اســم »غــزة هاشــم.. بوابــة 

الشام«.
مــن قصــر الباشــا شــرق مدينة غــزة، الذي يضــم مئات القطــع األثرية 
التــي تــؤرخ للحقــب التاريخيــة والعصــور المختلفــة لحضــارة الشــعب 
خلــة،  محمــد  واآلثــار  الســياحة  وزارة  وكيــل  وبحضــور  الفلســطيني، 

وممثلــي إدارة المباحــث العامة بوزارة الداخلية، وممثلي مؤسســات 
المجتمــع المدني، وهيئة الوجهاء والعشــائر، وأكاديميين ومختصين، 
أعلــن رئيــس متابعــة العمل الحكومي عصــام الدعليس إصــدار الدليل 

األثري لمدينة غزة. 

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
لــم تفلــح كل إجراءات االحتالل اإلســرائيلي خــالل العقود 
الماضيــة فــي دفــع مواطنــي »خلــة الضبــع« الموجــودة 
فــي »مســافر يطــا« لتــرك أراضيهــم، فلم يتــرك االحتالل 
وسيلًة إال وحاول من خاللها تهجيرهم، لكن دون جدوى، 

ليباغتهــم فــي هــذه المرة بقــرار إزالٍة لكل بيــوت »الخلة« 
دفعة واحدة، دون أْن يترك لهم ســوى ســويعات للتحرك 

قضائيًا.
فلــم يكن أمــام أهل »الخلة« ســوى إقامة خيمة اعتصام 

يرابطــون فيهــا هــم وأهالي القــرى المجاورة في مســافر 
يطــا تحســبًا إلقدام االحتالل على تنفيذ أمــر الهدم الذي 
من المتوقع أن يكون االثنين القادم »كحد أقصى«، كما 

يبين المواطن جابر الدبابسة لـ«فلسطين«.

وعــّد الدعليــس، الدليــل األثري "كنًزا حضارًيا إســراتيجًيا ومعرفًيا للمعامل 
األثريــة والشــواهد العمرانيــة التاريخيــة يف القطــاع، ونافــذة علميــة توعويــة 
للمواطن واملجتمع عن تاريخ املدينة وإرثها اإلنســاين، ويســهم يف تعزيز 

انتامء املواطن ألرضه وتاريخه وعراقة مجده التليد". 
غزة هاشم بوابة الشام

ويضــم الدليــل األماكــن األثريــة يف قطــاع غــزة التــي تحمــل طابًعــا تاريخًيــا 
للحضــارات التــي تعاقبــت عــىل املدينــة وتركت خلفها بصامت دلت عىل 

وجودها يف هذه األرض لفرة من الزمن.
واقــع  مــن  املكتشــفة  الحضاريــة  املقتنيــات  أرسار  عــن  الدليــل  ويفصــح 
الدليــل  ويفــرد  وظاهرهــا،  األرض  باطــن  يف  األثــري  والتنقيــب  الحفريــات 
مســاحة مفصلــة عــن تاريــخ املواقع األثرية بشــقيها اإلســامي واملســيحي، 
فيوثق جزًءا من الحضارة اإلسامية األيوبية واململوكية والعثامنية، ويقدم 

معلومات عن نتائج البحث والكشف األثري يف األديرة والكنائس.
ويــرح الدليــل منــاذج عــن أمنــاط الحياة التعليمية والحيــاة االجتامعية من 
خــال دراســة تاريــخ القصــور والبيــوت األثريــة، ويعرض الشــواهد التاريخية 
للحياة العامة واالقتصادية والدينية من أســواق وخانات وأســبلة وحاممات 

عامة وأسبطة وزوايا ومقامات ومقابر أثرية. 
الحفاظ على التاريخ

"وضمــن مســاهمة لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف دعــم وزارة الســياحة 
أعلــن  الحضــاري"،  وموروثهــا  املدينــة  تاريــخ  عــىل  واملحافظــة  واآلثــار 
الدعليس إعفاء جميع املنشــآت األثرية الســياحية بنســبة %50 من رســوم 
قــر  متحــف  لتطويــر  مــايل  مبلــغ  وتخصيــص  ســنوات،  لعــدة  الراخيــص 

الباشا. 
وأكــد أن إصــدار الدليــل األثــري أســلوب مــن أســاليب تعزيــز التشــبث بهــذه 
األرض مــن خــال نــر الوعــي املجتمعــي واملعــريف عن غــزة وإرثها وقيمها 
الحضاريــة التــي تدحــض املزاعــم الصهيونيــة وتفشــل محــاوالت االحتــال 
لطمــس الهويــة الفلســطينية، وتثبــت أحقيــة الشــعب الفلســطيني بأرضــه 

ومقدساته. 
األثــري  واإلرشــاد  الوعــي  نــر  مبواصلــة  األمــل  يحدونــا  زال  "مــا  وتابــع: 
املســتدام عــن جــذور وعراقــة غــزة لــكل أبنائهــا وترســيخ ثقافــة الحفــاظ عىل 
مقتنياتها وشواهدها وقيمها الحضارية لألجيال الفلسطينية املتعاقبة". 
وأضاف الدعليس أن "الدليل يحمل يف طياته حكايا وعشق شعب ألرضه 
ومقدســاته ورشف الرباط عليها، وُيعد كنزًا أثريًا إســراتيجيًا ومعرفيًا، عن 
املعامل األثرية، والشــواهد العمرانية التاريخية يف قطاع غزة، ويفصح عن 
والتنقيــب  الحفريــات،  واقــع  مــن  املكتشــفة  الحضاريــة  املقتنيــات  أرسار 

األثري، يف باطن األرض وظاهرها، التي بقيت تعاند الزمن".
ولفت إىل أنه سيتم توزيع الدليل عىل املواطن الفلسطيني واملؤسسات 
التعليمية، واملكتبات العامة، ومؤسسات املجتمع املدين بكل الوسائل.
ويف حــن وجــه الدعليــس شــكره لــوزارة الســياحة واآلثــار والطواقــم العاملــة 
التاريخــي  املــوروث  عــىل  الحفــاظ  يف  املبذولــة  جهودهــم  عــىل  فيهــا 
والحضــاري ملدينــة غــزة، قالــت الباحثــة بــوزارة الســياحة واآلثــار واملشــاركة 
يف إعــداد الدليــل األثــري هيــام البيطــار: "يعد الدليل مرجًعــا فكرًيا وثقافًيا 
ومنوذًجا علمًيا وعملًيا للحضارة الغزية منذ أن استوطن اإلنسان الكنعاين 
التــال  عــن  تفاصيــل  والدارســن  الباحثــن  الدليــل  ومينــح  فيهــا،  األول 

واملواقع األثرية ونتائج الحفريات والتنقيب األثري عنها". 
وذكــرت أن الدليــل "يفــرد مســاحة مفصلــة لتاريــخ املواقــع األثريــة بشــقيه 
األيوبيــة  اإلســامية  الحضــارة  مــن  جــزءًا  ويوثــق  واملســيحي،  اإلســامي 
التعليميــة  الحيــاة  أمنــاط  عــن  إضافــة إىل منــاذج  والعثامنيــة،  واململوكيــة 

واالجتامعية، من خال دراسة تاريخ القصور والبيوت األثرية".
وأشــارت إىل أن إنتــاج الدليــل وطباعتــه وتعــدد وســائل نــره جــاء بهــدف 
اســتثامر الوعــي املجتمعــي، "والتعريــف بعظــم وســمو وتقــدم حضــارة غــزة 

التي نفخر بها". 
وخــال االحتفاليــة قــام الحضــور بجولــة يف متحــف قــر الباشــا، وُوزعــت 

خالها نسخ من الدليل األثري عليهم جميًعا. 

فمنــذ عــام 2013 وأهــايل "الخلــة" يخوضــون رصاعــًا قانونيــًا يف محاكــم 
االحتــال اإلرسائيــي دون نتيجــة تذكــر ســوى "إضاعــة الوقــت"، "تأتينــا 
إخطــارات هــدم نــرد بالتامســات للمحكمــة تبقــى القضيــة تــدور يف أروقــة 

قضاء االحتال دون حل وهكذا دواليك".
تهجير وتخريب

ثــم يــرك االحتــال تلــك امللفــات يف أروقــة املحاكــم ويخــرج لألهــايل 
والهــدم  عســكرية"  كـ"تدريبــات  أراضيهــم  لــرك  لدفعهــم  أخــرى  بذرائــع 
بيــوت  بكلمــة  القــارئ  يتوهــم  "وال  والبيــوت،  املنشــآت  لبعــض  اليومــي 
فيتصور أنها بيوت مبعنى الكلمة، بيوتنا هنا مبنية من الصفيح، وبعضها 

من الطوب القديم، فمحرٌم علينا تطويرها بقرار من االحتال أيًضا!".
الصعبــة يف ســبيل  الظــروف  ونتحمــل كل  "تحملنــا  الدبابســة:  ويضيــف 
الحفــاظ عــىل أرضنــا التــي ورثناهــا أبــًا عــن جــد، ولكــن هــذه املــرة أخطــروا 

بإزالة كل يشء حتى حظائر األغنام!".
ومع أّن األمر األخري بالهدم ميهل السكان 72 ساعة فقط لكن ذلك ال يجعل 
مبقدورهــم التنبــؤ تحديــدًا باللحظــة التي قــد يقدم فيها االحتال عىل هدم 
بيوتهم، يقول الدبابسة:" فأنا مثًا تسلمُت إخطارًا بهدم بيتي يف 2016م 

نفذوه العام املايض ثم هدموه أربع مرات أخرى حتى هذه اللحظة!".
يطــا"  "مســافر  مناطــق  مــن  وغريهــا  الخلــة  بحرمــان  االحتــال  يكتفــي  وال 
بــل يتعمــد يف كل مــرة يهاجمهــا فيهــا تخريــب الخايــا  مــن الخدمــات، 
الشمسية وخطوط املياه، "يفعلون كل يشء ليدفعونا لرك أرضنا لكننا 

لن نرحل منها مهام فعلوا".
يف حن يبن املواطن محمد ربعي أن "خلة الضبع" تبلغ مساحة أراضيها 

ملــدة ثــاث ســاعات إلجــراء تدريــب عســكري باألســلحة الخفيفــة، األمــر 
الــذي رفضــه أهلهــا جملــة وتفصيــًا لُيفاَجــؤوا بقــرار الهــدم يــوم الخميــس 

الفائت.
الرســمية  إن املؤسســات  إذ  الخميــس،  اختيــار  "تعمــدوا  ربعــي:  ويقــول 
إجــازة يومــي الجمعــة والســبت، يك ال يكــون لدينــا وقت لاعراض، لكننا 

راسلنا املحكمة إلكرونيًا".
وألن أهــايل الخلــة ال يضمنــون غــدر قــوات االحتــال فقــد قــرروا االعتصــام 
وتهــدم  االحتــال  جرافــات  تباغتهــم  أن  خشــية  املــكان  يف  دائــم  بشــكل 

4500 دونــم، ويســكنها 110 مــن املواطنــن موزعــن عىل عرين عائلة 
أن الخلــة إحــدى القــرى الثامنيــة التــي رفــض االحتال التامســًا من ســكانها 

يطالب بعدم ترحيلهم من أراضيهم.
وعطفًا عىل حديث "الدبابســة"، يؤكد ربعي يؤكد أن االحتال مل يرك 
طريقة إال وسلكها يف سبيل تهجري أهايل الخلة، فمخطط التهجري قديم 
حديــث، "كل مــا يحــدث مؤخــرًا هــو ابتــداع ألســاليب جديــدة لتهجرينــا، 

ُتضاف لحرماننا من البنية التحتية".
ويشــري إىل أن قــرار الهــدم األخــري ســبقه قــرار إرسائيــي بإخــاء "الخلــة" 

ليــس باألمــر الجديــد علينــا، فقــد هدمــوا قرابــة ســت  بيوتهــم، "فالهــدم 
الهــدم  يشــمل  القــرار  املــرة  هــذه  ولكــن  األخــرية،  الفــرة  خــال  منشــآت 

الجامعي".
ويعتقــد ربعــي أنــه إذا متكــن االحتــال مــن هــدم "خلــة الضبــع" فــإن ذلــك 
مقدمــة لهــدم بقيــة التجمعــات الســكانية يف "مســافر يطــا"، "بعــد أن أثــار 
قــرار الهــدم لثامنيــة تجمعــات حفيظــة العــامل، عمــد االحتــال لتجزئة األمر 
بــأْن يهدمــوا تجمعــًا ثــم آخــر، وبذلــك يتمكنــون مــن إخــاء مســافر يطا دون 

إثارة الرأي العام العاملي".
"نعيش بال مقومات"

ويتابــع:" لقــد يئســوا مــن إمكانيــة أن يقــوم األهــايل بالرحيــل، لذلــك فهــم 
يريــدون هــدم بيوتهــم لــي يجربوهــم عــىل ترك أراضيهــم، كل ما يريدونه 
ليزرعــوا فيهــا مســتوطنن، هــم  مــن أهلهــا األصليــن،  هــو األرض خاليــة 

ينفذون "صفقة القرن" عىل األرض دون ضجة إعامية".
يعانــون  يطــا  مســافر  مواطنــي  مــن  كغريهــم  الخلــة  "أهــايل  ويضيــف: 
اعتداءات شــبه يومية عليهم من قبل املســتوطنن، من تدمري لألشــجار 
فاحــة  مــن  االحتــال  مينعهــم  حــن  يف  الزراعيــة،  للمحاصيــل  وحــرق 
أراضيهــم وفــرض الغرامــات الباهظــة عليهــم واعتقــال عــدٍد منهــم وإجــراء 

تدريبات عسكرية يف أراضيهم وهكذا".
فاالحتــال يســري يف مســارات متوازيــة وإجــراءات ممنهجــة ضمن سياســة 
أن  اإلجــراءات  تلــك  رأس  "وعــىل  الخلــة،  ألهــايل  الصامــت"  "التهجــري 
لكننــا سنســكن  طبيعيــة..  لحيــاة  مقومــات  أي  لديهــم  يوجــد  ال  الســكان 

الكهوف إذا ما هدموا بيوتنا ولن نرحل عن أرضنا".

جانب من إصدار الدليل يف غزة         )األناضول(جانب من إصدار الدليل يف غزة         )األناضول(
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رشيكتا مقاعد الدراسة رشيكتا مقاعد الدراسة 
باألمس رياديَّتا عمل اليومباألمس رياديَّتا عمل اليوم ندى وهيا..ندى وهيا..

دراسة: دراسة: 
األذكياء األذكياء 

أكرث عرضة أكرث عرضة 
للقلق للقلق 

واالكتئابواالكتئاب

»صنع معاداة السامية أو تحريم »صنع معاداة السامية أو تحريم 
نقد )إرسائيل(« برتجمة عربيةنقد )إرسائيل(« برتجمة عربية

غزة/ مريم الشوبكي:
بحثــت هيــا اللولــو ونــدى شــمعة عــن فكــرة خــارج الصنــدوق 
لمشــروع تخرجهمــا مــن قســم تكنولوجيــا المعلومــات، وفي 
أثناء عملية البحث الحظتا مشكلة تعانيها قريباتها المغتربات 

فــي الــدول األوروبيــة والعربيــة، وهي ضعف ارتبــاط األطفال 
بهويتهم الوطنية بسبب ظروف االغتراب.

