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نعي فقيد العدالة
و"محمدكريــم"  وأســامة  فــادي  وأنجالــه/  عويضــة  محمــد  ناظــم  املحامــي/ 
ومؤمن وإخوانه/ بكر وجعفر وبيان وخلويص وجواد وعائالتهم وأنســباؤهم 

ينعون أخاهم املرجو له بالرحمة 
األستاذ المستشار/ عبد الرؤوف عمر الحلبي

رئيس املجلس األعىل للقضاء سابقًا
الزهــراء وافتتحــه مــع ســعادة  العــدل مبدينــة  بنــاء قــر  الــذي أرشف عــى 
السفري/ محمد إسامعيل العامدي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة 

حتى أصبح شامخًا يخدم العدالة يف قطاع غزة.
ويتقدمون ألنجال الفقيد/ عمر وأحمد وكرمياته/ نرسين ونرمني وفاطمة وأرملة 
الفقيد بأحر التعازي وأطيب الدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جناته، كام يتقدمون بالتعازي القلبية للسادة القضاة واألرسة القضائية.

إنا لله وإنا إليه راجعون ، وال حول وال قوة إال بالله

تعزية في فقيد آل الحلبي 
العلم القانوني والقضائي 

المستشار عبد الرؤوف الحلبي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يعرب األخ املجاهد إســامعيل هنية رئيس 
املكتــب الســيايس لحركــة حــامس عــن خالــص التعــازي واملواســاة مــن آل 
الحلبي الكرام، وعموم شعبنا الفلسطيني، وأهلنا يف قطاع غزة، بوفاة علم 

من أعالم القضاء الفلسطيني القيمة الوطنية والقامة القانونية:
المستشار/ عبد الرؤوف عمر الحلبي "أبو عمر"

رئيس مجلس القضاء األعلى األسبق
الــذي وافتــه املنيــة فجــر أمــس، بعــد حيــاة حافلــة بالعطاء، حيــث حمل أمانة 
إعــادة هيكلــة مرفــق القضــاء ســنة 2007 وأخــذ عــى عاتقــه وإخوانــه العمــل 

إلرساء قواعد القضاء والعدل بكل اقتدار.
وقــد تــّوج -رحمــه اللــه- مســريته الحافلــة بالعطــاء بافتتاح مبنى قــر العدل، 
وتخــرج عــى يديــه املئــات مــن الكــوادر القانونيــة وعمــل يف خدمــة العدالــة 
إىل أن لبــى نــداء ربــه فجــر الجمعــة 19 أغســطس 2022 بعــد مســرية مكللــة 

بالسرية العطرة وحافلة باإلنجاز والصرب واالحتساب عى املرض.
نسأل الله الرحمة والجنان للمستشار وخالص العزاء واملواساة ألرسته وزمالئه وُمحبيه.

وإننا نتقدم بخالص التعازي ألرسته الكرمية وعائلته الصابرة خاصة، ولجميع العاملني 
يف الســلك القضايئ ولعموم شــعبنا الفلســطيني وأمتنا العربية واإلســالمية، سائلني 

املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
إسامعيل هنية
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس

تعزية ومواساة
الفقيــد  أرملــة  مــراد والعائلــة، يشــاطرون  الدكتــور زهــري عيــى  عــامن- األردن/ 
وأنجالــه عمــر وأحمــد وكرمياتــه نرسيــن ونرمــني وفاطمــة وعمــوم آل الحلبــي بأحــر 

التعازي واملواساة بوفاة زوجها ووالدهم وفقيدهم املغفور له بإذن الله 
األستاذ المستشار/ عبد الرؤوف عمر الحلبي

 "أبو عمر"
رئيس املجلس األعىل للقضاء سابقًا

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمته ويســكنه فســيح جناته 
وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مشاركون في تشييع الشهيد صالح صوافطة في بلدة طوباس أمس    )األناضول(إشعال اإلطارات المطاطية في أثناء مواجهات مع قوات االحتالل في مدينة الخليل المحتلة أمس    )أ ف ب(

طوباس-غزة/ فلسطني:
جبــارة  أبــو  صــالح  الحــاج  الفجــر  شــهيد  أمــس  فلســطينية  فصائــل  نعــت 
"صوافطــة" )58 عاًمــا(، مــن مدينــة طوباس شــاميل الضفة الغربية املحتلة، 
الــذي ارتقــى متأثــًرا بإصابــة مبــارشة يف الرأس عقب إطــالق جيش االحتالل 
اإلرسائيــي الرصــاص عليــه لحظــة خروجــه مــن املســجد، مؤكــدة مواصلــة 

طريــق املقاومــة حتــى دحــر املحتــل مــن أرض فلســطني. وقالــت 
"أبــو  الشــهيد  دمــاء  إن  حــامس:  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 

معــارك  يف  ارتقــوا  الذيــن  األبــرار  شــهدائنا  وكل  جبــارة" 
البطولة والفداء لن تذهب هدًرا، وســتبقى منارة لشــعبنا 

أكرث من 55 ألف ُمصلٍّ أدوا الجمعة يف رحابه

ر  خطيب المسجد األقىص يحذِّ
من أرسلة التعليم يف القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
حــذر خطيــب املســجد األقــى املبــارك الشــيخ يوســف أبــو ســنينة مــن أرسلــة 

التعليم يف مدينة القدس املحتلة.
وشــدد الشــيخ أبو ســنينة، خالل خطبة الجمعة يف األقى، عى أهمية يقظة 
املقدسيني إزاء مخططات االحتالل بحق مدينتهم ومدارسهم ومقدساتهم.

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف القــدس املحتلــة بــأن أكــر مــن 55 ألــف 
مصــل متكنــوا مــن الوصــول لألقى، وأداء الصــالة يف باحاته وداخل 
املصليــات املســقوفة. وتوافــد آالف املواطنني مــن القدس والضفة 

ُعمان ترفض فتح أجوائها 
أمام الرحالت اإلرسائيلية

النارصة/ فلسطني:
كشفت وسائل إعالم عربية النقاب عن رفض سلطنة عامن السامح للرحالت 
الجوية اإلرسائيلية باملرور يف مجالها الجوي، زاعمة أن املوقف الُعامين جاء 

بسبب "الضغط اإليراين املكثف".
"مــن  أنــه  يعنــي  هــذا  إن  أمــس:  العربيــة،  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
الطائــرات  أمــام  الســعودي  الجــوي  فتــح املجــال  مــن  االســتفادة  غــري املمكــن 
الــرق  يف  دول  إىل  الطــريان  يف  املســافة  تقصــري  أجــل  مــن  اإلرسائيليــة؛ 

األقى". وأفاد مسؤول إرسائيي للصحيفة بأنه "كان من املتوقع أن 
ا بعد الخطوة السعودية  يكون فتح ُعامن ملجالها الجوي إجراًء شكليًّ

المقديس "محيسن" يطلق نداًء لمساندته

قاعة "السالم".. 
االحتـــالل يهـــدم "متنفــــس 
الفرح" الوحيد يف العيساوية

القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:
يديــه  محيســن  يوســف  املقــديس  يقلــب   .. وهدوهــا"  "حرقوهــا، 

الســالم"  "قاعــة  الكلــامت  بتلــك  يبــي  الحــرسة  بدمــوع 
للمناســبات بعدمــا هدمتهــا جرافــات االحتــالل اإلرسائيــي 

أسريان شقيقان يواصالن 
اإلرضاب عن الطعام رفًضا 

العتقالهمـــــــــــا إداريًّـــــــــــا
رام الله/ فلسطني:

يخوض األســريان الشــقيقان أحمد حســني داود موىس )44 عاًما( 
الخــر  بلــدة  مــن  )34 عاًمــا( وهــام  مــوىس  وعــّدال حســني داود 
مبحافظــة بيــت لحــم، اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام لليــوم الثالــث 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  لقــرار  رفًضــا  التــوايل،  عــى  عــر 

األسري "الكرد".. 
أصابـــه االحتـــالل بالشلــل 
وإدارة سجونه تهمله طبيًّا

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
تبــدي عائلــة الكــرد يف القــدس املحتلــة قلًقــا كبرًيا عى نجلها األســري 
ــا خطــًرا يف ســجون االحتــالل  املقعــد أميــن الــذي يعــاين وضًعــا صحيًّ
منــذ  نصفــي  بشــلل  عاًمــا( مصــاب   26( الكــرد  والشــاب  اإلرسائيــي. 
اعتقاله يف 19 ســبتمرب/ أيلول 2016، وقد اعتقلته قوات االحتالل 
وهو ينزف دًما بعد إصابته بالرصاص قرب باب الســاهرة؛ أحد أبواب 
القــدس القدميــة. وتســتنكر عائلــة الكــرد بشــدة تعامــل إدارة ســجون 

حماس: دماء شهدائنا ستبقى منارة يف التصدي إلرهاب االحتالل

فصائــل تنعــى الشهيـــد "صوافطــة" 
وتؤكـــد مواصلـــة طريـــق المقاومــة

رام الله/ فلسطني:
قــرار  أمــس  الفلســطيني  األســري  نــادي  أكــد 
تجميد سلطات االحتالل اإلرسائيي االعتقال 
الطعــام  عــن  املــرب  األســري  بحــق  اإلداري 

لــه  بيــان  يف  النــادي  وأوضــح  عــواودة.  خليــل 
تجميــد  قــرر  لالحتــالل  العســكري  القائــد  أن 
االعتقال اإلداري بحق األسري عواودة املرب 
عــن الطعــام منــذ قرابــة ســتة أشــهر "بنــاًء عــى 

معطيــات وتقاريــر طبية من املستشــفى تشــري 
إىل خطورة عى حياته".

وجــاء يف القــرار أنــه "إذا تحســن وضــع عــواودة 
الصحي وقرر الخروج من املستشفى، سُيعاد 

نادي األسري: القرار جاء إلخالء مسؤوليته عن حياته

االحتـــــالل يجمــــــد االعتقـــــــال اإلداري 
بحـــــــــــــــــق األسيـــــــــــــــــر عـــــــــــــــواودة

جرافات االحتالل تهدم أحالم 
عائلة الزغري دون سابق إنذار

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قــوات  باغتتهــم  إذ  املقدســية،  الزغــري  بعائلــة  كــربى حلــت  صدمــة 
االحتــالل دون ســابق إنــذار وهدمــت بيتهــم وقلبته رأًســا عى عقب، 
ليصبحوا وبال مقدمات دون مأوى مع أنهم يدورون يف فلك محاكم 

غري آبٍه بالمخاطر.. فلسطيين 
يعيش وسط تجمع استيطاين
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إدانــــات عربيـــــة وأمريكيـــــة 
وأوروبيــة إلغــالق االحتــالل 
مؤسسات أهلية فلسطينية

واشنطن-غزة/ فلسطني:
أدان أعضاء من الكونغرس ومؤسسات فلسطينية وحقوقية أمريكية 
ويهوديــة ودول أوروبيــة إغــالق ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي ســبع 

مؤسسات أهلية وحقوقية برام الله وسط الضفة الغربية املحتلة.
وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت أول من أمس مقرات مؤسسات 
عــى  واســتولت  والبــرية،  اللــه  رام  مدينتــي  يف  وأهليــة  حقوقيــة 
محتوياتهــا وحطمــت أثاثهــا وأغلقتهــا. وأفــادت التقاريــر الحقوقيــة 

بــأن املؤسســات املعتــدى عليهــا هــي: مؤسســة الحــق، 
واإلمنــاء،  للبحــوث  بيســان  ومركــز  املــرأة،  لجــأن  1515واتحــاد 
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5353 عاًما عاًما و"الحرائــق" فــي  و"الحرائــق" فــي 
المسجد األقىص ال تتوقف!المسجد األقىص ال تتوقف!

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
منــذ جرميــة حــرق املســجد األقــى عــى يــد اليهــودي األســرايل منــذ جرميــة حــرق املســجد األقــى عــى يــد اليهــودي األســرايل 
مل  متطرًفــا،  ــا  صهيونيًّ فكــًرا  يحمــل  الــذي  روهــان"  دينــس  مل "مايــكل  متطرًفــا،  ــا  صهيونيًّ فكــًرا  يحمــل  الــذي  روهــان"  دينــس  "مايــكل 
بــل  املبــارك،  املســجد  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــالل  جرائــم  بــل تتوقــف  املبــارك،  املســجد  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــالل  جرائــم  تتوقــف 

غــًدا  بأســاليب متعــددة. وتوافــق  بوتــرية متصاعــدة  غــًدا تســري  بأســاليب متعــددة. وتوافــق  بوتــرية متصاعــدة  تســري 
212144 أغســطس/ آب ذكــرى حــرق األقــى عــام  أغســطس/ آب ذكــرى حــرق األقــى عــام 19691969، وهي ، وهي 
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القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أعدم جيش االحتالل اإلســرائيلي الحاج صالح 
برصاصــة  عاًمــا(   58( "صوافطــة"  جبــارة  أبــو 
مدينــة  اقتحامــه  عقــب  جمجمتــه  اخترقــت 
طوباس شــمالي الضفة الغربية المحتلة فجر 
أمــس، وأصــاب العشــرات بالرصــاص والقنابل 

الصوتية والمسيلة للدموع إثر قمع فعاليات 
متفرقــة  بمناطــق  لالســتيطان  مناهضــة 
فــي الضفــة. وذكــرت وزارة الصحــة، في بيان 
مقتضــب، أن صوافطة أصيب بالرصاص الحي 
في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن 

األطباء ارتقاءه شهيًدا متأثًرا بإصابته.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتالل 
صــوب  النــار  وأطلقــت  طوبــاس  اقتحمــت 
المواطــن صوافطــة أثنــاء عودتــه مــن صــالة 
ا مــن طمــون بعيــار حي  الفجــر، وأصابــت شــابًّ
فــي الفخــذ، واعتقلت خمســة مواطنين هم 

مأمون بني عودة، وعلي بني عودة، 

اعتقل 10 مواطنني منهم 5 أطفال مقدسيني

ـا فـي طوباس جيـش االحتـالل ُيعـدم مسنًّ
ويصيـب عشـرات المواطنيـن فـي الضفـة
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أكثر من 55 ألف ُمصلٍّ أدوا الجمعة في رحابه
ر من أرسلة التعليم يف القدس خطيب المسجد األقىص يحذِّ

ال تلتفتوا لتصريحاته حول "الهولوكوست"
"يديعوت": منذ 2005 "عباس" يالحق المقاومني ويمنع العمليات الفدائية

القدس املحتلة/ فلسطني:
حــذر خطيــب املســجد األقــى املبــارك الشــيخ يوســف أبــو ســنينة مــن أرسلــة 

التعليم يف مدينة القدس املحتلة.
وشدد الشيخ أبو سنينة، خالل خطبة الجمعة يف األقى، عىل أهمية يقظة 
املقدسيني إزاء مخططات االحتالل بحق مدينتهم ومدارسهم ومقدساتهم.

 55 مــن  أكــر  بــأن  املحتلــة  القــدس  يف  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
ألــف مصــل متكنــوا مــن الوصــول لألقــى، وأداء الصــالة يف باحاتــه وداخــل 

املصليات املسقوفة.
وتوافــد آالف املواطنــني مــن القــدس والضفــة والداخــل املحتــل، ألداء صــالة 

الفجر يف األقى والرباط يف باحاته حتى صالة الجمعة.
وانطلقــت حافــالت مــن الداخــل املحتــل ضمــن مــروع قوافــل الربــاط ألداء 
الصــالة يف املســجد املبــارك، فيــا ألصــق عــدد مــن الشــبان صــور الشــهيد 

إبراهيم النابليس عىل جدران املسجد.
وقــال الشــيخ أبــو ســنينة: إن املــدارس الفلســطينية يف القــدس مل تســلم مــن 

األذى بل مهددة باإلغالق؛ "ألنها ال تطبق املنهاج اإلرسائييل".
وأشــار إىل أن املــدارس تعــاين مــن قلــة أعــداد الطــالب املســجلني فيهــا مــع 

استمرار استهدافهم من االحتالل وأذرعه.
وأكــد خطيــب األقــى أن الشــعب الفلســطيني ال يغلــب ولــن يهــزم وســيبقى 
املســجد عزيزا شــامخًا مها اشــتدت املحن، ومها تزلزلت األركان وسيبقى 

قامئًا باإلميان وعامرا باإلسالم.

ُعمان ترفض فتح أجوائها 
أمام الرحالت اإلرسائيلية

النارصة/ فلسطني:
كشفت وسائل إعالم عربية النقاب عن رفض سلطنة عان الساح للرحالت 
الجوية اإلرسائيلية باملرور يف مجالها الجوي، زاعمة أن املوقف الُعاين جاء 

بسبب "الضغط اإليراين املكثف".
"مــن  أنــه  يعنــي  هــذا  إن  أمــس:  العربيــة،  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
الطائــرات  أمــام  الســعودي  الجــوي  مــن فتــح املجــال  غــر املمكــن االســتفادة 
الــرق  يف  دول  إىل  الطــران  يف  املســافة  تقصــر  أجــل  مــن  اإلرسائيليــة؛ 

األقى".
وأفــاد مســؤول إرسائيــيل للصحيفــة بأنــه "كان مــن املتوقــع أن يكــون فتــح ُعان 
ا بعد الخطوة الســعودية بفتح مجالها الجوي أمام  ملجالها الجوي إجراًء شــكليًّ
الطائــرات اإلرسائيليــة مــا يقلــل بشــكل كبــر من وقت الســفر إىل وجهات يف 

الرق األقى، مثل الهند وتايالند والصني".
وأشــارت الصحيفة إىل أن الرحالت الجوية من )تل أبيب( إىل دول يف آســيا، 
كانت يف السابق تتجنب شبه الجزيرة العربية، ما يزيد وقت السفر ساعتني 

إىل ثالث ساعات.
ونقلت عن الباحث يف معهد دراسات األمن القومي يوئيل غوزانسيك، قوله 
إن "إيران زادت يف اآلونة األخرة، بشكل كبر، من ضغطها وتهديداتها لدول 

الخليج، حتى ال تنفذ إجراءات التطبيع مع )إرسائيل(".
ونســبت الصحيفــة إىل الرئيســة التنفيذيــة لركــة "إل عــال" للطــران دينــا بــن 
تــل، تأكيدهــا أن رشكتهــا تلقــت بالفعــل املوافقــة عىل التحليــق فوق اململكة 
العربية السعودية ومع ذلك فإن عىل الركة أيضا املرور فوق ُعان، لتجنب 

إيران، وتوفر الوقت للرحالت إىل الدول اآلسيوية.
وكانــت هيئــة الطــران املــدين الســعودّية، أعلنــت يف 15 متوز/يوليــو، أنهــا 
قــّررت فتــح أجــواء اململكــة لجميع الناقالت الجوية، وهو قرار يشــمل الرحالت 

الجوية اإلرسائيلية.

حماس تنفي بياًنا يزعم تأييد 
التطبيع بني تركيا واالحتالل

غزة/ فلسطني:
بعــض املواقــع  مــا تتداولــه  نفــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، صحــة 
اإلخباريــة عــن بيــان مزعــوم ومفــربك باســم الحركــة، يزعــم تأييــد تبادل الســفراء 

بني تركيا واالحتالل اإلرسائييل.
وأكــد املكتــب اإلعالمــي لحــاس، يف ترصيــح، أمــس، أن ذلــك البيــان مفربك 

متاًما.
وجــدد التأكيــد عــىل موقــف الحركــة الثابــت برفــض كل أشــكال التطبيــع مــع 

)إرسائيل( مبا يف ذلك خطوة تبادل السفراء.
ودعــت حــاس املؤسســات اإلعالميــة إىل تحــري الدقــة واملصداقيــة والتأكد 
من املوقع الرسمي لحاس يف نر البيانات والترصيحات الرسمية للحركة.

19 عاًما عىل عملية 
االستشهادي رائد مسك

رام الله/ فلسطني:
الشــهيد عــز  الـــ19 الستشــهاد املقــاوم يف كتائــب  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة حــاس رائــد مســك، عقــب نجاحــه 
بتنفيذ عملية استشهادية استهدفت حافلة للمستوطنني يف مدينة القدس 

املحتلة، وأدت ملقتل 21 مستوطنا وإصابة 150 آخرين.
واالستشــهادي مســك مــن مدينــة الخليــل، حاصــل عــىل شــهادة البكالوريــوس 
رابطــة  مدرســة  يف  مدرســا  وعمــل  اإلســالمية،  الريعــة  يف  واملاجســتر 
الجامعيــني، وتــزوج وأنجــب مــن األبنــاء مؤمــن وســا ويحيــى، وكانــت زوجتــه 
حامــل بطفلهــا "محمــد" الــذي ولــد بعــد 4 أشــهر من استشــهاد أبيه، فرتىب يف 

بيت جده ويف أحضان والدته.
 وعــىل خطــى أبيــه ســار محمــد فحفــظ القــرآن كامــاًل، وتــوج قبل أشــهر بالتفوق 

يف الثانوية العامة وحصوله عىل 93.3 % يف الفرع العلمي.
ومل يكن "محمد رائد" الوحيد الذي يتفوق يف أبناء الشــهيد مســك، فســبقه 
شــقيقه مؤمــن الــذي حصــل عــىل معــدل 97 %، وشــقيقته ســا التــي تفوقــت 

ب95 %.
وحفظ االستشهادي القرآن الكريم وعمره )15( عاما، ومنذ ذلك الوقت وهو 
ال يتحــدث يف أي أمــر إال ويكــون القــرآن زينــة حديثــه، مــا عكــس ذلــك عــىل 

ترصفاته وأخالقه الراقية وصلته برحمه، كا وأّهله ليكون خطيبا مفوها.
اعتقــل لــدى االحتــالل عــام 1989 وكان عمــره )15 عامــا( ومكــث يف الســجن 

مدة عام، توفيت والدته وهو يف االعتقال.
ورغم أن الشهيد رائد مل يدخل غريب القدس يف حياته، إال أن توفيق املوىل 

وحده وأخذه باألسباب كانا سببني كافيني لنجاح عمليته النوعية.
وخــالل توجهــه ألداء العمليــة، تخفــى "رائــد" بــزي مســتوطنني، وصعــد يف 19 
أغسطس من عام 2003 إىل الحافلة رقم 12 التي كانت قد خرجت للتو من 

ساحة الرباق، وكانت الحافلة مزدوجة حيث صعد رائد من الباب الخلفي.
ومتكن االستشــهادي من تفجر عبوته شــديدة االنفجار، وتزن 5 كغم، وأدت 

عمليته البطولية ملقتل 21 مستوطنا وإصابة 150 آخرين.
وأكــدت كتائــب القســام أن العمليــة جــاء ردًا اغتيــال القائد القســامي عبد الله 

القواسمي.

)فلسطين (مصلون يؤدون صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى المبارك  

النارصة/ فلسطني: 
تحدثت صحيفة عربية عن أداء رئيس السلطة محمود 
عباس، الذي يعمل عىل منع العمليات الفدائية ضد 
األهــداف اإلرسائيليــة ويســعى الســتمرار حالــة الهــدوء 
النســبي يف الضفــة الغربيــة املحتلــة رغــم ترصيحاتــه 

عن "الهولوكوست" وحجم الغضب الذي أثارته. 
يف  أحرونــوت"،  "يديعــوت  صحيفــة  وأوضحــت 
افتتاحيتهــا التــي كتبهــا الخبر اإلرسائييل يف الشــؤون 
"منــذ  عبــاس،  أن  يسســخروف،  آيف  الفلســطينية، 
عــرات الســنني وهــو مييــل إىل التقليــل مــن أهميــة 
الكارثة، ويشبهها مبا مر به الشعب الفلسطيني، وبني 

الحني واآلخر يلمح بأن اليهود هم الذين أعدوها". 
 50 أن  يؤكــد  أملانيــا،  مــن  عبــاس  "عــاد  وقالــت: 
الشــعب  بحــق  )إرسائيــل(  ارتكبتهــا  )مجــزرة(  كارثــة 

بيــان  نــر  "عبــاس  أن  إىل  منبهــة  الفلســطيني"، 
اعتذار".

ورأت "يديعــوت" أن "الواقــع يعــرض أمامنا رجال مركبا 
بعيــدا عــن أن يكــون عــدًوا لـ)إرسائيــل( فهــو مــن يســمح 
الــذي  النســبي  الهــدوء  باســتمرار  للســلطة،  كرئيــس 

يسود يف الضفة الغربية". 
وأشارت إىل أن "جملة السياسيني الذين انقضوا عليه 
بترصيحات قتالية، حتى رئيس الوزراء السابق نفتايل 
بينيــت، يعرفــون ويفهمــون بــأن الســلطة برئاســة عباس 
االحتــالل،  واســتقرار  الضفــة  اســتقرار يف  هــي عامــل 
وبدونــه وبــدون الســلطة، الواقــع يف املناطــق ســيبدو 
مختلفــا متامــا، وليــس ايجابيــا، علا بــأن غر قليل من 
)اإلرسائيليــني( مدينــون لــه بحياتهــم؛ يف داخــل الخــط 

األخرض وخارجه". 

بالهــراء  نفســه  يســيل  قــد  "عبــاس  أن  إىل  وأشــارت 
رواتــب أرسى  ويواصــل متويــل  الكارثــة  يف موضــوع 
فلسطينيني، ولكن يف نفس الوقت، منذ تسلم مهام 
منصبــه يف 2005 أمــر أيضــا قــادة أجهــزة األمــن لديــه 
بالعمــل ضــد املســلحني الفلســطينيني )املقاومــني( 
واألجهــزة  إرسائيليــة  أهــداف  ضــد  العمليــات  ومنــع 

منعت هذا حقا".
وأكــدت الصحيفــة العربيــة أن "عبــاس أحــد الجهــات 
األكــر أهميــة يف كبــح العمليــات الفدائيــة، واعتقــال 

املقاومني وتعذيبهم يف سجون السلطة". 
وتابعــت: "عــىل مــدى ســنوات عديــدة حــث عبــاس 
الفلســطينيني عــىل وقــف العمليــات ضــد )إرسائيــل(، 

وروج للكفاح السيايس إلنهاء االحتالل".
يف الســياق كشــفت قنــاة عربيــة النقــاب عــن اقتحــام 

قــوة عســكرية مــن جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل منطقــة 
قــرب يوســف رشقــي نابلــس قبــل أيــام برفقــة أجهــزة أمن 

السلطة بهدف دراسة تحصني املكان.
الجانبــني  أن  أمــس،  العربيــة،   "11" القنــاة  وذكــرت 
تباحثا حول ســبل تحصني املكان منعًا لتكرار تعرض 
أنــه  إىل  مشــرة  نــار.  إطــالق  لعمليــات  املســتوطنني 
مــن املتوقــع بدايــة تحصــني املــكان خــالل األســابيع 

القادمة.
ويأيت هذا اإلعالن، بعد اقتحام املستوطنني للمكان 
برفقــة قــوات معــززة مــن جيــش االحتالل، فجــر أول من 
بالرصــاص  شــبان  عــدة  اســتهداف  تــم  حيــث  أمــس، 
املــكان  يف  دارت  عنيفــة  مواجهــات  خــالل  الحــي 
استشــهد عــىل إثرهــا أحــد الشــبان مــن مخيــم بالطــة 

القريب.

المقدسي "محيسن" يطلق نداًء لمساندته
قاعة "السالم".. االحتالل يهدم "متنفس الفرح" الوحيد يف العيساوية

قاعــة "الســالم لألفــراح" وهــي مصــدر رزٍق 
لخمــس عائــالت يف قريــة العيســاوية رشق 
دونــم  مســاحتها  تبلــغ  املحتلــة،  القــدس 
قبــل شــهرين أحرقتهــا رشطــة  مــرت،  و300 
محيســن  املقــديس  وحــاول  االحتــالل، 
الرتميــم  أعــال  ترميمهــا وعندمــا شــارفت 
القاعــة عــىل دق  عــىل االنتهــاء وأوشــكت 
طبــول الفــرح مــن جديــد، جــاءت جرافــات 

االحتالل بشكٍل مفاجٍئ وهدمتها.
القاعــة هــي متنفــس الفــرح الوحيد ألهايل 
العيســاوية، تســتضيف أفراحهــم، ويحيون 
أياًمــا  الوطنيــة وينظمــون  فيهــا مناســباتهم 
ترفيهيــة لألطفــال، لكــن وقوعهــا يف طريــق 
املســتوطنني  عــن  املقدســيني  يفصــل 
جعلها هدفا لبلدية االحتالل التي ســعت 

منذ عر سنوات لهدمها.
إحراق القاعة

محيســن  املقــديس  صــوت  مــن  ينبعــث 
القهــر وهــو يتحــدث لصحيفــة "فلســطني" 
يــوم إحراقهــا والــذي  مســتهاًل حديثــه عــن 
تزامــن مــع "العــرض العســكري اإلرسائيــيل 

يف  املســتوطنون  نظمــه  الــذي  باألعــالم" 
29 مايــو/ أيــار املــايض، فيقول: "حدثت 
العيســاوية،  مدخــل  عــىل  مواجهــات 
فأطلــق جنــود االحتــالل قنبلــة حارقــة عــىل 
شــجرة بجــوار القاعــة، فاحرتقــت الشــجرة، 

واشتعلت النران بالقاعة".
ــد االحتالل إحــراق القاعة  مــا يثبــت لــه تعمُّ
اإلطفــاء  ســيارات  إلحضــار  ذهــب  ابنــه  أن 
القريبــة مــن املــكان، لكــن رشطــة االحتــالل 
تلتهــم  النــران  وتركــت  الدخــول  منعتهــم 

القاعة.
وحــده،  املــوىل  بفضــل  لرتميمهــا  "عــدت 
وأنجزنــا 90 % مــن التجهيــز ورشاء األثــاث، 
وقد كلفني ذلك 2.5 مليون شيقل، علًا 
أن تكلفة إنشائها قبل عر سنوات بلغت 
أربعة ماليني شيقل، لكن ذهب كل تعب 

العمر بلمح البرص". 
قبل عرة أيام سلمته بلدية االحتالل أمًرا 
بالهــدم بحجــة عــدم وجــود ترخيــص، لكــن 
املحامــي الــذي أوكل لــه القضيــة اســتبعد 
أن تقــدم عــىل تنفيــذ الهــدم إىل أن فاجأته 

قــوات االحتــالل بالقــدوم الســاعة الســابعة 
صباح الثالثاء املايض ليرعون بالهدم.

منعهــم  "حاولــت  صوتــه  الدمــوع  تداهــم 
وأهــل  الجــران  والتــف  معهــم،  والحديــث 
االحتــالل  رشطــة  لكــن  حــويل،  العيســاوية 
تحــدث  أن  وكادت  الهــدم،  عــىل  أرصت 
االحتــكاك،  منعــت  لكننــي  مواجهــة، 
وطلبــت مــن النــاس عــدم التدخــل، خشــية 
من استشــهاد أو إصابة أي شــاب، وتركتهم 

يهدمون القاعة".
االحتــالل  جرافــات  أســنان  كانــت  وبينــا 
وبواقرها تهدم القاعة، كان يطل من نوافذ 
فــرٍح  ومراســم  مناســبات  عــىل  الذاكــرة، 
كثــرة اســتضافتها القاعــة، يعلــق بعاميــة: 
أحصــل  "مل  متابًعــا:  مســح"،  "مســحوها 
املناســبات  يف  مــايل  مقابــل  أي  عــىل 
الوطنية واحتفاالت التخرج، واملهرجانات 
واجتاعــات أهــل القريــة، بــل كنــا نحصــل 
كل  وحالًيــا  لألفــراح،  رمزيــة  رســوم  عــىل 

األفراح ألغيْت".
مل تكن عملية الرتميم سهلة بعد احراقها، 

الخليــل، واســتدنت  مــن  األثــاث  "أحرضنــا 
مليــون شــيقل حتــى نقــف مرًة أخــرى، وكان 
أهــايل العيســاوية ينتظــرون عــىل أحــر مــن 
شــاهد  كــا  لكــن  أبوابهــا،  افتتــاح  الجمــر 
عــدت  واآلن  االحتــالل،  هدمهــا  الجميــع 

لنقطة الصفر بل أكر من ذلك".
كان  منزلــني  بــاع  الرتميــم  عمليــة  ألجــل 
مــن  يعتــاش  القاعــة  هــذه  كــون  ميلكهــا، 
وأبنــاء  عــال  مــن  شــخًصا  أربعــون  ورائهــا 
وإخــوة وأخــوات كلهــم يشــرتكون يف هــذا 
املــروع، وتطالبــه بلديــة االحتــالل بدفــع 
أن  علــًا  الهــدم،  أجــرة  شــيقل  ألــف   200
نفــس البلديــة فرضــت عليــه مخالفة مببلغ 
نفــيس  "أجــد  واآلن  شــيقل،  ألــف   800
ركام  وإزالــة  املخالفــة،  لدفــع  مجبــوًرا 

القاعة".
ورغــم أن محيســن ال ميلــك أي مــال إلعــادة 
بنــاء القاعــة إال أنــه يــرص عــىل إعــادة بنائهــا 
يف حــال التحــم أبنــاء شــعبه معــه، وقامــوا 
إىل  الفــرح  صــوت  إعــادة  يف  مبســاندته 

قاعة "السالم" يف العيسوية.

ومؤسســات  مقــرات  نحــو  محيســن  اتجــه 
الســلطة يف رام اللــه، علــه يجــد مــا يخفــف 
عنــه صدمتــه هنــاك، لكــن رجــع مــن هنــاك 
خــال الوفــاض مــن أي دعــم، يعلــق بصــوت 
تلــك  تســاندِن  مل  "لألســف:  يائــس: 
الجهــات، وقالــت إنهــا تدعــم فقــط البيــوت 
املهدمــة، رغــم أن هــذه القاعــة تفتــح عــدة 
بيوت، وكيل أمل أن يساندين أبناء شعبي 
يف إعــادة بنائهــا، ليعلــو صــوت الفــرح مــن 

جديد".
"هــو  قائــاًل:  االحتــالل،  مــربرات  يفنــد كل 
إغراقنــا  يريــد  رؤوســنا،  نرفــع  أن  يريدنــا  ال 
عــن  نرحــل  حتــى  والديــون،  باملخالفــات، 
املدينــة وينغــص علينا حياتنا فأقرب قاعة 
والوصــول  العيزريــة  بلــدة  يف  تقــع  أخــرى 
يوجــد  وال  حواجــز  قطــع  إىل  يحتــاج  إليهــا 

لدينا متنفس آخر".
"ســلمُت  محيســن:  املقــديس  ويختــم 
أمــري للمــوىل" قالها وهــو يعقد آمااًل عىل 
يف  ومســاندته  حولــه،  الشــعبي  االلتفــاف 

مصابه.

القدس المحتلة–غزة/ يحيى اليعقوبي:
"حرقوهــا، وهدوهــا" .. يقلــب المقدســي يوســف محيســن يديــه بدمــوع الحســرة يبكــي بتلك 
الكلمات "قاعة السالم" للمناسبات بعدما هدمتها جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمام ناظريه، 

تشاركه زوجته وهي تربْت على كتفه لتواسيه: "خلص، قل الحمد للمولى ربنا بعوضنا!".
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دعوة إرسائيلية 
لـ"استخدام" أصوات 
فلسطينيي الـ48 يف 

انتخابات الكنيست
تتوجــه  اإلرسائيليــة،  االنتخابيــة  للجولــة  التنــازيل  العــد  بــدء  مــع 
األنظار إىل فلسطينيي الـ48، ممن يشاركون فيها، وسط تخوف 
إرسائيــي مــن قدرتهــم عــى تشــكيل الخريطــة الحزبيــة القادمــة، 

توا بصورة موحدة، بعيًدا عن الرشذمة التي يعيشونها. إن صوَّ
الـــ48 الذيــن يقــرب تعدادهــم مــن مليــوين  مــع أن فلســطينيي 
نســمة، يعيشــون بــن تصــورات إرسائيليــة عنرصيــة، لكــن األمــر 
إذا  أنهــم  مؤكــًدا،  ويبــدو  اإلرسائيليــن،  بــن  عليــه  املتوافــق 
شــاركوا يف االنتخابــات بنســبة مســاوية لتلــك الخاصــة باليهــود، 
فســيكونون مســؤولن عــن أكــر مــن 20 مقعــًدا يف الكنيســت، 

وحينها لن يكون لليمن فرصة للفوز، ما قد يشكل كارثة له.
اليســار  مــن  تبقــى  ومــا  الوســط،  أحــزاب  فــإن  ذاتــه،  الوقــت  يف 
أوقــات  يف  الـــ48  فلســطينيي  مــع  يتواصلــون  ال  اإلرسائيــي، 
رمبــا  الغربيــة،  والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  أشــقائهم  عــى  الحــروب 
منــع  قــدرة  يحــوزون  أنهــم  مــع  معهــم،  بالتعــاون  اتهامهــا  خشــية 
معظــم العنرصيــن اليهــود املوجوديــن يف معســكر اليمــن مــن 

وصول الكنيست.
يف املقابــل، وإن مل يفــز يســار الوســط يف االنتخابــات املقبلــة، 
مبــن فيهــم مــن سيشــارك فيها من فلســطينيي الـــ48، فهذا يعني 
مــا ميكــن  إقامــة  أمــام رشوع دولــة االحتــال يف  الطريــق  تعبيــد 
وصفهــا "ثيوقراطيــة زاحفــة"، مــن خــال فــوز غــاة املســتوطنن 
مــن  الـــ48  فلســطينيي  بطــرد  املطالبــة  عــن  يتورعــون  ال  الذيــن 
أراضيهــم بدعــوى الحفــاظ عــى النقــاء العرقــي للدولــة اليهوديــة 

املزعومة.
إن مطالبة بعض األوساط اإلرسائيلية بانخراط أوسع لفلسطينيي 
عيونهــم،  ســواد  يف  ــا  حبًّ ليــس  املقبلــة،  االنتخابــات  يف  الـــ48 
الدرجــة  مــن  مواطنــون  بأنهــم  شــعورهم  مــع  عليهــم،  إشــفاًقا  أو 
العــارشة، ويعيشــون حالــة اغــراب مؤكــدة، لكنهــا جــزء مــن حالــة 
االستقطاب اإلرسائيلية الداخلية، بن اليمن واليمن املتطرف 
والوسط وما تبقى من اليسار، وجميعهم يسعون للحصول عى 
الصــوت الفلســطيني العــريب يف صناديــق االقــراع ضمــن معركــة 

ترى أوساط كبرية منهم أنه ال ناقة لهم فيها وال جمل!
رئيــس  أطلقهــا  التــي  العنرصيــة  الدعــوة  اســتحضار  ميكــن  هنــا 
الحكومة السابق بنيامن نتنياهو يف 2015، حن حذر معسكر 
اليمــن مــا ســاه تدفــق فلســطينيي الـــ48 عــى مراكــز االقــراع، 
يك يضمــن البقــاء يف الســلطة، مــا يعنــي أن اليمــن اإلرسائيــي 
يســعى لحرمــان فلســطينيي الـــ48 مــن املشــاركة يف االنتخابــات 

املقبلة.
الـــ48 تجــاه  بــن فلســطينيي  صحيــح أن هنــاك مواقــف متباينــة 
مؤيــد  بــن  اإلرسائيليــة،  الربملانيــة  االنتخابــات  يف  املشــاركة 
للقامئــة  للجــدل  املثــري  األداء  أعقــاب  ومعــارض، وال ســيا يف 
العربيــة املوحــدة التــي يقودهــا عبــاس منصور، لكــن هذا التوجه 
اإلرسائيــي ميكــن تصنيفــه عــى أنه حالة من االســتخدام املهن 
لفلســطينيي الـــ48 يف معركــة انتخابيــة بــن اليهود أنفســهم، وإال 
فا الذي منع اليســار اإلرسائيي، ويســار الوســط، من إنصافهم 
طيلة السنوات املاضية، وملاذا ينظرون إليهم عى أنهم حصان 
طــروادة فقــط يف معــارك سياســية وحزبيــة، وهــذا دليــل جديــد 

عى عنرصية دولة االحتال تجاههم.

إعالن طرح عطاء 2022/08م
تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء

 توريد حقيبة مدرسية وقرطاسية وزي مدرسي
 وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعى 
بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات 
مراجعة مقر الجمعية الكائن يف غزة - امتداد شارع النرص - شال برج األندلس 
، وذلك خال أوقات الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 
والنصف ظهرًا، ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2022/08/18م وحتى متام 
الســاعة الثانيــة ظهــرا مــن يوم األحد املوافــق 2022/08/21م، للحصول عى 

كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• مثن نسخة العطاء 100 شيكل غري مسردة.

• أن تكون الرشكة املتقدمة مســجلة رســميًا لدى دوائر الرضيبة مع احضار 
السجل التجارى وقادرة عى اصدار شهادة خصم املنبع .

• األسعار بعملة الشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية او شيك بنىك 5 % من القيمة اإلجالية للعطاء. 