حينهــا لمعــت في ذهنيهما فكرة توفير قصص باللغة العربية 

الفصحــى تحكــي عــن الوطــن بتفاصيلــه بــدءا مــن موقعــه، 
واألماكــن التاريخيــة، والــزي التقليــدي، والعــادات والتقاليــد، 

وأشهر األكالت والمشروبات فيه.

أنقرة/ وكاالت:
يشــعر أغلبنــا بالغبطــة تجــاه األشــخاص الــذي يتمتعــون بــذكاء حــاد، ونعتقــد أن 
حياتهــم ســهلة ألنــه ميكنهــم اســتخدام ذكائهــم بشــكل فعــال وتحصيــل النجــاح 
األكادميــي وفــرص العمــل التــي ال حــر لهــا، مــا يعنــي أيًضــا املزيــد مــن املــال، 
ولكــن هــل تعلــم أنــه كلــا ارتفع مســتوى الــذكاء زادت مخاطــر اإلصابة باألمراض 

النفسية؟
ويف هذا التقرير الذي نرشه موقع "ويب تكنو" )webtekno( الرتيك، قالت 
الكاتبــة بتــول أوزدان إن االكتئــاب واضطــراب القلــق مــن أكــر األمــراض النفســية 
انتشاًرا يف اآلونة األخرية، وهي ليست أمراًضا بسيطة عىل عكس ما هو شائع.
ولتوضيح العالقة بني هذه األمراض النفســية ومســتوى الذكاء، أشــارت الكاتبة 
إىل أن القلــق شــعوٌر نعايشــه مــرات عديــدة عندمــا تســوء األمــور يف حياتنــا، يف 
حــني اضطــراب القلــق هــو الشــعور بالقلــق بشــكل مســتمر مــن دون وجود ســبب 

حقيقي.
ويعــد االكتئــاب حالــة مزاجيــة يشــعر فيهــا الشــخص بالحــزن املســتمر، ويفقــد 
االهتــام بالعديــد مــن األمــور مــن حولــه، ومــن أنواعــه االكتئــاب الوجــودي الــذي 
ينتــج عــن عــدم القــدرة عــىل العثــور عــىل إجابات لألســئلة العميقة بشــأن الحياة 
التــي تنشــأ يف أثنــاء البحــث عــن املعنــى مــن هــذا الوجــود؛ وهنــا بالتحديد تبدأ 

مشكلة األشخاص األذكياء.
ويف دراسة علمية اتضح أن األشخاص الذين لديهم معدل ذكاء أعىل من 130 

يكونون أكر مياًل لإلصابة باألمراض النفسية.
األكــر ذكاًء  األشــخاص  إصابــة  قابليــة  مــدى  لتحديــد  الدراســة  هــذه  وأجريــت 
الدوليــة  "منســا"  مــن جمعيــة  3715 عضــًوا  النفســية، مبشــاركة  باالضطرابــات 
ألصحــاب الــذكاء العــايل، وتعــد أكــر وأقــدم جمعيــة تضــم األفــراد املوهوبــني 

واملتفوقني بنسب ذكاء مرتفعة.

وذكرت الكاتبة أن نســبة لقاء شــخص يعاين القلق يف أثناء مشــيك يف الشــارع 
أقــل مــن %10، بينــا تصــل هــذه النســبة إىل %20 بــني أفــراد مجتمــع "منســا" 

األمرييك.
عالمات استفهام مختلفة

ونتيجــًة لالختبــارات النفســية التــي أجريــت مــع أفــراد مــن هــذه الجمعيــة، تبــنّي 
االكتئــاب  مثــل  نفســية،  اضطرابــات  مــن  يعانــون  املشــاركني  مــن   26.7% أن 
مبثــل  املصابــون  األشــخاص  يشــكل  حــني  ويف  القطــب،  ثنــايئ  واالضطــراب 
هــذه األمــراض النفســية نحــو %10 مــن املجتمــع، فــإن نســبة %26.7 ال ميكــن 

االستهانة بها.
عــن  منــأى  يف  يظلــوا  أن  العــايل  الــذكاء  ذوو  األشــخاص  يســتطيع  ال 
العديــد مــن األحداث واملشــكالت العميقــة التي تواجههم فيا يتعلق 
بالحياة، وإىل جانب مشــكالتنا اليومية الســطحية، تجدهم يتصارعون 

مع عالمات استفهام مختلفة.
يف هــذه املغامــرة التــي تبــدأ منــذ الطفولــة، فــإن األطفــال األذكياء يبــدؤون منذ 
عمر صغري يف التفكري يف أســئلة ال تخطر عىل بالنا نحن األشــخاص العاديني 
يف صخبنا اليومي من قبيل: "كيف يضيف اإلنسان معنى إىل العامل؟ وملاذا 

يقول الناس أشياء ال يقصدونها؟ وملاذا يفعل املنافقون مثل هذا األمر؟"
التــي يف  الفراغــات  لــو أرادوا الحديــث مــع اآلخريــن مــن حولهــم ملــلء  وحتــى 
أذهانهم، فإنهم ال ينالون اإلجابات التي يتوقعونها، حتى أنهم يواجهون نظرات 
غريبة يف معظم األحيان. وعدم التوصل إىل إجابات شافية ألسئلتهم يجعلهم 

أكر عرضة لإلصابة باالكتئاب الوجودي مع مرور الوقت.
ورغــم أن األشــخاص الذيــن يتمتعــون مبســتوى ذكاء عــال أكــر عرضــًة لإلصابــة 
أو  القلــق  يعــاين  مــن  أن كل  يعنــي  ال  هــذا  فــإن  القلــق،  واضطــراب  باالكتئــاب 

االكتئاب شخص حاد الذكاء.

بريوت-غزة/ هدى الدلو:
السياســات،  ودراســة  لألبحــاث  العــريب  املركــز  يف  ترجــان  سلســلة  ضمــن 
صدرت حديًثا النســخة العربية من كتاب "صنع معاداة الســامية أو تحريم نقد 
)إرسائيــل(" للكاتــب األملــاين أبراهــام ملتــر، برتجمــة ســمية خــر، ومراجعــة 

رشيد بوطيب.
الدالليــة،  وتحوالتــه  الســامية"  "معــاداة  نشــوء مصطلــح  تاريــخ  الكتــاب  يناقــش 
وكيــف بــدأت أوروبــا، بعيــد الحــرب العامليــة الثانيــة، تتنصــل مــن تبعاتــه بوســم 
العــرب واملســلمني بــه بســبب الــراع يف الــرشق األوســط وفلســطني خاصــة، 
إضافــة إىل وســم كل مــن ينتقــد السياســات اإلرسائيليــة مبعاداة الســامية، حتى 

لو كان يهودًيا. 
كا يشــدد ويرشح مبوضوعية عىل أن انتقاد الصهيونية باعتبارها أيديولوجية 

عنرية فاشية ليس يف ذاته معاداًة لليهود باعتبارهم مجموعة دينية.
ويدعــو املؤلــف إىل إعــادة درس مصطلــح "معــاداة الســامية"، يف وقــت تعــاود 
فيه بعض الدوائر الغربية واألوروبية إعادة صناعته، وذلك بسحب استحقاقاته 

السياسية والتاريخية عىل شعوب أخرى. 
كا يدعو إىل كفِّ اللويب اإلرسائييل عن اســتغالل ما يســمى "الهولوكوســت" 

وعن اتهام مناهيض الصهيونية مبعاداة السامية.
ا، بحســب الكتــاب، إذ ظهــر أول  ُيعــدُّ مصطلــح "معــاداة الســامية" جديــًدا نســبيًّ
املثقفــني  أوســاط  بــني  وانتــرش برعــة  عــرش  التاســع  القــرن  منتصــف  مــرة يف 
واألســاتذة الجامعيــني، وكان مــن املمكــن التخّلــص مــن هــذه املعــاداة لليهودي 
ا، واستمر هذا حتى منتصف القرن التاسع عرش.  بقبول العاد ليصبح مسيحيًّ
كــا يشــري إىل أنــه ال يخفــى عــىل أحــد وجــود بقايــا هــذه القناعــات التــي وصفهــا 
بـ"املعاديــة للســامية" يف كل املجتمعــات األوروبيــة، إال أنهــا غالًبــا مــا انحرت 
ا هنــاك، ومــا عــاد األمــر كــا يف الســابق. والحــال أن أحــزاب اليمــني واليمني  جــدًّ
املتطــرف الســابقة، يف فرنســا والنمســا وهولنــدا، مقتنعــة بإلبــاس برامجهــا التي 

ا آخر يف سبيل تحقيق نجاحها.  تحمل ما وصفه "عداء للسامية" زيًّ
أما يف أملانيا فكان ال بد لحزب البديل ألجل أملانيا AfD من النأي بنفســه عن 

األعضــاء الذيــن يحملــون فكــًرا "معادًيــا للســامّية"- وفــق وصفــه- حتــى لــو جــرى 
ذلك عىل مضض.

الثانيــة وبعــد مــا يســمى  ويبــنّي أيًضــا أن العــامل الغــريب بعــد الحــرب العامليــة 
"الهولوكوســت" مَنــح اليهــود الناجــني مــن املحرقــة أرض فلســطني هديــًة لهــم، 
الفلســطيني  الشــعب  حســاب  عــىل  لهــم  دولــة  الصهاينــة  اليهــود  أقــام  وبهــذا 
املوجود هناك يف األصل. وبهذا ظهر ظلم جديد، ظلم سواء أكان غري معلوم 
لكثرييــن بعــد الســنوات األوىل لتأســيس )إرسائيــل( حتــى عــام 1967، أو ظلــم 

جرى السكوت عنه بوعي ومعرفة.
وما عاد ممكًنا بعد حرب األيام الستة يف عام 1967 التغايض عن الظلم الذي 
ألحقتــه )إرسائيــل( بالفلســطينيني، وال ســيَّا بعــد أن بــدأ الشــعب الفلســطيني 
النضال ضده، وفق املؤلف الذي يوضح بأن موقف الشعوب يف كلٍّ من أمريكا 
وأوروبا كان منقســًا: هناك القلة القليلة التي دعمت حق الفلســطينيني، يف 

حني كان موقف األغلبية العظمى الوقوف إىل جانب )إرسائيل(. 
لكــن حينــا ازدادت وتــرية انتقــاد السياســة اإلرسائيليــة مــع مــرور الوقــت، بــدأ 
مبعــاداة  )إرسائيــل(  ينتقــد  مــن  اتهــام  يف  وداعموهــا  السياســة  هــذه  مرّوجــو 

السامية وتوظيف هذه االتهامات لخدمة أهدافهم.
ويشــري إىل أنه مثة كثري من اإلرسائيليني مّمن يكذب عىل نفســه كثرًيا، وذلك 
لعــدم الرغبــة يف تصديــق أنهــم يرتكبــون ذنًبــا يف حــق الشــعب الفلســطيني. 
تزعــم إحــدى أســاطري تأســيس "دولــة" )إرسائيــل( إن الفلســطينيني مل ُيطــردوا 
مــن أراضيهــم بــل غادروهــا "طواعيــة". لكن هل رأينــا يف التاريخ مثااًل واحًدا عن 

الجئني يخرجون من أرضهم طواعية: ال.
ويختم بالحديث عن وقوف عدد كبري من اإلرسائيليني واليهود يف العامل عىل 
الضــد مــن سياســات )إرسائيــل( غــري املفهومــة ويرفضونهــا. والحــال ذاتــه ينطبق 
عــىل األوروبيــني الذيــن يبتعــدون أكــر فأكر عن )إرسائيل( لألســباب ذاتها. أما 
لــون االعتقــاد أن كثــرًيا مــن  الصهاينــة فــال يرغبــون يف اســتيعاب ذلــك، بــل يفضِّ
الناس يف أوروبا، إن مل يكن جميعهم، ال يحبون اليهود. وهذا ما يجعل األمور 

بالنسبة إليهم أسهل.

نــدى وهيــا رشيكتــا مقاعــد الدراســة باألمــس، ســيدتا 
عمل اليوم. )فيلو Filo( هو اسم املرشوع املختص 
حــول  املغرتبــني  العــرب  لألطفــال  قصــص  بتقديــم 
القصــص  مــن  وغريهــا  العربيــة،  وثقافاتهــم  أصولهــم 
وقيــم  تربويــة  أســس  وفــق  شــخصياتهم  تنمــي  التــي 

صحيحة.
بــدأت اللولــو وشــمعة يف تنفيــذ الفكــرة البحثيــة يف 
عام 2020، حيث اســتعانتا بقصص أطفال منشــورة 
تتحــدث عــن الوطــن، وحصل مرشوعها عىل إشــادة 

كبرية.
أن  "وجدنــا  لـ"فلســطني":  عاًمــا(   23( شــمعة  تقــول 
مرشوعنــا متميــز فبحثنــا عــن مــكان الحتضانــه مالًيــا، 
فتقدمنــا لحاضنــة األعــال والتكنولوجيــا يف الجامعة 
تدريــب  مــدة  وبعــد  ذلــك،  أجــل  مــن  اإلســالمية 
أحــد  مرشوعنــا  كان  مرشوعــا،   25 بــني  ومنافســة 

املشاريع العرشة التي حازت التمويل".
عــرب  مدربــني  برفقــة  تدريبــات  "خضنــا  وتضيــف: 
للفكــرة،  والتســويق  األعــال،  ريــادة  عــن  وأجانــب، 
يحقــق  ناجحــا  رياديــا  مرشوعــا  وليكــون  واملــرشوع، 
ســوق  يف  مبتدئتــني  خريجتــني  بصفتنــا  لنــا  دخــاًل 

العمل، وقطاع ريادة األعال".
بــدأت شــمعة وصديقتهــا اللولــو بكتابــة أفــكار قصــص 

وطــرأ عــىل املــرشوع تحديــث وتطوير جديــد أضافته 
الصديقتان، وهو تقديم قصص متعددة املسارات، 
وتــرشح اللولــو لـ"فلســطني" فكرتهــا التــي تتلخص يف 
لطفــل مبســارات متعــددة  القصــص  تقديــم  يتــم  أنــه 

األطفــال يف بدايــة األمــر، وبرمجــة املوقــع اإللكــرتوين 
القصــص، وبعدمــا تحــول  تلــك  الــذي ســُتنرش عليــه 
األفــكار  تلــك  طرحتــا  ممــول  حقيقــي  مــرشوع  إىل 
عــىل كاتــب قصــص، وبــدوره يكتبهــا بطريقــة شــائقة 
لألطفــال، ورســامة تبــدع يف تحويل الكالم إىل صورة 

جذابة للطفل.
عــىل  حاليــا  املتوافــرة  القصــص  أن  شــمعة  وتبــني 
املوقــع اإللكــرتوين، تتحــدث عــن خمــس دول عربيــة: 

فلسطني، ومر، والجزائر، وسوريا، واملغرب.
اإللكــرتوين  املوقــع  يقدمهــا  التــي  القصــص  وجــال 
يأخــذ الطفــل يف رحلــة خياليــة للدولــة التــي تتحــدث 
التــي  الصــور  ومشــاهدة  ســاعها  خــالل  مــن  عنهــا، 

تتعلق باألحداث.
قصص متعددة المسارات

ويهــدف املــرشوع كــا توضــح شــمعة إىل التخفيــف 
مــن املشــكلة التــي يعانيهــا املغرتبون خــارج بلدانهم 
الغربــة  بأوطانهــم وهــم يف  ربــط أطفالهــم  مــن خــالل 

وتقريبهم منها، وتقوية لغتهم العربية أكر.
 "Filo" وعــن نوعيــة القصــص التــي يقدمهــا مــرشوع
تبــني اللولــو أن القصــص املقدمــة مــن خــالل املوقــع 
اإللكرتوين قصص ثابتة يشــاهدها ويســمعها الطفل 

دون أن يتفاعل معها.