• يحق للجمعية تجزئة العطاء إذا تتطلب ذلك .
• أجرة اإلعان ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

األحــد املوافــق  يــوم  للــرشكات املتقدمــة  اجتــاع متهيــدي  • ســيتم عقــد 
2022/08/21م الساعة الرابعة عرصا يف مقر الجمعية.

• آخر موعد لتسليم العطاءات يوم االثنن 2022/08/22 الساعة الواحد 
ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا مــن نفــس اليــوم 

بحضور ممثي الرشكات يف نفس املكان.
للمراجـــــــعــــة واالستفسار الرجــــــاء االتصـــــــال عى هاتف رقم: 082877333 

 Rowad.ssd@gmail.com :أو عرب بريدنا اإللكروين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء رقم 2022/09-2023م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2022/09-2023م(

 والخاص بشراء وتوريد ألواح خشب
 ومستلزمات أخرى للجامعة. 

فعــى الراغبــن يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
–دائــرة اللــوازم واملشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــؤون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 
مســردة )50 شــيكل( خمســون شــيكل ال غري، يف موعد أقصاه يوم الثاثاء 

املوافق 2022/08/23م، الساعة الثانية ظهرًا.
علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الخميــس 
املوافق 2022/08/25م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 5 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرح أوكفالة أو شيك 

بنيك مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .3

جامعة األقىص/ الشؤون اإلدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

                                                                                            إدارة جامعة األقىص

مساعي تهجير أهلها وسلب أمالكهم ال تتوقف

مسافر يطا.. رصاٌع من أجل البقاء

وتضــم مســافر يطــا قرابــة 12 قريــة فلســطينية 
3 آالف نســمة ومســاحتها  يقطنهــا أزيــد مــن 
30 ألــف دونــم، يتعرضــون لجرائــم وانتهــاكات 

مستمرة من جيش االحتال ومستوطنيه.
وتعــدُّ الزراعــة املهنــة األوىل ألهايل املســافر 
انتهــاكات  لكــن  الوحيــد،  دخلهــم  ومصــدر 
)إرسائيــل( ومحــاوالت الســيطرة عــى املزيــد 
مــن األرايض املحتلــة لصالــح املســتوطنن ال 

تتوقف عى اإلطاق.
يف  وعائلتــه  عــوض  ســعيد  املــزارع  وميلــك 
الحقيقــة  يف  لكــن  دومًنــا   286 يطــا  مســافر 
لجــأت  أن  بعــد  منهــا،  واحــد  مبــٍر  يتحكــم  ال 
بالكامــل  تقســيمها  إىل  االحتــال  ســلطات 
"أمــاك  خاصــة"،  "أراٍض  أجــزاء؛   3 إىل 
عربــدة  تحــت  بقــي  األخــري  والجــزء  دولــة"، 

املستوطنن.
طي النسيان

إن  "فلســطن":  لصحيفــة  عــوض  وقــال 
أراضينــا  عــى  لهــم  بــؤرة  أقامــوا  مســتوطنن 
لكننــا  االحتــال،  جيــش  مــن  كاملــة  بحايــة 
نحــن أصحــاب األرايض مل نتلــقَّ أي دعــم مــن 

السلطة أو أي جهٍة كانت.
املاضيــة  القليلــة  الســنوات  يف  وأضــاف: 
بنســبة  بحقنــا  االنتهــاكات  حجــم  تضاعــف 
وإحــال  األشــجار  اقتــاع  وشــملت  كبــرية، 
وأصبــح  الزراعيــة  بــاألرايض  والدمــار  الخــراب 

األهايل غري قادرين عى تحمل املزيد.
ميارســون  املســتوطنن  أن  إىل  وأشــار 
مضايقات يومية عنيفة ضد األهايل لدفعهم 
إىل الرحيل عن املنطقة وتنفيذ مخططاتهم.
أثنــاء  يف  عــوض  أصيــب  املــايض،  والعــام 
املســتوطنن  قطعــان  النتهــاكات  تصديــه 

لتلقــي  املستشــفى  إىل  إثرهــا  عــى  ونقــل 
نفقتــه  عــى  ذلــك  كل  وكان  الــازم،  العــاج 
الخاصــة دون أن تقــدم لهــم الجهــات املعنيــة 
وعــوٍد  ســوى  مســاعدة  أي  الســلطة  يف 

ا مل تنفذ بعد. بتعويضه ماليًّ
ويقيــم االحتــال عــى مقربــة مــن مســافر يطــا 
عــى  يعمــل  لجيشــه،  تدريــب  معســكرات 

توسيعها بالسيطرة عى أراٍض جديدة.
لتشــمل  املســتوطنن  انتهــاكات  وتتعــدد 
يطــا  مســافر  قــرى  يف  املواطنــن  رضب 
وامتطــاء  عليهــم،  الحجــارة  وإلقــاء  بالعــي 

االحتــال  حكومــة  عــى  للضغــط  الحقوقيــة 
لوقف جرامئها".

وأضــاف النواجعــة: "ســنبقى يف أراضينــا ولن 
رنا مرتن قبل ذلك 1948،  نهجرها، لقد ُهجِّ
مجــدًدا  التجربــة  هــذه  نخــوض  ولــن   ،1967

)...( صامدون ولن نرك أماكنا".
صموٌد ومقاومة

وهــذا مــا يؤكــده لصحيفــة "فلســطن" منســق 
الجــدار  ملقاومــة  والشــعبية  الوطنيــة  اللجــان 

واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور.
واملســتوطنن  االحتــال  قــوات  أن  وأوضــح 

قطعــان  إلخافــة  الجبليــة  واملركبــات  الخيــول 
املاشــية وترويعهــا وتفريقهــا، وإطــاق كاب 

تهاجم الرعاة وأغنامهم.
املنكوبــة  القــرى  هــذه  أهــايل  يتعــرض  كــا 

إلرضام النريان يف حقولهم الزراعية.
انتهــاكات  إن  عــوض  قــال  ذلــك  مــع  لكــن 
تضاعفــت  مهــا  واملســتوطنن  االحتــال 
وزادت رشاســتها، لــن تجربنــا عــى تــرك هــذه 

األرض.
وقــال جهــاد النواجعــة مــن أهايل مســافر يطا: 
إننــا "نراســل مؤسســات الســلطة واملنظــات 

واالنتهــاكات  االعتــداءات  عــن  يتوقفــون  ال 
بحــق أهــايل يطــا، ومارســة الضغــوط عليهــم 
وإتاحــة  املســافر  مــن  الرحيــل  إىل  لدفعهــم 
عــى  لاســتياء  املســتوطنن  أمــام  الفرصــة 

املزيد من أماك الفلسطينين.
ومســتوطنيه  االحتــال  جيــش  أن  إىل  وأشــار 
املســافر  يف  شــعبية  فعاليــات  أي  يقمعــون 
حتــى يتســنى لهــم االســتياء عــى املزيد من 

األرايض الفلسطينية.
القمــع  عمليــات  االحتــال  يكثــف  وبينــا 
ومحــاوالت الســيطرة عــى مســافر يطــا، ينــرش 
املزيــد مــن املســتوطنات حولهــا مــن جهــات 
عــدة، يف وقــت يواصل فيه األهايل فعاليات 
ا  املقاومــة منــذ مــا يزيــد عــى 10 ســنوات ردًّ
حســب  االحتــال،  وجرائــم  انتهــاكات  عــى 

الجبور.
املختصــة  الدوليــة  املؤسســات  وطالــب 
حــق  وخاصــة  اإلنســان،  حقــوق  عــن  بالدفــاع 
التحــرك  بــرضورة  التعلــم،  يف  اإلنســان 
العاجــل والفــوري وكبــح جرائــم االحتــال بحــق 
املؤسســات التعليميــة يف مســافر يطــا بعــد 

أن لجأ إىل إزالتها.
منظمــة  مــن  جــربان  كريــم  للحقوقــي  ووفًقــا 
وقــت  أي  يف  فإنــه  اإلرسائيليــة  "بتســيلم" 
ممكــن أن ُيتــم االحتــال جرميــة تهجــري أهــايل 

مسافر يطا.
ــد  جمَّ طويلــة  ســنوات  مــدى  عــى  أنــه  وبــن 
تزويــد  املســافر؛ مبنــع  الحيــاة يف  االحتــال 
األهايل بالخدمات من كهرباء ومياه، وتدمري 

خطوط املياه يف القرية.
يشار إىل أن الغالبية العظمى من أهايل قرى 

مسافر يطا تسلموا إخطارات هدم.

الخليل-غزة/ أدهم الشريف:
يعــدُّ الوصــول إلــى مســافر يطــا جنــوب مدينــة الخليل، عبــر طرقها 
الوعــرة تحدًيا كبيــًرا بحد ذاته، أضيف إليه انتهــاكات جيش االحتالل 
اإلسرائيلي وما نتج عنها من تدمير ألجزاء واسعة من هذه الطرق؛ 

جعلت من الوصول مهمة شــاقة. وتقع مســافر يطا جنوب الخليل 
وهي تمتد لتفصل بين الضفة واألراضي المحتلة منذ نكبة 1948، 
ويريد جيش االحتالل هدم قراها بالكامل استناًدا إلى قرار صادر عن 

محكمة االحتالل العليا بزعم أنها منطقة تدريبات عسكرية.

قرية مسافر يطا

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
بــدأت صــورة الرويــض األمنــي ألجهــزة 
الغربيــة تنقلــب  أمــن الســلطة بالضفــة 
لاحتــال  مفاجًئــا  تناقًضــا  وتحمــل 
تفســرًيا،  لــه  يجــدوا  مل  مًعــا  والســلطة 
األجهــزة  تلــك  تاحــق  وقــت  ففــي 
اعتقــاالت  حمــات  وتشــن  املقاومــن 
مراســم  وتفــض  رشســة  سياســية 
الشــهيدان  نفــذ  األرسى،  اســتقبال 
إبراهيم النابلي قائد شهداء األقىص 
يف نابلــس وهــو ابــن عقيــد يف "األمــن 
عمليــة  منفــذ  رعــد  وحــازم  الوقــايئ"، 
ابــن  وهــو  أبيــب(  )تــل  يف  ديزنغــوف 
عميــد يف "األمــن الوطنــي"، عمليتــن 
أثبتت حجم إخفاق سياســتي الســلطة 

واالحتال مًعا.
تأييــد  هــو  االحتــال  منــه  يتخــوف  مــا 
املقاومــة  لألعــال  الشــهيدين  والــدي 
التــي نفذهــا النابلــي ورعــد، فأجــاب 
والــد النابلــي عــى أحــد الصحفيــن 
ســبعة  التســوية  طريــق  يف  "رسنــا 
ال  حققنــا؟،  مــاذا  ســنة،  وعرشيــن 
تــأيت حكومــة إرسائيليــة  كلــا  يشء"، 
تظهــر أنهــا ميينية متطرفة تســفك الدم 
الفلســطيني، إبراهيم من يوم مطاردته 
أينــا  ُمَطــارًَدا،  يكــن  ومل  ُمَطــارًِدا  كان 
يســمع هنــاك جيــش إرسائيي يذهب 
لاشــتباك معه، وهذا قدره، ورســالتي 
للجيــل الصاعــد، أن يحافــظ عــى إرث 

الشهداء، التي أوصاهم بها".
ووالــد رعــد حــازم تحــول إىل بطــل ظهــر 
يف خطــب حاســية عديــدة يف جنــن 
يف  االنخــراط  عــى  الجاهــري  يحــث 

املقاومــة، وهــذا نهج معاكس لســلوك 
وضعــه  الــذي  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
الجــرال األمريــيك "دايتــون" مباحقــة 
املنظومــة  هــذه  لتتلقــى  املقاومــة، 

صفعة أمنية قوية.
جديــًدا،  االنخــراط  هــذا  يكــن  مل  لكــن 
 ،2016 ثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/  ففــي 
الرشطــة  جهــاز  يف  الضابــط  متكــن 
تركــان  الخالــق  عبــد  محمــد  بالضفــة، 
بالضفــة،  مــن جنــن  وهــو  عاًمــا(،   25(

إرسائيليــن  جنــود  ثاثــة  إصابــة  مــن 
بعــد أن فتــح النــار مــن ســاحه الرشــاش 
)بيــت  مــن مســتوطنة  بالقــرب  عليهــم، 
إيل(، قبل أن يستشــهد عى يد قوات 

االحتال.
جــارس  أمجــد  األول  الرقيــب  وســبقه 
ســكري )34 عاًمــا( مــن ســكان نابلــس، 
الــذي متكــن يف نهايــة كانــون الثــاين/ 
ثاثــة جنــود  إصابــة  مــن   ،2016 ينايــر 
عليهــم  النــار  فتــح  أن  بعــد  إرسائيليــن 
عنــد حاجــز إرسائيــي شــال رام اللــه، 

قبل أن يقتله جنود االحتال.
قــوات  أعلنــت  املــايض،  والعــام 
الشــاب  عــى  النــار  إطاقهــا  االحتــال 
الفلســطيني بــال عدنــان رواجبــة )29 
عاًمــا( عنــد حاجــز عســكري بالقــرب من 
مدينــة نابلــس شــايّل الضفــة الغربيــة، 

بحجة محاولته تنفيذ عملية فدائية.
عوامل مختلفة

الثــوري  املجلــس  عضــو  يســتغرب  ال 
الــدور  هــذا  حويــل  جــال  فتــح  لحركــة 
قائًا: "هناك أسباب وعوامل مختلفة 
تحفز أبناء األجهزة األمنية )يف الضفة( 

كانســداد  االحتــال،  مواجهــة  عــى 
الشــعب  وإحبــاط  الســيايس،  األفــق 
الفلسطيني يف ظل الوضع االقتصادي 
الصعــب، واالنقســام، والتهويــد، وبنــاء 

جدار الفصل العنرصي".
األســري  مــن  مقــرب  وهــو  حويــل  يقــول 
مــروان الربغويث لصحيفة "فلســطن": 
أبنــاء  ترويــض  االحتــال  حــاول  مهــا 
صهــر  وإعــادة  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
االحتــال  مطالــب  باتجــاه  وعيهــم 
إجــراءات  ألن  يحــدث  فلــن  األمنيــة، 
فهــو  هــذا،  مــن  أكــرب  كانــت  االحتــال 
ميعــن بشــكل يومــي بقتل وتدمــري أبناء 
عــدم  ظــل  يف  الفلســطيني،  الشــعب 

وجود أفق سيايس.
ولفت إىل أن اغتيال إبراهيم النابلي 
عــى  اســتفتاء  أكــرب  التشــييع  ومشــهد 
عمليــة  وكذلــك  االحتــال،  رفــض 
لوصيــة  تنفيــذ  هــي  مؤخــًرا  القــدس 
تــرك  بعــدم  املعــاين  كل  اختــرصت 
التكتيــكات  كل  واختــرصت  الســاح، 
وأثبتــت فشــل عمليــة التســوية التي مل 

تقدم شيًئا للقضية الفلسطينية.
فتــح  حركــة  اســتجابة  إمكانيــة  وعــن 
نهــج  بفصــل  الداخليــة  لألصــوات 
حويــل:  يقــول  الســلطة،  عــن  الحركــة 
ألننــا  معقــدة،  عمليــة  هــي  "لألســف 
وأصبحــت  الســلطة  فــخ  يف  دخلنــا 
حســاباتنا باملقاومــة، ليــس كتنظيات 
يجــب  أنــه  مشــدًدا،  تحــرر"،  وحركــة 
التحــرري  للخطــاب  االعتبــار  إعــادة 
عليــه  يؤكــد  الــذي  الفلســطيني، 
"الربغويث" الوحدة الوطنية واملقاومة 

أجهــزة  أفــراد  مــن  فــرد  أي  أن  ويعتقــد 
فريتــد  ضمــريه  يصحــو  الســلطة  أمــن 
عــن العقيــدة األمنيــة وعــن التعليــات 
التــي يعمــل عــى أساســها جهــازه هــو 
عاقــة  وال  فرديــة  كحالــة  بذلــك  يقــوم 
يف  وجــوده  أو  والــده  بانتــاء  لذلــك 
جهــاز أمنــي، بــل رمبا نوع من رد الفعل 
أخــوه  أو  والــده  بــه  يقــوم  مــا  ورفــض 
فيقوم بعمل مقاوم، أو يشــاهد جرائم 
شــعبه  أبنــاء  بحــق  املروعــة  االحتــال 

الشاملة بأنها الحل ملقاومة االحتال، 
كــون االحتــال يريــد الســلطة وأجهزتهــا 
أمنًيــا يدافــع عــن وجــود  األمنيــة وكيــا 
االحتال من أجل تثبيت املستوطنن 

بالضفة الغربية.
"حالة فردية"

لكــن الكاتــب واملحلــل الســيايس عمر 
بــن  خلًطــا  هنــاك  أن  يــرى  عســاف، 
العقيدة األمنية والقاعدة التي تستند 
لهــا والتــي تقــوم عــى الوفــاء وااللتــزام 
مبا نص عليه اتفاق "أوسلو" والتعاون 
لعمــل  القاعــدة  شــكل  الــذي  األمنــي 
اســتثناءات  مــع  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
قليلــة كتلــك التــي رافقــت اشــتباكات 
٢٠٠٢ واجتيــاح جيــش االحتــال ملــدن 
وحيــدة  حالــة  كانــت  وهــذه  الضفــة 

وقعت خال الثاثن عاًما املاضية.
"فلســطن":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 
محمــود(  الســلطة  )رئيــس  مرحلــة  يف 
مكاًنــا  الحالــة  لهــذه  يكــن  فلــم  عبــاس 
الســلطة كل  أمــن  أجهــزة  مــن  طــرد  بــل 
اإلرسائيليــن  عــى  النــار  أطلــق  مــن 
ودورات  املبكــر  التقاعــد  خــال  مــن 
الــدول املجــاورة تحــت  التدريــب يف 

إرشاف "دايتون".
واستشــهد بترصيــح لعبــاس قــال فيــه: 
"ال نريــد أن نرمــي اإلرسائيليــن بــوردة" 
وجهــاًرا نهــاًرا يقــول: "أنــا ضــد العنــف 
وأخــرًيا  أواًل  عملهــا  األمنيــة  واألجهــزة 
وبالتنســيق  اإلرسائيليــن  أمــن  حايــة 
الكامــل مــع األجهــزة االمنيــة األمريكيــة 
واإلرسائيليــة، وتكــرار إدانتــه لعمليــات 

املقاومة".

فيصحو ضمريه وينتقم من االحتال.
ووفق عساف، فإن تصويب التخريب 
الشــباب  هــؤالء  لــه  تعــرض  الــذي 
وتشــويه  دماغهــم  غســل  ومحاولــة 
وعيهم يحتاج صحوة ضمري شعبية ردا 
عى حرائق االحتال، وهذا الدور "لن 
يكون له صلة بقرار رســمي ســيايس أو 
أمنــي بــل قــد يكــون ضد االحتــال وكل 
مــن يتعــاون مــع االحتــال مــن مســتوى 

سيايس وقادة أجهزة أمنية".

نهج معاكس لسلوك "أجهزة أمن المقاطعة"
تنفيذ أبناء "ضباط" بالضفة أعمال مقاومة..

 إخفــــاق مــــزدوج للسلطـــة واالحتــــالل
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
 مراقب الرشكات

إعالن للعموم
والصناعــة  والتجــارة  للمقــاوالت  القــاع  رشكــة  أن  الــرشكات  مراقــب  يعلــن 
رقــم  تحــت  لدينــا  واملســجلة  لبــد  يوســف  جميــل  الســيد  وميثلهــا  ذ.م.م 
563131879 بتاريــخ 14/02/2000 أنــه تــم اعتــاد طلــب الرشكــة فتــح 
فــرع جديــد لهــا ليكــون يف  )شــال غــزة - جباليــا مرشوع عامر- 

شارع الرشيد - خلف صالة القاهرة(.  
ويحــق للرشكــة مارســة األعــال املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع 

الجديد وفقا للقانون.تحریرا يف 18/ 08 /2022 م
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
 مراقب الرشكات

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة مكســيم للســياحة والســفر وشــئون الحــج 
والعمــرة ذ.م.م وميثلهــا الســيد/ ممــدوح أمیــن مشــتهی ووكيلــه املحامــي 
 563423029 األســتاذ / محمــد محمــود کنعــان واملســجلة لدينــا تحــت 

بتاریخ 05/03/1995م تقدمت بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس 
مــن )غــزة -شــارع عمــر املختــار(    إىل )غزة - الثالثيني - بالشــارع 

املقابل ملصنع الحايك - بجوار مسجد السالم(.
تحريرا يف 2022/08/18 م.

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

املســتدعي / أحمــد حســني كامــل حســن الســعافني "املحامــي" مــن ســكان 
رقــم  جــوال   )411001332(  : رقــم  هويــة  ويحمــل  الزهــراء،  مدينــة   – غــزة 

 )0597686654(
املستدعى ضدها / مي حسن عبد الرحمن صبح - عنوانها : غزة – بالقرب 
من مستشــفى الشــفاء – مجمع البدرســاوي اإلداري - الطابق األول – عيادة 

النبيل لطب االسنان وتحمل هوية رقم )803365436(
نوع الدعوى / املطالبة بحقوق مالية )بدل اتعاب محاماة + مصاريف(

قيمة الدعوى/ )1000 $ +200شيكل( أي ألف دوالر أمرييك + مائتي شيكل إرسائييل 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف القضية املدنية رقم 374 / 2022
اىل املســتدعى ضدهــا )املدعــى عليهــا( املذكــورة أعــاه، مبــا أن املســتدعي 
)املدعــي( املذكــور أعــاه قــد تقــدم لــدى محكمــة صلــح غــزة املوقــرة بالقضيــة 
املدنيــة رقــم )374 / 2022( يطالبــك فيهــا بحقــوق ماليــة وذلــك مقابــل " بــدل 
اتعــاب محامــاة + مصاريــف" وذلــك اســتنادًا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه 
ومرفقاتهــا، لذلــك يقتــي عليــك الحضــور لهذه املحكمة للــرد عىل دعواه يوم 
الثاثاء املوافق 18 من شهر 10 )أكتوبر( سنة 2022 الساعة الثامنة والنصف 
صباحــًا كــا يقتــي عليــِك ان تودعــي ردِك التحريــري خــال خمســة عرش يومًا 
من تاريخ تبليغك هذه املذكرة وأن ترسيل نسخة اىل املدعي حسب عنوانه.
للمســتدعي  يجــوز  الحضــور  عــن  تخلفــِت  اذا  أنــك  لديــِك  معلومــًا  وليكــن 
)املدعــي( أن يســري يف دعــواه باعتبــارك حــارضة حســب األصــول ومــن ثــم 

يجوز اصدار الحكم بحقِك حضوريًا. تحريرًا يف: 2022/8/2م
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف القضية املدنية رقم )2022/374(

يف طلب النرش املستبدل رقم )2022/1671(

فلسطينيون يتظاهرون 
يف يافا رفًضا 
لهدم منازلهم

يافا/ فلسطني:
رفضــا  املحتلــة؛  يافــا  مدينــة  يف  الفلســطينيني  عــرشات  تظاهــر 
ملخططات التهجري املتكررة يف املدينة ومحاوالت سلطات االحتال 

ترحيل األهايل من أراضيهم ومنازلهم.
وقال منر مصاروة أحد سكان يافا: "نحن سنبقى يف يافا، وسنبقى يد 

واحدة مها حدث لن نتخىل عن أرضنا ومنازلنا".
وأضــاف مصــاروة خــال مشــاركته يف الوقفــة: "نحــن أصحــاب األرض..

هــذه األرايض هــي ألجدادنــا ويطالبوننــا برتكها أو دفع اإليجار، اســتولوا 
)االحتال( عىل أرضنا ويريدون أن ندفع نحن اإليجار".

ودعــا جــايب عابــد أحــد ســكان يافــا، املؤسســات الحقوقيــة إىل دعمهــم 
وإسنادهم رفضا ملخططات تهجريهم.

استطالع: االستعصاء 
السيايس يف )إرسائيل( 

يراوح مكانه 
النارصة/ فلسطني:

يف  الســيايس  "االســتعصاء  أن  العــام  للــرأي  حديــث  اســتطاع  أظهــر 
)إرسائيــل("، مــا زال يــراوح مكانــه، إذ لــن يتمكــن أي حــزب ســيايس مــن 

تشكيل حكومة.
وجــاء االســتطاع الــذي نرشتــه صحيفــة "معاريــف" العربيــة، أمس، قبل 
74 يــوم مــن االنتخابــات املبكــرة املقــررة يف 1 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 

املقبل.
واالنتخابات القادمة هي الخامسة يف غضون أقل من 4 سنوات.

ووفقــا لاســتطاع، تحُصــل كتلــة رئيــس وزراء االحتال الســابق بنيامني 
نتنياهــو عــىل 59 مقعــًدا مبقابــل 43 لكتلــة رئيــس الــوزراء الحــايل يائري 
البيــد، و12 لكتلــة وزيــر الجيــش بينــي غانتــس، و6 للقامئــة املشــرتكة 

)العربية( التي ال تدعم أي من املرشحني.
61 عــىل  ويشــرتط "القانــون اإلرسائيــيل" حصــول الحكومــة عــىل ثقــة 

األقل من أعضاء الكنيست الـ120.
والنتائج هي ذاتها التي أشارت إليها استطاعات رأي عام يف األسابيع 

األخرية.

محكمة روسية تؤجل 
الحكم يف قضية الوكالة 

اليهودية لمدة شهر
النارصة/ فلسطني:

قــررت محكمــة روســية، أمــس، تأجيــل البــت يف قضية الوكالــة اليهودية 
للهجرة يف روسيا، ملدة شهر.

املــايض،  يوليو/متــوز   15 يف  رفعــت  الروســية  العــدل  وزارة  وكانــت 
شكوى أمام محكمة يف موسكو، عىل الوكالة التي تساعد اليهود عىل 
الهجرة إىل )إرسائيل( باعتبارها غري قانونية، وطالبت بإغاقها بســبب 

قيامها بجمع معلومات عن مواطنني روس.
اليهوديــة  الوكالــة  أن  إىل  العربيــة  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وأشــارت 
طلبت من املحكمة التأجيل ملدة شــهرين، لكن وزارة العدل الروســية 

اعرتضت، لتتم املوافقة أخريًا عىل التأجيل ملدة شهر.
أمــر  الجلســة  "تأجيــل  إن  وقــال مســؤول ســيايس إرسائيــيل للصحيفــة 
إيجــايب؛ ألن املحكمــة كان بإمكانهــا دفــع اإلجــراءات بالفعــل اليوم ومن 
أنهــا كانــت ستســري يف اتجــاه ســلبي"، مضيفــا أن "التأجيــل  الواضــح 

سيعطي إمكانية الستمرار محاوالت حل األزمة عرب قنوات إضافية".
وتزعم )تل أبيب( أن املعلومات التي تجمعها الوكالة "تافهة" وتتضمن 
أرقــام هواتــف، وعناويــن بريــد إلكــرتوين وعنــارص ماثلــة لليهــود الذيــن 

يرغبون يف الهجرة إىل )إرسائيل( أو املشاركة يف أنشطة الوكالة.
مــن  أســايس  بشــكل  يتكــون  إرسائيــيل  وفــد  اقــرتح  الصحيفــة  ووفــق 
محامــني التقــوا مبســؤولني يف وزارة العــدل الروســية، عــدة حلــول فنيــة 
لضان التزام الوكالة بجميع متطلبات القانون الرويس، لكنها مل تتلق 

إجابة واضحة عىل مقرتحاتها.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن االفــرتاض العمــيل يف )تــل أبيــب( "هــو أن 
هذه أزمة سياســية، ال ميكن حلها إال عىل أعىل املســتويات، وليســت 

أزمة قانونية كا يدعي الروس".
وأوضحت أن "التقديرات السائدة أن هذا يرجع إىل عدم الرضا الرويس 
عن موقف )إرسائيل( فيا يتعلق بالحرب يف أوكرانيا، واستياء موسكو 
مــن نطــاق أنشــطة جيــش االحتــال اإلرسائييل يف ســوريا، واإلحباط من 
التأخري يف نقل مجمع ألكسندر كورت يف القدس إىل ملكية روسية".

عــام  ُأّسســت يف  التــي  روســيا،  للهجــرة يف  اليهوديــة  الوكالــة  وُتعنــى 
1929، بتنظيــم هجــرة األشــخاص ذوي األصــول اليهوديــة إىل األرايض 

الفلسطينية املحتلة سنة 1948.
وبــدأت نشــاطاتها يف روســيا يف عــام 1989 قبــل عامــني مــن ســقوط 
االتحــاد الســوفيايت، وبعــد ســقوطه وصــل إىل )إرسائيــل( مئــات آالف 

املستجَلبني اليهود قادمني من جميع أنحاء االتحاد السوفيتي.

هنية يشيد بدوره ومناقبه
وفاة الرئيس السابق للمجلس األعىل للقضاء عبد الرؤوف الحليب

53 عاًما و"الحرائق" يف المسجد األقىص ال تتوقف!

غزة/ فلسطني:
غــزة،  محافظــة  يف  مواطنــون  شــيع 
أمس، جثان املستشــار عبد الرؤوف 
األعــىل  املجلــس  رئيــس  الحلبــي 

للقضاء سابًقا.
الحلبــي  القــايض  املستشــار  وُشــّيع 
بعــد صــاة الجمعــة مــن مســجد األمني 
محمــد يف مدينــة غــزة مبشــاركة كبــار 
املســؤولني الحكوميــني وقيــادات يف 

الفصائل.
الســيايس  املكتــب  رئيــس  وأشــاد 
حــاس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
مبناقــب  بيــان،  يف  هنيــة،  إســاعيل 
الحلبــي، وقــال عنــه إنــه علــم مــن أعــام 
وطنيــة  وقيمــة  الفلســطيني  القضــاء 

وقامة قانونية، رحل عقب حياة حافلة 
بالعطاء.

وأشار إىل أن الحلبي حمل أمانة إعادة 
هيكلة مرفق القضاء عام 2007 وأخذ 
إلرســاء  العمــل  وإخوانــه  عاتقــه  عــىل 

قواعد القضاء والعدل بكل اقتدار.
مســريته  تــّوج  الراحــل  أن  هنيــة  وذكــر 
قــر  مبنــى  بافتتــاح  بالعطــاء  الحافلــة 
العــدل وســط مدينة غــزة، وتخّرج عىل 
القانونيــة  الكــوادر  مــن  املئــات  يديــه 
وعمــل يف خدمــة العدالــة حتــى رحيله 
العطــرة  بالســرية  مكللــة  مســرية  بعــد 
واالحتســاب  والصــرب  باإلنجــاز  وحافلــة 

عىل املرض.
ونعى املجلس األعىل للقضاء، رئيسه 

أعــام  أحــد  هــو  الحلبــي  "الراحــل  إن 
ورجال القضاء والقانون يف فلسطني، 
الــذي ســعى طيلــة حياتــه إلقامــة أركان 
أرض  يف  القســط  وبســط  العــدل، 

الراحل عبد الرؤوف الحلبي

حريق املسجد األقىص 

الســابق، مؤكــدا أن األخــري عمــل طــوال 
يف  العــدل  أركان  إقامــة  عــىل  حياتــه 

قطاع غزة.
وقــال املجلــس األعــىل، يف بيان نعي، 

قطاعنا الحبيب".
وتقــدم بالتعزيــة ألهلــه داعيــة املــوىل 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يســكنه 
أعــايل الجنــان وأن يحــرشه مــع األنبيــاء 
والصالحــني  والصديقــني  والشــهداء 

وحسن أولئك رفيقا.
كا نعت رئاســة املجلس الترشيعي، 
املستشــار الحلبــي، الــذي تــويف بعــد 
الوطــن  وخدمــة  بالعطــاء  حافلــة  حيــاة 
والقضيــة وترســيخ مبــادئ العدالــة يف 

املجتمع.
وأشادت لجنة متابعة العمل الحكومي 
يف غزة، بالدور الحكومي الذي أسسه 

املستشار الحلبي.
وقالــت اللجنــة: بقلــوب مؤمنــة بقضــاء 

العمــل  تنعــي متابعــة  وقــدره،  املــوىل 
الفلســطيني  شــعبنا  إىل  الحكومــي 
العربيــة  األمتــني  وإىل  خاصــة 
الوطنيــة  القيمــة  عامــة،  واإلســامية 

والقامة القانونية.
حيــاة  بعــد  الفقيــد  "رحــل  وأضافــت: 
حافلــة بالعطاء، قضاها فارســا مقداما 
يف مياديــن الرتبيــة واملحامــاة والعمل 
طيلــة  ســاعًيا  والحكومــي،  القضــايئ 
حياته إلقامة أركان العدل والقسط يف 
أرض قطاعنــا الحبيــب، خادًمــا لشــعبه 

وقضيته".
العمــل  متابعــة  لجنــة  وتقدمــت 
ألرستــه  التعــازي  بخالــص  الحكومــي 

وعائلته ولعموم شعبنا الفلسطيني.

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
منذ جرمية حرق املسجد األقىص 
األســرتايل  اليهــودي  يــد  عــىل 
الــذي  روهــان"  دينــس  "مايــكل 
يحمــل فكــًرا صهيونيــا متطرًفــا، مل 
تتوقف جرائم االحتال اإلرسائييل 
بحــق املســجد املبــارك، بــل تســري 
بأســاليب  متصاعــدة  بوتــرية 

متعددة.
آب  أغســطس/   21 غــًدا  وتوافــق 
ذكــرى حــرق األقــىص عــام 1969، 
وهــي الجرميــة التــي تحيــي ذكراهــا 
فلســطينية  مؤسســات  األليمــة 
53 عامــا عــىل  وعربيــة رغــم مــرور 

ارتكابها.
ردود  سلســلة  الجرميــة  وفجــرت 
فلســطني  داخــل  كبــرية  فعــل 
آالف  ودفعــت  وخارجهــا، 
الجمعــة  صــاة  إىل  املســلمني 
للمســجد  الخارجيــة  الســاحة  يف 
املظاهــرات  وعمــت  األقــىص، 
احتجاًجــا  ذلــك  بعــد  القــدس 

وتنديًدا بالجرمية.
املســجد  آنــذاك  الحريــق  وطــال 
القبــيل الــذي يعــد تحفــة معاريــة 
راقية من حيث األشكال الهندسية 
والزخــارف البديعــة، وفــق مــا توثقه 
الدفــاع  مؤسســات متخصصــة يف 

عن القدس واملسجد األقىص.
وبحســب املؤسســات ذاتهــا، فــإن 
النريان طالت أيًضا منرب نور الدين 
زنــيك، وأســقطت ســقف املصــىل 
عموديــن  وكذلــك  األرض  عــىل 
رئيســني مــع القــوس الحامــل لقبــة 

أجــزاء  تــررت  كــا  املصــىل، 
املزخرفــة  الداخليــة  القبــة  مــن 
الجنوبيــة،  والجــدران  واملحــراب 
شــبابيك  مــن  شــباًكا   48 وتحطــم 
الجبــس  مــن  املصنوعــة  املســجد 

والزجاج امللون.
مخاطر محدقة

األقــىص  املســجد  خطيــب  وأكــد 
حــرق  أن  صــربي  عكرمــة  الشــيخ 
بتدبــري وتخطيــط  ارتكــب  األقــىص 
الدامــغ  والدليــل  االحتــال،  مــن 
املــواد  توفــر  عــدم  ذلــك  عــىل 
املســتخدمة يف الحرق باألسواق، 
الــدول  ســوى  متلكهــا  ال  إذ 

والجيوش.
وذكــر صــربي لصحيفة "فلســطني" 
املجــرم  أن  ادعــى  االحتــال  أن 
الــذي نفــذ الحريــق "مختــل عقليــا" 
محاكمتــه،  وعــدم  امللــف  إلغــاق 
آثــار  ودفــن  الحقيقــة  وإضاعــة 
الفتــا  عليهــا،  والقامئــني  الجرميــة 
أن  أيضــا  زعــم  االحتــال  أن  إىل 
متــاس  وجــود  الحريــق  ســبب 
ثبــت  أنــه  إال  للتضليــل،  كهربــايئ 
مــن  مفتعــل  حريــق  أنــه  بعــد  فيــا 

مواد اشتعالية.
وصــول  عرقــل  االحتــال  أن  وبــنيَّ 
ســيارات اإلطفــاء مــن بلديــات رام 
والخليــل  لحــم  وبيــت  والبــرية  اللــه 

املتوجهة إىل القدس.
االحتــال  صــربي  ــل  ويحمَّ
هــذه  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
ال  "الحرائــق"  أن  مؤكــدا  الجرميــة، 
تــزال متــس األقــىص لكنها بأشــكال 

ــه أبــو حلبيــة يف تريح مكتوب  ونبَّ
عنــه  نســخة  "فلســطني"  وصلــت 
أمس إىل مخطط الحفريات والبناء 
االســتيطاين الــذي تنفــذه ســلطات 
مــن  الجنوبيــة  الجهــة  االحتــال يف 
املســجد األقــىص تحضــرًيا إلقامــة 
الداخليــة  املســاحات  يف  تســوية 
املوازيــة  واملنطقــة  األقــىص  مــن 
لهــا مــن الخــارج لتحــول يف النهايــة 
لكنيــس يهــودي تقــام فيــه الطقوس 

التلمودية.
االحتــال  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 
إلفــراغ  وســاق  قــدم  عــىل  تعمــل 
مــن  أهلهــا  مــن  املقدســة  املدينــة 
خال ســحب هويات املقدســيني 
واهيــة  بحجــج  منازلهــم  وهــدم 
األبنيــة  تراخيــص  مــن  ومنعهــم 
ممتلكاتهــم  عــىل  واالســتياء 

االقتحامــات  منهــا  مختلفــة؛ 
واســتباحتها  لباحاتــه  املتواصلــة 
عــىل  النــار  وإطــاق  باألســلحة، 
واملصلــني،  املقدســيني 
إىل  الهادفــة  أســفله  والحفريــات 
تدمري أساساته، وإبعاد املواطنني 
واملرابطني عن املســجد والقدس 

املحتلة.
يف  كيــان  وجــود  عــدم  إىل  وأشــار 
التــي  السياســة  هــذه  يتبــع  عــامل 
ســكنه  مــكان  عــن  اإلنســان  تبعــد 
وبلــده، إال دولــة االحتــال بســبب 
األقــىص،  املســجد  يف  أطاعهــا 
منوهــا إىل أن إحيــاء ذكرى الحريق 
األجيــال  لتنبيــه  رضورة  املشــؤوم 
الصاعــدة بــأن املســجد املبــارك ال 

يزال يف خطر.
مــع  التعامــل  كيفيــة  وعــن 
املتواصلــة  واألخطــار  االنتهــاكات 
املحدقــة باملســجد، شــدد صــربي 
عــىل رضورة مواصلــة شــد الرحــال 
وفضــح  األقــىص،  املســجد  إىل 
جرائــم االحتــال بحقــه، وأن يكــون 
رســمي  عــريب  تحــرك  هنــاك 
حتــى  االحتــال  عــىل  للضغــط 

يرتاجع عن اعتداءاته وانتهاكاته.
سيطرة وتقسيم

مؤسســة  رئيــس  ر  حــذَّ جهتــه،  مــن 
القــدس الدولية بفلســطني النائب 
أبــو حلبيــة مــن األوضــاع  د. أحمــد 
الخطــرية التــي وصلــت إليها مدينة 
القدس واملســجد األقىص، والتي 
املســجد  عــىل  للســيطرة  تهــدف 

وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.

الســبل،  بــكل  عليهــا  والســيطرة 
الوصــول  يســتطيع  مــن  مطالبــا كل 
القــدس  أهــل  خصوًصــا  لألقــىص 
املحتــل  الداخــل  وفلســطينيي 
وإعــاره  فيــه  التواجــد  مبواصلــة 
والتصــدي  العلــم  وتلقــي  بالصــاة 

الستفزازات املقتحمني.
واملســلمني  العــرب  طالــب  كــا 
تجــاه  مســؤولياتهم  عنــد  بالوقــوف 
مــا يحــدث يف املدينــة املقدســة 
واملســجد األقــىص الــذي لــه مكانــة 

يف نفوس املسلمني جميًعا.
لجنــة  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
الهدمــي  نــارص  التهويــد  مناهضــة 
األردن  حــق  يــرب  االحتــال  إن 
بالوصايــة واإلرشاف عىل املســجد 
ألنــه  الحائــط،  بعــرض  األقــىص 
أن  يجــب  عليــه  الســيادة  أن  يــرى 

تكــون لــه، لذلــك يســعى إىل فــرض 
سطوته بالكامل عىل املكان.

لصحيفــة  الهدمــي  وأوضــح 
"فلسطني" أن املخاطر اإلرسائيلية 
كثــرية  األقــىص  تهــدد  التــي 
الســيطرة  حالــة  بفعــل  ومتعــددة، 
القــدس  مدينــة  عــىل  الكاملــة 
واملســجد املبــارك، وردود الفعــل 

الباهتة عىل جرائم االحتال.
تلجــأ  االحتــال  ســلطات  أن  وبــني 
مــرشوع  وتجزئــة  تقســيم  إىل 
أجــزاء  إىل  والتهجــري  التهويــد 
صغــرية يك ال ينتبــه لهــا املواطنون 
واملراقبــون، منوهــا إىل أنهــا زادت 
مــن مــدة اقتحــام املســجد األقىص 
نصــف ســاعة يف الفــرتة الصباحية، 
أعــداد  زيــادة  مخاطــر  مــن  محــذًرا 

املستوطنني املقتحمني.

نيويورك/ فلسطني:
بتحقيــق  مجــددا  املتحــدة  األمــم  طالبــت 
شــامل بجرمية اغتيال الصحفية الفلســطينية 
التــي تحمــل الجنســية األمريكيــة شــريين أبــو 
عــىل  يــوم   100 مــرور  بعــد  وذلــك  عاقلــة، 

الجرمية.
باســم  املتحــدث  نائــب  حــق؛  فرحــان  وقــال 

مؤمتــر  يف  املتحــدة،  لألمــم  العــام  األمــني 
باملقــر  أمــس  مــن  أول  صحفــي عقــده مســاء 
ردا  نيويــورك،  يف  الدوليــة  للمنظمــة  الدائــم 
عــىل أســئلة الصحفيــني بشــأن موقــف األمــني 
العــام أنطونيــو غوترييــش مــن إجــراء تحقيــق 
قتــل  بشــأن  "إن موقفنــا  الجرميــة:  دويل يف 
نريــد  زلنــا  مــا  يتغــري.  مل  عاقلــة  أبــو  شــريين 

محاســبة  ونريــد  شــامل،  تحقيــق  يجــري  أن 
املتورطني يف عملية القتل تلك".

وقتــل جيــش االحتــال الصحفيــة "أبــو عاقلة" 
منتصــف مايــو/ أيــار املــايض خــال تغطيتها 
اقتحامه مدينة جنني شــايل الضفة الغربية 
إرسائيــيل  قنــاص  إطــاق  بعــد  املحتلــة، 
رصاصة من نوع متفجر استقرت يف رأسها.

األمم المتحدة تطالب مجدًدا بتحقيق
شامل يف جريمة اغتيال "أبو عاقلة"
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العين الثالثة
إياد القرا

االعتقال السيايس 
ومسلخ أريحا

 خــرج إىل النــور  الطفــل كــرم أحمــد هريــش ليبــر الشــمس وهــو 
املولــود األول لوالــده الــذي مل يــَر الشــمس منــذ أشــهر بعــد أن 
يف  بــه  وزجــت  الغربيــة،  الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة  اعتقلتــه 
يخطــط  بأنــه  االشــتباه  ســوى  تهمــة  أي  دون  الســجون  غياهــب 
 60 يتجــاوز  مــا  تطــال  التــي  التهمــة  وهــي  االحتــال،  ملقاومــة 
شــابا فلســطينيا يقبعــون تحــت ســياط التعذيــب ومغيبــن وراء 
والصيــت  الســمعة  ســيئ  أريحــا  مبســلخ  يعــرف  فيــا  الجــدران 
ويــدار مبــا تســمى اللجنــة األمنيــة املشــركة التــي تــرف عليهــا 
يتهمهــم  الذيــن  وتاحــق  وتعتقــل  مبــارشة،  املتحــدة  الواليــات 
الضفــة  يف  االحتــال  ضــد  لعمليــات  أنشــطة  بتنفيــذ  االحتــال 

الغربية.
 كــرم هــو منــوذج لعــرات األطفال الذين يعانــون غياب اآلباء يف 
ســجون الســلطة يف الضفــة الغربيــة املنتــرة مــن الشــال إىل 
مــن يعارضهــا سياســًيا،  اعتقــال كل  عــى  تركــز  التــي  الجنــوب، 
املؤسســات  لتقاريــر  وفًقــا  الشــديد  للتعذيــب  وتعرضهــم 
الحقوقيــة التــي نــرت شــهادات خطــرة تتعلــق بكيفيــة اعتقــال 
إىل  تســليمهم  أو  أريحــا  مســلخ  إىل  نقلهــم  ثــم  الشــبان  هــؤالء 
اســتخدام  تثبــت  فيديوهــات  وبثــت  اإلرسائيــي،  االحتــال 
سياســة الباب الدوار، بتســليم شــباب فلســطينين من االحتال 
العكــس،  أو  لديهــا،  اعتقالهــم  الســتمرار  للســلطة  اإلرسائيــي 
فبعد اإلفراج عنهم بساعات يتم اقتحام منازلهم واقتيادهم إىل 

سجون االحتال اإلرسائيي.
 مــا تقــوم بــه األجهــزة األمنيــة يف الضفــة هــو يف ســياق العقيــدة 
األمنيــة التــي تــم بناؤهــا منــذ عــام 2007 القامئــة عــى ماحقــة 
كل مــن يفكــر أو يحــاول أو يخطــط لتنفيــذ أعــال مقاومــة ضــد 
الدعــوات والتحريــض عــى  عــر  أو حتــى  االحتــال اإلرسائيــي 
القيام بعمليات ضد االحتال أو انتقاد أداء السلطة ودورها يف 
التنســيق األمنــي والتخــي عــن املســؤوليات يف حاية املواطن 
الفلسطيني كا حدث يف اغتيال الناشط واملعارض نزار بنات 

قبل ما يزيد عى عام.
أمس كان منوذج آخر لاعتقال السيايس بل االغتيال السيايس 
كا حدث مع أحد قادة شهداء األقىص -محمد أبو ذراع، الذي 
الحقتــه األجهــزة األمنيــة ومحاولــة اعتقالــه، مــا أدى إلصابته، وهو 
أحــد أهــم املطلوبــن بعــد الشــهيد إبراهيــم النابلــي لاحتــال 
اإلرسائيي الذي يسعى للوصول إليه بكل السبل. وحاول سابًقا 

اعتقاله واغتياله لكنه أخفق يف ذلك.
 الســلطة ال تنكــر جهدهــا يف ماحقــة مثــل هــؤالء الشــبان وهناك 

ا مطلوبــن لاحتــال  قامئــة تتضمــن 70 شــابًّا فلســطينيًّ
اإلرسائيي والسلطة الفلسطينية بتهمة مقاومة 

عرض سعر رقم
PQ No.- (NECC- PORTICUS ( 0010- 2022) عطاء رقم

الخاص باستدراج أسعار لتوريد
 أجهزة كمبيوتر والب توب وماكنات تصوير التابعة للجمعية. 
Project Title: Graphics Design to Female Youth in Gaza Strip (2019 – 2022)

عنوان املروع: التصميم الجرافييك للشابات يف قطاع غزة (2019 - 2022)
 (NECC) تنفيذ:- مجلس كنائس الرق األوسط 

PORTICUS : بتمويل من   
تعلن إدارة جمعية اتحاد الكنائس عن طرح عطاء لتوريد أجهزة كمبيوتر والب توب وماكنات تصوير للجمعية ، فعى الراغبن 
باالشراك يف هذا العطاء ، و الحصول عى وثائق العطاء ورشاؤه ، التوجه إىل مكتب الجمعية الكائن يف غزة الرمال شارع 
ســعيد العــاص ، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الســبت املوافــق 2022/8/20 ولغايــة يــوم الثاثــاء املوافق 2022/8/23 الســاعة 

الواحدة ظهرًا.، مع العلم بأن قيمة رسوم رشاء العطاء مائتي شيكل فقط (200 شيكل) غر مسردة . 
حسب الشروط التالية:

• تعد دعوة العطاء جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.
• األسعار بالشيكل غر شاملة قيمة الرضيبة املضافة.

• يجب عى املتقدم تعبئة عروض األسعار عى نفس النموذج املستلم من إدارة الجمعية 
• يجب أن ترفق شهادة تسجيل الركة وشهادة عضوية الغرفة التجارية، وتقديم أي مستندات أخرى داعمة. 
و كذلــك يجــب عــى املــورد أن يوضــح يف عطائــه الكميــات املتوفــرة لديه من األصناف املطلوبة واملدة التي يحتاجها 

للتوريد يف حال عدم توفر بعض األجهزة.
• يحق للجمعية زيادة أو تخفيض الكميات املطلوبة مبا ال يزيد عن 25 % من اجايل قيمة العقد (أمر التوريد) الخاص باملورد .
• يحق للجمعية تجزئة العطاء، مع العلم بأن الجمعية غر ملزمة بالرسية عى أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• يتــم تحديــد الفــرة الزمنيــة لتوريــد األصنــاف املطلوبــة إلدارة الجمعيــة يف مدينــة غــزة يف مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن 
استام أمر التوريد .

• يجب عى املورد ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق العطاء.
• يجب عى املورد إصدار فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع وتسدد الفواتر خال 15 يومًا من تاريخ تسليم الفاتورة.

• آخر موعد لراء العطاء هو يوم الثاثاء املوافق 2022/8/23 الساعة الواحدة ظهرًا.
• آخر موعد لتقديم العروض هو يوم السبت املوافق2022/8/27

• سيتم فتح العطاء يوم االثنن 2022/8/29 الساعة الحادية عرة صباحُا.
• يرفــق مــع العطــاء كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك صالــح ملــدة ســت شــهور بقيمــة %2-%5 مــن قيمــة العطــاء، وال تقبــل 

األموال النقدية أو الشيكات الشخصية ، ولن ينظر للعطاء الذي ال يشتمل عى كفالة بنكية أو شيك بنيك.
• مع العلم بأن أوقات الدوام للجمعية من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 13:45 بعد الظهر ما عدا يوم األحد 

إدارة مجلس كنائس الرق األوسط  بغـــــــــــــزة 
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مجلس كنائس الرق األوسط – غزة عى العنوان التايل:

غزة – الرمال ش. سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف  2860146-2822595 جوال  0594503088

دخل عامه الـ28 في األسر
القيادي بدران يستذكر مواقف بطولية لألسري القائد عيىس

نابلس/ فلسطن:
الســيايس لحركــة املقاومــة  اســتذكر عضــو املكتــب 
بطوليــة  محطــات  بــدران،  حســام  حــاس  اإلســامية 
وفارقــة يف حيــاة األســر القائــد القســامي عبد النارص 
عيــى الــذي دخــل، أمــس، عامــه الـــ28 عــى التــوايل 

داخل سجون االحتال اإلرسائيي.
بــدران عــن "صديــق الصبــا" ورفيــق املقاومــة  وكتــب 

 ، لســجن وا
وقــال: 

"إن 

كل مــن عرفــه يــدرك عمقــه وأصالتــه الفكريــة وهمتــه 
عرتــه  وحســن  الفياضــة  األخويــة  ومشــاعره  العاليــة 

وجال صحبته". 
وأشــاد مبناقبــه "التــي جمعت بــن الجدية وقوة العزم 
وجميــل الصــر ومتانــة الصمــود وروح الدعابة املحببة 

إىل القلب".
وأشار إىل مرافقته لصديقه يف أوائل العمل الدعوي 
وهو يف املرحلة الثانوية حيث كان متقدما عى كل 

أبناء جيله.
يف  العيــش  قســوة  القائــد  األســر  "عــرف  وقــال: 
املحتــل  مواجهــة  أهميــة  وأدرك  اللجــوء،  مخيــات 
ومقاومته مبكرا، لذا كان مقداما مبادرا متقدما يف 

كل مراحل الراع مع املحتل".
أثنــاء قيادتــه  النــارص  القائــد عبــد  إبــداع  ولفــت إىل 
الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  يف  اإلســامية  للكتلــة 
"حيــث كان محبوبــا مــن عمــوم الطلبــة عــى اختــاف 

توجهاتهم".
وتطــرق إىل فــرة عمــل القيــادي يف كتائــب الشــهيد 
عــز الديــن القســام، الفتــا إىل أن "عيــى كان يعمــل 
ضمــن فــرة مهمــة، متيزت باألداء واالســتعداد للعطاء 

والتضحية يف أصعب الظروف".
وأشاد القيادي بدران بدور األسر الوطني والوحدوي 
بعدمــا أدرك أهميــة العمــل الوطنــي املشــرك ونّظــر 

بصــات  ذلــك  يف  لــه  وكان  إليــه  ودعــا  دومــا  لذلــك 
مشهودة معروفة.

نبذة تعريفية
 52) عيــى  النــارص  عبــد  القســامي  القائــد  واألســر 
منــذ 19 أغســطس/ آب  نابلــس، معتقــل  مــن  عاًمــا) 

.1995
مبدينــة  باطــة  مخيــم  يف  للعيــش  عائلتــه  اســتقرت 
نابلس عام 1969 بعد إصدار االحتال أمرا عسكريا 
بهدم أو إغاق منزلهم، وذلك بعد اعتقال والده "أبو 

شاكر" والحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
االحتجاجــات  يف  أظفــاره  نعومــة  منــذ  شــارك 
الحجــارة  أطفــال  كســائر  االحتــال  ضــد  والتظاهــرات 
يف فلسطن، خاصة تظاهرة يوم األرض عام 1976، 

حيث أصيبت شقيقته الكرى بالرصاص الحي.
تعرض لعدة اعتقاالت يف سجون االحتال أولها عام 

1995، ويصنف كأحد عمداء أرسى مدينة نابلس.
ويصفــه مقربــون منــه بأنــه "صاحب عقليــة فذة ومفكر 
وذو شــخصية كاريزميــة يتقــن اســتراف املســتقبل 
ملعهــد  الســجن  تحويــل  واســتطاع  الواقــع"،  وقــراءة 
أكادميــي كبــر حصــد مــن خالــه عــددا مــن األلقــاب 

العلمية بعد أن أتقن اللغة العرية.
"نــوع فريــد"  قــارئ مــن  بأنــه  النــارص  وعــرف عــن عبــد 
القــراءة  بــن  اليــوم  يف  ســاعة   18 مــن  أكــر  يقــي 

التــي  املاليــة  مخصصاتــه  نصــف  أن  حتــى  والكتابــة 
لــراء  تذهــب  "الكانتينــا"  يف  حســابه  عــى  تدخــل 

الكتب والدوريات العاملية املشرك بها.
قاهر )الشاباك(

القســام  كتائــب  نفــذت   1995 أغســطس   21 يف 
عملية استشــهادية يف مدينة القدس املحتلة، األمر 
قــادة االحتــال الذيــن فشــلوا يف  أثــار غضــب  الــذي 
منعهــا رغــم اعتقــال العقــل املدبــر لهــا األســر القائــد 

عيى قبلها بيومن كاملن.
ســفيان  االستشــهادي  نفذهــا  التــي  العمليــة  وأدت 
جباريــن مــن مدينــة الخليــل، بحزامــه الناســف داخــل 
حافلــة يف القــدس املحتلــة، ملقتــل (9) مســتوطنن 
بينهــم ضابــط برتبــة (ميجــر) وإصابــة أكــر مــن (107) 

معظمهم من جنود االحتال.
ووّجهــت نيابــة االحتــال للقائــد يف كتائــب القســام 
عــددًا مــن التهــم بعــد خضوعــه لتحقيــق عنيــف كاد أن 
يخــرج منــه شــهيدًا أو معاقــًا، مــن بينهــا مشــاركته يف 
الشــهيد  مــع  وتواصلــه  فدائيــة  لعمليــات  التخطيــط 
القائــد يحيــى عيــاش والقائــد العــام لكتائــب القســام 

محمد ضيف.
االحتــال حكــا  أصــدرت محكمــة  األمــر،  نهايــة  ويف 
بســجن القائــد عيــى مؤبــًدا و20 عامــا، قــى منهــا 

عدة سنوات يف العزل االنفرادي.

بعيون الشوق يستكشف البلدة القديمة في الخليل
المحرر "مريش" عن 18 عاًما يف األرس: "ُسجنت ألجل حرية وطين"

الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:
داخــل  األخــر  أســبوعه  مــدار  عــى 
مــرَّت  للنــوم،  طعــًا  يــذق  مل  الســجن 
آخــر  قــدوم  فيهــا  يتمنــى  بطيئــة  األيــام 
النــور،  إىل  منــه  ليخــرج  ظــاٍم  يــوِم 
عنــد  ســتفعل  مــاذا  األرسى:  يســأله 
لحظــة الوصــول للحاجــز؟ فيخرهــم أنه 
حمــل  ثــم  لتلقائيتهــا،  نفســه  ســيرك 
عينيــه  يف  والدمــوع  وتركهــم  حقيبتــه 

راجًيا الله أن يعجل فكاكهم.
وخــرج  لــه  أخــًرا  أبوابــه  الســجن  فتــح 
تــارًكا  الفــرح،  كطائــٍر يحلــق يف ســاِء 
الظلــم  مــن  عاًمــا  عــر  مثانيــة  خلفــه 
الشــمس  لــرى  اإلرسائيليــن،  والجــور 
يحجــب  زنزانــة  شــباك  دون  مــرة  ألول 
أشــعتها وقرصها املســتدير، وليتنفس 
غياهــب  يف  يــزره  مل  صافيــا  هــواًء 

السجون.
تفــرد  وهــي  مرسًعــا  أمــه  إىل  اتجــه 
بهجــة،  قلبهــا  امتــأ  وقــد  ذراعيهــا  لــه 

بدمــوع  الســاح  منهــا  راجيــا  وعانقهــا 
املشــاعر:  كل  فيهــا  امتزجــت 
ثــم قبــل  "ســامحيني، تعبتــك معــي"، 

قدميها.
االحتــال  أفــرج  محــرر  مريــش  فــراس 
الجــاري  آب  أغســطس/   15 يف  عنــه 
 18 البالغــة  محكوميتــه  قضــاء  بعــد 
عامــا، وهــو مــن أهــايل البلــدة القدميــة 
الضفــة  جنــويب  الخليــل  مبحافظــة 
الغربيــة املحتلــة، وكان قــد اعتقــل يف 
نشــاطه  بســبب   2003 أغســطس   15
يتجــاوز  مل  وهــو  واملقــاوم  النضــايل 

عمره 25 عاما آنذاك.
فرحة الحرية

فــراس الــذي انتظــر بفــارغ الصــر لحظة 
بإطاقــه  مشــاعره  عــن  عــّر  تحــرره، 
يف  يبتســم  الســاء،  إىل  حامــات 
حديثــه لصحيفــة "فلســطن" ابتســامة 
وهــو  الســجان  عــى  وانتصــار  صــر 
الحريــة،  مــن  أجمــل  يشء  "ال  يقــول: 

الطأمنينة يف داخي".
بعدمــا  الوحيــدة  والدتــه  أمنيــة  كانــت 
طرقــت الرابعــة والســبعن مــن عمرهــا، 
وتحتضنــه  برؤيتــه  عيناهــا  تكتحــل  أن 
وتزوجه، احتار يف التعبر عن مساندة 
أمــه لــه: "أمــي، قبلــت قدميهــا ويديهــا 
وعانقتهــا وأشــعر بالخجــل، فا كلات 
تكافــئ صمودهــا، كانــت تلحقنــي مــن 
عذابــات  تتحمــل  ســجن،  إىل  ســجن 
منــذ  الســنوات،  تلــك  طيلــة  الزيــارات 
تنتظــر  كانــت  تنــم،  أســبوعن مل  آخــر 
حريتــي ومعانقتــي، والحمــد للــه حقــق 

الله أمنيتها".
معارك األسرى

يلقــي نظــرة داخــل الســجون، إذ حــاول 
"نقطــة  إىل  األرسى  إعــادة  االحتــال 
الصفر" إىل عام 1967، عقب عملية 
"جلبــوع"،  ســجن  مــن  الحريــة"  "نفــق 
محاولــة  إجراءاتــه  ضمــن  مــن  وكان 
اقتصــار "الفــورة" عــى ســاعتن فقــط 

ونحــن دخلنــا الســجن ألننــا نريــد حريــة 
الوطن".

يف  القدميــة  البلــدة  حجــارة  يتأمــل 
الخليــل ويضيــف: "فرحتــي ال تعادلهــا 
فرحــة، أقــف أمــام هــذه الحجــارة التــي 
أشــعر  عبقهــا،  أشــتم  صامــدة،  بقيــت 
بفخر عظيم، ال أبالغ إن قلت إن مثانية 
عر عاًما ال تســاوي شــيًئا مقابل هذه 
الطفولــة،  ذكريــات  تتجــدد  الحجــارة، 
أرى  الثانيــة،  واالنتفاضــة  واملقاومــة 
غطرســة  بزيــادة  هنــا،  الواقــع  تغــر 

االحتال واملستوطنن".
لكن رغم تغر الواقع يف الخليل، كان 
هناك ما يبعث يف قلبه األمل "رأيت 
نظرات األمل يف أعن األطفال والكبار 
هنــا، رجــل ال مصــدر دخــل لديــه يفتــح 
حركــة  وجــود  عــدم  رغــم  يوميــا  محلــه 
عليــه  االحتــال  عــرض  ورغــم  تجاريــة، 
مبالــغ ماليــة ضخمــة لبيــع محلــه، هــذا 
يبعــث  والحجــارة  لإلنســان  الصمــود 

يوميــا "رغــم أننــا يف الوضــع الطبيعــي 
الحاديــة  حتــى  الســابعة  مــن  نخــرج 
ظهــرا  الواحــدة  ومــن  صباحــا،  عــرة 
حتــى السادســة والنصــف مســاًء، لكــن 
بنصــف عــدد أرسى القســم، حيــث ال 

يسمح بخروج القسم دفعة واحدة".
بوابــات  إقامــة  االحتــال  وحــاول 
واجهــوا  األرسى  لكــن  إلكرونيــة 
املــروع، مردًفــا: "بــكل فخــر أســقطنا 
حيــاة  أن  علــًا  والهجمــة،  املــروع 

األرسى يف السجون رصاع مستمر، 
رمبا تختلف أشكال النضال فيه، 
لكن األســر منذ دخوله الســجن 
ال يفكــر إال بأمريــن يف الخــارج؛ 

عائلته الصغرة ووطنه".
محمد مريش (46 عاًما) يكر 

املحــرر  شــقيقه 
ســنواٍت،  بثــاث 
زيــارة  مــن  حــرم 
ملــدة  شــقيقه 

 2005-) عامــي  بــن  ســنواٍت  عــر 
2015)، يتحدث عن ســنوات الســجن 
التــي أكلــت مــن عمــر شــقيقه: "قــى 
أخي أكر من ثلث عمره يف الســجن، 
كان ميكــن أن يكــون لديــه أبنــاء، فهــذه 
ال  اإلفــراج  فرحــة  كانــت  -وإن  األشــياء 
القلــب  يف  تــرك  فرحــة–  تضاهيهــا 

غصة".

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
قال صالح منارصة، إن نجله أحمد األسر يف سجون 
صعبــة  نفســية  ظروًفــا  يعــاين  اإلرسائيــي  االحتــال 

بسبب إرصار إدارة السجون عى عزله انفراديا.
ســلطات  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  منــارصة  وأكــد 
االحتال تعزل ابنه منذ 8 شهور، وقررت متديد عزله 
6 أشهر أخرى، ونقلته إىل عزل سجن "هشيكا" يف 
مدينة عسقان داخل األرايض املحتلة عام 1948.

نفســية  أرضاًرا  ألحــق  االنفــرادي  عزلــه  أن  وأضــاف 
كبــرة بحقــه، مبيًنــا أنــه أطلــع وفــًدا أوروبيــا زار العائلــة 
عــى  أمــس،  مــن  أول  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 
جميع الظروف الحياتية لنجله يف ســجون االحتال، 

واالنتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله.
يف  بــه  وزجــت  منــارصة  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
 12 يف  عاًمــا)،   13) عمــره  كان  عندمــا  الســجون 
النتهــاكات  وتعــرض   ،2015 األول  تريــن  أكتوبــر/ 
جسيمة بعد االعتقال وحقق معه ضباط إرسائيليون 
بطريقة وحشية قبل أن ُيحكم عليه بالسجن 12 عاما 

بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن يف القدس.
وبن والده أن الوفد األورويب الزائر اســتغرب تعامل 
ســلطات االحتــال مــع نجله، وطالب بــرضورة اإلفراج 
عنــه، مردفــا أنــه تعــرض منــذ اعتقالــه لاعتــداء وكــرس 
يف الجمجمــة، مــا أثــر عــى وضعــه الصحــي، ولحقت 
خاصــة  النفــي  وضعــه  عــى  خطــرة  تداعيــات  بــه 

بسبب عزله انفراديا.

وتابــع أن أحمــد منــذ ســنتن يعــاين مــن حالــة نفســية 
أنــه  زاره  الــذي  املختــص  الطبيــب  وأخرنــا  صعبــة، 
اجتاعيــة  حاضنــة  وســط  دوايئ  عــاج  إىل  بحاجــة 
بعيــدة عــن العــزل االنفرادي، وطاملا اســتمر عزله فإن 

حالته ستراجع يوميا.
وكان املحامــي خالــد زبارقــة، حمل يف بيان صحفي، 
األســر  حالــة  تدهــور  مســؤولية  االحتــال  ســلطات 
اســتمرار  ظــل  يف  والصحيــة،  النفســية  منــارصة 
ينتــج  قــد  مــا  منهــا،  يعــاين  التــي  الظــروف  تجاهلهــا 

مزيًدا من االنتكاسة لحالته.

والد األسري "منارصة": ابين يعاين ظروًفا 
نفسية صعبة يف العزل االنفرادي

نقل األسري حريبات إىل المستشفى 
بعد تدهور صحته

رام الله/ فلسطن:
مــن  أمــس،  إيــاد حريبــات،  إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيــي األســر  نقلــت 
سجن "رميون" إىل مستشفى "سوروكا" بعد تدهور طرأ عى وضعه الصحي، 

بحسب نادي األسر.
واألسر حريبات من خربة سكة القريبة من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلته 
قــوات االحتــال بتاريــخ 21/9/2002، وحكمــت عليه بالســجن املؤبد إضافة 

إىل 20 عاًما.
وتعرض األســر عام 2014 لحقنة يشــتبه أنها ملوثة أدت إىل إصابته بانتشــار 
بكتري داخل جسده وإضعاف بنيته، ويف عام 2017 تعرض للرشِّ بغاز سام 
عــى يــد قــوات القمــع أدى إلصابتــه بحــروق يف الجســم، كــا ُأصيــب حريبــات 
مبرض عصبي سبب له رعشة يف جسمه وصعوبة يف الحركة وفقداًنا للذاكرة.

أسريان من جنني يدخالن 
سنوات أرس جديدة

جنن/ فلسطن:
ســنوات أرس جديــدة يف ســجون  أمــس،  مــن محافظــة جنــن،  أســران  دخــل 

االحتال اإلرسائيي.
واألســران هــا، حســب نــادي األســر، عبــد اللــه أحمــد فــارس العارضــة (43 
عاًما) من بلدة عرابة ودخل عامه الـ24 يف سجون االحتال، وهو معتقل منذ 

تاريخ 19/8/1999، وأصدر االحتال بحقه حكًا بالسجن 26 عاًما.
وأشــار إىل أن األســر الثــاين هــو عــار صبحــي عثــان مــوىس (44 عاًمــا) مــن 
بلــدة ســيلة الظهــر ودخــل عامــه الـــ20 يف ســجون االحتــال منــذ اعتقالــه بتاريخ 

19/8/2003، وأصدر االحتال بحقه حكًا بالسجن ملدة 21 عاًما.
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ال حصانة وال سيادة
الســلطة  رئيــس  ترصيحــات  أن  األملانيــة  الرشطــة  أعلنــت 
التــي وجههــا  الهولوكوســت  الفلســطينية محمــود عبــاس بشــأن 
ضــد )إرسائيــل( قــد تكون ســببًا للتحقيق ضده بتهمة التحريض. 
الحكومة األملانية تفرتض أن الرئيس عباس يتمتع بالحصانة ألنه 
كان يف جمهورية أملانيا االتحادية يف إطار “زيارة رسمية"، لكن 
خبــرا أملانيــا يف القانــون الجنــايئ يقــول إن املســألة الحاســمة 
ليست الدعوة الرسمية من قبل أملانيا وإمنا هل فلسطني دولة 

أم ال وخاصة أن أملانيا مل تعرتف بفلسطني كدولة.
محمــود  الســيد  مــع  تعاملــت  األملانيــة  الحكومــة  أن  أعتقــد  ال 
عبــاس كرئيــس جمعيــة خريــة أو منظمة سياســية وإمنا تعاملت 
ا، ومــن  معــه كرئيــس دولــة حتــى لــو مل تعــرتف بفلســطني رســميًّ
تثــار مســألة الحصانــة ألنــه يشء معيــب يف حــق  املفــرتض أال 
أملانيــا وحــق الســلطة الفلســطينية، ومــا يحــدث هــو  دليــل عــى 
برشيعــة  أشــبه  وهــو  قوانــني،  دون  يســر  الــدويل  املجتمــع  أن 
الغــاب لدولــة االحتــال فيها ســيطرة كبــرة، وأعتقد أن لدى دولة 
االحتــال مفاتيــح كل دولــة لتتحكــم فيهــا، وبالنســبة ألملانيــا فــإن 
قضيــة الهولوكوســت مســألة خطــرة ال ميكــن االقــرتاب منهــا أو 
التشــكيك فيهــا، ولذلــك ميكــن ألملانيا أن تفعــل الكثر من أجل 
عــن ذنــب -حســب زعمهــم- اقرتفــه  للتكفــر  إرضــاء )إرسائيــل( 

رئيس السلطة الفلسطينية عى أرض أملانيا.
ترصيحــات يســرة لرئيــس الســلطة كشــفت بوضــوح أن الســلطة 
خــارج  حصانتــه  يفقــد  قــد  فالرئيــس  وهــم،  مــن  أكــر  ليســت 
داخــل  ســيادتها  كل  الفلســطينية  الســلطة  وتفقــد  فلســطني، 
أرايض الســلطة الفلســطينية، وقــد شــاهدنا كيــف قــام االحتــال 
بإغــاق جمعيــات إنســانية وحقوقيــة يف املنطقــة الواقعــة تحــت 
"الســيادة" الفلســطينية املزعومــة، وعندمــا ســئل رئيــس الــوزراء 
د. محمــد اشــتية عــن إعــادة فتــح تلــك املؤسســات مــن الجانــب 
الفلســطيني قال ملســؤويل تلك املؤسســات اذهبوا وافتحوها 
وسنتعامل معها عى أنها قانونية ولن نغلق حساباتها، ولكنه مل 
يخربهــم مــاذا لــو تــم اعتقــال كل املســؤولني والعاملني يف تلك 
املؤسســات مــن جانــب االحتــال اإلرسائيــي، هــل يخرجهــم من 
السجون؟ هل لديه القدرة للدفاع عنهم؟ وملاذا ال تقوم السلطة 
الفلسطينية بإعادة فتح املؤسسات التي أغلقها االحتال حتى 
تحــرج املحتــل وتحملــه كامــل املســؤولية عن احتكاكه بالســلطة 

الفلسطينية وأجهزتها؟  
يف  عبــاس  محمــود  الرئيــس  ترصيحــات  تداعيــات  أن  أعتقــد 
أملانيــا ســيكون لهــا ارتــدادات كثــرة وخطرة، وباختصار ســتقوم 
إطــاق  لحظــة  مــن  الفلســطينية  الســلطة  بابتــزاز  )إرسائيــل( 
الترصيحات حتى نهاية )إرسائيل( ذاتها، وقد سمعنا أن السلطة 
اىل  الذهــاب  تؤجــل  وقــد  الســابقة  تهديداتهــا  عــن  تراجعــت 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأعتقــد أيًضــا أن املجلــس املركــزي 
ملنظمــة التحريــر ســيكف عــن التلويــح بتنفيــذ قراراتــه التــي مــن 
ضمنهــا ســحب االعــرتاف برشعيــة )إرسائيل( ألن األخرة وجدت 
الفرصــة لتمثيــل دور الضحيــة الســاعية إىل اســرتداد "رشفهــا"، 
مــع أن الجميــع يعلــم أن الهولوكوســت مجــرد خيــال ومــا ارتكبتــه 

)إرسائيل( من مجازر ضد الشعب الفلسطيني أمر واقعي.

دراسة تويص بطرح 
الموضوعات المعززة لصورة 

المقاومة الفلسطينية يف 
الشارع العريب

غزة/ فلسطني:
التــي تعــزز صــورة املقاومــة  بــرورة طــرح املوضوعــات  أوصــت دراســة علميــة 
الفلســطينية لــدى الشــارع العــريب، وأهميــة تنويع املواقع اإللكرتونية العســكرية 
العربيــة يف األســاليب اإلقناعيــة التــي تســتخدمها للتأثــر عى الرأي العام بشــأن 

ذلك.
"صــورة  بعنــوان  عبيــد موســومة  فــداء  للباحثــة  ماجســتر  رســالة  ذلــك يف  جــاء 
دراســة  العربيــة-  العســكرية  اإللكرتونيــة  املواقــع  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
تحليلية مقارنة"، منحتها عامدة البحث العلمي والدراســات العليا يف الجامعة 

اإلسامية بغزة درجة املاجستر يف قسم الصحافة واإلعام بعد مناقشتها.
املواقــع  إىل  تطرقــت  إذ  فلســطني؛  يف  نوعهــا  مــن  األوىل  عبيــد  رســالة  وتعــد 
الفلســطينية  األرايض  يف  يجــري  مــا  وتغطيتهــا  العربيــة  العســكرية  اإللكرتونيــة 

املحتلة من مقاومة لاحتال اإلرسائيي والتصدي لجرامئه.
الفلســطينية يف  التعــرف عــى طبيعــة صــورة املقاومــة  الدراســة إىل  وهدفــت 
وموضوعاتهــا  قضاياهــا  إىل  التعــرف  خــال  مــن  العربيــة  العســكرية  املواقــع 
وســامتها وصفاتهــا، واألدوار املنســوبة إليهــا، إذ كشــفت نتائــج الدراســة أن أبــرز 
 )%  29.7( مقابــل   )%  52.4( نســبة  عــى  حــازت  الشــعبية  املقاومــة  قضايــا 

للمقاومة املسلحة والشعبية، ونسبة )17.8 %( للمقاومة للمسلحة.
وأكدت نتائج الدراسة رضورة تبني املواقع اإللكرتونية العسكرية العربية لاتجاه 
االحتــال،  ضــد  املرشوعــة  للمقاومــة  والداعــم  الفلســطينية،  للقضيــة  املؤيــد 
بحيــث ال تؤثــر أيديولوجيتهــا السياســية والفكريــة عــى خطابهــا الصحفــي نحــو 

املقاومة الفلسطينية.

األسري "الكرد".. أصابه االحتالل بالشلل وإدارة سجونه تهمله طبيًّا
القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:

تبــدي عائلــة الكــرد يف القــدس املحتلــة 
قلًقــا كبــًرا عــى نجلهــا األســر املقعــد 
ــا خطــًرا  أميــن الــذي يعــاين وضًعــا صحيًّ

يف سجون االحتال اإلرسائيي.
والشاب الكرد )26 عاًما( مصاب بشلل 
ســبتمرب/   19 اعتقالــه يف  منــذ  نصفــي 
قــوات  اعتقلتــه  وقــد   ،2016 أيلــول 
إصابتــه  بعــد  دًمــا  ينــزف  وهــو  االحتــال 
أحــد  الســاهرة؛  بــاب  قــرب  بالرصــاص 

أبواب القدس القدمية.
وتستنكر عائلة الكرد بشدة تعامل إدارة 
املصــاب  ابنهــا  مــع  االحتــال  ســجون 
بشلل نصفي ويعاين من أمراض خطرة.

"مستشــفى  يســمى  فيــام  الكــرد  ويقبــع 
مــن  عــدًدا  يضــم  الــذي  الرملــة"  ســجن 
بأمــراض  املصابــني  املــرىض  األرسى 
حيــاة  أصبحــت  وقــد  وخطــرة،  مزمنــة 
بفعــل  بالخطــر  مهــددة  منهــم  العديــد 

سياسة اإلهامل الطبي.
ويقــول عــامر الكــرد: إن الحالــة الصحيــة 
لشــقيقه أميــن تتطلــب االهتــامم بشــكل 
جــدي، وإن مل يكــن مــن إدارة الســجن، 
فيجــب عــى الجهــات املعنيــة بالدفــاع 
العاجــل  التدخــل  اإلنســان  حقــوق  عــن 
والقيــام مبســؤولياتها تجــاه أســر يعــاين 

املوت.
وأضاف عامر أن أمين مقعد منذ إصابته 
تســببت  التــي  االحتــال  برصاصــات 

وأنــه  النصفــي،  الشــلل  مــن  مبعاناتــه 
مســتمرين  واهتــامم  رعايــة  إىل  بحاجــة 
كــام يحــدث  ليــس  األطبــاء  مــن  ومراقبــة 
معه يف سجن الرملة من إهامل متعمد 

متارسه إدارة السجون.
إىل  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  وأدت 
استشــهاد عــدد كبــر من األرسى إما يف 
ســجون االحتــال أو بعــد اإلفــراج عنهــم 

بأشهر قليلة.
وارتفع عدد شــهداء الحركة األســرة إىل 

ويؤكــد نشــطاء مختصــون يف الدفاع عن 
قضيــة األرسى أن حالــة الصمــت الدويل 
األرسى  بحــق  االحتــال  جرائــم  تجــاه 
اإلهــامل  سياســة  مواصلــة  إىل  دفعتــه 
والحرمــان الطبــي وغرها من االنتهاكات 
بحــق األرسى، التــي تشــمل التفتيشــات 
الليليــة والقمــع ومنع "الكنتينا" والفورة، 

والعزل االنفرادي.
األرسى  أهــايل  لجنــة  رئيــس  واســتنكر 
يف القــدس املحتلــة أمجــد أبــو عصــب 

فــرج  باستشــهاد األســرة ســعدية   230

الله يف الثاين من يوليو/متوز املايض.
مصــر  يصبــح  أن  مــن  عــامر  ويتخــوف 
بســبب  قضــوا  الــذي  كمصــر  شــقيقه 

ا يف سجون االحتال. إهاملهم طبيًّ
أميــن  فــإن  األســر،  شــقيق  وبحســب 
جنــود  أطلقهــا  رصاصــة  بـــ12  أصيــب 
االحتــال عليــه عنــد باب الســاهرة، وهو 
ورعايــة  جراحيــة  عمليــات  إىل  بحاجــة 

لحالته الصحية ومراقبة من األطباء.

مواصلة إدارة ســجون االحتال مامرســة 
الفتــا  األرسى،  بحــق  الطبــي  اإلهــامل 
إىل أنهــا تســتغل مرضهــم للتنكيــل بهــم 
وبأبناء الشعب الفلسطيني بجعل حالة 

األرسى عربة لغرهم.
وأوضــح أبــو عصــب لـ"فلســطني" أن مــن 
يــرشف عــى تقديــم العــاج لألرسى يف 
ســجون االحتال هــم ضباط إرسائيليون 
العلميــة  عنرصيــون يســّخرون معرفتهــم 
مــا  وهــذا  األرسى،  عذابــات  زيــادة  يف 

يتعرض له الكرد.
املقدســيني  األرسى  عــدد  بــأن  وأفــاد 
يزيــد  االحتــال  ســجون  يف  القابعــني 
يقضــون   52 منهــم  أســر،   500 عــى 
 55 ونحــو  املؤبــد،  بالســجن  أحكاًمــا 
"مجــدو"  ســجني  عــى  موزعــني  طفــًا 
أســرة   13 إىل  إضافــة  و"الدامــون" 

مقدسية، ومعتقلني إداريني آخرين.
يزيــد  رســمية،  إحصائيــات  وبحســب 
عــدد األرسى يف ســجون االحتــال عــى 
ســجًنا   24 عــى  موزعــني  أســر   4600

تنتــرش  والتحقيــق  للتوقيــف  ومركــًزا 
والداخــل  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف 

املحتل.
ومن بني األرسى، وفق اإلحصاءات، 30 
أســرة و180 قــارًصا ونحــو 650 معتقًا 
منهــم  املــرىض  األرسى  ومئــات  ــا،  إداريًّ
بــاألورام والرسطــان  أســًرا مصابــون   23

بدرجات متفاوتة.