املســار  خــالل  مــن  معهــا  التفاعــل  الطفــل  يســتطيع 
الذي يريده.

املســارات  متعــددة  القصــص  أن  إىل  وتلفــت 
وتعلمــه  للطفــل،  وســلوكية  أخالقيــة  قيــا  ســتضيف 

مــع  الســليم  والتعامــل  القــرار،  اتخــاذ  عــىل  القــدرة 
الناس، والحيوانات أيًضا.

وتذكــر اللولــو أن املوقــع يقــدم حاليــا 12 قصــة ســيتم 
إطالقها يف شهر يونيو/ حزيران القادم.

الخبرة والوصول للجمهور
شــمعة  للصديقتــني  الوليــد  املــرشوع  هــو   ""Filoو
واللولــو، حيــث متكنتــا مــن اكتســاب خــرة يف ريــادة 
األعــال، وكســب املزيــد مــن الثقــة بالنفــس، وصقــل 
النــاس،  مقابلــة  مــن  الرهبــة  وكــر  شــخصيتها 

والتفاعل معهم.
اآلبــاء  يســتهدف  املــرشوع  أن  إىل  اللولــو  وتنبــه 
بالدرجــة األوىل، فهــم مــن ســيختارون القصــص التــي 

سيشاهدها ويسمعها أطفالهم.
يف  الصديقتــني  واجهــت  التــي  الصعوبــات  وعــن 
تنفيــذ املــرشوع، تذكــر اللولو أن عدم امتالك الخرة 
التســويقية،  والنواحــي  األعــال  ريــادة  يف  الكافيــة 
إىل  والوصــول  البدايــة،  يف  أعاقهــا  والرتويجيــة 
واستشــارة  بالتدريــب  ولكــن  املســتهدف،  الجمهــور 

االختصاصيني استطاعتا التغلب عىل هذا األمر.
الجامعــات:  لطلبــة  وجهتهــا  برســالة  حديثهــا  وتختــم 
بــه،  "نفــذوا مــرشوع تخرجكــم مبتعــة وحــب، وآمنــوا 

وستحققون نجاحا كبرًيا فيه".
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في ختام الموسم الكروي 2022-2021

المجلس األعلى للرياضة يستنكر االعتداء على نادي الرضوان

هنية ُيهنئ أبطال الدوري وُيشيد 
بدور اتحاد الكرة ورجال الشرطة

تمويل بناء سور المدينة الرياضية 
في النصيرات بـ11 ألف دوالر

البدء بتطوير ملعب مخيم البداوي 
بلبنان وتكريم أصحاب األفكار النوعية 

غزة/وائل الحلبي:
اســتنكر املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة االعتــداء الــذي تعــرض لــه نــادي 
الرضوان الريايض مبدينة غزة، وعرب املجلس األعى يف بيانه عن تضامنه مع 
النادي بعد االعتداء اآلثم وما أسفر عن ذلك من أرضار مادية يف مقر النادي 

واإلصابات التي لحقت مبن تواجد يف النادي.
وأكد البيان عى رضورة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املعتدين، ملنع تكرار 

مثل هذا االعتداء عى األندية واملؤسسات الرياضية التي تخدم املجتمع.
• المخيمات الصيفية

مــن جهــة أخــرى، نظمــت اللجنــة العليــا للمخيــامت الصيفيــة اجتامعــا ملــدراء 
املخيــامت املقــرر تنفيذهــا برعايــة املجلــس األعــى للرياضــة، بحضــور عبــد 
الســام هنيــة ونبيــل عواجــة رئيــس اللجنــة العليــا للمخيــامت، وبــال الشــاعر 

عضو اللجنة.
وتحدث هنية عن أهمية برامج املخيامت الحتضان األطفال والشباب وتنظيم 
أنشــطة رياضيــة وترفيهيــة تنمــي املهــارات وتحافــظ عــى الحيويــة واكتشــاف 

املواهب يف كافة األلعاب.
وأكــد هنيــة أن املجلــس يســعى مــن خــال املخيــامت الصيفيــة لتقديــم خدمة 
كافــة  لصالــح  املميــزة  واملبــادئ  القيــم  تعزيــز  عــى  تســاعد  راقيــة  مجتمعيــة 

الفئات العمرية.
االحتياجــات  كل  تقــدم  أن  الشــبابية  واالتحــادات  األنديــة  جميــع  مــن  ومتنــى 
الازمــة إلظهــار املخيــامت يف أفضــل صــورة وتشــجيع املشــاركني عــى التميــز 

واإلبداع.
مــن  مجموعــة  للمخيــامت  العليــا  اللجنــة  رئيــس  عواجــة  نبيــل  قــدم  بــدوره 
التعليــامت الخاصــة بربنامــج املخيــامت واإلجراءات املطلوبــة للتنفيذ وإخراج 

املخيم بالصورة املناسبة.
بــال الشــاعر عضــو اللجنــة العليا للمخيامت تطرق لإلجــراءات املالية وتقديم 
االحتياجــات وتوزيــع األنشــطة عــى مــدار أيــام املخيم، وتقديــم تقرير متكامل 

عن الفعاليات وتوثيق النشاط بالصور واألخبار.
األنديــة  تشــمل  صيفــي  مخيــم   100 ســينظم  األعــى  املجلــس  أن  يذكــر 
واالتحــادات الشــبابية يف كافــة محافظــات غزة، وســتنطلق املرحلة األوىل يوم 
25 يونيــو الجــاري، واملرحلــة الثانيــة يــوم الثاين مــن يوليو املقبل عى أن يقام 

حفل الختام املركز رابع ايام عيد األضحى املبارك.

دوري الدرجة األوىل لكرة القدم، حيث عرب هنية يف اتصال هاتفي مع هشام 
أبــو زايــد رئيــس النــادي عــن متنياتــه للفريــق بتحقيق املزيد من التألق املوســم 
املقبــل يف الــدوري املمتــاز، والظهــور بصــورة قويــة واملنافســة مــع الكبــار يف 

دوري األضواء.
• دور الشرطة في إنجاح الدوري

كــام وعــرب هنيــة عــن شــكره لــإلدارة العامة للرشطة الفلســطينية، ملــا قدمته من 
جهــد كبــر يف إنجــاح الــدوري العــام لكــرة القــدم والحفــاظ عــى األمــن وحاميــة 

كافة املاعب.
وأكــد هنيــة أن دور الرشطــة كان مــن أبــرز عوامــل النجــاح التــي ســاهمت يف 
تحقيق اإلنجاز الكبر يف انتظام املسابقات الرياضية وتأمني سر املباريات 

بدون مشاكل او معيقات.
• تكريم مجموعة من أصحاب األفكار النوعية

كــام وقــام هنيــة بتكريــم مجموعــة مــن الطائــع أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة التــي 
تخدم املجتمع، صباح  األحد املايض يف مقر املجلس بغزة.

ورحــب هنيــة باملكرمــني كل مــن أحمــد ورامــا يوســف إبراهيــم ويوســف بــال 
خــال  املفقوديــن  إنقــاذ  يف  يســاعد  روبــوت  تصميــم  فكــرة  مطــوري  عقــل، 
الحــروب والكــوارث، والتــي القــت أصــداء واســعة ومتابعــة مــن وكاالت األنبــاء 

واملواقع اإلخبارية.
وكذلــك كل مــن أنــس وســنا يوســف األشــقر،  مطــوري مــرشوع ذيك "لتصنيــف 
النفايــات" الحاصــل عــى املركــز األول فلســطينيا واملركــز الثــاين عامليــا يف 
والــذكاء  للربمجــة  مســابقة  أكــرب  وهــي   "Codeavour" الهنديــة  املســابقة 
مســابقة  يف  الذهبيــة  امليداليــة  عــى  والحاصلــني  العــامل،  يف  االصطناعــي 

كانغارو الرياضيات الدولية.
واألفــكار  املواهــب  بتشــجيع  الدراســية  املناهــج  تعزيــز  أهميــة  هنيــة  وأكــد 
اإلبداعيــة التــي تســاهم يف خدمــة املجتمــع، وقــال:" أبنــاء فلســطني مبدعــون 

لهم بصمة يف كل امليادين العلمية واإلبداعية واالخرتاعات".
وحيا املكرمني وعائاتهم وشــكر يوســف إبراهيم والد أحمد وراما كونه العب 

كرة قدم وريايض بارز كان له الكثر من اإلنجازات يف أندية رفح.
بــدوره شــكر يوســف إبراهيــم والــد املكرمــني أحمــد ورامــا التكريم مــن املجلس 
األعى وأشاد بدور عبد السام هنية يف رعاية الرياضيني واملبدعني وتطوير 
املنشــآت الرياضيــة، كــام شــكرت مهــا الــوايل والــدة أنــس وســنا األشــقر تكريــم 

• تمويل سور ملعب النصيرات
أعلــن عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس األعــى للرياضــة، عــن 
منــح متويــل لبنــاء ســور املدينــة الرياضيــة يف مخيــم النصــرات، الــذي يشــمل 
امللعــب البلــدي واملرافــق املجاورة، بقيمة )40.000( شــيكل، بالتنســيق مع 
بلدية النصرات، وذلك خال لقاءه صباح  األربعاء املايض مع إياد املغاري 

رئيس بلدية النصرات.
وأوضح هنية أن هذا التمويل جاء تقديرا لجامهر النصرات مبناســبة صعود 
نــادي خدمــات النصــرات للــدوري املمتــاز لكــرة القــدم، والعــودة بعــد غيــاب ٧ 

سنوات.
ضمــن  املقبــل،  يوليــو  شــهر  يف  ســيكون  املــرشوع  يف  البــدء  أن  إىل  وأشــار 
املشــاريع التــي يقدمهــا املجلــس لتطويــر البنيــة التحتيــة الرياضيــة يف كافــة 

محافظات غزة.
• إشادة بنجاح بطولة الدوري

من جهة أخرى، أشاد هنية مبا قدمه اتحاد كرة القدم من جهد كبر عى مدار 
املوســم الريــايض، والخــروج بصــورة رائعــة توجــت انتهــاء الــدوري يف مختلــف 

الدرجات بكل اقتدار.
وعــرب هنيــة خــال اتصالــه مــع إبراهيــم أبو ســليم نائــب رئيس اتحاد كــرة القدم، 
عــن تقديــره ملــا قدمــه االتحــاد من عمل دؤوب للوصول إىل النتيجة املنشــودة 
وتقديــم صــورة مميــزة عــن كــرة القــدم الفلســطينية وقدرتهــا عــى تجــاوز كل 

الصعاب.
• بارك فوز شباب رفح بلقب الدوري الممتاز

وبــارك هنيــة، إلدارة والعبــي وجامهــر نــادي شــباب رفــح الفــوز بلقــب الــدوري 
املمتــاز لكــرة القــدم للموســم الثــاين عــى التــوايل والرابــع يف تاريــخ النــادي، 
عقــب فــوزه مســاء اليــوم يف الجولــة األخــرة مــن الــدوري عــى الهــال بهــدف 

نظيف.
النــادي، وأشــاد  نــار وملنظومــة  أبــو  النــادي جــال  التهنئــة لرئيــس  وقــدم هنيــة 

بالفريق ونجاح الدوري، ومتنى لإلدارة والنادي املزيد من اإلنجازات.
بــدوره شــكر جــال أبــو نــار جهــود عبــد الســام هنيــة يف دعــم الرياضــة وتوفــر 

البيئة املناسبة الستقرار النشاط الريايض وانتظام البطوالت.
• هنية يبارك صعود الزوايدة

كــام وهنــأ هنيــة، نــادي الزوايــدة بصعــود الفريق للدرجة املمتــازة بعدما تصدر 

املجلس األعى عى التحريم واحتضان املواهب.
• الرجوب ُيطلق برنامج  "إسناد" الشبابي

من جهة أخرى، شارك هنية يف افتتاح برنامج املجموعات الشبابية "إسناد"، 
بالتزامن بني غزة والضفة، والتي أقيمت يف نادي غزة الريايض، حيث ستنفذ 

املبادرات الشبابية يف األندية الرياضية.
وأوضــح هنيــة خــال فعاليــة االفتتــاح أن األنديــة الرياضيــة تأسســت مــن أجــل 
احتضان الشباب وتنمية مهاراتهم وتنفيذ برامج تخدم املجتمع عى الصعيد 
يهــدف  "إســناد"  برنامــج  أن  هنيــة  وأضــاف  والتطوعــي،  واالجتامعــي  الثقــايف 
لتأكيــد الــدور املنــوط باألنديــة بحيــث ال تقتــر عــى النشــاط الريايض فقط، 
منوها للتاريخ العريق لألندية الفلسطينية عندما كانت معقل العمل الوطني 
والفعاليات الثقافية واالجتامعية عى مدار املراحل التي مرت بها فلسطني.

قيــم  وتعزيــز  الشــبابية  املشــاركة  مجــاالت  توســيع  إىل  الربنامــج   ويســعى 
العمــل التطوعــي لــدى هــذه الفئــة ويشــهد العديــد مــن املبــادرات التطوعيــة 

واالجتامعية والرتاثية وتعزيز الصمود يف كافة املحافظات.
ومــن املقــرر أن يتــم عقــد 13 فعاليــة مركزيــة يف املحافظــات الشــاملية، و7 
فعاليــات يف املحافظــات الجنوبيــة، مبشــاركة نحــو 3 آالف متطــوع ومتطوعــة، 

موزعني عى ما يقرب من 230 مجموعة.
• البدء في تطوير ملعب مخيم البداوي في لبنان

البــداوي  مخيــم  ملعــب  وتعشــيب  تطويــر  العمــل يف  بــدء  هنيــة  وأعلــن  كــام 
املرافــق  تطويــر  مشــاريع  ضمــن  لبنــان،  يف  الفلســطينيني  لاجئــني 
الرياضيــة يف مخيــامت الشــتات، وأوضــح أن مرشوع ملعب البداوي 
ســيخدم الرياضيــني يف املخيــم ويســاهم يف تطويــر لعبــة كرة القدم 

واستضافة املناسبات والفعاليات الوطنية.
وأضــاف:" مــن منطلــق املســئولية لدعــم القطاع الريــايض، والتواصل 
مــع شــعبنا يف كافــة أماكــن تواجــده، حرصنــا خــال الزيــارة األخــرة 
إىل املخيــامت الفلســطينية يف لبنــان لاطــاع عــى أوضــاع الشــباب 
برامــج  مــن  جــزء  هــو  البــداوي  ملعــب  وتطويــر  الريــايض،  والنشــاط 
صمــود  ودعــم  الفلســطينية  الرياضــة  لتطويــر  األعــى  املجلــس 

الاجئني".
وأشــار إىل أن تطويــر البنيــة التحتيــة للرياضــة ميثــل أهــم برامــج عمــل 
املجلس األعى التي يسعى لتنفيذها وتوفر الدعم املناسب لها.