األسير أيمن الكرد

رام الله/ فلسطني:
أحمــد  الشــقيقان  األســران  يخــوض 
حسني داود موىس )44 عاًما( وعّدال 
حســني داود مــوىس )34 عاًمــا( وهــام 
مــن بلــدة الخــر مبحافظة بيــت لحم، 
لليــوم  اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام 
رفًضــا  التــوايل،  عــى  عــرش  الثالــث 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  لقــرار 

تحويلهام لاعتقال اإلداري.
وأفاد األسر عّدال موىس، يف رسالة 
القــدس"،  "مهجــة  مؤسســة  وصلــت 
أحمــد  وشــقيقه  هــو  قــرر  بأنــه  أمــس، 
خــوض  آب  أغســطس/   8 بتاريــخ 
واملــاء  الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب 
االحتــال  ســلطات  لقــرار  رفضــا 
تحويلهــام لاعتقــال اإلداري بــدون أن 

توجه لهام أي اتهام.
أمــرا  االحتــال  ســلطات  وأصــدرت 
إدارًيــا ملــدة ثاثــة أشــهر بحــق "عّدال" 

وأربعة أشهر بحق شقيقه أحمد.
خــال  أحمــد  شــقيقه  أن  إىل  وأشــار 
االعتقــال  أمــر  تثبيــت  جلســة محكمــة 
اإلداري بحقهام يف 15 الشهر الجاري 
َفَقــَد شــقيقه وعَيــه ووقــع عــى األرض 
وتــم نقلــه بواســطة ســيارة إســعاف إىل 

املستشــفى، وهــو ال يعلــم بالتحديــد 
حالًيــا،  موجــود  مستشــفى  أي  يف 
وينتابــه القلــق الشــديد عليــه، خاصــًة 
وأن شــقيقه أجريــت لــه ثــاث عمليات 

قلب مفتوح من قبل.
يف  حالًيــا  يتواجــد  أنــه  عــّدال  وذكــر 
ســجن "عوفــر" وال يوجــد لديــه أي نــوع 
من الفراش واألغطية وال حتى وسادة.

الحركــة  يســتطيع  ال  أنــه  إىل  وأشــار 
بســبب  جّيــًدا،  قدميــه  عــى  والســر 
تلقيه رضبة عى قدمه اليرسى عندما 
اعتقلتــه قــوات االحتــال التــي انهالت 
عليــه بالــرب، ويف اليــوم الثامــن مــن 
عــى  وســقط  بدوخــة  شــعر  اعتقالــه 
قدمه املصابة، وهو يشعر بدوران يف 
الــرأس، ويعــاين مــن ضعــف يف الرؤية 

وآالم يف الكلية وآالم يف املفاصل.
يتلقــى  أنــه  إىل  عــّدال  األســر  ولفــت 
معاملة سيئة من إدارة السجن، حيث 
يقومــون بالــرصاخ أثنــاء ســاعات النــوم 
الســجانني  ويقــوم  كــام  جــًدا،  القليلــة 
بعمــل حفــات مــن شــواء الطعــام أمــام 
ويضعــون  فيهــا،  ميكــث  التــي  الغرفــة 
مروحــة عــى نافــذة الباب لتدفع روائح 

الشواء إىل داخل الغرفة.

رام الله/ فلسطني:
تجميــد  قــرار  أمــس  الفلســطيني  األســر  نــادي  أكــد 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي االعتقــال اإلداري بحــق 

األسر املرب عن الطعام خليل عواودة.
العســكري  القائــد  أن  لــه  بيــان  يف  النــادي  وأوضــح 
لاحتــال قــرر تجميــد االعتقــال اإلداري بحــق األســر 
عــواودة املــرب عــن الطعــام منــذ قرابــة ســتة أشــهر 
"بنــاًء عــى معطيــات وتقاريــر طبيــة مــن املستشــفى 

تشر إىل خطورة عى حياته".
وجــاء يف القــرار أنــه "إذا تحســن وضع عواودة الصحي 
وقرر الخروج من املستشــفى، ســُيعاد تفعيل اعتقاله 

اإلداري فوًرا" وفق البيان.

وبــني النــادي أن القــرار جــاء اســتباًقا لجلســة محكمــة 
االحتــال العليــا املقررة غًدا، بعدما قدمت محاميته 
أمــس التامًســا للمحكمــة، مؤكــًدا أن قــرار التجميــد ال 
يعنــي إنهــاء اعتقــال عواودة اإلداري، لكنه يعني إخاء 
مسؤولية إدارة سجون االحتال ومخابراته "الشاباك" 
عــن مصــره وحياتــه، وتحويله إىل معتقل غر رســمي 

يف املستشفى.
وأشار إىل أن القرار يعني "بقاء عواودة تحت حراسة 
أمن املستشفى بداًل من حراسة السجانني، يف حني 
اســتمرار عــدم قــدرة عائلتــه عــى نقلــه إىل أي مــكان"، 
و"مــي أجهــزة االحتــال مبســتوياتها املختلفــة يف 

قرار إعدامه".

وعــد قــرار التجميــد من إحدى األدوات التي اخرتعتها 
محكمــة االحتــال العليــا، وســاهمت بهــا يف ترســيخ 

سياسة االعتقال اإلداري.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف بيــان لهــا 
إن قــرار تجميــد االعتقــال اإلداري بحــق األســر عواودة 
ا  "هراء ومثر للسخرية، وعلينا أاّل نلتفت إليه إعاميًّ
ــا"، مؤكــدة أن املطلــوب مزيــد مــن الضغــط  وجامهريًّ
عــى االحتــال، وتفعيل كل وســائل وأســاليب الدعم 

واملساندة إلرضاب األسر البطويل.
بدورها، أكدت أحام حداد، محامية األسر عواودة، 
عــن  إرضابــه  يعلــق  لــن  أنــه  صحفيــة،  ترصيحــات  يف 
تجميــد  وليــس  عنــه،  باإلفــراج  يطالــب  "ألنــه  الطعــام 

اعتقاله".
يذكــر أن األســر عــواودة أرضب ملــدة 111 يوًمــا ثــم 
علــق إرضابــه اســتناًدا إىل وعــود باإلفــراج عنــه، وتبــني 
الحًقــا أن وعــود االحتــال مامطلــة لــه، فعــاد ليســتأنف 
اإلرضاب يف 2 يوليــو/ متــوز املــايض، بعدمــا أصــدر 
االحتــال بحقــه أمــر اعتقــال إداري جديــًدا ملدة أربعة 

أشهر.
قــوات  وكانــت  طفــات،  ألربــع  أب  عــواودة  واألســر 
االحتــال قــد اعتقلتــه يف 27 ديســمرب/ كانــون األول 
لــه  توجيــه  دون  اإلداري  لاعتقــال  وحولتــه   ،2021

أي اتهــام، عــدا عــن أنــه اعتقــل عــدة مــرات ســابًقا يف 
سجون االحتال.

أسريان شقيقان يواصالن
 اإلرضاب عن الطعام رفًضا 

العتقالهما إداريًّا

نادي األسير: القرار جاء إلخالء مسؤوليته عن حياته
االحتالل يجمد االعتقال اإلداري بحق األسري عواودة

اللواء أبو وطفة يتفقد
رشطة المحافظة الوسطى

احرتاق سيارات لمستوطنني 
يف حيفا للمرة الثانية يف أسبوع

الوسطى/ فلسطني:
تفقــد املديــر العــام لقوى األمن الداخي اللواء محمود 

أبو وطفة، أمس، رشطة املحافظة الوسطى.
الوســطى  محافظــة  رشطــة  مديــر  اســتقباله  يف  وكان 

العميد نارص أبو نارص وقيادة رشطة املحافظة.
ورحب العميد أبو نارص بزيارة اللواء أبو وطفة، مشدًدا 
عــى أهميــة تلــك الزيــارات يف إطــاع قيــادة الــوزارة مــن 

كثب عى طبيعة مهام األجهزة واإلدارات وعملها.
رشطــة  بهــا  قامــت  التــي  اإلنجــازات  أهــم  واســتعرض 
املحافظة الوسطى يف املدة املاضية، وخصوصًا فرتة 

العدوان االرسائيي األخر عى القطاع.

وأثنــى اللــواء أبــو وطفــة يف كلمــة لــه مــع مديــري املراكــز 
واإلدارات عــى الجهــود التــي تقــوم بهــا رشطــة محافظــة 
الداخليــة  لــوزارة  املرشفــة  الصــورة  إبــراز  يف  الوســطى 
املبذولــة يف حاميــة  وعــى جهودهــم  الوطنــي  واألمــن 

املواطن وتقديم الخدمة املميزة له.
وشــدد عــى أهميــة تقديــم التســهيات والتعامــل بــروح 
القانــون مــع املواطنــني، تقديًرا لهــم عى صمودهم يف 

وجه الحصار والعدوان االرسائيي.
وويف ختــام الزيــارة، قــدم اللــواء أبــو وطفــة درًعــا تكرمًيــا 
رشطــة  لجهــود  منــه  تقديــًرا  املحافظــة  رشطــة  ملديــر 

املحافظة.

النارصة/ فلسطني:
خصوصيــة  ســيارات  عــدة  يف  أمــس،  فجــر  حريــق،  اندلــع 
ملســتوطنني يهــود يف مدينــة حيفــا شــامل فلســطني املحتلــة 

عام 48، وذلك للمرة الثانية أسبوع.
اإلطفــاء  طواقــم  بــأن   )0404( العــربي  األخبــار  موقــع  وأفــاد 
مــن  عــدد  يف  شــب  حريــق  إخــامد  عــى  عملــت  واإلنقــاذ 

السيارات بـ"شارع اللنبي" يف حيفا.

وأشار إىل أن الحريق انترش وطال كوابل كهرباء يف املنطقة، 
دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات، الفتــًا إىل أن التحقيــق جــاٍر 

ملعرفة أسباب اندالع هذا الحريق.
ســيارات  ثــاث  يف  الثاثــاء  فجــر  شــب  مامثــل  حريــق  وكان 
ســكني،  مبنــى  مــن  بالقــرب  حيفــا  يف  "زميانهــوف"  بشــارع 
وأصيبــت بــأرضار بالغــة. وقالــت رشطــة االحتــال إنهــا فتحــت 
تحقيقا يف الحادث، مشرة إىل أنها "تشتبه يف أنه متعمد".

غزة/ فلسطني:
أفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود يف وزارة الداخلية بتنقل 

6946 مسافًرا، األسبوع املايض، عرب معرب رفح الربي.

أمــس،  األســبوعية،  إحصائيتهــا  يف  العامــة،  الهيئــة  وســجلت 
مغادرة 3811 مسافًرا عرب معرب رفح.

وذكــرت أن العمــل عــرب املعــرب شــهد وصــول 3135 عائــًدا، الفتــة 
إىل أن السلطات املرصية أرجعت 195 مسافًرا.

ل 6946  تنقُّ
مسافرًا عرب 

معرب رفح
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أغســطس/آب   21 يــوم  يف  قــام  الجنســية  أســرايل  روهــان  مايــكل  دينيــس 
يف  النــار  وأشــعل  الغوامنــة،  بــاب  مــن  األقــى  املســجد  باقتحــام   ،1969
الهويــة  طمــس  حلقــات  ليســتكمل  األقــى.  باملســجد  القبــي  املصــى 

الحضارية اإلسالمية ملدينة القدس.
دوافــع روهــان املتطرفــة مســتمدة مــن حجــم التحريــض لبعض الكنائــس ومنها 
كنيســة الرب العاملية، إذ زعم روهان أنه مبعوث من الله لدفع الصهاينة إىل 
بنــاء الهيــكل مــكان املســجد األقــى وذلــك لتعجيــل الظهــور الثــاين للمســيح 
املخلــص، وحســب معتقداتــه التــي قرأهــا مــن مقــال ألحــد مؤســي كنيســة 
الرب العاملية هريبريت آرمسرونغ، وجاء يف املقال: "سُيبنى هيكل يهودي 
يف مدينة القدس، وســُتذبح القرابني يف هذا الهيكل مرّة أخرى خالل األربع 

سنوات ونصف القادمة".
نجــح روهــان يف وضــع مــادة شــديدة االشــتعال يف الجنــاح الرشقــي للمصــى 
الواقــع يف الجهــة الجنوبيــة مــن املســجد األقــى، وأتــت النــريان عــى منــر 
الديــن وعــى واجهــات املســجد األقــى وســقفه وســجاده وزخارفــه  صــالح 
النــادرة وكل محتوياتــه مــن املصاحــف واألثــاث، وتــرر البناء بشــكل كبري، ما 

أيضــا  ذلــك  وينســحب  العــامل،  أمــام  وشــيطنتها  ومحارصتهــا  املقاومــة 
عــى مواقــف دول العــامل التــي ال تــردد يف محــارصة ومعاقبــة املقاومــة 
يف فلســطني، وال تجــد أي احتجــاج أو اعــراض مــن الســلطة الفلســطينية 
لذلــك  العــامل،  أمــام  الفلســطينيني  كل  ميثــل  الــذي  الســيايس  العنــوان 
فــإن توفــر نظــام ســيايس وطنــي يتبنــى مــرشوع املقاومــة هــو كفيــل بتغيــري 
الوضــع القائــم وتعزيــز دور املقاومــة ورفــع كثري من القيود عن أنشــطتها بل 

وتحشيد أكر دعم سيايس لها.
لكــن تشــكيل هــذا النظــام الســيايس الوطنــي الــذي ميثــل املقاومــة ويؤمــن 
مبرشوعها لن يأيت إال عر "انتخابات عامة" تتم يف األرايض الفلسطينية 
ــا  وطنيًّ الصالحيــة  منتهــي  أو  الفاســد"  الســيايس  "النظــام  القتــالع  تــؤدي 
ويــؤدي  التحــول املطلــوب  ا جديــًدا يصنــع  نظاًمــا سياســيًّ وتفــرز  ــا  وقانونيًّ
ــا  وطنيًّ تحــرًكا  يتطلــب  وهــذا  الفلســطينية،  الســاحة  يف  جــذري  لتغيــري 
ــا مؤثــًرا وفعــااًل لفــرض قــرار االنتخابــات وكــر حالــة االســتحواذ التــي  حقيقيًّ
ميارســها رئيس الســلطة وفريقه، وعى قوى شــعبنا بحث خياراتهم وعدم 
انتظار وقوع الكارثة، وأعني بذلك تنصيب )كرزاي جديد( من قبل القوى 
اإلقليميــة والدوليــة بدعــم مــن االحتــالل؛ ألنهــم أصحــاب املصلحة يف بقاء 
الوضــع القائــم، وال يريــدون أي تغيــري يف بنيــة وبرنامــج النظــام الســيايس 
الفلســطيني، وأظــن أن الكــرزاي يجــري مترينــه خلــف الســتار ألداء الــدور 
الرئايس بعد أن أصبح عباس منتهي الصالحية وخارت قواه وال يقوى عى 

إدارة شؤون الحكم كام السابق.
هنــاك  فــإن  الفلســطيني  والســيايس  العســكري  اإلعــداد  مــع  وبالتزامــن 
اســتحقاقات أخــرى يجــب أن تكــون حــارضة وال أظــن أن املقاومــة غافلــة 
بنــاء التحالفــات العســكرية مــع عــدد مــن الجبهــات الخارجيــة  عنهــا وهــي 
التــي ميكنهــا املشــاركة يف معركــة كــرى لتحريــر فلســطني، لذلــك كانــت 
هناك جهود كبرية يف هذا السياق وال تزال تتعاظم من أجل هذا الهدف 

صعيــد نــرة املســجد األقــى أوىل القبلتــني وثالــث الحرمــني الرشيفــني 
ومرى الرسول محمد صى الله عليه وسلم.

وشــهدت جرميــة إحــراق املســجد األقــى حالــة مــن الغضــب الفلســطيني 
والعــريب اإلســالمي ولكــن يف مقابــل تلــك الحالــة بــرز فيهــا التواطــؤ والتخــاذل 
والتطبيــع العــريب الصهيــوين والتأييــد األمريــي للجرميــة، والتــي مل يتوقــف 
االحتالل عندها، وحتى يومنا هذا ُيواصل اعتداءاته وعدوانه عى الشعب 
الفلسطيني سواء يف مدينة القدس أو الضفة الغربية املحتلة أو قطاع غزة.

ُيواصــل مسلســل جرامئــه  بــأّن االحتــالل الصهيــوين  بــات مــن املعلــوم  وقــد 
وانتهاكاته يف القدس واألقى ويف أنحاء عدة من الضفة الغربية املحتلة، 
محمــود  الســلطة  برئيــس  امُلتمثلــة  الفلســطينية  القيــادة  عجــز  مــع  الســيام 
عبــاس عــن حاميــة امُلقدســات اإلســالمية أو الدفــاع عنهــا، وهــذا مــام ُيدلــل 
عــى ارتفــاع مســتوى ضعفهــا الســيايس الــذي يتزايــد مــع اســتمرار االحتــالل 
الصهيوين بارتكاب الجرائم املمنهجة بحقِّ مدينة القدس واملسجد األقى 
حيــث االنتهــاكات الصهيونيــة املتواصلــة واالعتقاالت اليومية وهدم املنازل 
املقدسية والتهديد من جامعات استيطانية متطرفة والتهويد بتغيري معامل 

املدينة املقدسة واملشاريع االستيطانية.
وما ُيقابل املشاريع االستيطانية  اقتحامات من اليمني الصهيوين امُلتطرف 
ســواء أكانــت الجامعــات التــي تؤيــد وتدعــم رئيس الوزراء الصهيوين األســبق 
بنيامــني نتنياهــو أو مــن كانــت يف عهــد نفتــايل بينيــت أو حتــى كافــة قطعــان 
األقــى  للمســجد  وتدنيســهم  الكنيســت  وأعضــاء  الصهاينــة  املســتوطنني 
عــى مــرأى ومســمع الســلطة الفلســطينية التــي مل ُتحــرك ســاكًنا تجــاه نــرة 

وذراعهــا  حــامس  "حركــة  مقدمتهــا  ويف  الفلســطينية  املقاومــة  تضــع 
)تحريــر  وهــو  مركزيــا  هدفــا  عينيهــا  نصــب  القســام"  كتائــب  العســكري 
فلسطني( من االحتالل اإلرسائيي ويف سبيل ذلك تبذل جهودا استثنائية 
ملراكمة القوة التي متكنها من خوض معركة فاصلة مع العدو، مع إميانها 
العميــق أن تحقيــق هــذا الهــدف لــه متطلبــات عــدة ومــن أبرزهــا النواحــي 
امليدانيــة مبعنــى؛ )مراكمــة القــوة الالزمــة( وانتقــال هــذه القــوى والفصائل 
لتنخرط يف تشكيل وطني تحت مظلة "جيش التحرير الفلسطيني" أو أي 
عنوان مشــابه بحيث يكون عنواًنا لكل الفلســطينيني ليتمكن الجميع ويف 
كافــة الســاحات مــن االلتحــاق وتقديــم الدور املطلوب منه يف ســياق هذه 
املعركــة الكــرى، وهــذا بــدوره يتطلــب اآلن العمــل عــى الحفــاظ عــى كل 
املكتســبات التــي وصلــت إليهــا املقاومــة ويف مقدمتهــا "غرفــة العمليــات 
هــذا  تجــاوز  أن  إذ  الجيــش  لهــذا  األوىل  النــواة  تشــكل  والتــي  املشــركة" 
املكتســب أو مخالفته له آثار ســلبية عى حالة النضال الفلســطيني وتعد 
تراجعا عن مسار بذلت فيه جهود مضنية لريى النور، بل املطلوب تعظيم 
هذا التشكيل وهذا العنوان والعمل عى تطويره والتكاتف للحفاظ عليه 
وحاميته ألنه يشكل سور حامي لشعبنا ومقاومتنا الباسلة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى تدرك الحركة ومعها قوى املقاومة بأن اإلعداد العسكري 
يجب أن يسري بخطى متوازية مع )اإلعداد السيايس( وهذا بدوره يفرض  
إنشــاء نظــام ســيايس وطنــي بامتيــاز يكــون مــن أبــرز أولوياتــه دعــم مــرشوع 
املقاومــة وإســناده بــكل الدعــم الــالزم وحشــد املواقــف لصالحــه )إقليميــا 
ودوليــا( عــى اعتبــار أن مقاومــة االحتــالل هــي مقاومــة مرشوعــة والســعي 
لتحريــر فلســطني هــو حــق لشــعبنا الفلســطيني؛ ألن النظــام الحــايل والــذي 
متثلــه الســلطة الفلســطينية يتبنــى مــرشوع التســوية وال يؤمــن باملقاومــة، 
ويــرى فيهــا خطــر عــى وجــوده وهــذا التوجــه خطــري وكاريث ألنــه يســري يف 
الوجهــة املعاكســة لنضــال شــعبنا ويعطــي مــررات لالحتــالل الســتهداف 

ُيصادف يوم غٍد األحد املوافق 8 /21 الذكرى 53 لجرمية إحراق املسجد 
األقــى عــام 1969 عــى يــد اإلرهــايب املتطــرف مــن أصــل أســرايل ُيدعــى 
بــاب  عــر  القــدس  القدميــة يف  البلــدة  الــذي دخــل  مايــكل روهــان  دينيــس 
األســباط وواصــل مســريه نحــو بــاب الغوامنــة، وبعدهــا دخــل األقــى وأقــدم 
عى إشعال النريان باملصى الِقبي باملسجد األقى من خالل استخدام 
مادة البنزين والكريوســني التي ســكبها عى وشــاح كان معه، ومن ثم أشــعل 
بــه النــار، والتــي امتــدت حتــى التهمــت محــراب ومنــر صــالح الديــن األيــويب 
والفسيفســاء و الزخــارف التاريخيــة، وُيذكــر بــأّن الحريــق اســتمر باالشــتعال 
ألكــر مــن 21 ســاعة حــاول أهــايل مدينــة القــدس إطفــاء الحريــق باســتخدام 
أدوات بدائيــة بســيطة، لكــن يف حينهــا قطعــت ســلطات االحتــالل املــاء عــن 
املســجد األقــى ومحيطــه ومنعــت ســيارات اإلطفــاء مــن الوصــول إلخــامد 

النريان املشتعلة.
الصهيــوين غولــدا  الحادثــة توّقعــت رئيســة وزراء االحتــالل  إثــر هــذه  وعــى 
مائــري يف ذلــك الوقــت ســحق إرسائيــل واحراقهــا، وهنــاك مقولة تــم تداولها 
بعــد وقــوع الجرميــة حــني قالــت: "عندمــا حــرق األقــى مل أنــم تلــك الليلــة، 
أّن  أدركــت  الصبــاح  حــّل  عندمــا  لكــن  )إرسائيــل( ستســحق،  بــأّن  واعتقــدت 
العــرب يف ســبات عميــق" ولعــّل قولهــا قــد توافــق بالفعــل مــع العجــز العــريب 
والصمــت الــدويل إزاء الجرميــة منــذ وقوعهــا و حتــى يومنــا هــذا وما نتج عنها 
مــن تداعيــات أبرزهــا الشــجب واالســتنكار واإلدانــات والبيانــات التــي مل تغــري 
مــن الواقــع يشء، وعــى الرغــم مــن إنشــاء منظمــة مؤمتــر العــامل اإلســالمي 
م يشء يستحق أن ُيذكر عى  التي تضم دول عربية وإسالمية، لكّنها مل ُتقدِّ

تطلب سنوات لرميمه وإعادة زخارفه كام كانت.
تجــاه  ســلوكها  يف  مبــارشة  اإلرسائيــي  االحتــالل  حكومــة  ضلــوع  يؤكــد  مــا 
الحريــق، قامــت بقطــع امليــاه عــن املصــى القبــي، واعتقلــت كل مــن ســاهم 
يف إطفاء الحريق، وأخرت وصول سيارات اإلطفاء، وادعت أن مشعل النريان 
هــو أســرايل وأنهــا قامــت باعتقالــه، وبعــد مــدة قليلــة ادعــت أنــه معتــوه وتــم 

اإلفراج عنه من السجن.
أثار حريق املسجد األقى موجة من االحتجاجات وبيانات الشجب واإلدانة 
مــن العــامل العــريب واإلســالمي، وأصــدر مجلــس األمــن قــراره )رقم 271( لســنة 
1969م أدان فيه )إرسائيل( ودعاها إىل إلغاء جميع التدابري التي من شــأنها 

تغيري وضع القدس.
علقــت رئيســة وزراء االحتــالل يف حينــه غولــدا مائــري عــى املوقــف العــريب 
أَنــم تلــك الليلــة، واعتقــدت أن )إرسائيــل(  ُحــرق األقــى مل  قائلــة: "عندمــا 

سُتسحق، لكن عندما حلَّ الصباح أدركت أن العرب يف سبات عميق".
ما سبق هو حدث تاريخي مىض عليه ثالثة وخمسون عاًما، ويبقى السؤال ما 
هو الثابت واملتغري يف اإلسراتيجية اإلرسائيلية تجاه املسجد األقى...؟

الثابــت هــو هــدم املســجد األقــى وإقامــة الهيــكل، واملتغــري هــو كيــف...؟ 
ومتى...؟

إن مــا تقــوم بــه )إرسائيــل( يف املدينــة املقدســة عموًما ويف باحات املســجد 
ماضيــة  )إرسائيــل(  بــأن  للشــك  مجــااًل  يــدع  ال  يؤكــد مبــا  األقــى خصوًصــا، 
يف سلســلة خطــوات وإجــراءات مختلفــة منهــا التقســيم املــكاين والزمــاين، 
واالقتحامــات املتكــررة،  سياســة فــرض األمر الواقع، وبنــاء األنفاق والحفريات 
أســفل املســجد األقــى، وتضييــق الخنــاق عــى املقدســيني، ومنــع حريــة 
مســتوطنات  وبنــاء  واملســيحية،  اإلســالمية  املقدســة  األماكــن  يف  العبــادة 
جديــدة بهــدف حســم املعادلــة الدميوغرافيــة لصالــح اليهــود، كل مــا ســبق 
للوصــول إىل الهــدف اإلســراتيجي واملتمثــل يف تثبيــت القــدس كعاصمــة 
موحدة لـ)إرسائيل( ومن ثم اقتناص الفرصة املناسبة لتحقيق الحلم اليهودي 

يف بناء الهيكل املزعوم عى أنقاض املسجد األقى.
الخالصة: إن وحدة الشعب الفلسطيني، وقوة وحضور مقاومته هي الضامن 
األرض  لشــعوب  املحــرك  وهــي  القــدس،  يف  املخططــات  إلفشــال  الوحيــد 

لتعزيز االنتامء للقدس ومقدساتها.

املركــزي، وقــد كشــفت املقاومــة يف محطــات عــدة بأنهــا تنســق مــع محــور 
املقاومــة وتتلقــى الدعــم املــايل والعســكري منــذ ســنوات وتســعى لتطوير 
أهدافهــا  تحقيــق  مــن  متكنهــا  متقدمــة  ملســتويات  لتصــل  العالقــة  هــذه 
الكرى سواء كانت هذه األطراف منظامت أو دول؛ الن االسناد الخارجي 
للمقاومــة الفلســطينية ال يقــل أهميــة عن الدعــم والتأييد الداخي، بل هو 
رشيــان الحيــاة الــذي يجــب أن يبقــى ســليام معــاىف وال يتأثــر بــأي ظــروف، 
فمــن يريــد مواجهــة هــذا العــدو املجــرم يجــب أن يحشــد كل الطاقــات، 
وينتهــز كل فرصــة لتعزيــز قوتــه وحضــوره، ويســابق الزمــن لالســتفادة مــن 
مقدرات االمة، والتي ميكن أن تكون كفيلة بإلحاق أرضار بالغة بالعدو بل 
ســحقه ودفعه للرحيل بعد أن ظن بأن بقاءه يف هذه األرض أبديا ومســألة 

الزوال هي مجرد خرافة.
لكن ذلك ال يغيب عن االحتالل والذي يراقب عن كثب نشــاط املقاومة 
اإلســراتيجية(  )املخاطــر  هــذه  ملواجهــة  جاهــدا  ويعمــل  فلســطني،  يف 
ويسعى لتقويض أي خطوات من شأنها متكني املقاومة من كسب نقاط 
جديــدة، والتحــول ملراحــل متقدمــة تكــون قــادرة فيهــا عــى املبــادرة بحرب 
كرى تحشــد فيها الشــعب الفلســطيني بكل قواه يف مختلف الســاحات، 
ويشــارك فيهــا أحــرار وأبطــال االمــة يف مختلــف الجبهــات، لذلــك يتحــرك 

العدو املجرم يف عدة مسارات إلفشال هذا الهدف املركزي ومنها:
املقاومــة  مقــدرات  لقصــف  ذريعــة  أي  واســتغالل  االســتنزاف  أواًل: 
خطــوط  قطــع  ثانًيــا:  متعــددة،  لجــوالت  واســتدراجها  قادتهــا  واســتهداف 
رابًعــا:  الســيايس،  الحصــار  تشــديد  ثالًثــا:  والعســكري،  املــايل  اإلمــداد 
إفشــال إجــراء االنتخابــات الفلســطينية ومالحقــة أي قامئــة ميكــن أن متثــل 
املقاومة، خامًســا: اســتهداف مقدرات خاصة باملحور، سادًســا: التطبيع 
مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، ســابًعا: الشــيطنة والتحريــض وحشــد الــرأي 

العام ضد املقاومة وحلفائها عى مدار الساعة.

بتنفيــذ  واســتفراده  االحتــالل  تغــول  مــن  وحاميتهــا  اإلســالمية  املقدســات 
مخططاته الخبيثة لتغيري الواقع القائم يف القدس واملسجد األقى.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن االحتــالل الصهيــوين حــاول متريــر مشــاريعه الخبيثــة 
األقــى  للمســجد  واملــكاين  الزمــاين  كالتقســيم  التهويــد   ُمخطــط  ضمــن 
والتأســيس املعنوي ملا يســمى "املعبد" بأداء كامل الطقوس اليهودية يف 
األقــى، لكنــه فشــل أمــام اإلرادة املقدســية والهّبــة الشــعبية والجامهرييــة 
التــي انتفضــت للدفــاع عــن القــدس واألقــى ووقفــت يف وجــه املخططــات 
الصهيونيــة، و اســتطاع أهــل القــدس منــع االحتــالل مــن إنجــاح هّبــة البوابــات 
هيمنتــه  فــرض  خاللهــا  مــن  االحتــالل  ســعى  التــي   2017 يف  اإللكرونيــة 
عــى املرابطــني واملرابطــات يف املســجد األقــى، والذيــن أفشــلوا بذلــك 

املشاريع االستيطانية. 
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل دور املقاومــة الفلســطينية وعــى رأســها كتائــب 
القّســام يف التصــدي العتــداءات االحتــالل الصهيــوين واقتحامــه  مســتوطنيه 
األقــى يف 28 رمضــان ومتّثــل دفاعهــا عــن املســجد األقــى وأهــل القدس 
واالســتجابة  إســنادهم  خــالل  مــن  جــّراح  الشــيخ  كحــي  املقدســية  واألحيــاء 
لنداءاتهــم، وهــذا مــا اتضــح يف معركــة ســيف القــدس التــي أثبتــت املقاومــة 
اإلســالمية  امُلقدســات  حاميــة  عــى  األقــدر  أنهــا  خاللهــا  مــن  الفلســطينية 
ونرتهــا والدفــاع عنهــا، وليــس هــذا فحســب بــل فرضــت معادلــة جديدة يف 
إدارة الــراع مــع االحتــالل الصهيــوين وغــرّيت قواعــد االشــتباك معــه، وهــذا 
مــا ظهــر عــر وحــدة الســاحات التــي رســمتها املقاومــة الفلســطينية وخّطتهــا 

بحنكة وذكاء واقتدار.

53 عاًما عىل حريق المسجد األقىص

مراكمة القوة ومحاوالت االستزناف

ذكرى جريمة إحراق المسجد األقىص 
وخطـــر المشــاريــــع االستيطـانيـــة

د. حسام الدجين

آالء هاشم 

إن وحدة الشعب الفلسطيني، وقوة وحضور 
مقاومته هي الضامن الوحيد إلفشال 
المخططات في القدس، وهي المحرك 
لشعوب األرض لتعزيز االنتماء للقدس 
ومقدساتها.

ال بد من اإلشارة إلى دور المقاومة 
الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القّسام 
في التصدي العتداءات االحتالل الصهيوني 
واقتحامه  مستوطنيه األقصى في 28 
رمضان وتمّثل دفاعها عن المسجد األقصى 
وأهل القدس واألحياء المقدسية كحي 
الشيخ جّراح من خالل إسنادهم واالستجابة 
لنداءاتهم، وهذا ما اتضح في معركة سيف 
القدس التي أثبتت المقاومة الفلسطينية 
من خاللها أنها األقدر على حماية 
الُمقدسات اإلسالمية ونصرتها والدفاع 
عنها،

أحمد أبو زهري

بالتزامن مع اإلعداد العسكري والسياسي 
الفلسطيني فإن هناك استحقاقات أخرى 
يجب أن تكون حاضرة وال أظن أن المقاومة 
غافلة عنها وهي بناء التحالفات العسكرية 
مع عدد من الجبهات الخارجية التي يمكنها 
المشاركة في معركة كبرى لتحرير فلسطين، 
لذلك كانت هناك جهود كبيرة في هذا 
السياق وال تزال تتعاظم من أجل هذا 
الهدف المركزي، وقد كشفت المقاومة 
في محطات عدة بأنها تنسق مع محور 
المقاومة وتتلقى الدعم المالي والعسكري 
منذ سنوات وتسعى لتطوير هذه العالقة 
لتصل لمستويات متقدمة تمكنها من 
تحقيق أهدافها الكبرى
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مرص.. توقعات بقرب تعويم جديد للجنيه

ا استطالع »GECS«: انخفاض حاد يف الثقة االقتصادية عامليًّ

القاهرة/ األناضول:
مصــدر  )الجنيــه(  املرصيــة  العملــة  أصبحــت 
والنقديــة،  املاليــة  السياســة  لراســمي  إرهــاق 
وعامــل ضغــط عــى املواطنــن الذيــن بــدؤوا 
يواجهون مؤخًرا تغريات عى أسعار الرصف.

موازيــة  ســوق  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  وعــى 
قبــل  كانــت  كــا  مــرص،  املحليــة يف  للعملــة 
األجــواء  فــإن   ،2016 الثــاين  نوفمرب/ترشيــن 
اليــوم، شــبيهة باألســابيع التــي ســبقت إعــان 

البنك املركزي عن تحرير أسعار الرصف.
تحرك أسعار الصرف

تشــهد العملــة املرصيــة منــذ قرابــة 4 شــهور، 
تحركات عى أسعار الرصف، تزامًنا مع تقارير 
يبــاع  الجنيــه  بــأن  تفيــد  دوليــة  اســتثار  بنــوك 

بأعى من قيمته بنسبة 15 باملئة.
اليــوم، يبلــغ ســعر رصف الــدوالر األمريــي يف 
الســوق املرصيــة قرابــة 19.1 جنيهــا، مقارنــة 
مع 15.6 جنيها قبل نحو أربعة شهور، برتاجع 

17.8 باملئة.
بشــأن  أســباب  الســطح،  عــى  ترشــح  وبــدأت 
اســتقالة محافــظ البنــك املركــزي طــارق عامــر، 
األسبوع املايض، التي قالت أوساط مرصفية 
محليــة إن أحــد أســبابها، هــو مطالبــة صنــدوق 
بعــد  للجنيــه،  ثــاٍن  بتعويــم  الــدويل  النقــد 

التعويم األول يف نوفمرب 2016.
واليــوم، بــرزت مرونــة أكــرب يف الجنيــه كقضيــة 
الحصــول  إىل  الحكومــة  تتطلــع  حيــث  ملــرص 
عى قرض جديد من صندوق النقد الدويل.

األسبوع املايض.
التــي حــررت عملتهــا كليــا يف نوفمــرب  ومــرص 
2016، تعتمــد بشــكل كبــري عــى التدفقــات 
األجنبية القادمة من اســتثارات األجانب يف 
للنقــد  كمصــدر  عنهــا  الصــادرة  الديــن  أدوات 

األجنبي، أو ما تعرف باألموال الساخنة.
واألمــوال الســاخنة هــذه، ســميت كذلــك ألنها 
غري مســتقرة يف مكان واحد، بإمكان صاحبها 
نقلهــا مــن ســوق ألخــرى طبقــا للعوائــد األعــى 

عليها، يف أي وقت.
عوائد النقد األجنبي

وارتفعــت هــذه التخوفــات، مــع تراجــع عوائــد 
وأبرزهــا  ملــرص،  األخــرى  األجنبــي  النقــد 
عائــدات  وتراجــع  الســياحية  اإليــرادات 
مــن  كبــري  جــزء  تخــارج  واألهــم  الصــادرات، 

مؤخــًرا،  الجنيــه  مقابــل  الــدوالر  ارتفــاع  وألقــى 
جنيهــات  إىل  تحتــاج  إذ  البــاد،  عــى  بثقلــه 
أكرث للحصول عى الدوالر، واســترياد الســلع، 
ومشــتقاته  )النفــط  األساســية  املــواد  خاصــة 
التضخــم  أن  يعنــي  مــا  بأنواعهــا(،  والحبــوب 
سيبقى ضمن خانتن يف مرص لشهور مقبلة.

العقود اآلجلة
وبحســب بلومــربج إيكونوميكــس، فــإن الجنيــه 
املــرصي يحتــاج إىل الرتاجــع بنحــو 23 باملئــة 
وتقليــص  التكيــف  عــى  االقتصــاد  ملســاعدة 
ســعر  وصــول  أي  مــرص،  يف  التمويــل  فجــوة 

الرصف عند قرابة 23 جنيها للدوالر.
يف ســوق العقود اآلجلة غري القابلة للتســليم، 
كان ســعر الجنيــه يف العقــد ملــدة ثاثــة أشــهر 
حــوايل 21 لــكل دوالر واحــد يــوم الثاثــاء مــن 

تجــاوزت  4 شــهور  آخــر  الســاخنة يف  األمــوال 
20 مليار دوالر.

أمــام  مــرص  ســتكون  املتغــريات،  هــذه  وأمــام 
أزمــة تذبــذب يف وفــرة النقــد األجنبــي داخــل 
تراجــع  اســتمرار  حــال  يف  املحليــة،  األســواق 
مــن  الخصــوص  وجــه  عــى  الــدوالر  مداخيــل 
عائدات السياحة والصادرات، وتراجع جاذبية 

أدوات الدين املحلية.
فــإن  للجنيــة،  ثــان  تعويــم  تنفيــذ  فرضيــة  ومــع 
الخارجــي ســيتزايد، إضافــة إىل  الديــن  حجــم 
والتــي  باملوازنــة  الديــون  فوائــد  حجــم  ارتفــاع 
اإلنفــاق،  قيمــة  مــن  باملئــة   45 مــن  تقــرتب 

وصعوبة سداد الديون الخارجية.
بالســلب،  املرصيــن  ودائــع  ســتتأثر  كذلــك، 
وأصحــاب  املدخريــن  صغــار  وبخاصــة 
حــدث  كــا  املتوســطة،  والطبقــة  املعاشــات 
ثروتهــم  تراجعــت  حيــث   ،2016 تعويــم  يف 

بنسبة 50 باملئة.
الــدويل  النقــد  صنــدوق  إىل  مــرص  ولجــأت 
للحصــول عــى مســاعدة جديــدة يف مــارس/

عــى  حصولهــا  مــع  تزامنــا  املــايض،  آذار 
تعهدات بأكرث من 22 مليار دوالر من الودائع 
واالستثارات من السعودية واإلمارات وقطر.

ويف انعــكاس للضغــط املتزايــد عى الشــؤون 
املاليــة ملــرص، انخفــض صــايف االحتياطيــات 
مليــار   33.14 إىل  املركــزي  للبنــك  الدوليــة 
أدىن  وهــو  املــايض،  يوليو/متــوز  يف  دوالر 

مستوى منذ يونيو 2017.

صعود التضخم السنوي يف املغرب 7.7 باملئة 

»الزراعة« تتفقد معارص الزيتون 
للتحقق من مدى جهوزيتها

»التنمية« تنظم سلسلة زيارات 
رقابية ملؤسسات املجتمع املدين

منظمة دولية تطلق تحذيرًا.. 
مجاعة يف 2023

الرباط/ وكاالت:
 7.7 باملغــرب  الســنوي  التضخــم  معــدل  ارتفــع 

باملئة يف يوليو /متوز 2022.
)الهيئــة  للتخطيــط  الســامية  املندوبيــة  وقالــت 
أمــس،  بيــان،  يف  باإلحصــاء(  املكلفــة  الرســمية 
املــواد  أمثــان  يرجــع الرتفــاع  التضخــم  إن صعــود 
 5 الغذائيــة  غــري  واملــواد  12باملائــة  الغذائيــة 

باملائة يف يوليو املايض، عى أساس سنوي.

التضخــم  معــدل  ســجل  شــهري،  أســاس  وعــى 
الشــهر  خــال  باملئــة   0.9 مبقــدار  ارتفاعــا 

املايض، مقارنة بالشهر السابق عليه.
ونتــج االرتفــاع الشــهري، عــن تزايــد أســعار املــواد 
الغذائية 1.6 باملئة وأسعار املواد غري الغذائية 

0,5 باملئة.
توقعــه  املغــرب،  فــض  خَّ املــايض،  يوليــو  ويف 
 1.5 إىل  اإلجــايل  املحــي  الناتــج  منــو  لنســبة 

باملئــة خــال 2022، نــزوال مــن توقــع ســابق بـ3.2 
باملئة يف موازنة العام الحايل.

جــاء ذلــك خــال عــرض لوزيــرة االقتصــاد واملاليــة 
ناديــة فتــاح العلــوي أمــام لجنــة املالية يف مجلس 
النواب )الغرفة األوىل للربملان( بشأن "التوقعات 

الختامية لتنفيذ موازنة 2022".
نســبة منــو  توقــع  أن "خفــض  العلــوي  وأوضحــت 
الطلــب  تباطــؤ  يــأيت يف ظــل  االقتصــاد املحــي 

األجنبــي املوجــه إىل املغــرب، الســيا مــن قبــل 
منطقة اليورو".

وأضافت أن "االقتصاد املحي تأثر من تداعيات 
األزمة األوكرانية وضعف محصول الحبوب".

ومنــذ 24 فربايــر/ شــباط املــايض، تشــن روســيا 
أرض  مــا  أوكرانيــا،  جارتهــا  يف  عســكريا  هجومــا 
مســتوى  عــى  والوقــود  الغــذاء  بقطاعــي  بشــدة 

العامل.

االحتالل يزعم رفع حصة تصاريح 
عامل غزة إىل 15500

النارصة/ فلسطن:
زعمــت حكومــة االحتال اإلرسائيي أمس، 
قطــاع  مــن  القادمــن  العــال  حصــة  زيــادة 
غــزة بـــ1500 ترصيــح، لريفــع اإلجــايل إىل 

15500 ترصيح.

غزة/ فلسطن:
بــوزارة  للمعــارص  املركزيــة  اللجنــة  نظمــت 
الزراعــة جولــة تفقدية ملعارص الزيتون، وذلك 

للتحقق من مدى جهوزيتها للموسم القادم.
صاحــب  التــزام  رضورة  الجولــة  يف  وأكــدت 
املعــارص متطلبــات تحقيــق الســامة الصحيــة 

غزة/ فلسطن:
التنميــة  وزارة  يف  الجمعيــات  وحــدة  نظمــت 
االجتاعيــة ممثلــة برئيــس قســم الرقابــة عــى 
مــن  لعــدد  زيــارة  األعــرج  أحمــد  الجمعيــات 

نيويورك/ وكاالت:
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  حــذر 
عــام  يف  مجاعــة  حــدوث  مــن  أمــس،  غوترييــش، 

2023 بسبب حظر صادرات األسمدة.
وقــال غوترييــش، إنــه يجــب ضان اســتمرار تصدير 

الحبوب األوكرانية من دون قيود.
جــاء ذلــك عــى هامــش زيــارة األمــن العــام لألمــم 

املتحدة، ميناء أوديسا األوكراين جنوب الباد.
واطــأن املســؤول األممــي عــى صــادرات الحبــوب 
التي استؤنفت مؤخًرا مبوجب اتفاق توسطت فيه 

أن  بيــان  يف  االحتــال  حكومــة  عــت  وادَّ
تطبيق القرار سيكون ابتداًء من غد األحد.
ألغــراض  ســتكون  "التصاريــح  إن  وقالــت: 
العمــل والتجــارة املخصصــة للفلســطينين 

من سكان قطاع غزة".

واملهنية، والتحقق من إجراء عمليات الصيانة 
ملكونــات  والتطويريــة  والطارئــة  الدوريــة 

املعرصة.
ودعت اللجنة أصحاب املعارص إىل تصويب 
أوضاعهم القانونية بإمتام إجراءات الرتاخيص 

املطلوبة.

مؤسسات املجتمع املدين.
ويأيت ذلك للمشاركة يف لجان الفتح والتقييم 
للمناقصات والعطاءات واملشــاريع، والتحقق 

من سامة اإلجراءات املتبعة.

األمــم املتحــدة، بهــدف تخفيــف أزمــة غــذاء عامليــة 
متفاقمة.

يشار إىل أن أول سفينة حبوب كانت غادرت أوائل 
أغســطس/أب الجاري، من ميناء أوديســا األوكراين 
مبوجب اتفاق توسطت فيه األمم املتحدة لضان 

املرور اآلمن عرب البحر األسود.
أّدى الغــزو الــرويس ألوكرانيــا إىل تفاقــم التوتــر يف 
أســواق الغــذاء العامليــة، وقــررت أغلــب دول العامل 
تقييد صادرات املواد الغذائية والسلع األساسية، 

ومنها األسمدة.

رون من زعزعة االستقرار املايل وانسحاب املستثمرين   اقتصاديون يحذِّ
رام الله-غزة/ رامي رمانة: 

أطلق مراقبون اقتصاديون تحذيرهم، من تداعيات 
استقالة مسؤولن يف مجلس إدارة سوق فلسطن 
لألوراق املالية عى اســتقرار الســوق الذي يشــهد 
قــد  األســباب  أن  معتقديــن  ضعفــًا،  األســاس  يف 
عــى  الســوق  إدارة  مجلــس  بــن  رصاع  إىل  تعــزى 
املناصب، أو بســبب مســاعي شــخصيات متنفذة 
يف حكومة اشتية للهيمنة عى القرارات يف سوق 

فلسطن لتحقيق مآرب خاصة.
الرشكــة  هــي  املاليــة،  لــألوراق  فلســطن  وســوق 
املشــغلة لبورصــة فلســطن تأسســت عــام 1995 
 ،2010 يف  عامــة  مســاهمة  رشكــة  إىل  وتحولــت 
للتنميــة  فلســطن  لرشكــة  تعــود  أســهمها  ومعظــم 

واالستثار "باديكو".
ســوق  إدارة  مجلــس  يف  مســؤولن  ثاثــة  وأعلــن 
التنفيذيــة،  واإلدارة  املاليــة  لــألوراق  فلســطن 
بســبب  إنهــا  قيــل  مناصبهــم،  مــن  اســتقاالتهم 

خافات مع "باديكو".
اللــه  الحمــد  رامــي  اســتقالتهم  قدمــوا  الذيــن  ومــن 
يف  اللــه  رام  حكومــة  رئاســة  منصــب  شــغل  الــذي 
الفــرتة الواقعــة بــن 2019-2013، كذلــك املديــر 

ومــع ذلــك يــرى أن الــرصاع يبقــى حتــى وإن خــف مــا 
تحقيــق  ألجــل  تصــارع  متنفــذة  شــخصيات  بقيــت 

مآربها الخاصة.
فلســطن  ســوق  يف  اآلن  يحــدث  مــا  بــن  ويربــط 
لألوراق املالية، وما حدث ســابقًا يف ســلطة النقد 
حينــا أقــدم محافظهــا عــزام الشــوا يف الثالــث مــن 

املال.
متنفــذة  شــخصية   20 نحــو  إىل  عامــر  أبــو  وينبــه 
تحــاول  عبــاس،  محمــود  الســلطة  برئيــس  محاطــة 
لتحقيــق  الضغــط،  أوراق  مــن  قــدر  أكــرب  امتــاك 

مآرب اقتصادية وسياسية.
ويشري إىل أن سوق فلسطن لألوراق املالية، ُيعد 
سوقًا صغريًا نسبيًا إذا ما ُقورن بحجم أسواق املال 
ســوق  يف  التــداول  "فنســبة  والدوليــة،  اإلقليميــة 
لــألوراق املاليــة مليــون دوالر يوميــًا يف  فلســطن 

أحسن األحوال".
املاليــة،  لــألوراق  فلســطن  ســوق  أن  إىل  وينبــه 
شــهدت  التــي  الســابقة  الســنوات  عــن  قوتــه  فقــد 
يف ذلــك الوقــت دخــول رشكات إقليميــة ومتعــددة 

الجنسيات تعمل يف قطاعات مختلفة إليه.
وليــد  االقتصــادي  االختصــايص  يعــزو  جهتــه  مــن 
إىل  املتكــررة  االســتقاالت  يف  الســبب  الجــدي 
خافــات بــن أعضــاء مجلــس إدارة ســوق فلســطن 
لألوراق املالية، وهو ما ينسجم مع ترصيح الحمد 
اللــه الــذي قــال إن  ســبب االســتقالة، محاولــة إدارة 
باديكــو التدخــل يف فــرض أعضــاء تنفيذيــن عــى 
إدارة البورصــة، األمــر الــذي يخــل باســتقالية عمــل 

وعضــو  ياســن  حســن  فلســطن  لبورصــة  العــام 
مجلس إدارة سوق فلسطن لألوراق املالية رأفت 

الجاد. 
ويعتقــد االختصــايص االقتصــادي خالــد أبــو عامــر 
أنــه قــد يكــون خلــف تقديــم االســتقاالت املتكــررة 
تعــرض املذكــورة أســاؤهم آنفــًا لتصــادم وخــاف 
وتهديد من جانب شخصيات متنفذة يف السلطة 

الفلسطينية.
إن  أنــه  "فلســطن"  لصحيفــة  عامــر  أبــو  ويضيــف 
قــد ينســحب أصحــاب  اتســعت دائــرة الرصاعــات 
نشــهد  قــد  األمــر،  ُيتــدارك  مل  وإن  املــال،  رأس 
انهيار ســوق فلســطن لألوراق املالية، وهرب رأس 
املــال إىل أســواق مرصيــة أو أردنيــة أو إماراتيــة، مــا 
ل املودعن خسائر فادحة،  يرتتب عى ذلك تحمُّ

وتحدث حالة من الااستقرار النقدي.
يقــول  األســوأ،  الســيناريو  إىل  الوصــول  ولتفــادي 
أعــى  مــن  رسيــع  تدخــل  "مطلــوب  االختصــايص: 
الهــرم يف الســلطة، واملســؤولن عــن إدارة منصــب 
الخــاف  لحــل  املاليــة،  لــألوراق  فلســطن  ســوق 
لــدى  تزعزعــت  التــي  الثقــة  بــث  وإلعــادة  القائــم، 

املودعن واملستثمرين". 

ينايــر العــام املنــرصم عــى تقديم اســتقالته بصورة 
مفاجئــة بعــد أن صــدر مرســوم رئــايس بالتجديــد له 
لواليــة ثانيــة يف 20 نوفمــرب مــن عــام 2019  متتــد 
اقتصاديــون  مراقبــون  2023، وفرسهــا  عــام  حتــى 
وخــرباء يف املــال يف حينــه بــأن الســبب خافــات 
مــع شــخصيات متنفــذة يف الســلطة مــن أجــل إدارة 

مجلس إدارة السوق ومهنيته.
ســوق  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  الجــدي  ويوضــح 
يعــاين  األســاس  يف  املاليــة،  لــألوراق  فلســطن 
بــروز  وأن  األســهم،  يف  االســتثار  حركــة  ضعــف 
عملــه  عــى  يؤثــر  أن  املؤكــد  مــن  داخلــه  خافــات 
التعامــل،  عــن  العــزوف  نحــو  املســتثمرين  ويدفــع 
"فــا هــو متعــارف أن رأس املــال جبان، رسعان من 

يرتك إن شعر بوجود الخطر".
ويبــن أن حركــة تــداول األســهم يف ســوق فلســطن 
لألوراق املالية، تنحرص يف رشكات محدودة وهي 
تأخــذ نســبة )%60( مــن التــداول، يف حن أن بقية 
أســهمها  عــى  التــداول  نســبة  األخــرى  الــرشكات 
إليــه  تســعى  وهمــي"  "تــداول  إىل  مشــريًا   ،)5%(
يف  أســهم  لــرشاء  املســتثمرين  إلقنــاع  الــرشكات 

سوق فلسطن لألوراق املالية إلبقائه فعااًل.
ويذكــر الجــدي أن املســتثمر الفلســطيني أضحــى 
رسيعــة،  مكاســب  لــه  يحقــق  تــداول  عــن  يبحــث 
نحــو  يتجــه  لــذا  أقــل،  ربــح كبــرًيا، ومخاطــرة  وعائــد 
رشاء أســهم لــه يف بورصــات عامليــة وخصوًصــا يف 
قطــاع األوراق املاليــة، الذهــب، البرتول وغري ذلك 

من القطاعات األخرى.

عقب االستقاالت المتكررة من "سوق فلسطين لألوراق" 

في يوليو 

واشنطن/ وكاالت:
أظهر استطاع الظروف االقتصادية العاملية )GECS( الذي أجرته 
املحاســبن  ومعهــد  املعتمديــن  القانونيــن  املحاســبن  جمعيــة 
اإلداريــن، أن النمــو االقتصــادي الضعيــف يف جميــع أنحــاء العــامل 

سيستمر لبقية عام 2022.
وذكر التقرير أن الثقة االقتصادية بن الخرباء املالين واملحاسبن 
يف أمــريكا الشــالية قــد تراجعــت إىل املســتويات التي شــوهدت 

خال ذروة جائحة كوفيد19- يف عام 2020.
وانخفضت الثقة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ )-20( وجنوب 

آسيا )-30(، بعد أن سجلت ارتفاًعا يف االستطاع السابق.

الثــاين  للربــع  العامليــة  االقتصاديــة  الظــروف  اســتطاع  وأشــار 
تدهــور  إىل  يونيــو،  شــهر  منتصــف  يف  أجــري  الــذي   ،2022 مــن 
واضــح يف التوقعــات االقتصاديــة العامليــة، فقــد تراجعــت جميــع 
متأثــرة  الثــاين  الربــع  اســتطاع  يف  الرئيســية  العامليــة  املــؤرشات 
بالقضايا الجيوسياسية واالرتفاع املفاجئ يف التضخم يف معظم 

أنحاء العامل.
أن  برغــم  جــًدا  حــاًدا  العامليــة  الثقــة  يف  االنخفــاض  هــذا  ويعتــرب 
مســتوى الثقــة ال يــزال أعــى مــن االنخفــاض الــذي حــدث يف ذروة 

جائحة كوفيد19-.
أمــا املــؤرشات املتعلقة بالنشــاط االقتصــادي كالطلب والتوظيف 

واإلنفــاق الرأســايل، فقــد تراجعــت هــي األخــرى يف الربــع الثــاين 
ولكن بشكل أقل من تراجع الثقة.

واســتخلص االســتطاع أنــه مــن بــن تبعات الركــود االقتصادي التي 
تلــوح يف األفــق فــإن اســتمرار ضعــف النمــو لبقيــة هــذا العــام هــو 

النتيجة األكرث احتااًل.
وكشــف أيًضــا أن مــؤرشات الطلــب يف الربــع الثــاين أظهــرت تبايًنــا 
عــرب املناطــق أكــرب مــن مــؤرشات الثقــة، إذ تــّم تســجيل أكــرب تراجــع 
الغربيــة، وهــا  الشــالية وأوروبــا  أمــريكا  مــن  الطلــب يف كل  يف 
يف  حــاًدا  وتقّلًصــا  التضخــم  يف  كبــرًيا  ارتفاًعــا  شــهدتا  منطقتــان 

الدخل الحقيقي.
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مسؤول أمرييك: تحركات الصني حول تايوان ترفع مستوى املخاطر

بوتني ملاكرون: قصف القوات األوكرانية ملحطة زابوروجيه النووية يهدد بكارثة

مسعفون: 14 قتيًل عىل 
األقل يف هجوم صاروخي 

عىل سوق بشامل سوريا

الكشف عن تفاصيل املقرتح األورويب للعودة للتفاق النووي

واشنطن/ وكاالت:
فرانـــك  األمـــريك  الجويـــة  القـــوات  وزيـــر  حـــذر 
كينـــدال أمـــس مـــن أن تحـــركات الصني العســـكرية 
األخـــرة حـــول تايـــوان تزيد من مســـتوى املخاطر، 
األنشـــطة  مـــن  مزيـــدا  تايبيـــه  رصـــدت  وقـــت  يف 

الجزيـــرة. محيـــط  يف  الصينيـــة  العســـكرية 
غـــوام  جزيـــرة  مـــن  الهاتـــف  عـــر  مؤمتـــر  ففـــي 
كينـــدال  قـــال  الهـــادي،  املحيـــط  يف  األمركيـــة 
للصحفيـــني تعليقـــا عـــى التدريبـــات العســـكرية 
كانـــت  "الصـــني  إن  تايـــوان  محيـــط  يف  الصينيـــة 
اســـتفزازية جـــدا"، مضيفـــا "إننـــا نعيـــش يف زمـــن 

خطـــر".
نفذتهـــا  النـــي  العســـكرية  األنشـــطة  أن  واعتـــر 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  زيـــارة  خـــال  الصـــني 
األمـــريك نانـــي بيلـــويس إىل تايـــوان زادت مـــن 
مســـتوى املخاطـــر وانتهكـــت عددا مـــن املعاير؛ 
بينهـــا عبـــور الخـــط الفاصـــل الـــذي ميثـــل الحـــدود 
غـــر الرســـمية يف مضيـــق تايـــوان الثـــاين، وإطاق 
النـــار عـــى املنطقة االقتصاديـــة الخالصة لليابان، 

وإطـــاق النـــار فـــوق تايـــوان نفســـها.
وقـــال املســـؤول األمـــريك إن ما قامـــت به الصني 
يف محيـــط تايـــوان ال تهـــدف إىل تعزيـــز الســـام 

واالســـتقرار يف املنطقـــة، واعتـــر أن بكني بالغت 
يف رد فعلهـــا عـــى زيـــارة بيلـــويس لتايبيـــه، معـــرا 
عن أمله يف أن يعود سلوك الصني إىل املعاير 

املحـــددة مـــن قبل.
انتهـــاك  بأنهـــا  بيلـــويس  زيـــارة  الصـــني  ووصفـــت 
لســـيادتها، وردت عى الزيارة مبناورات عسكرية 

ُوصفـــت بأنهـــا األكـــر يف محيـــط الجزيـــرة.
مـــن جهتهـــا، أجرت تايوان سلســـلة من التدريبات 
العســـكرية وتعهدت بالدفاع عن نفســـها يف حال 

هاجمتها الصني.
واتهمـــت الواليـــات املتحدة وتايـــوان الصني بأنها 

تســـعى مـــن خـــال التحـــركات العســـكرية األخـــرة 
إىل تغيـــر الوضـــع الراهـــن يف املنطقـــة.

يف غضـــون ذلـــك، أعلنـــت وزارة الدفـــاع التايوانية 
أنهـــا رصـــدت دخـــول 6 ســـفن و17 طائـــرة صينيـــة 

يف املنطقـــة املحيطـــة بالجزيـــرة.
وقالـــت الـــوزارة إن 8 طائـــرات صينيـــة عرت الخط 

الفاصل ملضيـــق تايوان.
وتتمتـــع تايـــوان بحكـــم ذايت، لكـــن الصني تعترها 
الجزيـــرة  أن  وتؤكـــد  أراضيهـــا  مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزءا 
لـــزم  إن  وبالقـــوة  مـــا،  يومـــا  ســـيادتها  إىل  ســـتعود 

األمـــر.

دمشق/ وكاالت:
قــال مســعفون يعملــون يف مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية إن 14 شــخصا بينهــم خمســة 
أطفال عى األقل قتلوا يف هجوم صاروخي عى سوق يف مدينة الباب بشامل سوريا أمس.

وكانت جامعة الخوذ البيضاء، وهي مجموعة إنقاذ تعمل يف أجزاء من سوريا ما زالت تحت 
سيطرة فصائل املعارضة املسلحة، قالت يف وقت سابق إن عدد القتى تسعة.

وأضافــت أن عــدد القتــى قــد يرتفــع مــع تواصــل عمليــات اإلنقــاذ والبحــث، مضيفــة أن هنــاك 
أطفاال من بني ما ال يقل عن 30 شخصا أصيبوا يف الهجوم.

وقســمت الفصائــل املتحاربــة يف الــراع الســوري املســتمر منــذ 11 عامــا شــامل البــاد إىل 
مناطق واقعة تحت سيطرة جامعات مختلفة.

املعارضــة  مقاتلــو  عليهــا  يســيطر  حلــب  محافظــة  يف  مناطــق  ضمــن  البــاب  مدينــة  وتقــع 
الســورية  الحكومــة  قــوات  تســيطر عليهــا  أخــرى  مناطــق  لكــن هنــاك  تركيــا،  مــن  املدعومــون 

املدعومة من روسيا.
كــام تســيطر قــوات ســوريا الدميقراطيــة، املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة وتقودها جامعات 
والشــامل  الشــامل  مناطــق يف  عــى  الحكومــة يف دمشــق،  مــع  حــوارا  فتحــت  والتــي  كرديــة 

الرشقي.
وقــال مديــر املركــز اإلعامــي لقــوات ســوريا الدميقراطيــة فرهــاد شــامي إن القــوات ليــس لهــا 

عاقة بهجوم أمس.
وكان نشطاء يف مدينة الباب يعتزمون تنظيم احتجاج بعد صاة الجمعة.

وأعلن النشطاء يف بيان بعد الهجوم إلغاء االحتجاجات خوفا من مزيد من العنف.

أردوغان ال يستبعد الحوار مع دمشق

مرصع اثنني إثر تصادم طائرتني 
صغريتني يف كاليفورنيا األمريكية

إسطنبول/ وكاالت:
قــال الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان يف 
مطلقــا  ميكنــه  ال  إنــه  للصحفيــني  تريحــات 

استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا.
إجــراء  إمكانيــة  حــول  ســؤال  عــى  وردا 
أردوغــان  عــن  ُنقــل  دمشــق،  مــع  محادثــات 
ميكــن  ال  الــدول  بــني  الدبلوماســية  إن  قولــه 
قطعهــا بالكامــل، وذلــك يف نــرة أقــل حــدة مــن 

تريحاته السابقة.
وأضاف أردوغان أن هناك "حاجة التخاذ مزيد 

من الخطوات مع سوريا".

يف الســياق قــال الرئيــس أردوغــان، إن الشــعب 
ال  بــاده  أن  مشــرا  شــقيق،  شــعب  املــري 
ميكن أن تكون يف حالة خصام معه، وأن عليها 

ضامن الوفاق معه بأرسع وقت.
جــاء ذلــك يف تريــح أدىل بــه الرئيس أردوغان 
أوكرانيــا  إىل  زيــارة  مــن  عودتــه  رحلــة  خــال 

الخميس.
املــري  "الشــعب  الخصــوص:  بهــذا  وقــال 
حالــة  يف  نكــون  أن  ميكــن  وال  شــقيق  شــعب 
معــه  الوفــاق  ضــامن  علينــا  لــذا  معــه،  خصــام 

بأرسع وقت".

واشنطن/ األناضول:
طائرتــني  تحطــم  إثــر  شــخصان مرعهــام  لقــي 
صغرتــني نتيجــة اصطدامهــام ببعضهــام أثنــاء 
محاولتهــام الهبــوط يف مطــار بواليــة كاليفورنيــا 

األمريكية.
وذكرت سلطات مدينة واتسونفيل بكاليفورنيا، 
يف تغريدة عى توير، فجر أمس، إن الحادث 
وقع يف مطار واتسونفيل مساء أول من أمس.

بيــان،  يف   ، الفيدراليــة  الطــران  إدارة  وقالــت 

متنهــا  عــى   340 سيســنا  طــراز  مــن  طائــرة  إن 
شــخصني اصطدمــت بأخــرى مــن طــراز سيســنا 

152 تقل الطيار فقط.
وأضــاف البيــان أن الطيارتــني كانتــا عــى وشــك 
الحادثــة  وقعــت  عندمــا  املطــار  يف  الهبــوط 

وتسببت مبقتل اثنني.
الفيدراليــة  الطــران  إدارة  أن  البيــان  وأوضــح 
بــدأوا  النقــل  لســامة  الوطنــي  واملجلــس 

التحقيق يف الحادث ملعرفة مابساته.

موسكو: اعتراض 12 صاروخ »هيمارس« في أوكرانيا خالل 24 ساعة

»علينا ضمان الوفاق مع الشعب 
المصري بأسرع وقت«

موسكو/ وكاالت:
أكــد الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــني خــال اتصــال هاتفــي مــع 
الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون، أن قصــف أوكرانيــا للمحطــة 

النووية زابوروجيه يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.
املمنهــج  القصــف  إن  الفرنــي  لنظــره  الــرويس  الرئيــس  وقــال 
القــوات  قبــل  مــن  النوويــة  للطاقــة  زابوروجيــه  محطــة  ملنطقــة 
أن  ميكــن  النطــاق،  واســعة  كارثــة  وقــوع  بخطــر  يهــدد  األوكرانيــة، 

تؤدي إىل تلوث إشعاعي من مناطق شاسعة.
خــال  ناقشــا  الرئيســني  أن  للكرملــني  الصحفــي  املكتــب  وأفــاد 
االتصــال الهاتفــي الــذي تــم مببادرة من الجانــب الفرني جوانب 

مختلفة من الوضع يف جميع أنحاء أوكرانيا.
وشدد الطرفان عى أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة إىل محطــة الطاقــة النوويــة يف زابوروجيــه بأرسع ما ميكن، 

تكون قادرة عى تقييم الوضع الحقيقي عى الفور.
من جانبه أكد الرئيس الرويس استعداد باده لتقديم املساعدة 

الازمة ملفتيش الوكالة.
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعراض قواتها 12 

يف منطقة خاركوف األوكرانية، ما أســفر عن مقتل أكرث من 100 
مسلح.

وأكــد تدمــر مدفــع هاوتــزر )M777( أمريــي الصنــع و15 عربــة 
مصفحة يف اللواء 65 مبنطقة زاباروجيا جنويب أوكرانيا.

وقال املسؤول الرويس إن قوات باده استهدفت أيضا عددا من 
أنظمــة إطــاق صواريــخ "ســمرتش" األوكرانيــة وأنظمــة املدفعيــة 

ذاتية الدفع "فوزديكا".
الهجــوم  بــدء  منــذ  األوكــراين  الجيــش  خســائر  إجــاميل  أن  وذكــر 
الرويس بلغت 267 طائرة مقاتلة و148 مروحية و1770 مسرة 
دبابــة ومدرعــة  أرض-جــو و4 آالف و347  نظــام صواريــخ  و366 
قتاليــة و807 قاذفــات صواريــخ متعــددة و3 آالف و315 مدفعيــة 

ميدانية وقذيفة هاون و4 آالف و958 مركبة عسكرية.
ويف 24 فرايــر/ شــباط املــايض، أطلقــت روســيا هجومــا عــى 
عــى  مشــددة  اقتصاديــة  وعقوبــات  دويل  رفــض  تبعــه  أوكرانيــا 
عــن خطــط  كييــف  تخــي  إلنهــاء عمليتهــا  تشــرط  التــي  موســكو 
تعــده  مــا  وهــو  الحيــاد،  والتــزام  كيانــات عســكرية  االنضــامم إىل 

األخرة "تدخا" يف سيادتها.

صاروخــا مــن طــراز "هيــامرس" األمريكيــة واســتهداف تشــكيات 
عسكرية أوكرانية خال الـ24 ساعة املاضية.

الــوزارة إيغــور كوناشــينكوف، إن القــوات الجويــة  وقــال متحــدث 
اعرضــت صاروخــا باليســتيا مــن طــراز "توشــكا-يو" وصاروخــني 

أمركيني مضادة للرادارات.
كام تحدث عن اعراض 12 صاروخا أمريكيا من طراز "هيامرس" 
وفــق  أوكرانيــا،  يف  الخاصــة  الروســية  العســكرية  العمليــة  ضمــن 

وكالة "تاس" املحلية.
مســرة   13 أيضــا  الجــوي  الدفــاع  قــوات  "أســقطت  وأضــاف: 
ونيكوالييــف  خاركــوف  مبنطقتــي  متفرقــة  أماكــن  يف  أوكرانيــة" 

األوكرانية.
وأوضح كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية نفذت هجامت 
ضد مواقع انتشار تشكيات عسكرية أوكرانية يف مدينتي آزوف 
وأيــدار يف "جمهوريــة دونيتســك الشــعبية"، مــا أســفر عــن مقتــل 
أكرث من 50 مســلحا وتدمر 12 قطعة من املعدات العســكرية، 

حسب الوكالة.
وأفاد متحدث الوزارة أن قوات باده استهدفت مواقع اللواء 14 

بروكسل/ الجزيرة نت:
كشــفت مصــادر مطلعــة أن املقرح األورويب 
يتضمــن  إيــران  مــع  النــووي  االتفــاق  إلحيــاء 
كل  تســتغرق  زمنيتــني  وفرتــني  مراحــل،   4
منهــام 60 يومــا، يف حــني تتوجــه األنظــار نحو 
الــرّد  مــن  النهــايئ  موقفهــا  ملعرفــة  واشــنطن 

اإليراين عى املقرح األورويب.
القطريــة:  الجزيــرة  لشــبكة  املصــادر  وقالــت 
إن اليــوم األول بعــد توقيــع االتفــاق سيشــهد 
رفــع العقوبــات عــن 17 بنــكا و150 مؤسســة 
اليــوم  مــن  إيــران  تبــدأ  أن  عــى  اقتصاديــة، 
األول لتنفيــذ االتفــاق بالراجــع التدريجي عن 

خطواتها النووية.
وأوضحت املصادر للجزيرة أن تنفيذ االتفاق 
ســيتزامن مع اإلفراج عن 7 مليارات دوالر من 

أموال إيران املجمدة يف كوريا الجنوبية.
كــام يتضمــن االتفــاق املقــرح تصديــر طهران 
2.5 مليون برميل نفط يوميا، بعد 120 يوما 

من التوقيع.
 50 إيــران  الـــ120 يومــا، تصــّدر  فــرة  وخــال 

مليون برميل كجزء من آلية التحقق.
كام ينّص عى دفع واشــنطن غرامة مالية يف 

حال انسحبت مجددا من االتفاق النووي.
مفاوضــات  -منّســق  األورويب  االتحــاد  وكان 
الواليــات  انســحبت  الــذي  االتفــاق  إحيــاء 
قــّدم  أعــوام-   4 قبــل  أحاديــا  منــه  املتحــدة 
"نهائيــا"،  تســوية  اقــراح  املــايض  األســبوع 
تتفاوضــان  اللتــني  وواشــنطن  طهــران  داعيــا 
بشــكل غــر مبــارش، للــرد عليــه أمــا يف تتويج 

مباحثات بدأت قبل عام ونصف.
الرّد اإليراني على المقترح األوروبي

وقّدمــت إيــران -يــوم االثنــني املــايض- "رّدهــا 
خطيــا عــى النــص املقــرح مــن قبــل االتحــاد 
إىل  التوصــل  "ســيتم  إنــه  وقالــت  األورويب"، 
اتفــاق إذا كان الــرّد األمــريك يتســم بالواقعية 

واملرونة".

والواليــات  األورويب  االتحــاد  مــن  كل  وأكــد 
املتحدة أن الرّد يخضع للتقويم.

تفاصيــل  تكشــف  مل  إيــران  أن  مــن  وبالرغــم 

أمــركا عــن مرونتهــا اللفظيــة يف حالتــني، لكن 
الثالثــة  وتتعلــق  النــص"،  يف  إدراجهــا  يجــب 
"بضامن استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة 

وكالــة  فــإن  األورويب،  املقــرح  عــى  ردهــا 
األنباء اإليرانية "إرنا" أفادت بأن نقاط التباين 
املتبقيــة "تــدور حــول 3 قضايــا، أعربــت فيهــا 

املشــركة التــي تعتمــد عــى واقعيــة أمــركا" 
لتلبية مطالب إيران.

وعــى هامــش املباحثــات األخــرة يف فيينــا، 
إزالــة  طهــران  طلــب  أن  أورويب  مســؤول  أكــد 
واشــنطن  قامئــة  مــن  الثــوري  الحــرس  اســم 
يعــد  مل  األجنبيــة  "اإلرهابيــة"  للمنظــامت 

مطروحا حاليا.
مــن  فقــد كان  إيرانيــني،  وبحســب مســؤولني 
بهــا طهــران:  التــي طالبــت  النقــاط األساســية 
قضيــة  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  إنهــاء 
العثــور عــى آثــار ملــواد نوويــة يف مواقــع مل 
تّرح إيران أنها شــهدت أنشــطة نووية، وهي 

مسألة أثارت توترا مؤخرا بني الطرفني.
رضورة  عــى  مــرارا  طهــران  شــددت  كــام 
فوائــد  بتحقيــق  ضامنــات  عــى  الحصــول 
النــووي،  االتفــاق  مــن  كاملــة  اقتصاديــة 
خصوصــا يف مجــال رفــع العقوبــات، وعــدم 

تكرار االنسحاب األمريك منه.

الجزائر تعلن سيطرتها عىل جميع حرائق الغابات
الجزائر/ األناضول:

أعلنــت الجزائــر، أمــس، إخــامد جميــع حرائــق 
مختلفــة  مناطــق  يف  اندلعــت  التــي  الغابــات 
فيها وخلفت مرع 37 شخصا وإصابة 183 

آخرين.
ونقلــت اإلذاعــة الرســمية عــن املديــر الفرعــي 
العامــة  باملديريــة  واإلعــام  لإلحصائيــات 
للحامية املدنية عاشور فاروق، قوله: "بحلول 
املحــي  بالتوقيــت  صباحــا  الرابعــة  الســاعة 
)أمس( تم التحكم يف إخامد جميع الحرائق".

وأضــاف فــاروق أنــه "تــم التحكــم يف 73 بــؤرة 
حريــق خــال الـــ 24 ســاعة األخــرة، منهــا 26 
و18  الطــارف  )محافظــة(  بواليــة  حريــق  نقطــة 

نقطة حريق بسوق أهراس رشقي الباد".
والخميــس، أعلنــت الحاميــة املدنيــة عــن آخــر 
حصيلــة لهــا بشــأن ضحايا الحرائــق وقالت إنها 

"خلفت 37 وفاة 183 إصابة".

 17 يــوم األربعــاء  واندلعــت الحرائــق املهولــة 
الرشقيــة  باملناطــق  الجــاري  آب  أغســطس/ 

للباد.

وســجلت والية الطارف الحصيلة األثقل بـ 30 
وفاة، تلتها سوق أهراس بـ 5 وفيات من عائلة 

واحدة، وسطيف بوفاتني )سيدة وابنتها(.

الجزائــري  الــوزراء  رئيــس  وعــد  والخميــس، 
أميــن بــن عبــد الرحمن، بالــرشوع يف "تعويض 
األســبوع  مــن  ابتــداء  املترضريــن  خســائر 

املقبل".
خلفتهــا  التــي  الخســائر  الرحمــن  عبــد  وأرجــع 
النــران بالطــارف إىل "العوامــل الطبيعــة التــي 
تفوق قوة اإلنسان، حيث بلغت رسعة الرياح 
91 كلــم يف الســاعة مــام يجعل مــن مجابهتها 

أمرا صعبا للغاية".
ضــد  تحقيقــات  الجزائــري  القضــاء  بــارش  كــام 
مجهولــني لتحديــد ما إذا كان "مصدر الحرائق 

عمل إجرامي مقصود".
أشــخاص   4 توقيــف  تــم  الخميــس،  ومســاء 
بتهمــة إرضام النــار عمــدا يف كل مــن الطــارف 

وسوق أهراس.
ومل يصــدر أي بيــان رســمي، يوضــح مــا إذا كان 

هؤالء املوقوفني ينتمون لتنظيامت معينة.

يتضمن 4 مراحل وفترتين زمنيتين ومليارات لطهران
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جرافات االحتالل تهدم أحالم عائلة الزغري دون سابق إنذار

األم إميان الزغري مل تكن يف بيتها وقت مداهمة قوات االحتالل له، 
تقــول: "كنــُت أرعــى أم زوجــي املريضــة يف بيتهــا يف رأس العمــود، 
ليأتينــي اتصــال بــأن قــوات االحتــالل أحاطــت باملنــزل ورشعــت يف 

بهدمه".
وتضيف: "مل يخربونا ســابًقا، كان زوجي وبعض أبنايئ يف أعاملهم 
النــزول  منهــا  طلبــوا  املنــزل،  يف  نامئــن  الباقــون  الصغــار  وأبنــايئ 

لألسفل وهدموا البيت عىل ما فيه من أثاث".
وتتملــك الحــرة قلــب "إميــان" بعدمــا رأت كســوة املدرســة التــي 
ومل  يلبســوها  مل  فهــم  األنقــاض،  تحــت  الصغــار  ألبنائهــا  اشــرتها 
بيــت جدتهــم  التــرد أصبــح مصريهــم، إذ إن  بهــا، كــام أن  يفرحــوا 

صغري، وأرستهم مكونة من مثانية أفراد.
وتتابــع: "لقــد غــدروا بنــا، لدينــا أمــر محكمــة بإيقــاف الهــدم ونتابــع 
األمر قضائًيا منذ ســنوات، مل يبلغوا أحًدا بنيتهم هدم البيت حتى 
املحامــي الــذي يتابــع القضيــة، ومل ينذروننا ومل يســمحوا لنا بإخراج 
أي يشء مــن األثــاث، دقائــق فقــط ســمحوا فيهــا بخــروج مــن كان مــن 

أبنايئ يف املنزل ثم رشعوا يف هدمه".
وال تــدري "إميــان" أيــن ميكــن أن تذهــب يف ظــل الغــالء الفاحــش 
يف أســعار اإليجــارات يف القــدس املحتلــة، التــي تزيــد عــىل 4000 

شيقل شهرًيا.
مــن  لقربنــا  أهــل ســلوان  تهجــري كل  "يريــدون  القــول:  ومتــي إىل 
يرهقوننــا  فهــم  القــدس،  مــن  للخــروج  ودفعنــا  األقــى  املســجد 

بالرضائب والغرامات دون جدوى ويف النهاية يهدمون املنزل".
"نريد خيمة"

ويف املنزل املهدوم تعيش "إميان" وزوجها وســتة من األبناء منهم 
طالبــة ثانويــة عامــة لهــذا العــام، "ال نــدري كيــف ميكــن لهــا أن تــدرس 
الذيــن كانــوا  أمــام عينيهــا، هــي وأشــقاؤها  بيتنــا يهــدم  بعدمــا رأت 

يستعدون للعام الدرايس بكل شوق".
وتســتدرك "إميــان" قائلــة: "كنــا قــد انتهينــا مؤخــًرا مــن أعــامل ترميــم 

يف املنزل لكنهم اغتالوا فرحتنا رسيًعا".
الجــاري  أغســطس   16 صبــاح  مــن  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  ففــي 
حــارصت قــوات االحتــالل منــزل عائلــة الزغري يف بلدة ســلوان وخالل 

ساعتن كانت قد حولته إىل ركام.
والبيــت ورثــه زوج إميــان، صــالح الزغــري عــن والــده، وهــو بنــاء أريض 
يضــم ثــالث غــرف ومطبًخــا وحامًمــا، وأقــر االحتــالل يف عــام 2006 
ألــف شــيقل، وتــم ســدادها   60 مخالفــة بحــق والــد زوجهــا، قدرهــا 
بالكامــل، ثــم ســكنت أرستهــا املنــزل بعــد وفــاة حامهــا، إال أن بلديــة 

االحتالل عادت وأصدرت قبل 6 أعوام، أمًرا بهدم املنزل.
لت القضية، عىل أن يقوم  وتبن أن األرسة قامت بتعين محاٍم وأُجِّ
بإصــدار رخصــة للمنــزل، وتــم تعيــن مهنــدس مختــص للعمــل عــىل 

ذلك، إال أن االحتالل باغتهم بهدمه.
أمــا ابنهــا عمــر الزغــري )24 عاًمــا( فقــد كان يف عملــه حينــام جــاءه 
هــدم  وتريــد  ســلوان  حــارصت  االحتــالل  قــوات  بــأن  يفيــد  اتصــال 
منزلهــم، مل يصــدق األمــر وهــرع للمــكان فــإذ بحشــود هائلة من قوات 
االحتــالل تغطــي البلــدة، مل يســمحوا لــه بدخــول املنطقــة وســارعوا 

إىل هدم املنزل.

ويؤكد صالح أن عائلته لن ترك أرضها، مطالًبا املؤسسات الدولية 
مبنحهم خيمة لينصبوها فوق أنقاض املنزل، قائاًل: "نحن مل نرتكب 
أي جــرم، يالحقوننــا منــذ ســنوات، أرهقــوا كاهلنــا باملخالفــات، وكنــا 
بنــا وهدمــوه  غــدروا  ولكنهــم  منزلنــا،  نظــل يف  كاملــة يك  نســددها 

فجأة".
إلجــراء  مؤخــًرا  شــيقل  ألــف   15 قرابــة  دفعــت  العائلــة  أن  ويبــن 
إصالحــات يف املنــزل ليصبــح صالًحــا للســكن، "كانــت صدمــة كربى 
لنــا، فقــد أجرينــا اإلصالحــات بعد اســتصدار أمر مــن املحكمة بوقف 

الهدم".

القدس المحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
صدمــة كبــرى حلــت بعائلة الزغيــر المقدســية، إذ باغتتهم قــوات االحتالل دون 
ســابق إنــذار وهدمت بيتهم وقلبته ومحتوياته رأًســا على عقــب، ليصبحوا وبال 
مقدمــات دون مــأوى مــع أنهــم يــدورون في فلــك محاكم االحتــالل منذ عدة 

سنوات وتحملوا في سبيل الحفاظ على منزلهم مبالغ مالية باهظة.