التفاحالتفاح ُيجدد ثقته  ُيجدد ثقته 
بالمدرب بالمدرب صادق لولوصادق لولو

غزة/فلسطني:
أعلــن مجلــس إدارة نــادي التفــاح خــال اجتــامع أمــس بحضــور رئيــس النــادي وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة، تجديــد الثقــة مبــدرب الفريــق الكابــن صــادق لولــو الســتكامل مشــواره 

مع الفريق يف املوسم املقبل 2022-2023.
وتــأيت هــذه الخطــوة مــن إدارة التفــاح يف محاولــة للحفــاظ عــى االســتقرار الفنــي يف 

صفوف الفريق.
كــام وتــم تكليــف لولــو بتشــكيل الجهــاز الفنــي واإلداري املعــاون وعرضــه يف الجلســة 

املقبلة للمجلس. 
من جهته شــكر الكابن صادق لولو مجلس اإلدارة عى منحه الثقة مجددًا موضحًا أن 
ســيبذل كل ما بوســعه إلســعاد جامهر التفاح وعودة نادي التفاح اىل الدرجة األوىل 
ومتنى أن يحقق طموحات نادي التفاح وأن يكون عند حسن ظن وثقة إدارة النادي .

مفاوضات انتقال مفاوضات انتقال أبو ريالةأبو ريالة  
تتحول إلى معركة وإصاباتتتحول إلى معركة وإصابات

غزة/فلسطني:
تحول مقر نادي الرضوان إىل ساحة للعراك باأليدي بني مسؤويل النادي وعدد من أفراد 
عائلة الاعب محمد أرشف أبو ريالة خال جلسة الاعب ووالده مع إدارة النادي لبحث 

العروض املقدمة من أندية الدوري املمتاز للتعاقد معه.
وعقــد الاعــب ووالــده جلســة بحضــور مجلــس إدارة النــادي يف ظــل اتفــاق مبــديئ عــى 
االنتقال لشــباب رفح، إال أن األمور وصلت اىل طريق مســدود بني الطرفني بســبب مبالغة 
النادي يف مطالبه املالية للموافقة عى إعارة الاعب لنادي شباب رفح أو أي من األندية 

الراغبة بضمه.
وتحولــت الجلســة بــني إدارة نــادي الرضــوان وعائلــة الاعــب إىل عراك باأليدي تســبب يف 
حــدوث عــدة إصابــات مــن بينهــا الاعــب محمــد أبــو ريالــة الــذي تــم نثلــه إىل املستشــفى 

عقب االعتداء عليه بشكل مبارش وإصابته بجروح يف الرأس.



باريس/)أ ف ب(:
التصنيــف  الرابــع يف  العــامل اىل املركــز  تراجعــت فرنســا بطلــة 
العاملــي الصــادر عــن االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( عقــب 

نتائجها املخيبة يف دوري األمم األوروبية هذا الشهر.
يف  األربــع  مبارياتهــا  يف  الفــوز  تحقيــق  يف  فرنســا  وفشــلت 
النســخة الثالثــة للمســابقة القاريــة الحديثــة حيــث خــرت أمــام 
الدمنارك 2-1 وكرواتيا صفر - 1 وتعادلت مع النمسا وكرواتيا 

بنتيجة واحدة 1-1.
وتنازلــت فرنســا عــن اللقــب الــذي حققتــه يف النســخة الثانيــة، 
وهي تحتل املركز الرابع االخري برصيد نقطتني خلف الدمنارك 
املتصــدرة )9 نقــاط( والنمســا الثانيــة )7 نقــاط( وكرواتيــا الثالثــة 

عربًيــا، حافــظ املغــرب عــى الصــدارة وكســب مركزيــن بانتقالــه 
مــن الرابــع والعرشيــن إىل العرشيــن، أمــام تونــس التــي ارتقت 5 
مراكــز وباتــت يف املركــز الثالثــني ومــر التــي تراجعــت مثانيــة 
مراكــز، يف أكــر تراجــع عــى الالئحــة مــع ماليزيــا، وأصبحــت يف 

املرتبة 40 أمام الجزائر التي صعدت ثالثة مراكز.
وصعــدت قطــر مرتبتــني وانتزعــت املركــز 49 مــن الســعودية 
التــي تراجعــت أربــع مراتب وصــارت 53 أمام اإلمارات )69، 
- 1( والعراق )70، + 2( وعامن )75( والبحرين )85( واألردن 
)86، - 5( وسوريا )89، 1-( وفلسطني )94، + 6( ولبنان )100، - 3(.

وشــهدت النافذة الدولية مطلع الشــهر الحايل إقامة التصفيات 
وامللحــق املؤهلــني لــكأس العــامل قطــر 2022، دوري األمــم يف 

)5 نقاط(.
ووضعت فرنسا نفسها يف فخ الدفاع عن حظوظها للبقاء يف املستوى 

األول ألن صاحب املرتبة األخرية يهبط إىل املستوى الثاين.
واســتفادت االرجنتــني مــن النتائج املخيبة للفرنســيني وانتزعت 
منهــم املركــز الثالــث يف التصنيف الذي حافظت الرازيل عى 
صدارتــه أمــام بلجيــكا، منــذ انتزاعهــا مــن األخــرية يف التصنيــف 

األخري الصادر يف آذار/مارس املايض.
وصعــدت إســبانيا اىل املركــز الســادس عــى حســاب إيطاليــا، 
وهولندا من العارش اىل الثامن عى حساب الرتغال وإيطاليا، 
والدمنــارك اىل العــارش وأملانيــا اىل الحــادي عــرش عى حســاب 

املكسيك التي تراجعت ثالثة مراكز وباتت ثانية عرشة.

منطقتــي االتحــاد األورويب والكونــكاكاف، التصفيــات املؤهلــة 
لكأيس أمم إفريقيا وآسيا، والعديد من املباريات الودية.

وأقيمت 280 مباراة دولية خالل هذه الفرتة وكان تأثريها كبرًيا 
حيــث شــهدت تقــدم 177 منتخًبــا مــن أصل 211 يف التصنيف 
مراكــز(   10( وكوبــا  مرتبــة(   11( لكازاخســتان  أبرزهــا  العاملــي، 

واليونان وماليزيا )7 لكل منهام(.
ويصدر التصنيف الجديد يف 25 آب/أغسطس املقبل.

- تصنيف املنتخبات العرشة األوائل:
1 - بلجيكا، 2 - الرازيل، 3 - األرجنتني )+ 1(،

4 - فرنسا )- 1(، 5 - إنجلرتا، 6 - إسبانيا )+ 1(، 7 - إيطاليا )- 1(،
8 - هولندا )+ 1(، 9 - الرتغال )- 1(، 10 - الدمنارك )+ 1(.

فلسطين تتقدم للمركز فلسطين تتقدم للمركز 9494
تصنيف فيفا:

ا  ا المغرب األول عربيًّ المغرب األول عربيًّ
ومصر تتراجع وفرنسا ومصر تتراجع وفرنسا 

في المركز الرابعفي المركز الرابع
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باريس/)أ ف ب(:
أكــد زيــن الديــن زيــدان الــذي احتفل أمــس، بعيد ميالده 
الفرنــي  املنتخــب  بتدريــب  يحلــم  أنــه  الخمســني 
لكــرة القــدم "يوًمــا مــا"، معتــًرا أنــه "ليــس الوقــت اآلن" 
لــإرشاف عــى باريــس ســان جرمــان مــن دون أن يســتبعد 

إمكانية تدريب النادي الباريي يف املستقبل.
يستعرض الدويل الفرني السابق يف مقابلة مطّولة مع 
صحيفــة "ليكيــب" أجريــت يف أوائــل أيار/مايــو الفائــت 
الخميــس مبناســبة عيــد ميــالده، مســريته  ُنــرشت  ولكــن 
وخططــه  عاشــها  التــي  اللحظــات  ومــدرب،  كالعــب 
هــو  الديــوك  منتخــب  تدريــب  أن  مؤكــًدا  للمســتقبل، 

"أجمل يشء ممكن".
بالطبــع.  بذلــك  "أرغــب   1998 عــام  العــامل  بطــل  يقــول 
سأصبح )مدرًبا( كام آمل، يوًما ما. متى؟ األمر ال يعتمد 
عــّي. لكنــي أريــد العودة من حيــث بدأت اىل املنتخب 

الفرني".
ويضيف القائد السابق لبالده "إنها القمة. كوين عشت 
ذلــك واآلن أصبحــت مدرًبــا، فــإن منتخــب فرنســا راســخ 

بقوة يف رأيس".
أقلــه  ينتظــر  أن  عــام 2000  أوروبــا  بطــل  عــى  ســيتحتم 
الحــايل  العــام  نهايــة  املقــررة  العــامل  كأس  نهايــة  حتــى 
كانــون   18 حتــى  نوفمــر  ترشين/الثــاين   21( قطــر  يف 
االول/ديســمر(، إذ ينتهي عقد املدرب الحايل ديدييه 

ديشان يف أواخر 2022 علاًم أن خيار التمديد قائم.
يلمــح زيــزو "اليــوم، هنــاك فريــق موجــود ولديــه أهــداف. 
بعــد ذلــك، فســأكون  أمامــي  الفرصــة  أتيحــت  إذا  ولكــن 

حارًضا".
بعــد أن قــاد ريــال مدريــد اىل ثالثــة ألقــاب متتاليــة يف 
دوري أبطــال أوروبــا كمــدرب بــني 2016 و2018 - بعــد 
 -  2002 يف  كالعــب  القــاري  باللقــب  معــه  تــوج  أن 
يبحــث زيــدان عــن تحــٍد جديد ويؤكد أنــه يريد "مواصلة 

التدريب".
وإذا كان يعتــر أنــه "ليــس الوقــت اآلن" لتدريــب باريــس 
نــارص  القطــري  النــادي  رئيــس  أن  علــاًم  جرمــان،  ســان 
الثالثــاء،  بنفســه يف الصحافــة  اســتبعد ذلــك  الخليفــي 
فإن ابن مرسيليا ال يستبعد يوًما ما اإلرشاف عى نادي 

العاصمة، غريم أوملبيك مرسيليا االول.
قال العب يوفنتوس االيطايل السابق "ال يجب أن تقول 
إنــك لــن تفعــل شــيًئا ما أبــًدا، خاصة عندما تكــون مدرًبا. 

لكن السؤال موضع نقاش. هو حتاًم ليس وقته اآلن".
مــع  يديــر  الــذي  زيــدان  يــرى  ســنوات  عــرش  يف غضــون 
 ،"5 "زي  الريــايض  املجمــع  يف  الخــاص  عملــه  عائلتــه 

نفسه عى رأس "هيكل أو مؤسسة".
ويــرشح مــن دون أن يســتبعد فكــرة أن يــرأس نادًيــا يوًمــا 
كل  فيــه؟  القائــد  أنــا  مــرشوع  يف  أكــون  ال  "ملــاذا  مــا 

االحتامالت مفتوحة".

زيدان زيدان 
يحلم يحلم 

بتدريب بتدريب 
منتخب منتخب 
فرنسا فرنسا 

يوًما مايوًما ما

ساديو مانيه ساديو مانيه 
الطفل الرزين الطفل الرزين 

الذي أراد الذي أراد 
إحراز "جميع إحراز "جميع 

األلقاب"األلقاب"
ليفربول/)أ ف ب(:

تــرك املهاجــم الســنغايل ســاديو مانيــه بصمــة 
كبرية داخل وخارج امللعب يف ست سنوات 
تحديــًا  اختــار  لكنــه  اإلنكليــزي،  ليفربــول  مــع 
جديــدًا بعمــر الثالثــني بانضاممــه اىل العمــالق 

األملاين بايرن ميونيخ.
كان قدومه من ساومثبتون إىل ليفربول يف متوز/

يوليو 2016 مبثابة املنعطف لالعب وناديه.
بالنســبة ملانيــه، وهــو ابــن إمــام قريتــه بامبــايل 
بالقــرب مــن نهــر كازامانــس والحــدود مــع غينيــا 
بيســاو، كان ذلك تتويجًا ملســار طويل وأحيانًا 

مؤمل لبلوغ أعى مستويات كرة القدم.
برعة أصبحت اللعبة أكرث من شغف: طموح 

وهروب من مصري مرسوم سلفًا.
القــدم  الــذي كان ميــارس كــرة  رشح املهاجــم 
يف طفولتــه بواســطة بعــض أنــواع الفاكهــة ذات 
الشــكل الدائــري لعــدم وجــود كــرة فعليــة، يف 
مانيــه:  "ســاديو  باســم  راكوتــن  لقنــاة  وثائقــي 
أن  يجــب  القريــة  "يف  الســنغال":  يف  ُصنــع 
تكون مزارعًا، ال مهنة أخرى. كان حلم طفولتي 

أن أدخل التاريخ وأحرز كل األلقاب".
الالعــب الــذي خر والده بعمر صغري، رصده 
نــادي متــز الفرنــي مــن خــالل نــاد رشيــك يف 
دكار، حيــث نفــى نفســه عــى بعــد 400 كلــم 

جنيــه  مليــون   37 مقابــل  بانتقالــه  ليفربــول، 
موســمه  يف  يــورو(.  مليــون   43( اســرتليني 
األول، سجل أرسع ثالثية "هاتريك" يف تاريخ 

الرميريليغ )دقيقتان و56 ثانية(.
بعــد ســنة مــن قــدوم الرازيــي روبرتــو فريمينــو 
وقبــل ســنة مــن وصــول املــري محمــد صــالح، 
ثــم تدعيــم خــط الدفــاع بالهولنــدي فريجيــل فان 
دايــك والحــارس الرازيــي أليســون بيكــر، دخل 
اىل  ليفربــول  أعــادت  التــي  التشــكيلة  نــواة  يف 
قمة الكرة األوروبية، مع التتويج بدوري األبطال 
عــام 2019 ثــم الــدوري اإلنكليــزي عــام 2020 

ألول مرة بعد صيام ليفربول مدة ثالثة عقود.
كانــت عالقتــه مــع صــالح ملتبســة دومــًا، فبعــد 
انتقالــه اىل الجهــة اليــرى إثــر قــدوم الفرعون، 
ترك األخري دومًا انطباعًا بأنه يخطف النجومية 
مــن زميلــه املتــوج هذه الســنة بلقب كأس أمم 
إفريقيــا عى حســاب مــر والذي حرمها أيضًا 

من املشاركة يف كأس العامل 2022.
• انضباط ووقار

يستشــهد مدربــه األملــاين يورغــن كلــوب دومــًا 
بجديته، تصميمه وكرمه.

يتحــّى مانيــه بنظــام مميــز، فتتمحــور يومياتــه 
القــدم، الحفــاظ عــى  ثــالث ركائــز: كــرة  حــول 
جســمه ليكــون تنافســيًا قــدر اإلمــكان والصــالة، 

مــن مســقط رأســه، فانضــم إىل القــارة العجــوز 
يف عز موســم الشــتاء عام 2011 وأصبح العبًا 

محرتفًا بعمر التاسعة عرشة.
لالعــب  بالنســبة  معقــدة  البدايــات  كانــت 
الشــاب الــذي أخفــى إصابــة خوفــًا مــن إعادتــه 

إىل السنغال.
• انتقال غّير مصير الُحمر

بعــد أشــهر قليلــة صعبــة، بــرزت موهبتــه، لكــن 
بــول  ريــد  إىل  انتقالــه  يف  عّجــل  متــز  هبــوط 
مــن  بأكــرث   2014 عــام  النمســوي  ســالزبورغ 
عــى  قــادرًا  اصبــح  وهنــاك  يــورو،  ماليــني   4

التحدث باألملانية.
تفّجــرت طاقتــه رسيعًا، مضيفًا رصامة تكتيكية 
وأســلوب لعــب بالــرأس مل يكــن ضمــن ميزاتــه، 

باإلضافة اىل تعطش مستمر للتقّدم.
تابــع املــدرب الــذي ســاهم يف تكويــن الالعب 
عــن  باســتمرار  "يبحــث  م   1.74 طولــه  البالــغ 
التحّســن. إذا مل يكــن جيــدًا، يشــاهد املبــاراة 
قــدرة  ميلــك  التطــّور.  كيفيــة  ملعرفــة  مجــددًا 
ميلكــه  ال  األمــر  وهــذا  نفســه،  مســاءلة  عــى 

الجميع".
عــام 2014، نــاداه دوري الرميريليغ املرموق، 
ثــم  أواًل  ســاومثبتون  ألــوان  انكلــرتا  يف  فحمــل 
تاريــخ  يف  صفقــة  أكــر  ثــاين  عنــوان  اصبــح 

لكــن متكتــاًم يف  الديــن مكانــًا هامــًا  إذ يحتــل 
حياته.

رشيــط  يف  ظهــر   ،2018 أيلول/ســبتمر  يف 
فيديــو يســاعد يف تنظيــف حاممات مســجده، 
ليســرت  مرمــى  يف  تســجيله  مــن  ســاعات  بعــد 
بشاشــة  هاتفــًا  يحمــل  ظهــر  كــام  ســيتي. 
مكســورة، مــا يــدّل عــى أولويــات مختلفــة يف 

حياته، برغم إيراداته الهائلة.
كرمــه الفائــق واضــح يف قريتــه بامبــايل حيــث 
يحظى بشــعبية الفتة، فهناك افتتح مستشــفى 

قام بتمويله، يف حزيران/يونيو.
أثــار خــر تركــه ليفربــول ردود فعــل حزينــة عــى 
مواقــع التواصــل االجتامعــي، إذ وصفه البعض 

بأنه "أسطورة" يف النادي.
لكــن بعمــر الثالثــني، وبعــد أن اهــدى بــالده أول 
لقــب قــاري يف تاريخهــا ثــم بطاقــة التأهــل اىل 
للطبــخ  العاشــق  مانيــه،  شــعر  قطــر،  مونديــال 
وأكل الســمك واملوســيقى، أن رحلتــه بالقــرب 

من نهر مرييس وصلت اىل نهايتها.
وبرغــم  حــرًا  والرحيــل  ســنة  االنتظــار  مــن  بــدال 
بعــد  املقــررة  العــامل  لــكأس  االســتعدادات 
خمســة أشــهر، منــح مانيــه نفســه تحديــًا جديدًا 
إلرضــاء الطفــل يف داخلــه الــذي حلــم "بالفــوز 

يف جميع األلقاب".
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بدء توافد الحجاج إىل األرايض المقدسة يف السعودية أمس        ) األناضول (

األفقي:
1 - الجبل الذي كلم هللا موىس 

عليه السالم عليه + يتحمل
2 - صغري الحمام – عزاء 

3 - حلزوين – حرف جر 
4 - يعمر + مدينة فلسطينية 

5 - ميضء – حيوان قطيب 
6 - عمر – دخول 

7 - قسم – يميش 
8 - نحن باإلنجلزيية + آلة حادة – للنداء معكوسة 

9 -لالستدراك – نرفض 

العمودي:
1 - ال نهاية له – من 

األنبياء 
2 - تعب – وسيم 

3 - مطر قليل + حرف 
نصب + من العمالت 

الصغرية 
4 - متشابهان + ظرف 

مكان – من الحروف 
االبجدية 

5 - حرف + من ليبيا – 
مادة قاتلة 
6 - يسقي 

7 - من األوزان – يف الفم 
8 - ينترش + يداوي 

مبعرثة + حرف 
9 -صوت البومة 

معكوسة + من األشهر 
القمرية معكوسة 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

أول خليفة نقل الديوان من الفارسية إىل 
العربية يتكون من 4 مقاطع )15 حرف ( 

المتولك – المعتصم – هارون الرشيد – 
المأمون – القعقاع – معاوية – بالل – أبو 

جعفر – المنصور – مصعب – عثمان – صهيب 
– حمزة – سعد – ل 

حل الكلمة الضائعة 

عبد الملك بن مروان

إعداد/ وفاء المهتدي

الحكومة اللبنانية توافق 
على عقد فعالية ثقافية 

فلسطينية بأكتوبر المقبل
بريوت/ فلسطني: 

وافــق وزيــر الثقافــة اللبنــاين، محمــد وســام املرتــى، أمــس، خــال اســتقباله وفــًدا مــن 
"املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج"، عــى عقــد منصــة "ملــة" لإلبداع الفلســطيني" 

لهذا العام يف العاصمة اللبنانية بريوت.
واهتاممهــا  "ملــة"  منصــة  فكــرة  اللبنــاين،  الوزيــر  مــع  الشــعبي"  "املؤمتــر  وفــد  وناقــش 
بالثقافــة والفنــون، كــام اتفــق الجانبــان عــى تصميــم جداريــة كبــرية حــول القــدس يف 

منطقة الحمرا، وسط بريوت.
وأكــد الوزيــر املرتــى، دعــم وزارة الثقافــة اللبنانيــة ملنصــة "ملــة" واجتامعهــا الســنوي، 
الذي سُيعقد عى مرسح "األونيسكو" بالعاصمة بريوت، يف 10 أكتوبر/ترشين األول 

القادم.
وتناولــت الزيــارة، بحســب املوقــع الرســمي لـــ "املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج"، 
"الــدور اللبنــاين يف دعــم القضيــة الفلســطينية، وروح األخــوة واملصــري املشــرك بــني 

الشعبني اللبناين والفلسطيني".
ا مبشاركة العديد من املوهوبني، يف شتى  يشار إىل أن منصة ملة لإلبداع ُتعقد سنويًّ
التخصصات من مختلف الدول، و"هي منصة شبابية تعزز اإللهام واإلبداع بعيون عربية 

وروح فلسطينية"، وفًقا للقامئني عليها.

ساللتان من "أوميكرون" تراوغان 
اللقاح والمناعة الطبيعية

واشنطن/ وكاالت:
أظهرت بيانات جديدة أن ســالتني فرعيتني من املتحور "أوميكرون" تســتطيعان مراوغة 
األجسام املضادة، لدى األشخاص الذين أصيبوا سابًقا بفريوس كورونا أو تلقوا التلقيح 

الكامل.
التــي نرشهــا مركــز صحــي  الجديــدة  البيانــات  أن  إن" األمريكيــة  إن  وذكــرت شــبكة "يس 
بجامعــة هارفــارد تظهــر أن اللقــاح ال يــزال يوفــر حاميــة كبــرية يف مواجهــة املرض الشــديد، 

الناجم عن اإلصابة بفريوس كورونا.
وجاءت البيانات يف إطار دراسة نرشت يف دورية "نيو إنغليد ميدسني".

وقالت الدراسة إن مستويات األجسام املضادة املعادلة )أكرث األجسام املضادة فاعلية( 
لــدى شــخص أصيــب ســابًقا بكورونــا، أو تلقــى التلقيــح الكامــل انخفضــت عــدة مــرات يف 

مواجهة السالتني )BA4( و)BA5(، مقارنة بتلك التي تواجه السالة األصلية.
ويقول الباحث الرئيس يف الدراسة دان باروش: "الحظنا انخفاًضا مبقدار 3 أضعاف يف 
مســتويات األجســام املضــادة التــي تنتجهــا اللقاحــات، أو العــدوى، يف مواجهة )BA5( و 

.")BA2(و )BA1(مقارنة بـ )BA4(
ويضيف: "إن األجسام املضادة التي تواجه هذه الساالت الجديدة أقل بكثري من تلك 

التي واجهت املتحورات األصلية من الفريوس".
ويخلص عامل الفريوس إىل أن بيانات الدراسة تظهر أن الساالت الفرعية من "أوميكرون" 
ميكن أن تؤدي إىل زيادة يف العدوى بني الذين لديهم مستويات عالية من املناعة ضد 

اللقاح، إضافة إىل املناعة الطبيعية.
لكنه باروش يؤكد أن اللقاحات ستوفر حامية قوية، يف مواجهة اإلصابات الشديدة التي 

تحدثها هاتان السالتان.
وكانــت دراســة ســابقة نرشهــا علــامء يف جامعــة كولومبيــا األمريكيــة وصلــت إىل نتائــج 

مامثلة.
وقالت الدراســة التي نرشت أخرًيا: "إن املتحورات )BA.4( و)BA.5( كانت قادرة عى 
مراوغة األجسام املضادة يف دم البالغني الذين لقحوا بالكامل، ما يزيد من خطر اإلصابة 

بعدوى كورونا".

أوتاوا/ وكاالت:
مرشــح  وجــود  أن  إىل  جديــدة  دراســة  توصلــت 
هواء محمول يف املنزل ميكن أن يقلل من اآلثار 
لــدى  الدمــاغ  منــو  عــى  الهــواء  لتلــوث  الســلبية 

األطفال، وهو ما يرفع من معدالت ذكائهم.
الكنديــة  فريــزر  ســاميون  جامعــة  باحثــو  وتعــاون 
وعلــامء مــن الواليات املتحدة ومنغوليا، لدراســة 
لتقليــل  الهــواء  مرشــحات  اســتخدام  فوائــد 
التعــرض لتلــوث الهــواء يف أثنــاء الحمــل، وتقييــم 
التأثري عى ذكاء األطفال، ونرشوا نتائجهم أمس 
يف دورية "إنفايرومينتال هيلث بريسبيكتيف".
والحظ الباحثون أن تجربتهم التي اعتمدت عى 
مــن  دراســة  أول  هــي  الشــواهد  ذات  املعايشــة 
نوعهــا لتوثيــق آثــار الحــد مــن تلــوث الهــواء عــى 

اإلدراك لدى األطفال.
البحثــي  الفريــق  جنــد   2014 عــام  مــن  وبــدًءا 
540 امــرأة حامــًا يف مدينــة أوالن باتــور عاصمــة 

الحمــل  أبحــاث  دراســة  يف  للمشــاركة  منغوليــا، 

وتلــوث الهــواء؛ فتتميــز املدينــة ببعــض مــن أســوأ 
جــودة للهــواء يف العــامل، وتتجــاوز نســبة التلــوث 
كثــرًيا اإلرشــادات التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة 
ا للدراســة نســاء أمضني  العاملية.واختري عشــوائيًّ
يف الحمــل أقــل مــن 18 أســبوًعا وغــري مدخنــات، 
ومل يســبق لهن اســتخدام أجهزة تنقية الهواء يف 
منازلهــن، وحــددت مجموعــة أخــرى زودت بواحد 
أو اثنــني مــن أجهــزة تنقيــة الهــواء، وشــجعن عــى 
وأزيــل  مــدة حملهــن،  طــوال  باســتمرار  تشــغيلها 

منقي الهواء من املنزل مبجرد والدة الطفل.
الكامــل  الــذكاء  حاصــل  الحًقــا  الباحثــون  قــاس 
لألطفال )FSIQ( يف سن 4 سنوات، ووجدوا أن 
األطفال املولودين ألمهات استخدمن مرشحات 
الهــواء لديهــم متوســط ذكاء أعــى مبقــدار 2.8 
نقطــة مــن املجموعــة التــي مل تســتخدم أمهاتهــم 
رايــان  ويقــول  الحمــل.  أثنــاء  يف  الهــواء  منظــف 
العلــوم  كليــة  يف  البيئيــة  الصحــة  أســتاذ  ألــني، 
يف  الكنديــة،  فريــزر  ســاميون  بجامعــة  الصحيــة 

تقريــر نرشه املوقــع اإللكروين للجامعة بالتزامن 
مــع نــرش الدراســة: "هــذه النتائج، جنًبا إىل جنب 
مع األدلة من الدراسات السابقة؛ تشري بقوة إىل 
أن تلــوث الهــواء ميثــل تهديــًدا لنمــو الدمــاغ؛ لكن 
الخــر الســار هــو أن تقليــل التعــرض كان لــه فوائد 

واضحة".
التــي  املجموعــة  يف  األطفــال  لــدى  أيًضــا  وكان 
اســتخدمت أمهاتهــم مرشــحات الهــواء متوســط 
درجــات أعــى بشــكل ملحــوظ يف مــؤرش الفهــم 
الدراســات  نتائــج  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو  اللفظــي، 
القامئة عى املاحظة الســابقة، ويقرح البحث 
أن املهــارات اللفظيــة للطفــل قــد تكــون حساســة 

خاصة للتعرض لتلوث الهواء.
كل  يف  منتــرش  الهــواء  "تلــوث  ألــني:  ويضيــف 
إىل  الوصــول  مــن  األطفــال  مينــع  وهــو  مــكان، 
الهــواء  منظفــات  توفــر  وقــد  الكاملــة،  إمكاناتهــم 
بعض الحامية، ولكن الطريقة الوحيدة يف النهاية 

لحامية جميع األطفال هي تقليل االنبعاثات".