بيت لحم/ األناضول:
محمــد  الفلســطيني  يعيــش  إرسائيــي  اســتيطاين  تجمــع  وســط 
عابــده )60 عامــا( غــري آبــه باملخاطــر، محافظــا عــىل أرض ورثهــا مــن 
والــده وتشــكل اليــوم "شــوكة يف حلــق االســتيطان" بحســب مــا يقــول 

لألناضول.
ويعيــش عابــده، ومعــه 3 عائــالت يف تجمــع فلســطيني يتبــع محافظــة 
بيــوت شــيدت منــذ مــا قبــل  بيــت لحــم جنــويب الضفــة الغربيــة، يف 
االحتــالل اإلرسائيــي للضفــة مبــا فيهــا مدينــة القــدس الرقيــة عــام 

.1967

وحــول عابــده أرضــه البالــغ مســاحتها نحــو 38 دومنــا إىل بســاتن مــن 
العنب والتفاح، والزيتون.

لحــم وســط  بيــت  مــن  الغــريب  الجنــوب  وتقــع املنــازل واملزرعــة إىل 
تجمع "غوش عتصيون" االستيطاين اإلرسائيي.

وتضــم كتلــة "غــوش عتصيــون" 18 مســتوطنة، تــم الــروع يف إقامــة 
أوالها مع بدء االحتالل اإلرسائيي للضفة الغربية عام 1967.

تفرغ لألرض
ومنــذ عــام 1992 وعابــده متفــرغ للعمــل يف تلــك األرايض، بعــد أن 

كان ميلك مطبعة خاصة يف بيت لحم.
ويقول: "أنفقت أمواال طائلة يف استصالح تلك األرايض التي باتت 
اليوم بساتن تنتج عدة أصناف من الفاكهة أبرزها التفاح والعنب".

ويلفــت عابــده، إىل أنــه "اســتطاع الحفــاظ عــىل أرضه بالصمــود فيها، 
واالســتثامر فيهــا عــرب الزراعــة"، مضيفــا: "ميكــن أن تقــاوم بــكل يشء، 

بصمودك يف أرضك وزراعة األشجار".
وكان عابــده قــد فقــد شــقيقه ووالدته برصــاص الجيش اإلرسائيي يف 
العــام 2002، حينــام اجتاحــت قــوات االحتالل بيــت لحم، وحارصت 
أن  قبــل  املهــد،  كنيســة  يف  الفلســطينين  املســلحن  مــن  عــدد 

تبعدهم إىل خارج الضفة الغربية.
ثبات في األرض

ويــردف عابــدة: "هنــا ميكــن أن نعيــش مــن مثــار األرض، نــزرع ونــأكل 
مــن إنتاجهــا، كل يش موجــود"، مشــرًيا إىل أن مزرعتــه مبنزلــة "روحــه 

وحياته وقد دفع مثنها من عرق جبينه وجسده".
وبــات عابــده اليــوم غــري قــادر عىل العمل باملزرعة بســبب أمراض يف 

العمود الفقري، لذا يستعن بعامل طوال العام، وفق ما يقول.
ويشــري إىل أنــه يف بعــض األوقــات يعمــل يف املزرعــة نحو 14 عامال، 

بينهم ثالثة بشكل دائم.
رفض عروض إسرائيلية

بتشــييد   1993 عــام  يف  بــدأت  االحتــالل  ســلطات  أن  ويذُكــر 

مســتوطنات يف محيــط مزرعتــه، حتــى بــات اليــوم محــاط بشــكل 
كامل من الجهات األربع.

ــا يتفقــد أشــجار عنــب أوشــكت  ويســري عابــده يف بســتانه يوميًّ
مســاره  نهايــة  األحمــر، ويف  التفــاح  مــن  وأخــرى  النضــوج،  عــىل 
عــن  مزرعتــه  يفصــل  ســليك  بجــدار  يصطــدم  الحقــل  داخــل 

مستوطنة "أفرات".
ويقول: "هذا االحتالل رسق أراض فلسطينية وشيد عليها بيوتا 
للمســتوطنن، يتوســعون بشــكل دائــم، ويســتهدفون املزارعــن 

الفلسطينين".
طــوال  منــي،  النيــل  يســتطيعون  "لــن  قائــال:  عبــادة  ويســتدرك 
حيــايت كنــت ســدا منيعــا أمامهــم، رفضــت عروضا بأمــوال طائلة 
لبيــع األرض، واســتطعت أن أصمــد يف وجــه التهديــدات بالقتــل 

واالعتقال وغريها".
ويؤكــد أنــه لــن يســتطع أحــد إخراجــه مــن أرضــه إال اللــه، مشــرًيا 
إىل أن مســؤولن يف جمعيــة اســتيطانية تتبــع الوكالــة اليهوديــة، 
عرضــوا عليــه مبالــغ كبــرية لبيــع األرض، لكنــه رفــض، "فــكل ذرة 

تراب يف أريض تعرفني".
وتحيــط مبزرعــة عابــده خمــس مســتوطنات إرسائيليــة، وللوصول 
إىل أرضــه، وللوصــول إليهــا يســلك طريقــا ترابيــا فرعيــا من شــارع 
عمليــات  عــدة  تنفيــذ  األخــرية  الســنوات  يف  شــهد  اســتيطاين 

دهس وطعن، وقتل فلسطينين.
ويشــري عابــده، إىل أن "الشــارع العــام يحرســه جنــود مــن جيــش 
االحتــالل عــىل مــدار الســاعة، إىل جانب وجــود كامريات مراقبة 

تراقب كل يشء".
ويويص عابده نجله يعقوب ابن العر سنوات باألرض، ويقول 
لــه "وصيتــي أن يحافــظ عليهــا، وأن ال يخــون عهــدي بــاألرض هــو 
وأحفــادي مــن بعــدي"، مشــدًدا عــىل أن "هــذه األرض أمانــة مــن 

والدي يل وألحفادي من بعدي".
ويســكن عابــده يف بيــت ُشــيد قبــل االحتــالل اإلرسائيــي للضفــة 
الغربية وقطاع غزة عام 1967، غري أن سلطات االحتالل متنعه 

من التوسع البنايئ، أو تعبيد الشوارع.
وعــن ذلــك يقــول: "أنــا صاحــب األرض أمنــع مــن البنــاء، وبالجــوار 
البيــوت  يبنــون  غربــاء  العــامل  دول  مختلــف  مــن  مســتوطنون 

والعامرات وتوفر لهم كافة البنى التحتية".
ويضيف عابده: "الطائرات اإلرسائيلية تصور كل يشء، ال ميكن 

لنا بناء أي إضافة عىل املنزل".
هنــاك  إن  اإلرسائيليــة،  اليســارية  اآلن"  "الســالم  حركــة  وتقــول 
451 ألف مســتوطن يف 132 مســتوطنة و147 بؤرة اســتيطانية 

بالضفــة الغربيــة املحتلــة، ال تشــمل هــذه املعطيــات 230 ألــف 
مستوطن يف رشقي القدس.

غري آبٍه باملخاطر.. فلسطيني 
يعيش وسط تجمع استيطاين

ملاذا أصبح املسلمون 
أشداء بينهم رحامء 

عىل األعداء؟
الدوحة/ فلسطن:

أكــد رئيــس هيئــة علــامء فلســطن يف الخــارج الدكتــور نــواف تكــروري أن الراحــم 
عــىل َســعته وشــموله إال أنــه أولويــات، فاألولويــة يف الرحمــة يجــب أن تكــون داخــل 

األمة، مفًرا ملاذا أصبح املسلمون أشداء عىل بعضهم رحامء عىل األعداء.
وذكــر تكــروري أن الحــكام والشــعوب واملؤسســات التــي تتجــاوز إشــاعة الرحــامت 
داخــل املجتمــع ثــم تبــث معانيــه وصــوره ويظهــر تراحمهــم مــع غري بالد املســلمن 

وخارج حدود بالدهم، فهذا هو النفاق والهوان والتزلف لألعداء.
وقــال تكــروري خــالل مقابلــة مــع برنامــج )أيــام اللــه( الــذي تبثــه "الجزيــرة مبــارش": 
"الراحم عىل سعته وشموله إال أنه أولويات، فاألولوية يف الرحمة يجب أن تكون 
داخــل األمــة، كــام وصــف اللــه عبــاده املؤمنــن بأنهــم }أشــداُء عــىل الكفــاِر رحــامُء 
بيَنهم{، الشدة عىل الكفار عندما يكون لهم وجه عدوان وظلم، أما إذا كان الكافر 

يعيش يف بالد املسلمن فهذا مستحق أن ينال من الرحمة ما يناله املجتمع".
ورضب مثــالً بوضــع عمــر بــن الخطــاب -ريض اللــه عنــه- الجزيــة عــن رجــل يهــودي 

ضعف وكرب سنه، وإعطائه راتًبا من بيت مال املسلمن.
وقال تكروري: "املسلمون يف بالدهم ينبغي أن تشيع بينهم الرحامت، وال معنى 
أن يقــّدم املســلمون والــدول القــادرة منهــم العــون للمنكوبــن يف مشــارق األرض 

ومغاربها وُتغفل املنكوبن يف بالد املسلمن".
وأضــاف: "ال معنــى أن يحتــاج أيتــام املســلمن يف بالدهــم إىل العــون والحاجــة 
وال يجــدوا مــا يســد حاجتهــم، وأن ترســل بــالد املســلمن وحكامهــم اإلعانــات إىل 
املنكوبــن يف بــالد أخــرى، هــذا الفضــل الذي بــن أيديهم ينبغي أن ينعكس عىل 

املسلمن أواًل وإال كان نفاًقا".
واســتطرد قائــاًل: "النظــر إىل اآلخــر نظــرة رحمــة يكــون بعــد أن تشــيع الرحمــة يف 
مجتمعــك ويف أمتــك، ال أن تشــيع الرحمــة يف األبعديــن وتنتزعهــا عن األقربن بل 

تصنع العذاب ألبناء أمتك".
وقارن تكروري بن تقديم بعض الدول الدعم للمنكوبن يف أوكرانيا بينام البيوت 

املهدمة يف غزة منذ 2008 وما تالها من حروب مل تعمر حتى اآلن.
وقــال تكــروري: "ال معنــى ألن ترســل اإلعانــات وتتعاطــف مــع الشــعوب التــي تنــزل 
بهــا نــوازل ودولهــا قويــة وإمكاناتهــا عظيمــة، وُيغفــل عــن الشــعوب املســلمة التــي 
تنــزل بهــا نــوازل وهــي فقــرية ومحتاجــة، كــام يحدث يف تركســتان الرقيــة أو الهند 

أو غريها".
وختم تكروري حديثه بقوله: "ال شــك أن إشــاعة الرحمة فيها أولويات حتى داخل 

املجتمع املسلم وداخل األرسة الواحدة".
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هل من نور في نهاية النفق؟
قال الصوت: إذا مل نتوقف عن مامرســاتنا األنانية فســنخرس كل املخلوقات 

األخرى!
النباتــات روح األرض، فــإذا ُقطعــت وجفــت.. ماتــت األرض وماتــت الحيــاة 
عليها.. ليغرس كل شخص كبري أم صغري شجرة.. الحياة عىل األرض تتسع 

لجميع املخلوقات.. فال حياة ملخلوق دون آخر..
شــعرت برعــدة تــرسي يف بــدين.. اعتدلــت يف جلســتي، فــإذا يب أنام مكاين 

يف الكهف، هل كان ما رأيت وسمعت مجرد كابوس؟
حــويل،  نظــرت  كانــت..  كــام  متاًمــا  معتمــة  تعــد  مل  الحجــرة  أن  الحظــت 
اســتطعت أن أرى أمجــد ينــام يف مكانــه، نهضــت مــن مــكاين ومضيــت أتفقد 
الجــدران بعنايــة لعــي أعــر عــىل طريــق للخــروج. يف أعــىل جــداٍر منحنــي 
شــاهدت فجــوة، قلــت: ال بــد وأنهــا تلــك التــي ســقط عربهــا أمجــد للداخــل، 
ولكــن كيــف لنــا أن نصــل إليهــا؟ أمجــد ال يقــوى عــىل املــي، فهــل بإمكانــه أن 

يجازف ويتسلق لألعىل؟ 
شاهدت أيًضا الفجوة التي نزلت عربها إىل هذه الحجرة.. ومل يكن منطقًيا 
أن ألجــأ إليهــا مــرة أخــرى؛ ألين أريــد الخــروج منهــا وليــس االنتقــال إىل الحجــرة 

السابقة. 
جلســت أبيك بيأس بصوت منخفض وأحرص عىل أال ُأوقظ أمجد.. تذكرت 
كلــامت جــدي:" الرجــال ال يبكــون"، أنــا رجــل يــا جــدي.. ولن أبيك.. مســحت 
دموعي ووقفت ُأتابع التفتيش بعناية يف الجزء الخلفي من الحجرة، ال بد أن 

لعلــه  الراعــي  إىل  ســأذهب  الصخــرة  هــذه  ظــل  يف  قليــاًل  انتظــرين  قلــت: 
يستطيع تقديم املساعدة لنا.

 قال أمجد: اذهب.. ولكن ال تتأخر عي!
قلت مؤكًدا: لن أتأخر..

كان وجــه أمجــد شــاحًبا، يظهــر األمل واضًحــا يف مالمحــه.. انطلقــت باحًثا عن 
الراعي بحذر، رغم شــعوري بالجوع والضعف. ســمعت صوته يف األســفل.. 

كانت تفصلني عنه منطقة صخرية منحدرة.. ناديت: عمي.. عمي!
نظر الراعي ناحيتي مقرتًبا وسألني: كيف ذهبت إىل هناك أيها الفتى؟

انفجــرت باكًيــا رغــاًم عنــي وأنا أقول: دخلنا الكهف، ومشــينا يف ممرات كثرية 
وســقطنا يف حجــرة بصعوبــة خرجنــا مــن فتحــة يف أرضيتهــا إىل الخــارج، نحــن 
الجهــة  يف  األعــىل  يف  أمجــد  صديقــي  عطــى،  جائعــون  أمــس،  منــذ  هنــا 
لــك أن  بــن الصخــور، قدمــه مكســورة وال يســتطيع املــي.. هــل  الرشقيــة 

تساعدنا يف الذهاب للقرية؟ ثم أجهشت بالبكاء بصوت مرتفع.
قــال الراعــي بانفعــال: ال تخــف حبيبــي.. سأســاعدكم، عــد لصديقــك اآلن.. 
وســأذهب لطلب النجدة.. بعد أقل من ســاعة ســيكون هنا من يخرجكم من 

هذا املكان، ابقيا مكانكام، ولن أتأخر.
شــاهدته يركــب حــامره وميــي بينــام كلبيــه يحرســان الخــراف.. ويف ذات 
اللحظــة ســمعت صوًتــا غريًبــا مخيًفــا، صوًتــا يشــبه رصاخ طفــل يتحــول إىل 

لهاث قبل أن يعود للرصاخ مرة أُخرى.

ة والخزائن؟ من سيستعملها  هناك مخرًجا.. وإال فلامذا هذه املقاعد واألرسَّ
إذا كانــت يف حجــرة مغلقــة مــن جميــع الجهــات؟ وحتــى الفجــوات يف أعــىل 
الوصــول إىل مســكنه؟  أراد  الــذي سيتســلق إىل األعــىل كلــام  مــن  الجــدار، 
جلســت عــىل أحــد املقاعــد أتأمــل أرضيــة املــكان مــن الخلــف، وفعــاًل صــدق 
حــديس.. فخلــف أحــد املقاعــد كان ضــوء خافــت يتــرسب مــن جوانــب حجر 
كبــري.. بــدأ األمــل يتــرسب إىل روحــي.. نهضــت بنشــاط وأزحــت الحجر، كان 
ثقيــاًل ولكنــي مل أستســلم، اندفــع ضــوء ســاطع مــأل الحجــرة.. اســتيقظ أمجــد 

فجأة ورصخ بفرح قائاًل: نحن قريبون من الخارج! إنه ضوء الشمس!
قلت: نعم يا صديقي.. الحمد لله.

انحنيــت داخــل الفجــوة األرضيــة أتفحصهــا وأختــرب إمكانيــة املــرور عربهــا إىل 
الخارج.

نفــي  حــرشت  الجبــل،  مــن  وعــرة  صخريــة  منطقــة  عــىل  الفجــوة  انفتحــت 
داخلهــا، فــإذا يب يف الخــارج فعــاًل.. عــدت مــرة أخــرى، وســاعدت أمجد عىل 
ــا بعــده تحــت ضــوء الشــمس مبــارشة  النهــوض والســري.. قليــل مــن الجهــد كنَّ

ولكن يف منطقة كثرية الصخور التي يصعب علينا اجتيازها.
كان أمجد يائًسا، فلم يكن يتحدث إال قلياًل.. قلت له: ال تحزن يا صديقي، 

سنجد طريًقا يوصلنا للقرية بإذن الله.
ســمعت راعــي يرعــى أغنامــه يف منطقــة قريبــة.. ســألت أمجــد: هل ســمعت 

رها يل عقي؟ قال أمجد: بىل سمعت. الراعي أم أنها مجرد تهيؤات صوَّ

أحبابي الصغار.. سنحكي لكم في هذه الزاوية قصة أسبوعية 
مسلية ومفيدة حدثت مع صديقنا فستق،

فانتظرونا في كل يوم سبت. ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم.

     د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية فلسطينية

أطفال األسرية فدوى يحدوهم األمل بصفقة تجمع شتات األرسة
غزة/ هدى الدلو:

في كل مناســبة ال يكن بوســع أبناء األســيرة المقدسية 
فــدوى حمــادة الخمســة إال المْكث فــي البيت لوجعهم 
وألمهــم يفتقدون والدتهم التي غيبها األســر منذ ســتة 
أعــوام، فتطــوى تلك األيام الطويلة مــن أعمارهم بعيًدا 

عن حضنها، غير أن األمل ال يبرح صدورهم بتحررها.
ولــدت األســيرة حمــادة )36 عاًمــا( فــي مخيــم شــعفاط 
شــمال شــرق مدينــة القــدس المحتلــة، وترعرعــت فيــه 
وتلقــت تعليمهــا فــي مــدارس غــوث وتشــغيل الالجئين 

»أونــروا«، ثــم انتقلت برفقــة عائلتها إلى بلــدة صور باهر 
عــام 2000، وبعــد نجاحهــا فــي الثانويــة العامــة، أكملت 
تعليمها وحصلت على شــهادة إدارة فنادق، وأخرى في 

تخصص المحاسبة.

يف عــام 2009 ارتبطــت بزوجهــا منــذر حــامدة، وقــد 
عاشــا حيــاة زوجيــة ســعيدة تكللــت بإنجــاب خمســة 
تربيتهــم  أجــل  مــن  حياتهــا  فــدوى  كرســت  أبنــاء، 

ورعايتهم.
يقــول منــذر لصحيفــة "فلســطن": "كنــا نعيــش حيــاة 
تربيــة  يف  حياتهــا  فــدوى  كرســت  ســعيدة،  أرسيــة 
يف  االحتــالل  جيــش  اعتقلهــا  حتــى  الخمســة  أبنائنــا 
12 أغســطس 2017 يف منطقــة بــاب العمــود، كان 
أكرب أبنائنا حامدة 6 ســنوات وأصغرهم مريم خمســة 

أشهر".
يوم عصيب

يجهــل منــذر تفاصيــل ذلــك اليــوم العصيــب، لكــن مــا 
يذكــره جيــًدا أن االحتــالل اســتمر يف احتجــاز فــدوى 
مدة عرشة أشهر يف ظروف اعتقالية صعبة خضعت 
خاللهــا لتحقيــق قــاٍس، إىل جانب الضغوط النفســية 
التــي مورســت عليهــا يف الزنازيــن والعــزل يف ســجن 
الرملــة والدامــون بتهمــة محاولــة تنفيــذ عمليــة طعــن، 
لُتحاكــم بالســجن الفعــي مــدة 10 ســنوات، وغرامــة 

مالية 30 ألف شيقل.
يضيــف: "عرفــت بخــرب اعتقالهــا عــرب مواقــع األخبــار. 
صدمــت، وكنــت خائًفــا من أن تكون مصابة، وأخذت 
نفًســا عميًقــا بعدمــا شــاهدت صورهــا بأنهــا مل تصب 
بأذى، وفكرت جيًدا، فأنا أعرف اإلجراءات التي يقوم 
بهــا االحتــالل عقــب االعتقــاالت وادعاءاتــه الكاذبــة، 
األمــوال  ومصــادرة  املنــزل  اقتحــام  ســيتم  بالتأكيــد 
إىل  برسعــة  توجهــت  لذلــك  واعتقــايل،  والذهــب، 

البيت واصطحبت أبنايئ بهدوء إىل بيت أهي".
وبالفعــل اتصلــت مخابــرات االحتــالل مبنــذر وطلبــوا 

منه الحضور برسعة، فاعتدوا عليه وأخربوه بأنه رهن 
االعتقال.

وهــي  فــدوى  صــوت  "ســمعت  القــول:  إىل  ميــي 
تــرصخ وتبــيك بأنهــا مل تفعــل شــيًئا، وكانــوا يحاولــون 
آثــار  مــن  صحيــة  ظروًفــا  وعانــت  عليهــا،  الضغــط 

التحقيق".
وأقــرت  الصحيــة،  فــدوى  ظــروف  املحكمــة  تــراِع  مل 
حكاًم تعسفًيا بحقها، ويف سنوات اعتقالها أهملت 
ا فعانت أمراض الكولسرتول وضغط الدم وتورًما  طبيًّ
يف قدميهــا، ومل يقــدم لهــا العالجــات الالزمــة، "فهــو 
ويتفنــن يف  واالنتقــام  التعذيــب  احتــالل ميعــن يف 

ذلك"، يتابع منذر.
وعــن ظــروف الحيــاة يف إثــر محاكمــة فــدوى، يقــول: 
الذيــن  أبنــايئ  مــع  جديــدة  معانــاة  أعيــش  "بــدأت 
يفتقدون والدتهم يف كل أمور حياتهم، خاصة مريم 
لكونها رضيًعا يف ذلك الوقت. حاولت أن أكون األم 
واألب إال أن حياتهــم، وال أخفــي ذلــك، كانــت صعبــة 

يشعرون بنقص كبري، تعذبت معهم".
مــرت األيــام وكــرب األبناء وهم يفتقدون حنان والدتهم 
بصــورة  أثــر  ذلــك  أن  إىل  الفًتــا  البيــت،  عــن  وغيابهــا 
كبــرية يف نفســيتهم رغــم محاوالتــه التخفيــف عنهــم 

بأي شكل أو وسيلة.
واألحاديــث  عنهــا  الســؤال  مــن  ميلــون  "ال  ويــردف: 
التــي تشــملها. كانــوا يبكون يومًيــا يريدونها بجانبهم، 
كنــت ال أعــرف مــاذا أفعــل لهــم، أضع لهم برامج كثرية 

وتساعدين أمي ووالدة فدوى يف رعايتهم".
أدوار مختلطة

فــدوى،  اعتقــال  عــىل  ســنوات  ســت  مــي  وبعــد 

بأنــه أصعــب  اليــوم  أبنائــه  مــع  التعامــل  يصــف منــذر 
مــن البدايــات، "يف أول اعتقالهــا كان األمــر أهــون من 
اليــوم، كانــوا صغــاًرا ال يــدرك معظمهــم مــا يجري، أما 

اليوم فيصعب التعامل معهم".
ويســتدرك: "مــع غيابهــا طيلــة تلــك الســنوات عنهــم 
إال أنهــم متعلقــون بهــا، ينتظــرون اليــوم الــذي يأكلــون 
فيــه طعاًمــا مــن صنــع يديهــا، يجتهــدون ليقدمــوا لهــا 

الهدايا يف يوم األم كل عام".
يحــرم  قانــون  أي  "ففــي  يكمــل:  ثــم  برهــة  يصمــت 

األطفال من والدتهم وهم بأمس الحاجة لها؟".
وعنــد  منهــا،  حرمــت  التــي  مريــم  ابنتــه  أن  ويذكــر 
أنهــا  إال  مالمحهــا  تحفــظ  حينهــا  تكــن  مل  اعتقالهــا 
متعلقــة بهــا كثــرًيا، ترافقــه كل أســبوعن يف زيارتــه 
لهــا، وقبــل دخولهــا للزيــارة تقطــف مريــم ورًدا لتهديــه 
ألمهــا، لتصطــدم مبنــع الســجانة التــي تقــف عــىل باب 
قاعــة الزيــارة مــن إدخــال الزهــرة، ويف إحدى الزيارات 
اســتطاعت أن تهدي أمها بضع زهرات أخفتها تحت 

مالبسها.
ويف مكاملــات الهاتــف التــي يســمح لفــدوى بإجرائهــا 
مــن داخــل الســجن، تجلــس مريم وأشــقاؤها ينتظرون 
رنن الهاتف يف موعده املحدد، يتســابقون ليحظى 
أحدهــم بالحديــث معهــا أواًل، يف حــن يعلــو صــوت 
مريم طيلة املكاملة "ماما اشتقنالك، بنحبك كتري".

بــاألرسة،  متــر  التــي  الســعيدة  املناســبات  عــن  أمــا 
فتكــون الدمــوع الســبيل الوحيــد للتعبــري عــن مشــاعر 
الحياتيــة،  تفاصيلهــم  أدق  يف  والفقــدان  االشــتياق 
بــأن تجمــع شــتاتهم صفقــة جديــدة  يحدوهــم األمــل 

لتبادل األرسى.

بعد 6 أعوام على اعتقالها



الزمالك يهزم فاركو ويقترب 
من الحفاظ على لقب الدوري المصري

القاهرة/ وكاالت:
اقــرب الزمالــك مــن الحفــاظ عــى لقب الدوري املرصي لكــرة القدم، وذلك 
عقب فوزه عى مضيفه فاركو 0-1، أمس، ضمن منافسات املرحلة 31 من 

الدوري املرصي لكرة القدم.
ورفــع الزمالــك رصيــده إىل 75 نقطــة يف صــدارة الرتيــب، بفــارق عرش نقاط 
عــن برياميــدز صاحــب املركــز الثــاين، حيــث خــاض األول 31 مبــاراة بينــا 

لعب الثاين 30 مباراة.
عى الجانب اآلخر، تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة يف املركز الثامن.

وســجل حســام عبــد املجيــد هــدف املبــاراة الوحيــد للزمالــك يف الدقيقــة 
الثامنة برضبة راس من ركلة ركنية نفذها أحمد السيد زيزو.

ويف مبــاراة أخــرى بنفــس املرحلــة، فــاز املقاولــون العــرب عــى مضيفــه مرص 
للمقاصة بثالثية نظيفة.

أن  قبــل   ،30 الدقيقــة  يف  للمقاولــون  األول  الهــدف  أوكــويل  جــون  وســجل 
يضيف أمري عابد الهدفني الثاين والثالث يف الدقيقتني 40 و66.

ورفع املقاولون العرب رصيده إىل 29 نقطة يف املركز الخامس عرش، فيا 
تجمــد رصيــد مــرص للمقاصــة عنــد 15 نقطــة يف املركــز الثامــن عــرش واألخري 

وهو الذي تأكد هبوطه يف مرحلة سابقة من املسابقة.

كانتي يعاني إصابة "خطيرة" 
ستبعده عن تشلسي ألسابيع

الفرنسي ندومبيليه من توتنهام 
إلى نابولي على سبيل اإلعارة

لندن/ )أ ف ب(:
تلقى تشــليس اإلنجليزي رضبة قاســية بتعرض العب وســطه الفرنيس نغولو 
عــدة،  عــن املالعــب ألســابيع  الفخــذ ســتبعده  كانتــي إلصابــة "خطــرية" يف 

وذلك وفق ما أفاد أمس مدربه األملاين توماس توخل.
وقــال توخــل يف مؤمتــر صحــايف مخصــص ملبــاراة الغــد يف الــدوري املمتــاز 
ضد ليدز يونايتد "يف ما يتعلق بنغولو، املسألة خطرية، نتحدث عن أسابيع 

)من الغياب(، وهذا ليس بالخرب الجيد".
وتابــع "نشــعر بالخيبــة والحــزن، ألن نغولــو مهــم جــدًا )بالنســبة للفريــق( وكان 

يف قمة عطائه".
وأصيــب ابــن الـــ31 عامــًا األحــد املــايض يف مبــاراة الــدريب ضــد توتنهــام )-2
2(، وغيابــه عــن تشــليس ســيكون مؤثــرًا جــدًا نظــرًا لــدوره الهام جدًا يف وســط 

امللعب.
ومن املرجح أن يغيب الفرنيس عن الفريق اللندين حني يبدأ األخري مشواره 
بذلــك اىل العــب  لينضــم  الشــهر املقبــل،  أوروبــا  أبطــال  يف مســابقة دوري 
الوسط اآلخر الكروايت ماتيو كوفاتشيتش الذي يعاين من إصابة يف الركبة.

وتأيت إصابة كانتي قبل ثالثة أشــهر عى انطالق مونديال قطر 2022 حيث 
تدافــع فرنســا عــن اللقــب العاملــي الــذي أحرزتــه يف روســيا عــام 2018 عــى 

حساب كرواتيا.
ومــن املســتبعد أن يتمكــن كانتــي مــن التواجــد مــع املنتخــب الفرنــيس يف 
تجمعــه املقبــل الــذي يبــدأ يف 19 أيلول/ســبتمرب مــن أجــل خــوض مباراتــني 

يف دوري األمم األوروبية.

روما/ )أ ف ب(:
توتنهــام  مــن  ندومبيليــه  تانغــي  الفرنــيس  الــدويل  الوســط  العــب  انتقــل 
نابــويل اإليطــايل عــى ســبيل اإلعــارة حتــى نهايــة املوســم،  اإلنجليــزي اىل 

وذلك وفق ما أعلن الناديان أمس.
ويتضمــن عقــد اإلعــارة "خيــار الــرشاء" حســب الناديــني، لكــن عــى نابويل أن 

يدفع ثالثني مليون يورو لإلبقاء عى خدماته نهائيًا وفق وسائل اإلعالم.
وانتقــل ابــن الـــ25 عامــًا الــذي خــاض حتــى اآلن 7 مباريــات دوليــة بقميــص 
املنتخــب الفرنــيس بطــل العــامل، اىل توتنهــام عــام 2019 مــن ليــون مقابــل 

62 مليون يورو.
وبعــد مرحلــة متقلبــة يف شــال لنــدن خــالل عامــني أمضاهــا تحــت ارشاف 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، باتت األمور أكرث سوءًا بالنسبة للفرنيس 
منــذ وصــول اإليطــايل أنتونيــو كونتــي اىل ســبريز يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 

.2021

ومل يخــض ندومبيليــه املوســم املــايض ســوى 18 مبــاراة فقــط قبــل أن تتــم 
إعارته لفريقه السابق ليون.

الوســط  العــب  رحيــل  عمليــة  يســهل  قــد  نابــويل،  اىل  الفرنــيس  ووصــول 
جرمــان  ســان  باريــس  اىل  اإليطــايل  النــادي  مــن  رويــس  فابيــان  اإلســباين 

الفرنيس وفق وسائل إعالم عدة.

مانشسر/ )أ ف ب(:
طالــب املــدرب الهولنــدي إريــك تــن هــاغ العبــي 
فريقه الجديد مانشســر يونايتد بتغيري ســلوكهم 
يف أرضيــة امللعــب، وذلــك بعد الهزمية القاســية 
اإلنجليــزي  الــدوري  يف  املــايض  األســبوع  نهايــة 

ضد برنتفورد برباعية نظيفة.
وقبيــل املواجهــة الصعبــة جــدًا املنتظــرة بعــد غــد 
ضــد  املمتــاز  الــدوري  مــن  الثالثــة  املرحلــة  يف 
الغريــم ليفربــول، ســيكون عــى تــن هــاغ أن يرفــع 
جهــود  تقديــم  اىل  ويدفعهــم  العبيــه  معنويــات 
مضاعفــة إذا مــا أرادوا تجنــب هزميــة ثالثــة تواليــًا 

يف مستهل املوسم.
مباراتــني  اىل  ألياكــس  الســابق  املــدرب  واحتــاج 
رســميتني فقــط ليكتشــف عــن كثــب عمــق األزمــة 
التي مير بها يونايتد منذ اعتزال مدربه األسطوري 

االسكتلندي أليكس فريغوسون عام 2013.
يعيشــه  الــذي  املريــر  بالواقــع  هــاغ  تــن  واصطــدم 
بطــل الــدوري 20 مــرة، وذلك بخســارته املباراتني 
األوليني للموسم الجديد من "برميريليغ"، األوىل 
عــى أرضــه ضــد برايتون 2-1 والثانية الســبت يف 
ملعب برنتفورد برباعية نظيفة ســجلها األخري يف 

الدقائق الـ36 األوىل.
وبذلك، بات تن هاغ صاحب أسوأ بداية ملدرب 
جديــد يف يونايتــد منــذ أكــرث مــن مئــة عــام، فيــا 
تذيل يونايتد ترتيب الدوري ألول منذ 30 عامًا.

وبطبيعة الحال "مل أكن ســعيدًا بالتأكيد" وفق ما 
أفــاد الهولنــدي الجمعــة، مضيفــًا "يجــب أن تكــون 
ذلــك  يبــدأ  أن  ويجــب  جيــدة  األساســية  األشــياء 

بالسلوك الصحيح".
وشــدد "أنــت بحاجــة اىل روح قتاليــة عــى أرض 
امللعــب ومل أرهــا منــذ الدقيقــة األوىل )ملبــاراة 
برنتفورد(. مل يلعب الالعبون بشكل جيد، وأمور 
كثرية كانت سيئة. ال يجب التحدث عن أي يشء 

)تكتييك( عندما يكون السلوك غري صحيح".
عجــز  الثالثــة،  مرحلتــه  اىل  الــدوري  وصــول  ومــع 
يونايتــد حتــى اآلن عــن اســتقدام أكــرث مــن ثالثــة 
العبني جدد هم الدمناريك كريســتيان إريكســن، 

برلني/ )أ ف ب(:
نفــى املديــر العــام لبوروســيا دورمتونــد االملــاين هانز-يواكيــم 
التعاقــد  إمكانيــة  عــن  تحدثــت  التــي  الشــائعات  فاتســكه 
يونايتــد  مانشســر  مــن  رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل  مــع 
بــني  اإلطــالق  عــى  اتصــال  يوجــد  "ال  أنــه  مؤكــًدا  االنجليــزي، 

االطراف املعنية، وبالتايل ال يوجد صفقة".
وأشــارت بعــض التقاريــر اإلعالميــة اىل أن رونالــدو قــد يكــون 
مهتــًا باالنتقــال اىل بوروســيا دورمتونــد وبالتــايل خوض غار 
دوري أبطــال أوروبــا هــذا املوســم كــا يرغــب، باإلضافــة اىل 
الــدوري  بلقــب  الفــوز  وهــو  تحــد جديــد يف مســريته  خــوض 

االملاين بعد أن حقق ذلك يف إنجلرا وإسبانيا وإيطاليا. 
إال أن فاتسكه أكد "كريستيانو رونالدو وبوروسيا دورمتوند... 
للوهلــة األوىل، يبــدو االمــر ســاحًرا. أحــب هــذا الالعــب، فهــو 

أحــد أعظــم الالعبــني عــى مــر التاريــخ. لكــن ال يوجــد اتصــال 
عى اإلطالق بني االطراف املعنية وبالتايل ما من صفقة".

ورغــم أن دورمتونــد خــر هــذا الصيــف جهــود هدافــه الفتــاك 
الشــاب الرنوجــي إرلينــغ هاالنــد لصالــح مانشســر ســيتي بطــل 

إنجلرا، إال أنه ال يبدو مهتًا بالربتغايل البالغ 37 عاًما.
ونحــن  الشــباب  يف  أكــرث  نســتثمر  أن  "يجــب  فاتســكه  تابــع 
نلعــب ورقــة +أفضــل املواهــب+. إنهــا بالتأكيــد اســراتيجية. 
لكــن يجــب أن نتوقــع أيًضــا أن هؤالء الالعبني ســيغادروننا بعد 

موسمني أو ثالثة".
وكان دورمتوند تعاقد مع املهاجم الفرنيس أنتوين موديست 
الوافــد  غيــاب  تعويــض  بهــدف  كولــن،  املحــي  منافســه  مــن 
الجديــد العاجــي سيباســتيان هالــر لفــرة طويلة بعد اكتشــاف 

إصابته برطان يف خصيتيه.

باريس/ )أ ف ب(:
أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان بطل فرنسا 
كيليــان  الفريــق  نجمــي  بــني  خــالف"  "أي  وجــود  عــدم  أمــس 
مبــايب والربازيــي نيــار، واصفــًا ســوء التفاهــم الــذي حصــل 
بينهــا خــالل الفــوز عــى مونبلييــه 2-5 يف املرحلــة املاضية 

بشأن هوية مسدد ركلة الجزاء مبجرد "ظاهرة ثانوية".
وقال خالل املؤمتر الصحايف الذي عقده تحضريًا للمواجهة 
املنتظــرة أمــام مضيفــه فريقــه الســابق ليــل ضمــن منافســات 
التــايل  اليــوم  يف  برعــة  "اجتمعنــا  غــدًا  الثالثــة  املرحلــة 

لتسوية كل ذلك، لنقول ما نريد قوله بيننا".
إىل  الصيــف  هــذا  واملنتقــل  الســابق  نيــس  مــدرب  وأضــاف 
يف  للغايــة  ممتعــًا  أســبوعًا  قضينــا  "لقــد  باريــس  العاصمــة 
بــكل  واســتمتعت  جيــد  بشــكل  الجميــع  وعمــل  العمــل، 
الجلســات هــذا األســبوع واختفــت هــذه الظاهــرة رسيعــًا، أي 

يف اليوم التايل الجتاعنا".
وبــدا التوتــر واضحــًا بــني الالعبني خالل املباراة ضد مونبلييه 
التــي شــهدت إهــدار مبــايب ركلــة جــزاء، ثــم احتســاب واحــدة 
بآخــر  أو  بشــكل  مانعــًا  بنجــاح،  الربازيــي  لهــا  انــربى  اخــرى 
املهاجم الفرنيس من تسديدها عى الرغم من طلب األخري 

القيام بذلك.
ومل يكــن مبــايب منــذ اللحظــات األوىل للمبــاراة عــى مــا يــرام، 
فعندما ســّدد كرة عرضية تحّولت هدفا عن طريق الخطأ من 
احــد مدافعــي مونبلييــه مل يحتفــل كــا يجــب، كــا انــه قــام 

بترصفات عى أرض امللعب ال تليق بســمعته وخذل زمالءه 
صحافيــة  تقاريــر  بحســب  ســواء،  حــد  عــى  النــادي  وانصــار 

وتعليقات عى مواقع التواصل االجتاعي. 
وعندما سار العب الوسط الربتغايل فيتينيا بالكرة يف وسط 
امللعــب ومعــه مبــايب اىل اليســار والنجــم األرجنتينــي ليونيــل 
ميــيس عــى اليمــني، مــّرر باتجــاه األخــري وهــو األمــر الــذي مل 
يعجــب مهاجــم منتخــب "الديوك"، فتوقف عن الركض فجأة 

باتجاه منطقة الجزاء إلكال الهجمة.
ومــا زاد الطــني بلــة، بــأن نيــار أعجــب بتغريــدة تم فيهــا انتقاد 

مبايب عى ترصفاته.
وأوضــح غالتييــه بعــد املبــاراة أن "األمــور قــد احُرمــت" فيــا 

يتعلق بتنفيذ ركلة الجزاء. 
للتعديــل"  قابلــة  تكــون  أن  إال  الراتبيــة "ال ميكــن  ان  وأردف 
و"هنــاك ترتيــب محــدد يف هــذه املبــاراة، مبــايب الرقــم واحد 
وثــم نيــار الرقــم 2. ثــم هنــاك تفســري للراتبيــة يف حالــة ركلة 
بأنــه  الحديــث وتناقشــا، شــعر +نــاي+  تبــادال  الثانيــة.  الجــزاء 

يريد تنفيذ الركلة وسمح له مبايب بذلك".
وتابــع املــدرب الفرنــيس أن مــن بــني املســددين أيضــًا ميــيس 
"مــن  أنــه  إىل  مشــريًا  رامــوس،  ســريخيو  اإلســباين  واملدافــع 
املهــم ملهاجمينــا تســجيل األهــداف مــن أجــل الحفــاظ عــى 

الثقة".
ويســعى ســان جرمــان لتعزيــز صدارتــه بفــوز ثالــث تواليــًا أمــام 

ليل.