أجهزة تنقية هواء المنزل تزيد ذاكء األطفال
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مئــــات املواطنيــــــن يشيعــــــون  ... 
وكانــت ســلطات االحتــال احتجزت جثامن الشــهيد 
قبــل أن تســلمه لطواقــم الهــال األحمــر الفلسطينـــي 
مدينــة  جنــوب  حــوارة،  بلــدة  يف  الشــهيد  وذوي 

نابلس.
مواجهات وإصابات

إىل ذلك، أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، أمس، 
خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال اإلرسائيــي 

يف مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأوضحت وزارة الصحة أن شابا )23 عامًا( أصيب 
ا،  حــادًّ نزيًفــا  يعــاين  البطــن، جعلتــه  برصاصــة يف 
وُنِقــل إىل مستشــفى بيت جــاال الحكومي، وحالته 

خطرية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة )مستعربني( 
اقتحمــوا املخيــم بســيارة مدنيــة، تبعتهــا قوة كبرية 
من جيش االحتال، ونرشت القناصة عىل أســطح 

املنازل.
وأضافــت أن قــوات االحتــال داهمــت منــزل كريــم 
األطــرش للمــرة الثانيــة خــال خمس ســاعات، بحثا 

عن نجله ليث، مطالبني ذويه بتسليمه.
بيــت  التنســيق الفصائــي يف  وقــال منســق لجنــة 

لحــم محمــد الجعفــري لوكالــة "وفــا": إن مواجهــات 
اندلعــت يف حــارة الولجيــة عــىل الشــارع الرئيــي 
القــدس الخليــل، أطلقــت خالهــا قــوات االحتــال 
الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما 

أدى إلصابة 3 شبان بالرصاص الحي.
بــني  تفصــل  جدراًنــا  هــدم  االحتــال  أن  وأضــاف 
املنازل تعود للمواطنني عمران األطرش، وشحادة 

الجعفري، وجاد معايل.
وأصيــب فتــى باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، 
أمــس، خــال اقتحــام قــوات االحتــال اإلرسائيــي 

حي كتف الواد يف مدينة أريحا.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مواجهــات اندلعــت 
بــني الشــبان وقــوات االحتــال يف حــي كتف الواد، 
وأطلقــت قنابــل الغــاز صــوب املواطنــني، مــا أدى 
إىل  ونقــل  شــديدة،  اختنــاق  بحالــة  فتــى  إلصابــة 

املستشفى.
واعتقلــت قــوات االحتــال أمس، أســريا محررا من 

بلدة إذنا غرب الخليل.
االحتــال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أنــور  املحــرر  األســري  واعتقلــت  إذنــا  داهمــت 

وأفــاد مديــر نــادي األســري يف طوبــاس كــامل بنــي 
الديــن  عــز  اعتقلــت  االحتــال  قــوات  بــأن  عــودة، 
فارس ســواملة )29 عامًا(، وأحمد هاشــم ســواملة 
)24 عامــا(، بعــد أن داهمــت منــزيل ذويهــام يف 

املخيم.
وأضاف أن مواجهات اندلعت بني الشبان وقوات 

االحتال يف املخيم عقب اقتحامه.
واعتقلت قوات االحتال أمس، أســريين محررين 

من جنني.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتال اقتحمت 
مدينة جنني واعتقلت األسريين املحررين أسامة 
محمد الحروب وغســان عبد الوهاب زغيبي، بعد 

مداهمة منزليهام.
ويف سياق منفصل، اقتحم عرشات املستوطنني، 
أمــس، باحــات املســجد األقــى املبــارك بحاميــة 
مشددة من قوات االحتال اإلرسائيي، وذلك من 

باب املغاربة.
الــذي  غليــك،  يهــودا  املتطــرف  االقتحــام  وتقــدم 
قدم رشوحات توراتية للمستوطنني داخل باحات 

املسجد األقى.

محمــود مطــر )37 عامــا(، وفتشــت منزلــه ومنــزل 
أشقائه، وحطمت أبواب املنزل وأثاثه.

مــن  مواطنــني  أمــس،  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحلية بــأن قوات االحتال 
الخليــل  غــرب  شــامل  أوال  بيــت  بلــدة  داهمــت 
حجيتــني،  أبــو  خالــد  محمــد  املواطــن  واعتقلــت 
كــام اعتقلــت املواطــن إســامعيل أحمــد ياغي من 
مخيــم الفــوار جنــوب الخليل، وذلك عقب اقتحام 

منزيل ذويهام.
مواطًنــا،  أمــس،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــام 

وأسرًيا محرًرا، من محافظة رام الله والبرية.
االحتــال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلت محمد العاروري، من قرية عارورة شــامل 

مدينة رام الله.
األســري  اعتقلــت  االحتــال  رشطــة  أن  وأضافــت 
املحــرر بــال الرميــاوي مــن بلــدة بيــت رميــا، يف 

أثناء وجوده يف أرايض الـ48.
واعتقلت قوات االحتال أمس، شــابني من مخيم 

الفارعة جنوب طوباس.

حماس تعزي بوفاة الشيخ 
المريب محمود أفندي

غزة/ فلسطني:
وشــعبًا،  رئيســًا وحكومــة  تركيــا  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  عــزّت حركــة 
الفاضــل،  املــرّب  والشــيخ  الجليــل  العــامل  وفــاة  يف  اإلســامي،  والعــامل 
محمــود أفنــدي، الــذي وافتــه املنّيــة، يف مدينة إســطنبول، بعد حياة حافلة 

عوة إىل الله والعمل الرتبوي والعطاء العلمّي. بالدَّ
وقالــت الحركــة يف بيــان تعزيــة أمــس: "إّننــا وإذ ننعــى هــذا العــامل الجليــل، 
لنستذكر بكّل تقدير دوره ومواقفه املرّشفة يف خدمة باده، ودعم قضايا 

ة اإلسامية، ويف مقّدمتها فلسطني والقدس واألقى املبارك". األمَّ

غوترييش يتعهد بدعم "أونروا" 
حىت إقامة الدولة الفلسطينية

نيويورك/ األناضول:
أمــس، مبواصلــة  غوترييــش،  أنطونيــو  املتحــدة  األمــم  عــام  أمــني  تعهــد 
تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشــغيل الاجئني الفلســطينيني )أونروا( 

حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
العامــة  الجمعيــة  لجنــة  تعقــده  الــذي  الســنوي  االجتــامع  يف  ذلــك  جــاء 
املعنيــة بإعــان التربعــات الطوعية ألونروا، املنعقد مبقر األمم املتحدة 
شــاهد  عبداللــه  العامــة  الجمعيــة  رئيــس  رعايــة  تحــت  نيويــورك،  يف 

وغوترييش واملفوض العام للوكالة فيليب الزاريني.
وقــال غوترييــش يف كلمتــه ملمثــي الــدول األعضــاء بالجمعيــة العامــة: 
"نــدرك جميعــا الوضــع العاملــي الحــايل.. صحيــح أن الحــرب يف أوكرانيــا 
تتطلــب اهتاممنــا، ولكــن علينــا أيضــا أن نعمــل بعــزم عــىل معالجــة جميــع 
األزمــات األخــرى، وهــذا يشــمل الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني ومحنــة 

الاجئني الفلسطينيني".

اكتمال وصول حجاج 
غزة لمكة المكرمة

مكة املكرمة/ فلسطني:
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أمس، اكتامل وصول حجاج قطاع 

غزة إىل مكة املكرمة ألداء مناسك الحج لهذا العام.
وأوضــح املديــر العــام للحــج والعمــرة يف وزارة األوقــاف عــادل الصوالحة، أّن 
عــدد حجــاج القطــاع الذيــن وصلــوا مكــة يبلــغ 1309 حجــاج، منهــم 30 مــن 

الجالية الفلسطينية بجمهورية مر العربية.
مــن جانبــه، أعلــن رئيــس البعثــة الطبيــة ملناســك الحج د.محمد أبو ســلمية، 
االنتهــاء مــن كافــة الرتتيبــات واإلجــراءات ملبــارشة متابعــة الرعايــة الصحيــة 

لحجاج فلسطني.
جــاء ذلــك خــال اجتــامع البعثــة الطبيــة مســاء أمس، يف مقــر اقامتهم مبكة 
املكرمــة . وقــال أبــو ســلمية إن مهمــة البعثــة متابعــة تقديــم الرعايــة الصحية 
لحجاجنا، خاصة ممن يعانون من االمراض املزمنة، حيث ستعمل العيادة 
الطبية بتجهيزاتها عىل تقديم االستشارة والتدخل الطبي املناسب وعىل 

مدار الساعة.
واضاف ان الجميع يحرص عىل ان يؤدي حجاجنا مناسك الحج لهذا العام 

وهم محفوفون بالرعاية الطبية .

غزة/ فلسطني: 
أصــدرت هيئــة الجنايــات الكربى يف غزة، 
حكمني بالســجن املؤبد والحبس خمســة 
بتهمــة  أدينــوا  متهمــني  عــىل  عاًمــا  عــرش 
القتــل قصــًدا، وإيقــاع أذى بليــغ بشــخص 
يف  باالشــرتاك  التعطيــل  بقصــد  آخــر 

قضيتني منفصلتني.
أمــس، املتهــم  وأدانــت هيئــة الجنايــات، 
)ن/س( بالتهــم املســندة إليــه يف قضيــة 
مطــر"  محمــد  "نظمــي  املســن  مقتــل 
املؤبــد  بالســجن  مبعاقبتــه  وحكمــت 
ومصــادرة أداة الجرميــة، وذلــك عــن تهمــة 

رام الله/ فلسطني:
للشــهداء  القــدس  مهجــة  مؤسســة  قالــت 
االحتــال  ســلطات  إن  والجرحــى:  واألرسى 
اإلرسائيــي نقضــت وعودهــا وتعهدهــا بإنهاء 
االعتقال اإلداري بحق األسري خليل عواودة.

أن  مقتضــب  بيــان  يف  املؤسســة  وذكــرت 
بتجديــد  أمــًرا  أصــدرت  االحتــال  محكمــة 
اعتقاله اإلداري ملدة 4 أشــهر بدًءا من تاريخ 
25/10/2022م،  حتــى  26/06/2022م 

رغم خطورة وضعه الصحي.
وكانــت ســلطات االحتــال قــررت اإلفــراج عــن 
املقبــل،  األحــد  الخليــل  مــن  عــواودة  األســري 
بعــد أن علــق، أول مــن أمــس، إرضابه املفتوح 
عــن الطعــام والــذي اســتمر ملــدة 111 يومــا، 

ســكني،  وحمــل  والســلب  قصــًدا  القتــل 
 74 رقــم  العقوبــات  قانــون  إىل  اســتناًدا 
لســنة 1936، وجــاء الحكــم بنــاء عىل أدلة 
وقــت  حدًثــا  كان  املتهــم  وألن  اإلثبــات، 

ارتكاب الجرمية.
بتاريــخ  عليــه  املجنــي  قتــل  املتهــم  وكان 
بواســطة  برضبــه  وذلــك   13/10/2018
أداة مؤذيــة )ســكني( عــدة طعنــات قاتلــة 
أدى  مــا  والبطــن(؛  )الصــدر  منطقــة  يف 
غــري  بوجــه  وذلــك  الفــور  عــىل  وفاتــه  إىل 
الجنايــات  هيئــة  أصــدرت  كــام  مــرشوع. 
الكربى قرارها يف قضية منفصلة بتعديل 

رفضا العتقاله التعسفي.
وقال املتحدث باسم حركة الجهاد اإلسامي 
بالضفــة الغربيــة طــارق عــز الديــن: إن تجديــد 
االعتقال اإلداري بحق األسري املجاهد خليل 
عــواودة، قــرار إجرامــي مــن االحتال خاصة أن 

وضعه الصحي غاية يف الخطورة.
وذكــر عــز الديــن يف بيــان أن االحتــال يتحمل 
خليــل  األســري  حيــاة  عــن  املســؤولية  كامــل 
تصعيــًدا  يعتــرب  عنــه  اإلفــراج  وعــدم  عــواودة 

خطرًيا بحقه.
الحقوقيــة  املؤسســات  عــىل  أن  وأوضــح 
يف  الحقيقــي  دورهــا  تأخــذ  أن  واإلنســانية 
الــذي  عــواودة  خليــل  األســري  عــن  الدفــاع 
الخطــر  ملرحلــة  الصحيــة  حالتــه  وصلــت 

التهــم املســندة ألربعــة متهمــني مــن تهمة 
محاولة القتل إىل تهمة إيقاع األذى البليغ 
بقصــد التعطيل ومعاقبــة املدان )ح/خ(، 
املؤبــد  الســجن  بعقوبــة  )أ/خ(  واملــدان 
ومعاقبــة املــدان )خ/خ( واملــدان )ج/خ( 
بالحبــس مــدة 15 ســنة تخصــم منهــا مــدة 
التوقيــف عــن جميــع التهــم والحكــم بــرباءة 
متهمنْي آخرين من التهم املسندة لهام.

ملــواد  اســتناًدا  جــاء  ذلــك  أن  وأوضــح 
 ،1936 74 لســنة  قانــون العقوبــات رقــم 
ومصــادرة املضبوطات املحرزة عىل ذمة 

القضية.

الشديد.
بعزميتــه  ســطر  عــواودة  أن  الديــن  عــز  وأكــد 
وإرادتــه أروع آيــات الصمــود والتحــدي وعــربَّ 
عن إرادة شعبنا التي ال تلني، وسيبقى خليل 
للعطــاء  منــوذج  األبطــال  األرسى  وكل  وريــان 

املبارك الذي ال ينضب.
ودعا جامهري شعبنا بكل رشائحه ومؤسساته 
األرسى  صمــود  دعــم  عــىل  العمــل  بــرضورة 
والدفــاع  عوائلهــم  وحــول  حولهــم  وااللتفــاف 

عنهم بكل الطرق والوسائل.
وقــال: إن أرسانــا داخــل ســجون االحتــال هــم 
رمــز مقاومتنــا، وهــم رأس حربــة يف مواجهــة 
الســجان واالحتــال ولن تنكــر إرادتهم مهام 

فعل السجان املجرم.

أسري من جنني يدخل 
عامه الــ20 يف األرس

 جنني/ فلسطني:
دخل األسري رياض عبد الرحيم أحمد ولد عي من قرية صانور 
جنــوب جنــني، أمــس، عامــه الـــ20 واألخــري يف ســجون االحتــال 

اإلرسائيي.  
وأفــاد نــادي الســري، يف بيــان، بــأن األســري ولــد عــي معتقل منذ 
عام 2003، وحكمت عليه ســلطات االحتال آنذاك بالســجن 

20 عامًا.

"األرسى" تستعد إلطالق 
مخيم "قرارنا حرية" ألبنائهم

غزة/ فلسطني:
تســتعد وزارة األرسى واملحرريــن إلطــاق فعاليــات املخيــم الصيفــي 
الخــاص بأبنــاء األرسى يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي تحــت عنــوان 
"قرارنــا حريــة"، الــذي ســتبدأ فعالياتــه األســبوع املقبل، ضمــن برنامج 

رعاية أبنائهم.
أبــو  بالــوزارة صابــر  العامــة واإلعــام  العــام للعاقــات  وأوضــح املديــر 
كرش أن الهدف من مخيم "قرارنا حرية" هو رفع الروح املعنوية ألبناء 
األرسى وذويهــم يف ظــل غيــاب األب، وتعزيــز القيــم الدينيــة والوطنية 

والرتبوية واألخاقية لهم.
وبــني أبــو كــرش أن أنشــطة وفعاليــات املخيــم تشــمل مهــارات تصقــل 
شــخصية املشــاركني كالسباحة والجري وركوب الخيل وفنون الرسم، 
الــذكاء واإلبــداع، مشــريا إىل أن املخيــم ســيقام يف  ومــا ينمــي روح 
منتجع "مســك الجراح" مبشــاركة 81 شــبا و53 شــبلة عىل مســتوى 

محافظات قطاع غزة.

األسري محمد نوارة يعلق 
إرضابه المفتوح عن الطعام

رام الله/ فلسطني:
علق األســري محمد نوارة إرضابه عن الطعام، الذي اســتمر عرشة أيام 
رفًضــا لعزلــه املســتمر منــذ 11 شــهرا، وذلــك بعــد االتفــاق بإنهــاء عزله 

قبل العيد، ونقله إىل سجن آخر.
وقــال نــادي األســري يف بيــان، أمــس، إن األســري نــوارة يقبــع يف عــزل 
بالســجن  2001، ومحكــوم  ســجن "رميــون"، وهــو معتقــل منــذ عــام 
مــدى الحيــاة، علــام أنــه خاض عدة إرضابات منذ العام املايض رفضا 

لعزله.

"الصحة" توقع مذكرة 
تفاهم مع "الكلية الجامعية" 

لتدريب الطلبة
غزة/ فلسطني:

وقــع املديــر العــام لتنميــة القوى البرشية بــوزارة الصحة د. عبد 
الســام صبــاح، وعميــد كليــة التمريــض وعلــوم الصحــة بالكليــة 
الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة د. عــي الخطيــب مذكــرة تفاهــم 
لتعزيــز التعــاون بــني الطرفــني وتدريــب طلبــة الكليــة يف مرافــق 

الوزارة.
وأوضــح صبــاح أن هــذا التعــاون يــأيت يف إطــار ترســيخ أســس 
النظــام الصحــي وتلبيــة احتياجــات املجتمــع، وإتاحــة الفرصــة 
لتعزيــز الجهــود املشــرتكة وتبــادل املنفعــة، لتحســني خدمــات 

التدريب وتنظيم العمل داخل املنظومة الصحية.
من جهته، أبدى الخطيب استعداد الكلية لفتح أبواب التعاون 
املشــرتك وتبــادل الخــربات مــع جميــع الجهــات ذات العاقــة، 
داخــل  املحوســبة  االمتحانــات  الكليــة  احتضــان  إىل  مشــريا 

مخترباتها لجميع الجهات واملؤسسات الحكومية.
واعتــرب الخطيــب هــذا التعاون جزءا من دور الكلية املجتمعي، 

معربا عن أمله يف التعاون مبا يحقق املصلحة العامة.

"األوقاف" ترشع بتنفيذ "خطة 
ميثاق" لمتلقي خدماتها 

غزة/ فلسطني:
رشعــت وحــدة التخطيــط وتطويــر األداء املؤســي يف وزارة األوقــاف 
بتنفيــذ خدمــة متلقــي خدماتهــا "خطــة ميثــاق"،  الدينيــة،  والشــؤون 
التــي تتضمــن عــدة محــاور؛ إعــداد ونــرش امليثــاق وتعميمــه مبختلــف 
الوســائل، وتوعيــة مقدمــي الخدمة، وتطويــر الخدمات، وبيئة العمل، 

وقياس رضا متلقي الخدمة.
وأوضحت الوحدة، يف بيان، أمس، أن الوزارة تهدف من خال تنفيذ 
امليثــاق إىل ضــامن تقديــم الخدمــات وفــق معايــري الجــودة، وتعريــف 
جانــب حقــوق  إىل  الــوزارة  تجــاه  وواجباتــه  بحقوقــه  الخدمــة  متلقــي 

وواجبات الوزارة تجاه متلقي الخدمة.
الخدمــة  متلقــي  تعريــف  أيضــا  األهــداف  بــني  مــن  أن  إىل  وأشــارت 
طــرح  أو  الشــكاوى  أو  املقرتحــات  لتقديــم  املتاحــة  بالوســائل 
االستفســارات وتوفــري أداة لقيــاس أداء مقدمــي الخدمــات يف الوزارة 

وإداراتها.
رقــم  جلســتها  يف  أقــرت  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  أن  ُيذكــر 
)09/171/2022( اإلطار املرجعي مليثاق خدمة متلقي الخدمات 

الحكومية.

بلدية رفح تستقبل السفري الربازييل 
ويبحثان التعاون المشرتك

رفح/ فلسطني:
اســتقبل نائــب رئيــس بلديــة رفــح محمــد دهليــز، أمــس، ســفري دولــة الربازيــل 
أليســاندرو واريل كانديــاس والوفــد الدبلومــايس املرافــق لــه، بحضور أعضاء 
املجلــس البلــدي ومديــري الدوائــر وعــدد مــن ممثــي املؤسســات األهليــة 

والرياضية.
والرياضيــة  الثقافيــة  املرافــق  أبــرز  عــىل  بجولــة  الربازيــي  الســفري  وشــارك 
مبدينة رفح، شملت مكتبة بلدية رفح العامة، وملعب رفح البلدي، وملعب 

الربازيل املعشب، وحي الربازيل جنوب املدينة، ونادي شباب رفح.
وأكــد دهليــز عمــق العاقــة التي تربط الشــعبني الفلســطيني والربازيي عىل 
مــدار التاريــخ، مســتعرضا أبــرز الجهــود التــي تبذلهــا البلديــة لتطويــر املرافــق 
املوضوعــة  اإلســرتاتيجية  خطتهــا  ضمــن  املدينــة،  يف  والثقافيــة  الرياضيــة 

بالرشاكة مع مؤسسات املجتمع املحي.
وتحــدث دهليــز عــن تاريــخ حــي الربازيــل وأســباب تســمية الحــي بذلــك؛ نظــًرا 
ملكــوث الكتيبــة الربازيليــة يف تلــك املنطقــة وإقامــة معســكر برازيــي ضمــن 
قوات األمم املتحدة التي كانت موجودة يف املنطقة الحدودية يف بدايات 

الستينيات.
بــدوره أعــرب الســفري الربازيــي عــن بالــغ ســعادته بعمــق العاقــة التــي تربــط 
الشعب الفلسطيني وسكان مدينة رفح بالربازيل وشغفهم الريايض ووجود 

حي يحمل اسم الربازيل يف املدينة.
بلقــب بطولــة  بالتتويــج  رفــح  لنــادي شــباب  تهنئتــه  الربازيــي  الســفري  وقــدم 
الدوري املمتاز للعام الجاري ليحقق اللقب الرابع يف تاريخه والثاين تواليا.

زيتــون يف حــي  بزارعــة شــجرة  الربازيــي  الســفري  الجولــة شــارك  ويف ختــام 
الربازيل تعبرًيا عن الصداقة وعمق العاقة بني الشعبني.

المدير العام لرشطة 
المرور يستمع للسائقني 

ويعالج مشكالتهم
غزة/ فلسطني:

العميــد  والنجــدة،  املــرور  لرشطــة  العــام  املديــر  اســتمع 
تامر شــحادة، لتظلامت املواطنني والســائقني باملحافظة 
الوســطى، مشــريا إىل أن مكاتــب رشطتــه يف محافظــات 
وحــل  املواطنــني  الســتقبال  مفتوحــة  كافــة  غــزة  قطــاع 

مشكاتهم.
وأكد شــحادة، خال يوم مفتوح لاســتامع إىل التظلامت 
أمس، أن السائق رشيك أسايس إىل جانب رشطة املرور 
يف تنظيــم حركــة الســري وضبــط الحالــة املروريــة من خال 
التزامه قواعد وقانون املرور وتعليامت الرشطة واالحرتام 

املتبادل بينهام.
وقــال إن رشطــة املــرور تعمــل وفــق خطــة مروريــة متكاملــة 
والعمــل  الداخليــة  ووزارة  الرشطــة  قيــادة  مــن  بتوجيهــات 
أن  معتــربا  وســهل،  آمــن  طريــق  إىل  للوصــول  الحكومــي 
هــذه اللقــاءات تعــزز التواصــل املســتمر وتكــر الحواجــز 
بــني رشطــة املــرور والســائقني، لتحقيــق رشاكــة حقيقيــة 

ملموسة عىل الطريق.
ولفت شحادة إىل أنه تم االستامع لكل تظلامت السائقني 
وشــكاوى املواطنــني خــال اليــوم املفتــوح، والعمــل عــىل 
حلها ســواء كانت رد مظامل أو تخفيض مخالفات، مشــريا 

إىل معالجة مئات الطلبات أمس.

"العدل" تبحث الربط 
اإللكرتوين لربامج التصديقات 

مع الوزارات والمؤسسات
غزة/ فلسطني:

بحثــت دائــرة الحاســوب بــوزارة العــدل مــع اإلدارة العامــة للســجل العــديل 
لربامــج  اإللكــرتوين  للربــط  املطلوبــة  التحضــريات  العدليــة  واملعامــات 

التصديقات والسجل العديل مع الوزارات واملؤسسات املعنية.
ولفت مدير الدائرة محمد مشــتهى إىل أهمية الربط اإللكرتوين للربامج 

التي تقدمها وزارة العدل 
-الســجل العــديل وكاتــب العــدل- مــع الــوزارات املعنيــة لــرضورة العمــل، 
مشــريا إىل أن ذلــك لــه أثــر كبــري يف التحقــق من صحــة املعامات، فضا 

عن رسعة إدخالها.

غزة.. أحكام بالسجن المؤبد والحبس 
يف قضية قتل وإيقاع أذى بليغ

االحتالل ينقض وعوده لألسري عواودة 
ويجدد اعتقاله اإلداري 4 أشهر
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غزة/ فلسطني: 
تســعى الطفلة الفلســطينية ســنا األشــقر للُمســاهمة 
يف  الصلبــة  النفايــات  تراكــم  إشــكالية  حــل  يف 
اإلنســان  عــى  خطــًرا  تشــكل  والتــي  املكبــات، 
تصميــم  خــال  مــن  ــا،  يدويًّ فرزهــا  صعوبــة  بســبب 
بطريقــة  ويصنفهــا  النفايــات  يفــرز  إلكــروين  برنامــج 
آمنــة وســليمة، متهيــًدا إلعــادة تدويرهــا مبــا يخــدم 
صممتــه  الــذي  الربنامــج  فكــرة  وتقــوم  املجتمــع. 
ــا إىل عــرة  الطفلــة عــى تصنيــف القاممــة إلكرونيًّ
أصنــاف، مــن بينها الزجاج، املعدن، الطعام، الورق، 
الكارتــون، الباســتيك، األحذيــة، املابس، أشــياء ال 
ميكــن تدويرهــا، وإلكرونيــات، وفــرز كل صنــف مــن 

أصناف القاممة، بعد تعرُّف كامريا الربنامج عليه.
وتتعرف الكامريا الخاصة بالجهاز عى كل صنف من 
ــا،  أصنــاف القاممــة امُلــراد فرزهــا، وتصنيفــه إلكرونيًّ
حــال  يف  الربنامــج  يتيــح  فيــام  الفئــة،  تحديــد  عــرب 
تطبيقه عى أرض الواقع، املســاهمة يف عملية فرز 

النفايات، ووضعها يف األماكن امُلخصصة لها.
مــن  وهــي  عاًمــا(،   11( األشــقر  ســنا  الطفلــة  وتقــول 
مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية، غريب مدينة غزة، 
إنها اســتخدمت يف تنفيذ برنامج تصنيف النفايات 
برنامــج   ،IGSS اســم  والــذي أطلقــت عليــه  الــذيك، 
"PictoBlox" الخاص بالذكاء االصطناعي، وقد تم 
ربطــه مــع موقــع "تيتشــابل ماشــني" ومــن ثــم تغذيتــه 
بالصــور مــن مواقــع عــرب اإلنرنــت، إىل جانــب بعــض 

الصور التي تم التقاطها عرب الكامريا.

أن  الجديــد"،  "العــريب  لصحيفــة  األشــقر  وتبــني 
البيئــة يف حــال  الربنامــج ســوف يســاهم يف خدمــة 
تنفيذه عى أرض الواقع، وذلك من خال مساهمته 
يف التغلــب عــى إشــكالية تراكــم وتكــدس النفايــات 
الصلبــة يف املكبــات، خاصــة يف ظــل األوضــاع التــي 
يعاين منها قطاع غزة امُلحارص منذ ستة عر عاًما.
ــا،  إلكرونيًّ وتطبيقهــا  الفكــرة  تنفيــذ  الطفلــة  وبــدأت 
والتــي  "كودافــور"  مســابقة  يف  مشــاركتها  بعــد 
االجتامعــي  التواصــل  موقــع  عــرب  عنهــا  اإلعــان  تــم 
امُلشــاركني  األطفــال  تدريــب  تــم  وقــد  "فيســبوك"، 
يف املســابقة، عــى موقــع "بيكتــو بلوكــس"، وطلــب 
تنفيــذ مشــاريع ضمــن فــرة معينــة، فقامــت بتصميم 
برنامجها، وقد حصلت الطفلة خال املسابقة التي 
شــارك فيهــا نحــو 90 دولــة، ومــا يزيــد عــن 64 ألــف 
100 ألــف طالــب، عــى املركــز األول  فكــرة، لقرابــة 
فلسطينيا، واملركز الثاين عامليا، عن الفئة العمرية 

الخاصة بها وتراوح بني 7 – 11 عاما.
وصــف  وفــق  اإللكــروين  الربنامــج  أهميــة  وتكمــن 
الطفلــة األشــقر، يف القــدرة عــى تصنيــف النفايــات 
الصلبة بطريقة آمنة، ُتســاعد الجهات املختصة يف 
توظيــف ذلــك مــن أجــل إعــادة تدويرهــا، مــام يســهم 
يف وجــود بيئــة آمنــة، وحيــاة أفضــل، وقــد اعتمــدت 
املصــادر،  مــن  العديــد  عــى  الربنامــج  تغذيــة  يف 
واملعلومــات الصــادرة عــن جهــات رســمية، ومواقــع 

إلكرونية وإخبارية.
ومــّر الربنامــج الخــاص بالطفلــة يف عــدة مراحــل، وقد 
احتوى عى مواد لتنفيذ الفكرة حيث تم جمع أكرث 
موقــع  اســتخدام  جانــب  إىل  صــورة،  آالف   10 مــن 
"تيتشــابل ماشــني"  لتدريــب الربنامــج عــى التعــرف 
مختلفــة  عينــات  توفــري  كذلــك  املجســامت،  عــى 
برنامــج  واســتخدام  الربنامــج،  النفايــات الختبــار  مــن 
"PictoBlox" للربمجة والربط بالذكاء االصطناعي، 
مبــديئ  مجســم  لعمــل  الكارتــون  اســتخدام  كذلــك 
ُيحــايك الجــزء العميل، عاوة عى "لوحة األردوينو، 
تســتخدم  والتــي  الجــوال"،  كامــريا  امُلحــركات، 

مبجموعها لربط الربنامج مع املجسم.
وتحلــم الطفلــة األشــقر بــأن يتــم تطبيق فكــرة الربنامج 
لقدرتــه  وذلــك  البيئيــة،  ألهميتــه  الواقــع  أرض  عــى 
بطريقــة  عديــدة  أصنــاف  إىل  النفايــات  فــرز  عــى 
فــرز  تحقيــق  يف  ُيســاهم  أن  ميكــن  مــا  إلكرونيــة، 
آمــن، يحفــظ لإلنســان صحتــه مــن مخاطــر األمــراض، 

ويحافظ عى البيئة.

غزة/ عبد الرحمن مهاين:
نظمــت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة، 
بالراكــة مــع الشــبكات الدوليــة لألعــامل 
حفــًا  أمــس،  -إندونيســيا،  اإلنســانية 
بأبنــاء  الخــاص  الصيفــي  املخيــم  الختتــام 

شهداء معركة "سيف القدس". 
وشــارك يف الحفــل الــذي أقيــم يف منتجع 
الشــاليهات مبدينــة غــزة، رئيــس املجلــس 
ونائــب  بحــر،  أحمــد  باإلنابــة  التريعــي 
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  رئيــس 
العامــة  الهيئــة  ورئيــس  الفــرا،  محمــد 
للشباب والثقافة أحمد محيسن، واملدير 
لألعــامل  الدوليــة  للشــبكات  التنفيــذي 

ياســني،  نضــال  اإلنسانية-إندونيســيا 
وعوائل الشهداء.