والهولنــدي  مارتينيــس  ليســاندرو  األرجنتينــي 
ترييل ماالســيا، وجميعهم أســاء غري قادرة عى 

تحقيق الثورة املرجوة.
وعوضــًا عــن خطــف األضــواء بتعاقــدات مــن العيار 
لصفقــات  العناويــن  يونايتــد  تصــدر  الثقيــل، 
الوســط  العــب  عــن  هنــا  والحديــث  تحصــل،  مل 
فريقــه  توصــل  الــذي  يونــغ  دي  فرنــيك  الهولنــدي 
برشــلونة اإلســباين التفــاق مــن النــادي اإلنجليــزي 
بشــأنه لكــن العــب أياكــس الســابق رفــض االنتقــال 
اىل "أولــد ترافــورد"، والنجم الربتغايل كريســتيانو 
رونالــدو الــذي تقــدم بطلــب الرحيــل عــن النــادي 

لكن األخري رفض تريحه.
أخــريًا يف اســتقطاب  ويبــدو أن يونايتــد ســينجح 
اســم كبــري، مــع الحديــث عــن التوصــل التفــاق من 
أجــل ضــم العــب الوســط الربازيــي كازميــريو مــن 
ريال مدريد اإلسباين يف صفقة قد تصل قيمتها 

اإلجالية لـ70 مليون يورو.
هــذه  عــى  التعليــق  الجمعــة  هــاغ  تــان  ورفــض 
غاليــزر  عائلــة  جانــب  اىل  وقــف  لكنــه  الصفقــة، 
األمريكيــة املالكــة للنــادي والتــي تتعــرض لهجــوم 
مــن املشــجعني عــى خلفيــة سياســة التعاقــدات 

والوضع الذي وصل اليه الفريق.
تحــركات  هنــاك  تكــون  أن  املتوقــع  ومــن 
للمشــجعني عــى هامــش مبــاراة يونايتــد أمــام 
ملشــهد  إعــادة  يف  وذلــك  ليفربــول،  غرميــه 
بتأجيــل  القــرار  اتخــذ  حــني  املــايض  املوســم 
 2021 أيار/مايــو  يف  الفريقــني  بــني  املبــاراة 
"أولــد  ملعــب  املشــجعون  اقتحــم  عندمــا 
ترافــورد" احتجاجــًا عــى خطط الدوري الســوبر 

األورويب.
ويف دعمه لعائلة غاليزر، قال تن هاغ "ال يسعني 
إال أن أقــول إن املالكــني يريــدون الفــوز. نريــد مــن 
أن  النــادي. ميكننــي  بجانــب  تقــف  أن  الجاهــري 
أفهــم يف بعــض األحيــان )غضبهــم(، لكنــي لســت 
يف النــادي منــذ فــرة طويلــة ألمتكــن مــن رؤيــة كل 
الخلفيــات. لكــن علينــا أن نقاتــل معــًا لــيك نكــون 

متحدين".

ريال مدريد يؤكد رحيل كاسيميرو لمانشستر يونايتد
مدريد/ وكاالت:

أعلــن نــادي ريــال مدريــد عــن رحيــل نجمــه الربازيــي كاســيمريو إىل 
مانشسر يونايتد بشكل رسمي. 

وكتب ريال مدريد يف بيان رسمي عرب موقعه اإللكروين: "اتفق ريال 
مدريــد ومانشســر يونايتــد عــى انتقــال الالعب كارلوس كاســيمريو، 
ويود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لكاسيمريو، الالعب 
هو بالفعل جزء من أسطورة هذا النادي. منذ وصوله يف يناير 2013 
أكــرث  أحــد  العرشيــن، كان كاســيمريو  مــع كاســتيا، يف ســن  ليلعــب 

الالعبني تفوًقا يف واحدة من أهم وأنجح الفرات يف تاريخنا".
وأضــاف: "خــالل هــذا الوقــت الــذي دافع فيه عــن قميص ريال مدريد 
ودرعــه ، فــاز بـــ 18 لقبــًا: 5 كــؤوس أوروبيــة، 3 كــؤوس عاملية لألندية ، 
3 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطوالت دوري ، 1 كأس ملك و 3 كؤوس 

سوبر إسبانية".
وتابــع: "عــى الصعيــد الفــردي، حصــل عــى لقــب أفضــل العــب يف 
نهايئ كأس السوبر األورويب الذي فاز به قبل أيام قليلة يف هلسنيك 
وتم ترشــيحه لجائزة الكرة الذهبية 2022. باإلضافة إىل هذا الســجل 
الرائــع، ســيمثل كاســيمريو دامًئــا قيــم نادينــا يف ذاكــرة ريــال مدريــد. 

العب مثايل قدم كل يشء لريال مدريد".
واختتم: "ريال مدريد هو منزله وسيظل دامًئا، ويتمنى له وألرسته كل 
التوفيــق يف هــذه املرحلــة الجديــدة من حياته، ويــوم االثنني املقبل، 
22 أغســطس، ســيقام عمــل مؤســيس لتكريــم وتوديــع كاســيمريو يف 

مدينة ريال مدريد، بحضور رئيسنا فلورنتينو برييز".
وكان االيطــايل كارلــو أنشــيلويت مــدرب ريــال مدريــد أكــد أمــس رغبــة 

العب كاسيمريو يف اختبار "تحد جديد" يف مسريته.
وقــال أنشــيلويت يف مؤمتــر صحــايف قبــل مبــاراة فريقــه ضــد مضيفــه 
"لقــد تحدثــت معــه صبــاح  الــدوري االســباين  اليــوم يف  ســلتا فيغــو 
)الجمعــة(. هــو يريــد اختبــار تحــد جديــد. مثــة مفاوضــات يف الوقــت 

الحايل".
اىل  طريقــه  يف  كاســيمريو  ان  أكــدت  االنجليزيــة  الصحــف  وكانــت 
االنضــام اىل صفــوف مانشســر يونايتــد بعــد توصــل الناديــني اىل 

اتفاق بهذا الشأن.
وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو مشرية اىل 
ان ابن الـ 30 عامًا ســيوقع عقًدا ملدة أربع ســنوات مع امكانية اضافة 

سنة اخرى بعد خضوعه للفحص الطبي يف نهاية االسبوع.

مدير
بوروسيا دورتموند 

ينفي أي اتصال 
بشأن التعاقد مع 

رونالدو

غالتييه يؤكد 
مبابي ونيمار"ال خالف" بين 

تن هاغ يطالب العبي 
يونايتد بتغيير سلوكهم
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لندن/ )أ ف ب(:
لنــادي  الكارثيــة  البدايــة  تــزداد  أن  املرجــح  مــن 
مانشســر يونايتــد داخــل وخــارج امللعــب ومتذيــل 
ترتيــب الــدوري االنجليــزي لكــرة القــدم للمرة األوىل 
منذ 30 عامًا، ســوءًا عندما يواجه ليفربول بعد يف 

ختام منافسات املرحلة الثالثة.
وتكتســب القمــة التــي تجمــع بــن هذيــن الناديــن 
أهميــة أكــر هــذا املوســم بعــد البدايــة املتواضعــة 
"للريــدز" مــن جهــة و"الشــياطن الحمــر" مــن جهــة 
ثانيــة حيــث ســتكون األعــن شــاخصة عــى ملعــب 
"أولــد ترافــورد" الــذي ســيكون مــرح األحــام بــن 

جريحن.
لقــب  باســتعادة  ليفربــول  أحــام  اصطدمــت 
 2-2 فولهــام  أمــام  مخيبــن  بتعادلــن  الرميريليــغ 
وكريســتال بــاالس 1-1 يف املرحلتــن املاضيتــن، 
كلــوب  يورغــن  األملــاين  املــدرب  رجــال  جعــل  مــا 
يتأخرون بفارق 4 نقاط عن مانشســر ســيتي حامل 

اللقب املتصدر بالعامة الكاملة.  
غــري أن أزمــة ليفربــول الــذي اضطــر للتعامل مع واقع 
االصابــات التــي لحقــت بصفوفــه يف بدايــة املوســم 
املهاجــم  الجديــد  وافــده  جهــود  وخســارة  الحــايل 
األوروغويــاين دارويــن نونييس لثاث مباريات جراء 
حصولــه عــى بطاقــة حمــراء يف بداياتــه عــى أرض 
فريقــه أمــام بــاالس لنطحــه مدافع األخــري الدمناريك 
منافســه  بــه  ميــر  مبــا  ُتقــارن  ال  اندرســن،  يواكيــم 

يونايتد.
الجديــد  املــدرب  هــاغ  تــن  إريــك  الهولنــدي  دّون 
كأســوأ  الســجات  يف  اســمه  الحمــر"  "للشــياطن 
بدايــة ملــدرب يف تاريــخ النــادي عــى مــر 100 عــام 
بعد الخســارة القاســية أمام برنتفورد برباعية نظيفة، 
أمــام  ترافــورد"  "أولــد  أوىل يف  ســبقها هزميــة  كان 

برايتون 1-2.
وتقــام القمــة املنتظــرة يف أجــواء مشــحونة، حيــث 
مــن املتوقــع أن تنظــم جامهــري يونايتــد احتجاجــات 

عــى نطــاق واســع قبيــل انطــاق املبــاراة تعبــريًا عــن 
األمريكيــة  غايــزر  عائلــة  سياســة  عــى  اعراضهــا 

مالكة النادي منذ عام 2005.
شــعارات  مطلقــة  يحصــل  مبــا  الجامهــري  نــددت 
مناهضة للاملكن أبرزها "سمكة تتعفن من الرأس" 
يف ظــل تصاعــد الضغوطــات للنظــر يف بيع النادي، 
ماســك  إيلــون  املليارديــر  مــازح خالــه  اســبوع  يف 
النــادي،  رشاء  يف  برغبتــه  املســتديرة  الكــرة  عــامل 
راتكليــف  جيــم  بريطانيــا  يف  رجــل  أغنــى  وأبــداء 
اهتاممــه بـــ "الشــياطن الحمــر" يف حــال تــم عــرض 

النادي اإلنجليزي للبيع.
 52( هــاغ  تــن  وجــد  األخــر،  املســتطيل  داخــل 
عامــًا( القــادم مــن أياكــس الهولنــدي هــذا املوســم 
تعاقــدات  سياســة  غيــاب  ظــل  يف  مضطــرًا،  نفســه 
مضطــرا  نفســه  منســقة،  انتقاليــة  واســراتيجية 
عانــت  كانــت  التــي  ذاتهــا  التشــكيلة  مــع  للتعامــل 
مــن خســارتن مذلتــن -5صفــر و-4صفــر عــى يــد 

ليفربول يف املوسم املايض.
كام تحوم الشكوك حول صوابية قرار تن هاغ الذي 
ضغط للتعاقد مع األرجنتيني ليســاندرو مارتينيس 
أن  حيــث  أياكــس  يف  ســابقًا  عليــه  أرشف  الــذي 
قلــب الدفــاع تأخــر للتأقلــم مــع قســاوة الرميريليــغ، 
يف حــن ُكتــب الكثــري عــن قــر قامتــه )1.75 م( 
وفشله يف حسم الراعات الهوائية يف املباراتن 

االولين.
أخــرج تــن هــاغ الوافــد الجديــد عنــد االســراحة أمــام 
برنتفــورد بعــد شــوط أول كاريث تأخــر خالــه يونايتد 
بأربعــة أهــداف، يف حــن أقــّر بعــد املبــاراة ان كان 
بامكانه استبدال جميع العبيه االساسين لو تسمح 

له القوانن بذلك.
 13.8 اجــاميل  برنتفــورد  العبــو  اجتــاز  وبعدمــا 
كيلومــرًا يف مباراتهــم أمــام يونايتــد، نقلــت تقاريــر 
عطلــة  يــوم  الغــاء  إىل  عمــد  هــاغ  تــن  أن  صحافيــة 
عليهــم  فــرض  اجــل  مــن  الاعبــن  لراحــة  مخصــص 

ركض هذه املسافة غداة هزميتهم.
ولكــن عــى أرض امللعب، يأمــل املدرب الهولندي 
يف الحصــول عــى أجوبــة رسيعــة وحــّل عقــدة غــرور 
نجمه الرتغايل كريستيانو رونالدو، ليحصد النقاط 
الثــاث أمــام فريــق جريــح بــدوره يف جعبتــه نقطتــن 

فقط من تعادلن ويحتل املركز الثاين عرش.
نيوكاسل اختبار جديد لسيتي

يف املقلــب اآلخــر، يســري مالكــو نيوكاســل الجــدد 
مالــي  خطــا  عــى  الســعودي  االســتثامر  صنــدوق 
املتحــدة  ظبــي  ابــو  )مجموعــة  ســيتي  مانشســر 
منصــور  الشــيخ  مــن  اململوكــة  واالســتثامر  للتنميــة 
بــن زايــد آل نهيــان( الــذي بــات النادي املهيمن عى 

الكرة االنجليزية يف السنوات األخرية.
عــى صفقــات خياليــة  يقــدم  نيوكاســل مل  أّن  غــري 
أو جنونيــة يف ســوق االنتقــاالت الصيفيــة يف عهــد 
املالكــن الجديــد اذ اكتفــى بقــدوم الحــارس نيــك 
بوب واملدافع الهولندي ســفن بومتان إىل ملعب 

"سانت جيمس بارك".
اعتــرت النتائــج يف بدايــة املوســم الحــايل مشــجعة 
لنيوكاسل صاحب املركز الخامس برصيد 4 نقاط، 
غــري أن زيــارة بطــل انجلــرا األحــد ســتمنح جامهــري 
النــادي مــؤرشًا مبكــرًا عــن مــدى جديــة "ماغبايــس" 
للدخــول ضمــن الــراع عــى املراكــز االربعة االوىل 

املؤهلة ملسابقة دوري أبطال أوروبا. 
رودجرز من دون مال

من ناحيته، ما زال ليســر ســيتي النادي الوحيد يف 

الدوري الذي مل ينفق املال خال نافذة االنتقاالت 
الصيفيــة، يف حــن ال يتوقع مدربه اإليرلندي برندن 
املــايل  الوضــع  بســبب  ذلــك  يتغــرّي  أن  رودجــرز 

للنادي. 
"أمضيــت  الخميــس  الســابق  ليفربــول  مــدرب  قــال 
عطلتــي الصيفيــة يف إقنــاع الاعبن بالحضور ولكن 
عندمــا أعــود فــإن حقيقــة الوضع موجــودة وال ميكننا 

مواكبة ذلك".
وتابــع "أنــا ال أديــر الشــؤون املاليــة للنــادي. أنــا أديــر 
قســم كــرة القــدم وإذا قالــوا إنــه ال ميكننا التعاقد مع 

العب، فأنا أثق ميا يقوله النادي".
وتفاقمــت أزمــة ليســر اذ إىل جانــب عــدم القــدرة 
عــى التعاقــد مــع العبــن جــدد، غــادر أروقــة النــادي 
عــدة العبــن عــى غــرار الحــارس الدمنــاريك كاســر 
شــاميكل الذي حرس عرين الفريق لســنوات طويلة 
الشــهر  مطلــع  الفرنــي  نيــس  إىل  الرحيــل  وقــرر 
الاعبــن  مــن  املزيــد  بإمــكان  يــزال  وال  الحــايل، 
األساســين املغادرة مع املدافع الفرني ويســي 
فوفانــا تحــت مجهــر تشــلي يف حــن رفض ليســر 
العديــد مــن العــروض للتخــي عــن مهاجمــه جيمــس 

ماديسون. 
لــذا  مباراتــن،  مــن  يتيمــة  نقطــة  ليســر  حصــد 
يحتــاج إىل الفــوز والنقــاط الثــاث عندمــا يســتقبل 
ساومثبتون السبت لرفع معنويات جامهري ملعب 
"كينغ باور" قبل سلسلة من خمس مباريات صعبة 

تشمل رحلتن إىل تشلي وتوتنهام.

ليفربول ومانشستر يونايتد 
في قمة مبكرة

لندن/ )أ ف ب(:
القــدم أمــس إيقــاف املــدرب األملــاين لتشــلي  قــرر االتحــاد اإلنجليــزي لكــرة 
تومــاس توخــل ملبــاراة واحــدة مــع تغرميــه مبلــغ 35 ألف جنيه اســرليني، وذلك 
بســبب الشــجار الــذي حصــل يف نهايــة األســبوع املنــرم مــع املــدرب اإليطايل 

لتوتنهام أنتوين كونتي الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.
وبانتظار أن يصدر كتابة األسباب املوجبة لقراره، تم موقتًا تعليق عقوبة إيقاف 
توخل ما سيســمح له بالتواجد مع فريقه خال مباراة الدوري األحد يف ملعب 

ليدز يونايتد.
واكتفــى االتحــاد اإلنجليــزي بتغريــم كونتــي 15 ألــف جنيــه بعدمــا أقــر املدربــان 
عــى  بالتعــادل  انتهــت  التــي  العاصفــة  املبــاراة  عقــب  الائــق  غــري  بســلوكهام 

ملعب تشلي ضمن املرحلة الثانية من الدوري املمتاز.
ودخــل توخــل وكونتــي أواًل يف مشــادة حاميــة خــال املبــاراة بعد هــدف التعادل 
1-1 الذي سّجله الدمناريك بيار-إمييل هويرغ، وذلك نتيجة مبالغة اإليطايل 

يف احتفاله أمام دكة بدالء تشلي، فحصل كل منهام عى بطاقة صفراء.
ثــم تكــرر املشــهد يف نهايــة اللقــاء وبشــكل أعنــف بعدمــا صافــح كونتــي نظــريه 
األملاين، إال أن األخري بدا غاضبًا كون االيطايل مل ينظر إليه، ما أدى إىل مشادة 

بينهام وتلقيهام بطاقة حمراء.
ويف بيانــه أمــس، قــال االتحــاد اإلنجليــزي "أمــرت لجنــة تنظيميــة مســتقلة بتغريــم 
تومــاس توخــل 35 ألــف جنيــه اســرليني وإيقافــه ملباراة واحــدة، وتغريم أنتونيو 
االتحــاد  قاعــدة  التــوايل  عــى  انتهــكا  بعدمــا  اســرليني  جنيــه  ألــف   15 كونتــي 

اإلنجليزي إي 3".
وتابــع "أقــر تومــاس توخــل وأنتونيــو كونتــي بأن ســلوكهام بعد صافــرة نهاية مباراة 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز بــن تشــلي وتوتنهام هوتســر يــوم األحد 14 آب/

اســتامع  بجلســة  املدربــن  مــن  وطالــب كا  الئــق،  غــري  كان   2022 أغســطس 
واألدلــة  املكتوبــة  املرافعــات  تقديــم  يعنــي  قانــوين  مصطلــح  وهــو  مكتوبــة"، 

املوثقة املكتوبة فقط والنظر فيها.
وأشــار اىل أن "هــذه العقوبــات قابلــة لاســتئناف، وتــم تعليــق إيقــاف تومــاس 
توخل ملباراة واحدة موقتًا بانتظار أن ترسل اللجنة التنظيمية املستقلة قرارها 

كتابًة، عى أن يصبح متاحًا يف الوقت املناسب".

برشلونة/ )أ ف ب(:
الجديــد  الوافــد  ليفاندوفكــي،  روبــرت  البولنــدي  املهاجــم  ســاعة  رُسقــت 
إىل صفــوف نــادي برشــلونة االســباين، خــال توقفــه أمــام مركــز "جــوان غامــر" 
للتامريــن للتوقيــع للمعجبــن، حســب مــا أفــادت أمــس الرشطــة املحليــة لوكالــة 

"فرانس برس" والتي نجحت يف إلقاء القبص عى السارق.
عامــًا   33 الـــ  ابــن  وصــل  عندمــا  أمــس  أول  ظهــر  بعــد  للرقــة  "ليفــا"  وتعــرض 
املنتقــل يف متوز/يوليــو مــن بايــرن ميونيــخ االملاين، عى منت ســيارته إىل مركز 
"جــوان غامــر" للتامريــن وتوقــف لتحيــة والتوقيــع للجامهــري )أوتوغرافــات(، كام 

أوضحت رشطة كاتالونيا.
حينها، تقدم شاب من السيارة وقام بنزع الساعة من معصم املهاجم الدويل. 
وبعدمــا تلقــت باغــًا بشــأن الرقــة، نجحــت الرشطــة يف إلقــاء القبــض بعــد أقل 
19 عامــًا والــذي كان مــا زال يحتفــظ بالســاعة  مــن ســاعة عــى الســارق البالــغ 

ويختبئ يف أحد االحراش بالقرب من املركز.
وأوضحــت الرشطــة أنــه ُوجهــت إليــه تهمــة "الرقــة مــع العنــف"، ألنــه حتــى لو مل 
يتعــرض الاعــب لســوء املعاملــة، فــإن حقيقــة إزالــة الســاعة مــن يــده تحفــز هــذا 

الوصف.
ويعتــر ليفاندوفســي أبــرز صفقــات الــدوري االســباين هــذا املوســم، اذ رحــل 
عــن عمــاق بافاريــا الــذي دافــع عــن ألوانــه منــذ عام 2014 لانضــامم إىل النادي 

الكاتالوين مقابل 45 مليون يورو.

إيقاف توخل لمباراة 
واالكتفاء بتغريم كونتي

الشرطة تقبض على سارق 
ساعة ليفاندوفسكي

ميالن في تحديه الحقيقي األّول 
ونابولي ويوفنتوس
لمواصلة االنطالقة القوية

روما/ )أ ف ب(:
عاش نابويل صيفًا مضطربًا جراء تخليه عن ركائز عدة يف صفوفه لكنه استهل 
الــدوري  افتتــاح  2-5 يف  عــى فريونــا  الافــت  بفــوزه  بقــوة  الجديــد  املوســم 

االيطايل لكرة القدم.
ويواجــه ميــان حامــل اللقــب تحديــه األّول الحقيقــي عندمــا يحــّل ضيفــًا عــى 

أتاالنتا ضمن منافسات املرحلة الثانية.
لورينتيــس  دي  أوريليــو  األفــام  وقطــب  املالــك  طالبــوا  نابــويل  انصــار  وكان 
ببيــع النــادي بعــد اندثــار حلــم احــراز الســكوديتو يف املوســم املــايض. ومــا 
زاد مــن احبــاط هــؤالء رحيــل ركائــز اساســية يف الفريــق وهــم الســنغايل خاليدو 
كوليبايل )تشلي االنجليزي( ولورنتسو إينسيني )اف يس تورونتو الكندي( 
والبلجيــي دريــس مريتنــز )غلطــة رساي الريك( واالخري هو أفضل هداف يف 

تاريخ النادي الجنويب. 
لكن عى الرغم من استبعاد نجم الوسط االسباين فابيان رويس من التشكيلة 
انتقــال  الــدوري االيطــايل قبــل  التــي واجهــت فريونــا يف املرحلــة االوىل مــن 
محتمل اىل صفوف باريس سان جرمان الفرني، بدا فريق لوتشانو سباليتي 

مستقرًا وخطريًا خال فوزه الافت 2-5 عى ملعب بينتيغودي. 
وحملــت االيــام االخــرية اخبــارًا طيبــة بتمكــن النادي من الحصــول عى خدمات 
االرجنتينــي جيوفــاين ســيميوين الــذي ســجل 17 هدًفــا يف الــدوري اإليطــايل 
املوســم املــايض لينضــم يف خــط املقدمــة اىل املهاجــم النيجــريي املتألــق 

بدوره فيكتور أوسيمن. 
ومــن املقــرر أّن يعــزز نابــويل صفوفــه أيضــًا باعــب الوســط الفرنــي الــدويل 
ســابقًا تانغــي ندومبيــي والنجــم اإليطــايل الصاعــد جاكومــو راســبادوري بعــد 

خضوعهام للفحص الطبي يف روما.

ســيكون الثــايث تحــت تــرف املــدرب عى االرجح عندما يســتضيف الفريق 
املرحلــة  يف  تاريخــه  يف  االوىل  للمــرة  االوىل  الدرجــة  اىل  الصاعــد  مونتســا 

الثانية.
إنتر في عقر داره

قدراتــه  ميــان  أظهــر   ،4-2 أودينيــزي  عــى  فــوزه  وبعــد  اآلخــر،  املقلــب  يف 
لاحتفــاظ باللقــب، خصوصــًا يف ظــل تألــق مهاجمــه الكــروايت أنتــي ريبيتــش 
صاحب هدفن من رباعية الفوز، ما دفع ستيفانو بيويل مدرب "روسونريي" 
عــى  عامــًا(   35( جــريو  أوليفييــه  الفرنــي  املخــرم  املهاجــم  عــى  لابقــاء 

مقاعد البدالء.
ويــدرك ميــان أن رحلتــه إىل اتاالنتــا لــن تكــون نزهــة أمــام فريــق أقــل تألقــًا مــن 
األعــوام املاضيــة لكنــه يأمــل يف اســتعادة نضارتــه بعــد موســم متواضــع، عــى 

غرار ما عكس الفوز الصلب افتتاحًا عى سمبدوريا -2صفر.
ســيعرف  موســم  اللومبــاردي يف  الــدريب  مباريــات  أوىل  املواجهــة  وســتكون 
الكثري منها مع تواجد 5 أندية يف الـ "سريي أ" مع إنر ومونتسا وكرميونيزي. 
يف املقابــل، يأمــل إنــر مبواجهــة سبيتســيا الســبت أن يحقــق أول فــوز لــه هــذا 

املوسم يف عقر داره أمام منافس يبدو عى الورق مبتناوله. 
ولكن بخاف ذلك، ســيكون الحذر ورقة التســيو عندما يحّل اليوم ضيفًا عى 

تورينو الذي دّعم صفوفه بتعاقدات جيدة.
يوفنتوس مثّقل باالصابات

مــن ناحيتــه، وعــى الرغــم مــن انطاقتــه القويــة بالفــوز عــى ساســوولو بثاثيــة 
خــروج  بعــد  يوفنتــوس  يف صفــوف  املصابــن  الاعبــن  عــدد  ارتفــع  نظيفــة، 
الوافــد الجديــد جناحــه االرجنتينــي أنخــل دي ماريا ملعاناتــه من اصابة عضلية 
بعــد تســجيله هدفــًا وصناعتــه لآلخــر، وســيغيب لفــرة ثاثــة اســابيع، لينضــم 

وســيبتعد  ركبتــه  مــن  يعــاين  الــذي  بوغبــا  بــول  الفرنــي  الوســط  العــب  اىل 
فويتشــيك  املخــرم  الحــارس  يغيــب  كــام  اســابيع.  لخمســة  املاعــب  عــن 

تشيتشني وفيديريكو كييزا.
وكان يوفنتــوس قــاب قوســن او ادىن مــن اجــراء آخــر صفقــة تعاقديــة لــه مــع 
تعــر  لكــن  باريديــس  ليانــدرو  األرجنتينــي  باريــس ســان جرمــان  العــب وســط 
انتقــال العــب وســطه الفرنــي ادريــان رابيــو اىل صفــوف مانشســر يونايتــد 

االنجليزي حال دون ذلك اقله حتى االن.
ويأمــل فريــق رومــا الــذي يســتضيف كرميونيــزي بعــد غد يف ختام املنافســات 
والــذي يرشــحه النقــاد للعــب دور "الحصــان االســود" هــذا املوســم، يف ضــم 
مهاجــم تورينــو الســابق أندريــا بيلــويت الــذي انتهــى عقــده مــع االخــري ويبحــث 

عن ناد جديد.
واالهم من ذلك بالنســبة اىل فريق العاصمة، أن نجمه نيكولو زانيولو مســتعد 
للبقاء يف صفوفه رغم التكهنات حول مستقبله. لطاملا اعتر الشاب اإليطايل 
أحــد أملــع املواهــب اإليطاليــة وكان رائعــًا يف فــوز روما عى ســالرنيتانا، حيث 

أظهر تفاهام جيدا مع الوافد الجديد االرجنتيني باولو ديباال. 
العب تحت املجهر: ساندرو تونايل

غــاب تونــايل عــن فــوز ميــان عى أودينيزي 2-4 يف مســتهل حملة الدفاع عن 
لقبــه بطــًا للــدوري، لكــن الاعــب عــاد مــن اإلصابــة ومســتعد الســتعادة دوره 
كنجــم بــا منــازع لخــط وســط األبطــال بعــد رحيــل العاجــي فرانــك كيســييه إىل 

برشلونة اإلسباين.
يتوقــع النقــاد موســاًم كبــريًا لاعــب البالــغ مــن العمــر 22 عاًمــا والذي اكتســب 
الخــرة يف املوســم املــايض يف صفــوف الفريــق املفضــل لديــه عندمــا كان 

شابًا، وسيكون متحمًسا لرك بصمة يف مواجهة أتاالنتا غدا.

الدوري اإلنجليزي
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أوبريت مرسحي يجسد معاناة األطفال يف ظل العدوان اإلرسائييل عىل القطاع         )تصوير/ محمود أبو حصرية(

األفقي:
1 -من الزواحف – مخلص معكوسة 

2 -نصف وميض – نجاح + حرف 
3 - أحرف متشابهة + من العمالت الصغرية + 

صوت االنفجار 
4 - قهوة + قاتم + عكس بناء 

5 -مختلفان – أعىل الرأس او وسطه 
6 - ارتفع + يكابد ويتحمل مشقة 
7 - ميش – دق الجرس – حرف جر 
8 -يرمي + كثري الحياء معكوسة 

9 -يذهب ويبتعد – أرشد 

العمودي:
1 -جزاء – صعب 

2 - عاصمة عربية – 
يأيت بعد النهار 

3 - توفري + ثلثا قيد 
4 - معاهدة + حرف 

-  بحر 
5 - ال باالنجلزيية + 
خاصتك – واسع 

6 - سفن مبعرثة + 
علم مذكر + حرف 

7 - متشابهان + طالء 
8 - عكس جلس 

معكوسة + قبيح 
وبشع 

9 -طعام المأتم – 
من الحرشات 

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.

أطول انهار العالم يتكون من 5 حروف 

األمازون – الدانوب – الليطاين – األطلنطي – 
المسيسيب – العايص – الفرات – السني – شط 

العرب – آرال – قزوين – دجلة – نهر – بحر – بحرية – 
جبل – يم – جب -و 

حل الكلمة الضائعة 

النيل

إعداد/ وفاء المهتدي

انسحاب فنانني عراقيني 
من معرض ألماين 

برلني/ وكاالت:
أقدم فنانون عراقيون عىل سحب لوحاتهم الفنية من معرض "بينايل برلني" األملاين؛ احتجاجا 
عىل عرض صور فوتوغرافية تظهر آثار تعذيب ملعتقلني سابقني يف سجن "أبوغريب"، وفق 

موقع "آرت نيوز".
املســمى  الفنــي  العمــل  عــىل  احتجــوا  الذيــن  العراقيــني  للفنانــني  اعتــذارا  املعــرض  ونــر 
)Poison Soluble( للفنــان الفرنــي، "جــان جــاك ليبــل"، بعــد افتتــاح املعــرض يف يونيــو/

حزيران املايض.
واشــتد الجــدل بشــأن العمــل الفنــي أواخــر يوليو/متــوز املــايض، عندمــا نــر الفنــان العراقــي، 
"ريجــني ســاهاكيان"، رســالة مفتوحــة حــول العمــل وقعهــا أكــر مــن 10 فنانني، مــن بينهم ثالثة 

عراقيني مشاركني يف املعرض.
وقــال هــؤالء الفنانــون إنهــم سيســحبون أعاملهــم مــن املعرض، ووصفوا االعتــذار بأنه غري كاف، 

ومحاولة "استغالل لعملنا وهوياتنا كعراقيني".
العراقيــني  لعــرض  األولويــة  يعطــي  معــرض  فــوورم": "يف  "آرت  موقــع  نــره  بيــان  وكتبــوا يف 
املســجونني ظلــام الذيــن تــم تصويرهــم وهــم يتعرضــون للتعذيــب الجنــي والبــدين، ال نجــد 

صدقا أو شفافية يف هذا الرد األبوي".
وقــال البيــان، إن عضــوة الفريــق الفنــي يف املعــرض، "آنــا تيكســريا بينتــو"، اســتقالت احتجاجــا 

عىل العمل.
وكتــب املعــرض يف بيــان االعتــذار: "نعتــذر ألن وضــع لوحــات الفنانــني العراقيــني املتأثريــن 

بالقرب من عمل جان جاك ليبل تسبب لهم بأمل شديد".
وأضاف: "مل نقدر حساسية املوقف. ونعتذر عن عدم مناقشة تنسيق وضع لوحاتهم مسبقا 
يف هذه الحالة الخاصة. وباملثل، نأسف ألن عملية استبدال األعامل استغرقت وقتا طويال".

ومل يذكــر البيــان أنــه ســيتم حــذف عمــل "ليبــل"، رغــم أن املعــرض أشــار إىل أنــه "يعمــل مــع 
الفنانني املحتجني عىل إيجاد طريقة لحل املوقف".

ويقــام معــرض "بينــايل برلــني" كل 3-2 ســنوات، يف خمــس أماكــن بالعاصمــة األملانيــة، ويضــم 
مقاطع فيديو ومنحوتات ولوحات وأشكااًل فنية أخرى.

إذا ظهرت عليك هذه األعراض.. 
فتش عن مستوى فيتامني "د"

لندن/ وكاالت:
ا من عملية شــفاء الجســم، ولكن عندما يســتمر االلتهاب فإنه ميكن  يعد االلتهاب جزًءا أساســيًّ
أن يــؤدي إىل اإلصابــة مبجموعــة واســعة مــن األمــراض املعقــدة، مــن بينهــا مــرض الســكري مــن 

النوع 2 وأمراض القلب وأمراض املناعة الذاتية.
وبحســب مــا نــره موقــع "نيــورو ســاينس"، ُيظهــر البحــث الجينــي األول مــن نوعــه يف العــامل 
مــن جامعــة ســاوث أســراليا وجــود صلــة مبــارشة بــني املســتويات املنخفضــة مــن فيتامــني )د( 
واملســتويات العالية من االلتهاب، مام يوفر عالمة بيولوجية مهمة لتحديد األشــخاص األكر 

عرضة لإلصابة باألمراض املزمنة ذات املكون االلتهايب أو شدتها.
فحصت الدراسة البيانات الجينية لـ 294.970 مشارًكا يف البنك الحيوي باململكة املتحدة، 
إلظهــار وجــود ارتبــاط بــني مســتويات الربوتــني التفاعــي مــن فيتامــني )د(، وهــو مــؤرش عــىل 

االلتهاب.
يقــول الباحــث الرئيــي يف الدراســة دكتــور أنــغ زو إن النتائــج تشــري إىل أن زيــادة فيتامــني )د( 
لــدى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص ميكــن أن يقلــل مــن االلتهــاب املزمــن، موضًحــا أن 

"االلتهاب هو طريقة الجسم لحامية األنسجة إذا تعرضت لإلصابة أو العدوى".
ويــرح قائــاًل: "ينتــج الكبــد مســتويات عالية من الربوتني التفاعي )يس( اســتجابًة لاللتهاب، 
لذلــك عندمــا يعــاين الجســم مــن التهــاب مزمــن، فإنــه ُيظهــر أيًضــا مســتويات أعــىل مــن بروتــني 

)يس( التفاعي".
فحــص الباحثــون فيتامــني )د( والربوتينــات التفاعليــة )يس( وتــم اكتشــاف وجــود عالقة أحادية 
الربوتــني  مــن  العاليــة  واملســتويات  )د(  فيتامــني  مــن  املنخفضــة  املســتويات  بــني  االتجــاه 

التفاعي )يس(، مام يؤرش لوجود التهاب.
تثري الدراســة أيًضا احتامل أن وجود تركيزات كافية من فيتامني )د( بالجســم ميكن أن يخفف 
من املضاعفات الناشئة عن السمنة ويقلل من مخاطر أو شدة األمراض املزمنة ذات املكون 

االلتهايب، مثل األمراض القلبية الوعائية والسكري وأمراض املناعة الذاتية.

يف تركيا.. استخالص سم 
العقارب لبيعه بماليني الدوالرات

أنقرة/ وكاالت:
يف صناديــق شــفافة مــن البالســتيك مرصوصــة مبحــاذاة جــدران مختــرب يف إقليــم شــاني أورفــة 
بجنــوب رشق تركيــا، متكــث آالف العقــارب التــي يســتخرج عاملــون ســمومها الغاليــة الســتخدامها 

يف إنتاج أدوية.
يســتعمل العاملــون يف املختــرب املالقيــط إلخــراج العقــارب مــن الصناديــق والضغــط عليها بانتظار 
خــروج قطــرات صغــرية مــن الســم مــن إبــر هذه الكائنات القاتلة. وتســقط القطــرات يف أوعية، ويتم 

بعد ذلك تجميد السم وتحويله إىل مسحوق قبل بيعه.
ويف هذا الســياق، قال متني أورنلر صاحب املزرعة، إن العقرب الواحد ينتج حوايل ملليغرامني 
مــن الســم، مضيًفــا أنــه ميكــن للمختــرب الحصــول عــىل حــوايل غرامــني مــن الســم يومًيــا مــن جميــع 

العقارب التي يقتنيها.
ويبلــغ عــدد العقــارب يف مزرعــة أورنلــر، التــي افتتحــت يف عام 2020، حــوايل 20 ألف عقرب من 
فصيلة أندروكتوناس تركينسيس، التي أشار إليها مقال ُنر يف مجلة متخصصة يف العقارب عام 

2021 عىل أنها فصيلة مميزة.
قــال أورنلــر: "نــريب العقــارب ونحتلــب ســمها أيًضــا.. نجّمــد الســم الــذي نحصــل عليه ثــم نحوله إىل 

مسحوق ونبيعه إىل أوروبا".
وأضــاف أن الســم، الــذي يتــم تصديــره لفرنســا وبريطانيــا وأملانيــا وســويرسا، يســتخدم يف إنتــاج 
مســتحرضات التجميــل ومســكنات األمل واملضــادات الحيويــة، موضًحــا أن ســعر اللــر الواحــد منــه 

10 ماليني دوالر.

دعوى قضائية ضد ديك بسبب 
صياحه المزعج والمتكرر

برلني/ وكاالت:
رفع رجل وزوجته دعوى قضائية بسبب انزعاجهم من صياح ديك يف منطقة لالستجامم يف 

والية شامل الراين- فيستفاليا األملانية.
وحســب الجــريان يصيــح الديــك أكــر مــن 200 مــرة يف اليوم ليحوز عــىل إعجاب الدجاجات 

يف الحديقة الواقعة يف باد زارتوفلن التي تعد منطقة لالستشفاء.
وقال الزوجان اللذان يعيشــان بجوار الديك الصاخب: "مل يعد بإمكاننا اســتخدام الحديقة 
وفتح النوافذ. ال يبدو أن صياح الديك يزعج صاحبه. ملدة ثالث سنوات، كان علينا تحمل 

صوت الديك".
ولكن يبدو أنهام مل يعودا قادرين عىل تحمل الوضع، فقررا التوجه للقضاء.

وقــام الرجــل البالــغ مــن العمــر )77 عاًمــا( وزوجته ذات )76 عاًما( بإعداد ســجل يومي لصياح 
الديك: "يبدأ الصياح من لحظة خروجه من القن يف الساعة الثامنة صباًحا ويستمر بالصياح 

عىل مدار اليوم ومبعدل بني 100 إىل 200 مرة.
ويقــول الــزوج فريدريــش فيلهلــم يف مقابلــة مــع تلفزيــون )RTL(، إن األمــر ال يطــاق، وتعقــب 
زوجتــه يوتــا: "مــن الصعــب تســمية ذلــك تعذيًبــا، لكننــي أشــعر ببعــض الــيء مــن ذلــك". 

وحسب الزوجني، فشلت كل محاوالت إقناع صاحب الديك بالتخي عنه.
وهــذه القضيــة ليســت فريــدة يف أملانيــا، إذ ســبق ورفعــت عــدة دعــاوى بهذا الشــأن. ووصل 
األمر بأحدهم يف مدينة بوخوم إىل أخذ الديك لينام معه يف غرفة نومه لتجنب املشــاكل 

مع الجريان.
ويف إحدى مقاطعات والية بادن-فورمتبورغ تجرى مسابقات الختيار أعىل الديكة صياًحا.
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تتمة مقال العني الثالثة  ... 
إدانات عربية وأمريكية  ... 

جيـــــــش االحتــــــــــالل ُيعــــــــــدم  ... 

فصائــل تنعــى الشهيـــد  ... 