القــدس"  "ســيف  "معركــة  إن  بحــر:  وقــال 
ــد ال يتجزأ وأن قيمه  أكــدت أن شــعبنا موحَّ
أي  تحــت  ُتخــدش  أن  ميكــن  ال  الوطنيــة 

ظرف من الظروف".
وأضاف بحر يف كلمته: "يف الوقت الذي 
عــاش االحتــال معــاين الهزميــة والراجع، 
كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  ــد  توحَّ
أماكــن وجــوده، ورفــع راياتــه مكللــة بالعــزة 
واالنتصــار، وأفشــل كل مخططــات العــدو 

الصهيوين". 
وتابــع: "نــرى اليــوم مثــرات معركــة "ســيف 

القــدس" بانهيــار حكومــة االحتــال، بفعــل 
انتصــارات املقاومــة وصمودهــا يف وجــه 

االحتال".
"إن  قائــًا:  الشــهداء  أبنــاء  بحــر  وخاطــب 
مــن  تاريًخــا وفصــًا جديــًدا  نــوا  دوَّ آباءكــم 
االحتــال،  مــع  التحريــر  معركــة  فصــول 
وكانــوا عنــوان التضحيــة والفــداء يف تلــك 

املعركة".
ومّثــن بحــر الجهود اإلندونيســية يف خدمة 
الشــعب  ودعــم  الفلســطينية،  القضيــة 

الفلسطيني يف كل أماكن وجوده. 
مــن  الرغــم  "عــى  الفــرا:  قــال  جهتــه،  مــن 
القــدس،  ســيف  معركــة  عــى  ســنة  مــرور 

فإننــا مــا زلنــا كل يــوم نســتمتع بصفحــات 
النــر التــي حققتهــا هــذه املعركــة، وهذا 

الحفل إحدى تلك الصفحات".
"ارفعــوا  الشــهداء،  وذوي  أبنــاء  وخاطــب 
شــهداء  أبنــاء  ألنكــم  فخــًرا  عالًيــا  رؤوســكم 

ضحوا من أجل قضيتهم العادلة". 
اليــوم  "جئنــا  ياســني:  قــال  ناحيتــه،  مــن 
كتــاب  يف  واحــدة  حرًفــا  ولــو  لنكتــب 
مــدار  عــى  اســتمرت  التــي  تضحياتكــم 
أعــوام طويلــة ومــا زالــت مســتمرة، لنؤكــد 
القضيــة  خدمــة  ويف  معكــم  أننــا  لكــم 

الفلسطينية". 
وأشــار إىل أن الشــبكات الدوليــة لألعــامل 

اإلنســانية تويل اهتامًما كبرًيا بأبناء وذوي 
الشــهداء وســتواصل تقديــم الخدمــة لهــم 

ودعم صمودهم".
بــدوره أشــار محيســن إىل أن الهيئــة العامة 
للشــباب ســوف تعمــل خــال العــام عــى 
محافظــة  مــن  أكــرث  يف  مخيــامت  تنظيــم 
لتشــكل  غــزة،  الفصائــل يف  مــع  بالتعــاون 
الشــعب  بهــا  يعتــز  قويــة  وطنيــة  وحــدة 

الفلسطيني. 
إندونيســيا  جهــود  محيســن  وشــكر 
للقضيــة  الدعــم  تقــدم  مؤسســة  وكل 
الفلســطينية وتضعهــا يف ســلم أولوياتــه، 

وترسم البسمة عى وجه أطفالها.  

اختتام مخيم صيفي ألبناء شهداء معركة "سيف القدس" بغزة

الطفلة سنا األشقر ُتصّمم برنامًجا إلكترونًيا لفرز النفايات

العثور على حيوان نادر في دجلة
بغداد/ وكاالت:

شــوهد ثعلــب مــاء نــادر يف ميــاه العــراق، ورفض الصيــاد نارص لطيف 
بيع املخلوق النادر بالرغم من السعر الخيايل الذي ُعرض عليه، وجّر 
الصيــاد الحيــوان مــن نهــر دجلــة عندمــا علــق يف شــبكة صيــد، ثــم نر 

مقطع فيديو الكتشافه عرب اإلنرنت.
وُقدمــت عــروض ســخية لبيــع ثعلــب املــاء البالــغ البيــاض )يعــاين من 
albinism(، لكــن الصيــاد رفضهــا، وهــو مــا لقــي استحســان  املهــق 

الناشطني.
ونقلــت وســائل إعاميــة عراقيــة عــن رئيــس اإلعــام والعاقــات العامة 
للمنظمــة العراقيــة للمنــاخ األخــر، مهــدي ليــث، قولــه: "لقــد ارتفــع 
الســعر كثــرًيا حتــى وصــل إىل 50 ألًفــا أو 75 ألــف دوالر مقابــل هــذا 
ــا نشــكر الصيــاد لرفضــه هــذه اإلغــراءات،  الحيــوان"، وتابــع: "نحــن حقًّ
بــه، وعــدم  والحفــاظ عــى هــذا الحيــوان مــن دون بيعــه أو املتاجــرة 

السامح بإخراجه من حدود العراق".
وقال لطيف إنه يحتفظ بثعلب املاء داخل سياج عى ضفة النهر. 

يف حــني أعــرب خــرباء عــن قلقهــم مــن أن متســك بالحيــوان أطــراف 
أخــرى، فــور إطــاق رساحــه. وتــدرس وزارة البيئــة العراقيــة هــل ينبغــي 

إطاق رساح ثعلب املاء النادر، أو نقله إىل حديقة حيوانات.
وأضــاف ليــث: "هــذا الحيــوان يواجــه العديــد من التهديــدات، لذلك 
نحتاج لحاميته بقدر ما نســتطيع، ووقف صيد وقتل هذه الحيوانات 

وحاميتها يف بيئة العراق".

تحذيــر مـــن خطـــر 
"البطاريات" على األطفال

لندن/ وكاالت:
انطلقت حملة عامة يف بريطانيا لتحذير اآلباء من خطورة البطاريات 

الصغرية، ذات الشكل الدائري، عى حياة أطفالهم.
وذكــرت شــبكة "ســكاي نيــوز" الربيطانيــة، نقــا عــن طبيــب جــراح بــارز 
أن أعداد األطفال الذين يجرون عمليات جراحية بعدما بلعوا بطارية 

صغرية يف ارتفاع كبري.
ويقصد الطبيب بطاريات "الزر"، التي تعرف بعمرها الطويل وحجم 
مثــل  عــدة  ألجهــزة  وتســتخدم  الــدواء،  حبــة  مياثــل  الــذي  الصغــري، 

ساعات اليد.
وال يقتــر ازديــاد ابتــاع هــذه البطاريــات عــى األطفــال يف بريطانيا، 

إذ إن هناك زيادة مامثلة لهذه الحاالت يف الواليات املتحدة.
وذكــرت "ســكاي نيــوز" أن حــاالت ابتــاع األطفــال لـ"بطاريــات الزر" زاد 

مبقدار 7 أضعاف خال 20 عاما يف الواليات املتحدة.
ويقــول الجــراح يف مستشــفى غريــت أورمونــد ســريت بلنــدن، باولــو 
دي كــويب: "لقــد شــهدنا زيــادة يف أعــداد األطفــال الذيــن يدخلــون 
املستشــفى، ويخضعــون لعمليــات جراحيــة كبــرية بســبب بطاريــات 

الزر".
وحذر كويب من خطورة هذه البطاريات، لكونها موجودة يف العديد 
مــن األدوات اليوميــة التــي نســتخدمها، مثــل البطاريــات والســامعات 
واأللعــاب، فضــا عنهــا جــذاب لألطفــال، ألنهــا المعــة وصغــرية، مبــا 

يناسب ابتاعها يف أفواههم.
املــريء  كبــريا يف  تلحــق رضرا  أن  البطاريــات ميكــن  هــذه  إن  وقــال 

واملجاري الهوائية.

جرافة تسحق عشرات 
الدراجات في نيويورك 

وتحولها إلى خردة
نيويورك/ وكاالت:

حطمت جرافة )92( دراجة ترابية يف حي بروكلني مبدينة نيويورك، 
خــردة  إىل  الشــوارع  مــن  صــودرت  التــي  الدراجــات  تلــك  فحّولــت 

معدنية.
البدايــة  بعلــم  آدامــز(  )إريــك  نيويــورك  عمــدة مدينــة  لــوح  أن  وبعــد 
حطمــت الجرافــة الدراجــات التــي كانــت مرصوصــة يف صــف، ومىش 

سائق الجرافة فوق الدراجات مراًرا وتكراًرا حتى سحقها متاًما.
ل إىل  وذكــرت صحيفــة )نيويــورك بوســت( أن هــذه الدراجــات ســتحوَّ
خردة معدنية ويعاد تدويرها، وقالت إنه كان ال بد من سحقها حتى 

ال تباع وتستعمل مرة أخرى، ألنها محظورة يف شوارع نيويورك.
ويف أيــار )مايــو( املــايض دعــا عمــدة نيويــورك إىل منــع الدراجــات 
الرابية، واصًفا إياها بأنها غري آمنة وصاخبة، وبأنها رمز للخروج عى 
القانــون يجــب التغلــب عليــه. وأعلن فوز إريــك آدامز يف االنتخابات 
التمهيديــة الدميقراطيــة ملنصــب العمــدة لعــام 2021 يف 6 متــوز 

)يوليو( 2021، ليصبح العمدة رقم 110 ملدينة نيويورك.

انفجرت رئته.. "نوبة ضحك" 
جعلته يصارع الموت

لندن/ وكاالت:
ا أوشك أن ميوت، أخرًيا، عندما  ذكرت تقارير صحفية أن مراهًقا بريطانيًّ
استنشــق غــاًزا للضحــك يف مهرجــان حاشــد، فأصيــب إصابــة خطرة عى 

مستوى الرئة.
وحســب مــا جــاء يف صحيفــة "ديــيل ميــل" الربيطانيــة؛ إن أليكــس ليتلــر 
)16 عاًما(، الذي ينحدر من منطقة شيشاير، نقل إىل املستشفى، يوم 

االثنني املايض، بعدما الحظ قصوًرا يف التنفس وانتفاًخا يف رقبته التي 
أحس بها مثل فقاعات، من جراء الهواء الذي خرج من الرئة املصابة.

واعــرف الفتــى الــذي يــدرس يف الصــف الحــادي عــر، يف وقــت الحق، 
أمــام الطبيــب ووالدتــه، بأنــه استنشــق أكســيد النــروس، عندمــا حــر 
مــن  و12   11 يف  مانشيســر،  يف  املوســيقي  "باركايــف"  مهرجــان 
يونيــو الجــاري. وأظهــرت الفحــوص الطبيــة حصــول متــزق يف رئــة املراهق 
الربيطاين، وقال األطباء إنه محظوظ ما دام عى قيد الحياة بعد اإلصابة 
الخطرة. ويف البداية رجح األطباء أن يكون الفتى املصاب يف حاجة إىل 

إجراء عملية جراحية، من أجل إزالة الهواء املنحبس حول رئته وقلبه.
لكن يف وقت الحق استطاع األطباء إزالة الهواء املنحبس من طريق قناع 

تنفس وضع طيلة الليل، دون اللجوء إىل عملية.
اســتخدامه يف  أجــل  مــن  ــا، يف عبــوات،  قانونيًّ النــروس  ويبــاع أكســيد 
مجــال التخديــر أو تحضــري الكرميــة املخفوقــة، لكــن مثــة مــن يضعونــه يف 
بالونــات ألجــل االستنشــاق والدخــول يف حالــة ضحــك. وأبــدى املراهــق 
الربيطــاين ندًمــا عــى استنشــاق غــاز الضحــك، قائــًا إنــه لن يعيــد الفعلة 
مرة أخرى بعدما نجا من املوت بأعجوبة. وبني أنه استنشق غاز الضحك 
ألن أصدقــاءه فعلــوا ذلــك أيًضــا، لكنــه مل يكن عى دراية كافية باملخاطر 

املرتبة عن األمر، التي قد تصل إىل حد تلف يف الدماغ.

مايكروسوفت تكشف عن 
"التجسس الكبير" على 42 دولة

كاليفورنيا/ وكاالت:
قال تقرير صادر عن رشكة "مايكروسوفت": "إن قراصنة روًسا مدعومني 
مــن موســكو انخرطــوا يف "تجســس إســراتيجي" عــى حكومــات، ومراكــز 

فكر، ورشكات، ومجموعات إغاثة يف 42 دولة تدعم كييف".
كان  الحــرب  بدايــة  "منــذ  ســميث:  بــراد  مايكروســوفت  رئيــس  وكتــب 
االســتهداف الــرويس )لحلفــاء أوكرانيــا( ناجًحــا بنســبة 29 مــن املئــة مــن 
الوقت"، إذ رُسقت البيانات يف ربع عمليات االخراق الناجحة للشبكة 
عــى األقــل. وأضــاف ســميث: "مــع تكاتــف تحالــف الــدول للدفــاع عــن 
أوكرانيــا كثفــت وكاالت االســتخبارات الروســية مــن اخــراق الشــبكات، 

وأنشطة التجسس التي تستهدف الحكومات الحليفة خارج أوكرانيا".
وركز ما يقرب من ثلثي أهداف التجسس اإللكروين عى أعضاء الناتو، 
وعــى رأســهم الواليــات املتحــدة، يف حــني كانــت بولندا، القناة الرئيســة 

لتدفق املساعدة العسكرية إىل أوكرانيا، يف املرتبة الثانية.
ضــد  التصعيــد  تزايــد  شــهدا  املاضيــني  الشــهرين  أن  التقريــر  وأورد 

الدمنارك والرنويج وفنلندا والسويد وتركيا.
أمــا االســتثناء الافــت للنظــر فهــو إســتونيا، إذ قالــت مايكروســوفت إنهــا 
مل تكتشــف أي اخــراق رويس عــرب اإلنرنــت منــذ بــدء عمليــات روســيا 

العسكرية بأوكرانيا يف 24 فرباير املايض.
وعــزت الركــة الفضــل إىل اعتــامد إســتونيا الحوســبة الســحابية، حيــث 
تــزال هنــاك  يســهل اكتشــاف املتســللني، وقالــت مايكروســوفت: "مــا 
األوروبيــة  الحكومــات  بعــض  بــني  كبــرية  جامعيــة  دفاعيــة  ضعــف  نقــاط 

األخرى"، دون تحديدها.
ونصــف املنظــامت الـــ128 املســتهدفة هــي وكاالت حكوميــة و12 مــن 
املئــة هــي وكاالت غــري حكوميــة، عــادة مجموعــات فكريــة أو مجموعــات 
إنسانية، وفًقا للتقرير املكون من 28 صفحة، وتشمل األهداف األخرى 

رشكات االتصاالت والطاقة والدفاع.
وقالــت مايكروســوفت إن الدفاعــات اإللكرونيــة األوكرانيــة "أثبتــت أنهــا 
أقــوى" عموًمــا مــن قــدرات روســيا يف "موجــات من الهجــامت اإللكرونية 

املدمرة ضد 48 وكالة ورشكة أوكرانية متميزة".
وأشــار التقرير إىل أن املتســللني العســكريني يف موســكو كانوا حذرين 
مــن إطــاق العنــان لديــدان مدمــرة لتدمري البيانــات ميكن أن تنتر خارج 

أوكرانيا، كام فعل فريوس نوتبيتيا يف عام 2017.

جانب من حفل اختتام المخيم الصيفي  الخاص بأبناء شهداء معركة "سيف القدس"