تعزية ومواساة
 تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملــون كافة بأحر  

التعازي والمواساة من
 الزميل الصحفي/ عبد الله يونس التركماني

 بوفاة جده الحاج/ هاشم العشي
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

االحتــالل ضمــن سياســة التنســيق األمنــي املتفــق عليهــا، وهنــا تنتقل 
بــني  األدوار  تبــادل  مربــع  إىل  املعلومــات  تبــادل  مربــع  مــن  للســلطة 
االعتقــال والتعذيــب يف الســجون الســلطة أو االحتــالل، بــل الذهــاب 
أكــر مــن ذلــك مبالحقــة هــؤالء الشــبان ملحاولة اعتقالهــم أو اغتيالهم 

كام حدث مع محمد أبو زهران.
وإصابتــه  مطاردتــه  ومتــت  األمــر  لنفــس  الشــهيد  تعــرض  ذلــك   قبــل 
واعتقالــه مــن قبــل الســلطة واحتجــازه يف ســجن أريحــا وتعذيبــه ثــم 

قامت إرسائيل بعد أيام بإطالق النار ومالحقته واغتياله.
السياســة املزدوجــة تجــاوزت مفهــوم االعتقــال الســيايس إىل مفهــوم 
القتل املتعمد املشرتك بني أجهزة االحتالل األمنية وأجهزة السلطة 
الســيايس إىل  االعتقــال  وانتقــال مفهــوم  األدوار  تكامــل  األمنيــة يف 
مفهوم التغييب لكل من يقاوم االحتالل أو ينتقد مامرسات السلطة 

يف الضفة الغربية.

يف التصدي إلرهاب االحتالل.
ونعــت حركــة حــامس يف بيــان لهــا "شــهيد الفجــر الحاج أبــو جبارة"، 
معربــة يف الوقــت ذاتــه عــن "مباركتهــا لعمليــة التصــّدي البطــويل 

واالشتباك مع قوات االحتالل التي داهمت بلدة طمون".
يف  واالستبســال  االحتــالل  مــع  االشــتباك  مواصلــة  إىل  ودعــت 
التصــدي القتحاماتــه ملــدن وقــرى ومخيــامت الضفــة الغربيــة، حتــى 

دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا املرشوعة.
ونعت حركة الجهاد اإلسالمي الشهيد صوافطة، مؤكدة أن تصاعد 
العقليــة  عــن  يعــر  الســن  وكبــار  املدنيــني  بحــق  اإلجرامــي  العمــل 
الــذي ال ينفــك عــن مامرســة إرهابــه ضــد  لهــذا املحتــل  اإلرهابيــة 

شعبنا.
وشــددت الحركــة يف بيــان لهــا عــى أن هــذه الدمــاء الريئــة التــي 
تســيل دفاعا عن فلســطني ومقدســاتها لن تذهب هدرا يف معركة 
شــعبنا ومقاومتنــا املســتمرة حتــى كنــس االحتالل وطــرده عن كامل 
مجــددة  الدمــوي،  اإلرهــاب  هــذا  بــزوال  إيذانــا  وســتكون  أرضنــا، 
"متسكنا بحقنا يف مقاومة االحتالل، وعدم التخيل عن واجبنا يف 

الدفاع عن شعبنا وقضيتنا أمام هذا العدوان السافر".
ودعــت إىل "وحــدة شــعبنا ومقاومينــا الشــجعان، ورص الصفــوف، 
وقطعــان  املحتــل  لــردع  ودميومتهــا  االشــتباك  حالــة  واســتمرار 

املستوطنني عن قتلنا واستباحة دمنا يف مدن وقرى الضفة".
"شــهيد  فلســطني  يف  املقاومــة  للجــان  اإلعالمــي  املكتــب  ونعــى 
الفجــر" صوافطــة، الفتــة إىل أن هــذه الجرميــة تضــاف إىل سلســلة 
أرضنــا  امتــداد  عــى  شــعبنا  بحــق  املتصاعــدة  االحتــالل  جرائــم 

املباركة.
وأكــد املكتــب يف بيــان لــه أن دمــاء الشــهيد صوافطــة ســتظل منــارة 
وقناديــل عــز وفخــر لــكل الثــوار األحــرار مــن أبنــاء شــعبنا األيب، داعيا 
املقاومــني والثــوار يف الضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل املحتــل 
إىل تصعيد املقاومة وإشعال األرض براكني غضب وثورة يف وجه 

االحتالل وقطعان مستوطنيه املجرمني.
أن  مؤكــدة  الشــهيد "صوافطــة"،  الشــعبية  املقاومــة  ونعــت حركــة 

دماءه وشهداء شعبنا لن تذهب هدرا.
وقالت الحركة يف بيان لها "نعاهد الله ثم جامهري شعبنا املجاهد 
أن نبقــى ثابتــني عــى درب الجهــاد واملقاومــة حتــى نيل كل حقوقنا 
الوطنية، وأن نكون األوفياء لشــهدائنا، وأن نســري عى الدرب الذي 
سلكوه حتى يندحر العدو الصهيوين الغاشم عن أرضنا املباركة أو 

نلقى الله شهداء".

واتحــاد لجــان العمــل الزراعي، ومؤسســة 
وحقــوق  األســري  لرعايــة  الضمــري 
اإلنســان، والحركــة العامليــة للدفاع عن 
لجــان  ومؤسســة  فلســطني،  األطفــال- 

العمل الصحي.
بيتــي  الكونغــرس  عضــو  ودعــت 
عــى  لهــا  تغريــدة  يف  ماكولــوم 
إدارة  أمــس  "توتــري"  يف  حســابها 
إىل  بايــدن  جــو  األمريــي  الرئيــس 
الهادفــة  االنتهــاكات اإلرسائيليــة  إدانــة 
عــن  املدافعــة  الجامعــات  إلســكات 
املــدين  واملجتمــع  اإلنســان  حقــوق 

الفلسطيني.
وعــدت شــبكة املنظــامت الفلســطينية 
 31 تحالــف  تضــم  التــي  األمريكيــة، 
يف  أمريكيــة  فلســطينية  مؤسســة 
بيــان لهــا أمــس، قيــام قــوات االحتــالل 
محاولــة  إال  هــي  مــا  الخطــوة  بتلــك 
والجرائــم  االعتــداءات  توثيــق  ملنــع 
اإلرسائيلية اليومية عى أبناء الشــعب 
األمريكيــة  اإلدارة  الفلســطيني، داعيــة 
للتدخل الفوري لدى حكومة االحتالل 

إلعادة فتح املؤسسات الفلسطينية.
كــام عــد مجلــس العالقــات اإلســالمية 
االنتهــاكات  "كــري"  األمريكيــة 

اإلرسائيليــة محاولــة فاضحــة للتضييــق 
الفلســطيني  الســيايس  النشــاط  عــى 
وحظــر توثيــق تلك االنتهــاكات لحقوق 

اإلنسان.
رايتــس  "هيومــن  منظمــة  وتضامنــت 
األهليــة  املؤسســات  مــع  ووتــش" 
قــوات  أغلقتهــا  التــي  الفلســطينية 
الحقــوق  مركــز  وطالــب  االحتــالل. 
بايــدن  إدارة  لــه  بيــان  يف  الدســتورية 
االنتهــاكات  ووقــف  العاجــل  بالتحــرك 
قــوات  اعتــداء  وإدانــة  اإلرسائيليــة، 
وممتلــكات  مكاتــب  عــى  االحتــالل 

منظامت املجتمع املدين.
يهوديــة  "أصــوات  منظمــة  وأكــدت 
االنتهــاكات  أن  الســالم"  أجــل  مــن 
اإلرسائيليــة تســتدعي التحرك لوقفها، 
مشــريًة إىل أن حكومــة االحتــالل تعمل 
إغــالق  عــى  ورصيــح  علنــي  بشــكل 
املؤسســات التــي توثــق وتفضــح نظــام 

الفصل العنرصي العنيف.
ســرتيت"  "جــي  منظمــة  وعــدرت 
الجديــد"  إرسائيــل  و"صنــدوق 
خطــرًيا  أمــًرا  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 
عــى الدميقراطيــة والتعبــري والحقــوق 

املدنية.

ضرب المواقف الدولية
الدوليــة-  العالقــات  مجلــس  وأعــرب 
مــع  الكامــل  تضامنــه  عــن  فلســطني 
الفلســطينية  الحقوقيــة  املؤسســات 
التــي أغلــق االحتــالل مكاتبهــا واعتــدى 

عليها بوحشية.
إن  أمــس  لــه  بيــان  يف  املجلــس  وقــال 
االعتــداء عــى املؤسســات الحقوقيــة 
يعكــس خشــية االحتــالل من محاســبته 
للمحاكــم  وتقدميــه  جرامئــه  عــى 
لهــذه  يدفعــه  مــا  وهــذا  الدوليــة، 
أنــه  إىل  الفتــا  التعســفية،  اإلجــراءات 
املواقــف  كل  الحائــط  بعــرض  رضب 
لتلــك  وصمــه  رفضــت  التــي  الدوليــة 
واســتخف  باإلرهــاب،  املؤسســات 
عــى جرميتــه  وأقــدم  املواقــف  بتلــك 

الشنيعة أول من أمس.
وأكــد أن الحملــة التــي يشــنها االحتالل 
الفلســطيني  الحقوقــي  الجســم  عــى 
ضــد  املتواصلــة  جرامئــه  تخفــي  لــن 
الشــعب الفلســطيني الــذي ســيواصل 
نضالــه ومقاومتــه بــكل الســبل املتاحــة 
مطالبــا  القانــوين،  النضــال  فيهــا  مبــا 
االكتفــاء  بعــدم  الــدويل  املجتمــع 
بالتنديــد والبيانــات الجوفــاء، والتحرك 

لحاميــة نشــطاء حقــوق اإلنســان واتخاذ 
مواقف جدية ضد اإلجرام اإلرسائييل.
لحقــوق  العــريب  املرصــد  وأدان 
االحتــالل ســبع  قــوات  إغــالق  اإلنســان 
منظــامت ومؤسســات حقوقيــة وأهليــة 
فلســطينية، والتحريض املبارش عليها 
الحقوقيــة  للمنظومــة  ســافر  تحــد  يف 
الدولية، وانتهاك للحقوق والحريات.

أن  أمــس  لــه  بيــان  يف  املرصــد  وعــد 
اإلجراءات التعسفية ضد املؤسسات 
جرائــم  عــى  التعتيــم  إطــار  يف  تــأيت 
جــزء  وأنهــا  باالحتــالل،  القامئــة  القــوة 
عــى  الشــامل  العــدوان  مــن  يتجــزأ  ال 
الوجــود الفلســطيني، داعيــا املجتمــع 
الدويل واملنظامت الدولية واإلقليمية 
حــد  بوضــع  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة 
االحتــالل ومحاســبته عــى  النتهــاكات 
هذه الجرائم، وتوفري الحامية للشعب 
العمــل  ومؤسســات  الفلســطيني 

األهيل.
مــن  أول  األمريكيــة  الخارجيــة  وأدانــت 
أمــس عرقلــة االحتــالل عمــل منظــامت 

مجتمع مدين فلسطينية.
وقــال متحــدث الخارجية األمريكية نيد 
برايس يف ترصيح صحفي إن واشنطن 

االحتــالل  قــوات  أغــالق  بشــأن  "قلقــة" 
مــدين،  مجتمــع  منظــامت  مكاتــب 
املــدين  املجتمــع  يتمكــن  بــأن  مطالبــا 
يف األرايض الفلســطينية من مامرســة 

أنشطته.
وأعربت تسع دول أوروبية منها أملانيا 
"قلقهــا  عــن  أمــس،  وفرنســا،  وإيطاليــا 
االحتــالل  جيــش  إغــالق  إثــر  العميــق" 
يف  حكوميــة  غــري  منظــامت  مكاتــب 

الضفة الغربية.
ويف بيــان مشــرتك، كتــب املتحدثــون 
التســع  الــدول  خارجيــة  وزارات  باســم 
"نشــعر بقلــق عميــق مــن املداهــامت 
أغســطس/   18 صبــاح  حصلــت  التــي 
لحيــز  املقلــق  الخفــض  إطــار  يف  آب 
ذلــك  معتريــن  املــدين"،  املجتمــع 

"ترصفات غري مقبولة إطالقا".
مدنيــا  "مجتمعــا  أن  الــدول  وأكــدت 
القيــم  لتعزيــز  رضوري  وقويــا  حــرا 
الدميقراطية"، مشرية إىل عدم تلقيها 
)إرسائيــل(  مــن  جوهريــة  "معلومــات 
ترر مراجعة سياستنا تجاه املنظامت 
عــى  الفلســطينية  الحكوميــة  غــري 
بتصنيفهــا  اإلرسائيــيل  القــرار  أســاس 

عى أنها منظامت إرهابية".

والطالــب  عــودة،  بنــي  وعايــد  معــاذ  والشــقيقني 
الجامعي أكرم الخراز.

وشــيعت جامهري غفرية عرص أمس جثامن الشــهيد 
صوافطة من مستشــفى رفيديا مبدينة نابلس حيث 
ألقــت عائلتــه نظــرة الوداع عليه، ثــم انطلقت الجنازة 

بعد الصالة عليه يف مسجد طوباس القديم.
وجاب موكب التشييع شوارع مدينة طوباس وصوال 
إىل مقرة العائلة، وسط صيحات الغضب املطالبة 
املشــيعون  ردد  إذ  االحتــالل،  جرائــم  عــى  بالــرد 
عبــارات مثــل "االنتقــام االنتقــام يــا رسايا ويا قســام"، 
و"بالروح بالدم نفديك يا شــهيد"، و"التنســيق ليش 

ليش ونحنا تحت حراب الجيش".
قمــع  إثــر  املواطنــني  عــرشات  أصيــب  نابلــس،  ويف 
قــوات االحتــالل مســريتني ضــد االســتيطان يف قريــة 

بيت دجن وبلدة بيتا.
وأفــادت طواقــم اإلســعاف بالهــالل األحمر يف نابلس 

املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  أصيــب  مواطنــا  بــأن 
باملطــاط، وآخــر بحــروق نتيجــة إصابتــه بشــكل مبارش 
بقنبلــة غــاز، إضافــة إلصابــة 37 باالختنــاق يف بيــت 

دجن.
مواطــن  بإصابــة  الطواقــم  أفــادت  بيتــا،  بلــدة  ويف 
آخريــن  وخمســة  قدمــه،  يف  املعــدين  بالرصــاص 

باالختناق.
الحــي  بالرصــاص  شــاب  أصيــب  الخليــل،  ويف 
خــالل  باالختنــاق  املواطنــني  وعــرشات  القــدم  يف 

مواجهات مع قوات االحتالل يف باب الزاوية.
اندلعــت  املواجهــات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
وســط مدينــة الخليــل مــع قــوات االحتــالل املتمركــزة 
عنــد الحاجــز العســكري املقــام عــى مدخــل شــارع 
الشــهداء، حيــث اجتــاز الجنــود املدججــون بالســالح 
الحاجــز واقتحمــوا وســط املدينــة مــن زقــاق العميان، 
وأطلقوا الرصاص الحي ما تســبب بإصابة شــاب يف 

القدم جرى نقله إىل املستشفى.
وأضافــت أن عــرشات املواطنــني أصيبــوا باالختنــاق 
مــن جــراء إطــالق قــوات االحتــالل قنابــل الغــاز الســام 
املسيل للدموع يف باب الزاوية مركز مدينة الخليل 

التجاري، جرى عالجهم ميدانيا.
ويف قلقيلية، أصيب عدد من املواطنني إثر اعتداء 
كفــر  مســرية  يف  املشــاركني  عــى  االحتــالل  قــوات 

قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان.
منهــم  مواطنــني،  ســتة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
طفل وصحفي، أصيبوا بالرصاص املعدين املغلف 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  وآخريــن  باملطــاط، 
املســرية  االحتــالل  قــوات  مهاجمــة  إثــر  للدمــوع، 
الســلمية املناهضــة لالســتيطان، التــي خرجــت يف 

القرية عقب انتهاء صالة الجمعة.
خمســة  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
أطفال هم أيهم حجازي من حارة السعدية، ومحمود 

الجعــري مــن البلــدة القدمية، ومهدي ســامرة وأنس 
الصفــدي مــن منطقــة بــاب العامــود، مبدينــة القــدس 

املحتلة.
أشــتال  قــوات االحتــالل عــرشات  اقتلعــت  إىل ذلكـــ 
الكرمــة، وردمــت بــرا للميــاه يف بلــدة الخــر جنوب 

بيت لحم.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتلعت 
55 شتلة كرمة، وردمت برا، ودمرت خزان مياه يف 

منطقة واد األبيار، للمواطن أحمد عيىس.
واعتــدى مســتوطنون بحاميــة قــوات االحتــالل مســاء 
أمــس عــى عــدد مــن املواطنــني يف منطقــة الســهل 

الواقع بني قريتي املغري وترمسعيا رشق رام الله.
زراعيــة  أرايض  يف  النــار  املســتوطنون  وأرضم 
وطــرد  إلخامدهــا  األهــايل  فتوجــه  الســهل،  مبنطقــة 
املســتوطنني مــن املــكان، مــا أدى الندالع مناوشــات 

معهم.

إصابة مطارد لالحتالل 
باشتباكات مع أمن 
السلطة يف بالطة

نابلس/ فلسطني:
أصيــب مطــارد لالحتــالل اإلرسائييل، مســاء أمس، يف 
اشــتباكات مــع أجهــزة أمــن الســلطة يف بالطــة بنابلــس 

شاميل الضفة الغربية املحتلة.
املطــارد  هــو  املصــاب  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بـ"الزنكلــوين"، وأنــه أصيــب  أبــو ذراع امللقــب  محمــد 
يف قدمه وبقنبلة غاز بشــكٍل مبارش يف صدره، إال أنه 
نجــح يف االنســحاب مــن املــكان دون متكــن أجهزة أمن 

السلطة من اعتقاله.
وكان املطــارد "أبــو ذراع" قــد نجــا مــن محاولتــي اغتيــال 
كان آخرها أول من أمس من قبل قوات االحتالل، وهو 

من أبرز املطلوبني يف نابلس.
بشــظايا  مواطــن  االشــتباكات  خــالل  أصيــب  كــام 
األمنيــة  األجهــزة  عنــارص  وأحــد  وجهــه،  يف  الرصــاص 

بالرصاص يف يده.

دعـــــــوة لالعتصــــــــام 
وســــط رام هللا رفًضــا 
لالعتقــــاالت السياسيــة

رام الله/ فلسطني:
دعــا أهــايل املعتقلــني السياســيني، نشــطاء حقــوق 
الوقفــة  يف  املشــاركة  إىل  واملواطنــني  اإلنســان 
يف  املعتقلــني  أبنائهــم  مــع  األســبوعية  التضامنيــة 

سجون السلطة عى خلفية سياسية.
وســينظم األهايل وقفتهم، اليوم الســبت عى دوار 
املنارة وسط رام الله، للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم 

من زنازين السلطة و"مسلخ أريحا".
وانتهاكاتهــا  مالحقاتهــا  الســلطة  أجهــزة  وتواصــل 
بحــق املواطنــني يف الضفــة الغربيــة، واعتقــال أكــر 
الســيايس،  انتامئهــم  24 مواطًنــا عــى خلفيــة  مــن 

معظمهم محررون و3 أطفال قارصين.

إصابــة عنرصيــن مـــن 
المكافحـــــة بمهمــــــة 

تفتيشيـة وسط القطاع 
الوسطى/ فلسطني: 

املخــدرات،  مكافحــة  إدارة  مــن  عنــرصان  أصيــب 
إحــدى  داخــل  تفتيشــية  مهمــة  أثنــاء  يف  أمــس، 
األرايض برفقــة قــوات التدخــل وحفــظ النظــام يف 

مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضح الناطق باســم الرشطة أمين البطنيجي، يف 
ترصيــح، أن أحــد املصابــني أصيــب بجــروح خطــرية 
وفقــد عينــه عــى إثرهــا، واآلخــر بجــروح متوســطة، 
الفًتا إىل أنهام ُنقال إىل املستشفى لتلقي العالج.
حشــيش،  فــرش   12 ضبطــت  القــوة  إن  وقــال 
وأوقفت اثنني مشــتبه بهام خالل املهمة، ويجري 

العمل لتوقيف املتورطني يف إطالق النار.
املخــدرات  مكافحــة  إدارة  أن  البطنيجــي  وأكــد 
مالحقــة  يف  وحــزم  قــوة  بــكل  عملهــا  ســتواصل 
للعدالــة؛  وتقدميهــم  ومروجيهــا  املخــدرات  تجــار 
لتجنيــب مجتمعنــا الفلســطيني أخطــار هــذه اآلفــة 

امُلهلكة.

كابل/ وكاالت:
املــال  طالبــان  حركــة  زعيــم  قــال 
الحركــة  إن  زاده  اللــه آخونــد  هيبــة 
الــدويل  املجتمــع  مــع  ســتتعامل 
وفقــا ألحــكام الرشيعــة اإلســالمية، 
وذلــك حســبام جــاء يف نســخة مــن 
اإلعــالم  وزارة  نرشتهــا  لــه  خطــاب 

األفغانية أمس.
ومل تعرتف أي دولة بعد بالحكومة 
يف  طالبــان  حركــة  شــّكلتها  التــي 
الحركــة  وتواجــه  أفغانســتان، 
أزمــة  مــع  التعامــل  يف  صعوبــات 
اقتصاديــة طاحنــة بســبب التنفيــذ 
الدوليــة وقطــع  للعقوبــات  الصــارم 

املساعدات التنموية عنها.

الحكومــات  مــن  العديــد  وضغــط 
-مــن بينهــا واشــنطن- عــى طالبــان 
بالقيــود  توصــف  مــا  لتخفيــف 
وفتــح  النســاء،  عــى  املفروضــة 

املدارس الثانوية للفتيات.
وذكــرت وكالــة أنباء باخرت الرســمية 
أن نحــو 3 آالف مــن شــيوخ القبائــل 
الديــن،  ورجــال  واملســؤولني 
تجّمعــوا يف مدينــة قندهار جنوب 
أمــس  زاده-  آخونــد  -مقــر  البــالد 
الخميس، يف ثاين تجمع من نوعه 
منذ تويل الحركة السلطة قبل نحو 

عام.
وقال آخوند زاده يف خطابه "دعونا 
لهــذا االجتــامع للتدبــر يف الحريــة 

مــن  بفضــل  عليهــا  حصلنــا  التــي 
مجاهدينــا"،  بــدم  وحققناهــا  اللــه 
مــع  "ســنتعامل  قائــال  وتابــع 
للرشيعــة  وفقــا  الــدويل  املجتمــع 
أي  مــع  نتعامــل  لــن  اإلســالمية… 
الرشيعــة  تكــن  مل  إذا  أخــرى  دولــة 

تسمح بذلك".
مــع  مســتمرة  محادثــات  وهنــاك 
خاصــة  أمريكيــني،  دبلوماســيني 
إنعــاش  بكيفيــة  يتعلــق  فيــام 
البــالد،  يف  املــرصيف  القطــاع 
أصــول  عــن  املحتمــل  واإلفــراج 
يف  املجمــدة  املركــزي  البنــك 
أشــاروا  مســؤولني  لكــن  الخــارج، 
إىل أن تحقيق تقدم ال يزال يواجه 

العديد من العقبات.
الشــهر  التوتــر  حــدة  وزادت 
املــايض، عندمــا نفــذت الواليــات 
مســرية  بطائــرة  رضبــة  املتحــدة 
يف وســط العاصمــة كابــل، قتلــت 
أميــن  القاعــدة  تنظيــم  زعيــم  بهــا 
الظواهري، متهمة طالبان مبخالفة 

اتفاق بينهام بعدم إيوائه.
أن  الرســمية  باخــرت  وكالــة  وذكــرت 
اجتــامع أمــس الخميس خرج بعدة 
قــرارات، منهــا قــرار بإدانــة الربــة 
دولــة  أي  باعتبــار  وآخــر  األمريكيــة 
جــوار ســمحت باســتخدام مجالهــا 
متواطئــة  الربــة  لتنفيــذ  الجــوي 

معها.

زعيـــــم طالبـــــان: أفغانستــــــان ستتعامـــل 
مع المجتمع الدويل وفًقا ألحكام الرشيعة

فرنســـــــا.. عاصفــــــة تقتــــــل 6 أشخـــــاص 
وتقتلــــــع أشجـــارًا فـــي جزيــرة كورسيكــــــا

باريس/ األناضول:
أمــس،  فرنســية،  إعــالم  وســائل  أفــادت 
إثــر  األقــل،  عــى  أشــخاص   6 مبــرصع 
عاصفــة عنيفــة اجتاحت جزيرة كورســيكا 

الفرنسية يف البحر املتوسط.
وقالــت قنــاة فرانــس 24 إن عاصفة عنيفة 
كورســيكا،  جزيــرة  رضبــت  متوقعــة  غــري 
ســتة  مقتــل  إىل  أدى  مــا  الخميــس، 
أشــخاص عــى األقــل بينهــم فتــاة يف ســن 

املراهقة.
وتســببت العاصفــة املفاجئــة التــي عرت 
فقــط  واحــدة  ســاعة  غضــون  يف  الجزيــرة 

بأرضار مادية جسيمة أيضا.
آالف  الفرنســية  الســلطات  أجلــت  كــام 
األشخاص من مواقع املخيامت الصيفية 
شامل الجزيرة ما اضطر الكثري من السياح 

لقضاء ليلتهم يف صاالت رياضية.
التلفزيــون  بثهــا  وأظهــرت مقاطــع مصــورة 
جذورهــا  مــن  مقتلعــة  أشــجارا  الفرنــي 
أســطح  عــى  ومنهــارة  العاصفــة،  بفعــل 

بيوت متنقلة يف الجزيرة.
وإثر الحادثة، زار وزير الداخلية الفرني 
مــن  املترريــن  ملســاندة  الجزيــرة 

العاصفة.

ســوء  مــن  مزيــدا  األرصــاد  خــراء  ويتوقــع 
األحوال الجوية، بحسب املصدر نفسه.

وتــأيت العاصفــة بعــد أيــام مــن حريــق كبري 
اجتاح إقليم أفريون جنويب فرنسا، والتهم 
أكــر 700 هكتــار مــن أرايض الغابــات يف 

اإلقليم.
إجــالء  الفرنســية  الســلطات  اعلنــت  كــام 
إثــر  1200 شــخص يف اإلقليــم  أكــر مــن 

الحريق.
وبحســب بيانــات الرنامــج، فــإن أكــر مــن 
48 ألف هكتار من األرايض احرتقت يف 

فرنسا هذا العام نتيجة الحرائق.
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املحرقــة )الهولوكســت( قضيــة تاريخيــة منتهيــة. مــن كتــب 
فيهــا مل يجمعــوا عــى رأي واحــد. ومل يتفقــوا عــى أعــداد 
وبعضهــم  باملاليــن.  يعدهــم  مــن  منهــم  قلــة  الضحايــا. 
يــرى أنهــا مل تحــرق اليهــود فقــط، بــل حرقــت غريهــم. ويف 
النازيــة، ولكــن بعضهــم رأى أن  األســباب ذكــروا العنرصيــة 
مــع  وتعاونــوا  الخيانــة،  جرميــة  ارتكبــوا  أملانيــا  يف  اليهــود 
ضخمــت  النــازي  وهزميــة  الحلفــاء  انتصــار  بعــد  الحلفــاء. 
اليهود الجرمية، ووظفتها للحصول عى تعويضات ضخمة 

من أملانيا الحديثة.
)إرسائيل( حصلت عى أموال كبرية، وعى سالح متقدم، 
وعــى غواصــات متطــورة، ومــا زالــت تحلــب أملانيــا باســم 
املحرقــة، حتــى باتــت املحرقــة عقدة العقــد يف أملانيا، وال 

يجوز ألحد أن ينكرها، أو يقلل من شأنها وأحداثها.
أملانيــا  تخــص  كاذبــة  أو  القضيــة مبفاهيمهــا صادقــة  هــذه 
وتخــص اليهــود، وال تخــص أحًدا غريهم. نحن يف فلســطن 
ال تعنينا محرقة اليهود، إال من جانب واحد هو أن اإلسالم 
حرّم حرق اإلنسان، وغري ذلك ال يعنينا. إن ما يعنينا هو أن 
اليهــود الذيــن نجــوا مــن املحرقــة اغتصبــوا بالدنــا فلســطن، 
عــن  نبحــث  الجئــن  وجعلونــا  طــردة،  رش  منهــا  وطردونــا 
مساعدات اآلخرين، عى حن كنا أغنياء أعزاء يف بالدنا.

من نجوا من املحرقة ميتلكون اليوم سالحا فتاكا، وسالحا 
لقــد حرقونــا  مناســبة،  أدىن  عنــد  ذريــا، وطائــرات تقصفنــا 
يقصفــون  زالــوا  ومــا  األبيــض،  وبالفســفور  النابــامل،  بقنابــل 
األبــراج الســكنية متعــددة الطوابق، ويتعمــدون قتل وإصابة 
املدنيــن، وهــم يــأرسون آالف الفلســطينين بينهــم نســاء 
وحــن  شــبهة،  أدىن  عنــد  املــارة  يقتلــون  وهــم  وأطفــال، 
وال  اعتــذاًرا،  يقدمــون  ال  القتــل،  يف  خطأهــم  يكتشــفون 

تعويًضا.
الســلطة  ورئيــس  الفلســطيني،  مــن  يريــدون  ملــاذا  وعليــه 
حــق  عــن  يدافــع  أن  دون  مبحرقتهــم،  يعــرف  أن  عبــاس 
الفلســطيني يف الحيــاة، مــن دون قتــل، أو إحــراق، ومعــارك 
قتــل الفلســطينين وحرقهــم حديثــة، وليســت قدميــة مــن 

التاريخ؟
النــازي  فلســنا عبيــدا ملحرقــة  أحــرارا،  أمهاتنــا  ولدتنــا  لقــد 
جرائــم  يف  محققــن  لســنا  نحــن  كاذبــة،  أو  كانــت  صادقــة 
النــازي، وقــد تــررت بجرامئــه شــعوب كثــرية غــري الطائفــة 
اليهودية، ولكنا معنين بحقنا يف الحياة ورد عدوان اليهود 
جرميــة  عــى  تتفــوق  جرميــة  فيهــا  ونــرى  ونســائنا،  أطفالنــا 
النــازي، وعبــاس مل يخطــئ حــن ذكــر جرائــم )إرسائيل( ضد 
هــي  أملانيــا ضــده  تشــنها  التــي  الحملــة  وإن  أبنــاء شــعبنا. 

حملة ظاملة وعدوانية.

عقدة المحرقة 
ال تعنينا البتة

غزة/ فلسطن: 
نظمــت لجنــة الصحفيــات يف كتلــة 
أمســية  الفلســطيني،  الصحفــي 

ترفيهية للصحفيات يف قطاع غزة.
تكريــم  أمــس،  األمســية،  وتخلــل 
80 مــن املتفوقــن مــن أبنــاء وبنــات 

املراحــل  مختلــف  مــن  الصحفيــات 
الدراسية.

وعــرت رئيســة لجنة الصحفيات يف 
ســعادتها  عــن  نصــار  ســمرية  الكتلــة 
برؤية األعداد الكبرية من املتفوقن 
خاصــة  الصحفيــات  أبنــاء  مــن 
ذلــك  أن  مبينــة  منهــن؛  العامــالت 
بــن  املوازنــة  يف  نجاحهــن  يعكــس 
مهامهــن كنســاء عامــالت وكأمهــات 

وربات منازل.
وبينــت نصــار أن تكريــم املتفوقــن 
لهــم  التحفيــز  مــن  ملزيــد  يــأيت 
والتشــجيع ألمهاتهم العامالت وهن 

يشعرن بالفخر لرؤية مثرة تعبهن.
الحركــة  ممثلــة  عــرت  جهتهــا،  مــن 

املقاومــة  حركــة  يف  النســائية 
م.منــى  حــاس  اإلســالمية 
للصحفيــة  تقديرهــا  عــن  ســكيك 
أن  عــى  مشــددة  الفلســطينية، 
اهتــام  أولتهــا  النســائية  الحركــة 
لوجودهــا  كبــري بدعمهــا املتواصــل 
الحقيقي يف كل األماكن اإلعالمية.

كلمتهــا،  خــالل  ســكيك،  وحثــت 

الســعي  مواصلــة  عــى  الصحفيــات 
لالرتقــاء بعملهــن والقيــام مبهامهــن 
األرسيــة والربويــة عــى أكمــل وجه، 
الشــخصية  تجربتهــا  مســتعرضة 
والوصــول  األمريــن  بــن  الجمــع  يف 
ملراتــب متقدمــة يف العمــل والتــي 

كانت حكرا عى الرجال.
أســاء  املتفوقــة  الطالبــة  أمــا 

ســعادة  عــن  فعــرت  الشــعراوي 
قبــل  مــن  اللمســة  بهــذه  املتفوقــن 
أشــعرتهم  التــي  الصحفــي  كتلــة 
التفــوق  بثمــرة  العامــالت  وأمهاتهــم 
بعــد التعــب والضغــط طــوال العــام 

الدرايس.
ودعــت املتفوقــن جميعا إىل عدم 
التوقف عند هذه املحطة والســعي 
نحــو االرتقــاء بشــخصياتهم والجمــع 

بن العلم والثقافة.
ترفيهيــة  فقــرات  الحفــل  وتخلــل 
املجيــد  عبــد  للمنشــد  انشــادية 
عريقــات ودبكــة فلســطينية بجانــب 

توزيع جوائز عى الحضور.

الجــئ فلسطينـــي ينجح 
يف تحويل سيارته للعمل 

بالطاقــــة الشمسيــــــة
صيدا/ فلسطن:

اســتطاع الشــاب الفلســطيني أحمــد الصفــدي )33 عاًمــا(، مــن مدينة 
صيدا، جنويب لبنان، يف ورشته الصغرية، وبإمكانات يسرية، تحويل 

سيارته التي تعمل عى البنزين إىل سيارة كهربائية.
ويعمــل الصفــدي، وهــو خريــج تخصــص "كهربــاء عامــة"، يف صيانــة 
ســاعات  إثــر  يف  العمــل،  يف  صعوبــة  ويواجــه  الهوائيــة،  الدراجــات 
االنقطــاع الطويلــة للتيــار الكهربــايئ، الــذي ال يصل إىل البالد أكرث من 

ساعتن يومًيا.
يقــول الصفــدي لـ"قــدس بــرس": إن "فكرة تحويل الســيارة من البنزين 
الوقــود،  أســعار  ارتفــاع  أزمــة  مواجهــة  إطــار  يف  أتــت  الكهربــاء  إىل 

وانقطاعه املتكرر من املحطات".
ــذ الفكــرة بـ"اســتخدام لــوح طاقــة  وأوضــح الشــاب الفلســطيني أنــه نفَّ

شمسية وضعه عى سقف السيارة".
عاديــة،  بطاريــات  ســت  عــى  باالعتــاد  الســيارة  "تعمــل  وتابــع: 
مخصصــة أصــاًل للدراجــات الناريــة، وتقــي حاجتــي طــوال اليــوم، إذ 
إن البطاريــات تشــحن باســتمرار مــا دامــت  تتعــرض الســيارة ألشــعة 

الشمس".
الشمســية يف  الطاقــة  اســتخدام  جانــب  إىل  أنــه  الصفــدي  وأضــاف 
تشــغيل ســيارته، "بــات يؤمــن حاجتــه مــن الكهربــاء لتشــغيل املحــل 

الذي يعمل به".
واســتدرك بالقول: "اســتطعت االســتغناء عن االشــراك يف مولدات 

الكهرباء الخاصة، التي باتت تثقل كاهل الالجئن يف لبنان".
ومتنــى أن "يكــون هنــاك داعــم للمــروع الــذي بــه باإلمــكان اســترياد 
قطــع مــن خــارج البــالد، والعمــل عــى تحويــل الســيارات الصغــرية إىل 

الطاقة الشمسية".
تجــدر اإلشــارة إىل أن عــدد الالجئــن الفلســطينين يف لبنــان يقــدر 
بنحو 200 ألف الجئ، وفق تقديرات األمم املتحدة، يتوزع معظمهم 

عى 12 مخيًا، ومناطق سكنية أخرى يف البالد.

إشـــــــارات قــــــــد تكشـــــف 
رسطـــــــان الرجـــــــال مبكــرًا

لندن/ وكاالت:
الرجــال  تشــخيص  مبكــرا  ميكنهــا  وســيلة  إىل  الباحثــون  توصــل 
املعرضن أكرث من غريهم لخطر اإلصابة برسطان الروستاتا، يف 
إجراء يساهم يف إنقاذ حياة كثريين وزيادة معدل البقاء عى قيد 

الحياة.
وذكــرت املجلــة الريطانيــة للرسطــان أن خمــس اإلحــاالت الســنوية 
لألشــخاص املحتمل إصابتهم برسطان الروســتاتا، ميكن كشــفها 

يف وقت مبكر.
وأضــاف أنــه ميكــن تجنــب "غــزو الخاليــا الرسطانيــة" يف حــال جرى 
اكتشــف اإلصابــة بالرسطــان مبكــرا، عــن طريــق وضع نقــاط الضعف 
لــدى  املــرض  خطــر  لتعقــب  األوليــة  املــؤرشات  ضمــن  الجينيــة 

الطبيب العام، قبل إحالة الحالة لطبيب متخصص.
وميكــن أن يــؤدي التعقــب الرسيــع لهــذا املــرض إىل عــالج مبكــر، 

وبالتايل تحسن معدالت البقاء عى قيد الحياة.
املتخصصــن  األطبــاء  إىل  بريطانيــا  يف  العامــون  األطبــاء  ويحيــل 
نحــو 800 ألــف حالــة ســنويا، يشــتبه يف إصابتهــا بهــذا النــوع مــن 

الرسطان، الذي يصيب الرجال فقط.
وتقــول الدراســة التــي أجراهــا باحثــون يف جامعــة إكســر ونــرت 
يف املجلــة الريطانيــة للرسطــان، إنــه ميكــن تعقــب حــاالت 160 
ألفــا مــن الرجــال برسعــة، فيا ميكن أيضا تاليف اإلحالة يف حاالت 
320 ألفــا آخريــن، يف حــال اعتبــار املخاطــر الجينيــة عامــال مؤديــا 

لإلصابة.

صفقت له الجماهري بحرارة

اء يضحـــــــــي بالفــــوز  عـــــــدَّ
لمساعدة مناِفسه المصاب

كوبنهاغن/ وكاالت:
أوقف العداء ناهويل كاربانا، العدو يف ســباق 3000 مر، الذي 
التــي  الرياضــات  املتعــددة  أوروبــا  بطولــة  فعاليــات  ضمــن  أقيــم 
تســتضيفها مدينــة ميونيــخ األملانيــة مــن 15 إىل 21 أغســطس/

آب، بعد أن كان يف املقدمة.
وحــاز العــداء -وهــو مــن دولــة أندورا- تصفيقات حــارة من الجمهور 
الدمنــاريك  منافســه  العــدو ملســاعدة  عــن  التوقــف  قــرر  أن  بعــد 
أكســل كريستنســن، الــذي ســقط بعــد أن اصطدمــت قدمــه بأحــد 

الحواجز.
ويف الوقــت الــذي قــرر فيــه جميع العدائن مواصلة الســباق، كان 
الدمنــاريك،  منافســه  فّضــل مســاعدة  الــذي  الوحيــد  هــو  كاربانــا 

وهي لفتة القت إعجاب الجمهور.
ثــم  الســباق،  مســار  عــن  كريســتنن  إبعــاد  عــى  كاربانــا  وحــرص 
أكمــل املنافســة وحيــًدا، ليحتــل املركــز األخــري تحــت وقع تصفيق 

الجاهري مرة أخرى.
وقال كاربانا يف ترصيحات صحفية إن تخليه عن فرصة الفوز من 
أجــل مســاعدة مناِفســه "ال تجعلــه بطــاًل"، وأشــار إىل أنــه “كان مــن 
املحتمــل أن يكــون قــد تعــرض إىل إصابة خطرية، لذا قررت القيام 

مبساعدته".
وأوضــح العــداء أنــه ال يشــعر بأنــه بطــل، وأن كل العدائــن أبطــال 
وميكنهــم فعــل الــيء نفســه، وعــّر عــن ســعادته بــرّد الجمهــور، 

وأثنى مدربه كيفن بوليت عى ترصفه.

لندن/ وكاالت:
وجــدت أبحــاث جديــدة أن األشــخاص الذيــن أصيبــوا 
أكــر  مخاطــر  يواجهــون  املســتجد  كورونــا  بفــريوس 

لإلصابة بالخرف وضباب الدماغ والنوبات.
وقالــت صحيفــة "ديــي ميــل" الريطانيــة إن خراء من 
جامعــة أكســفورد درســوا حالــة أكــرث مــن 1.25 مليــون 
"وجــدوا  مضيفــة  بـ"كوفيــد19-"،  أصيبــوا  شــخص 
والنوبــات  والخــرف  للذهــان  جديــدة  تشــخيصات  أن 
العامــن  خــالل  شــيوعا  أكــرث  كانــت  الدمــاغ  وضبــاب 
بأمــراض  مقارنــة  بالفــريوس،  اإلصابــة  بعــد  التاليــن 

الجهاز التنفيس األخرى مثل اإلنفلونزا".
وأوضحــت أن غالبيــة الحــاالت كانــت تهــّم البالغــن، 

إىل جانب حاالت قليلة وسط األطفال.
بــول  الروفيســور  للدراســة،  الرئيــيس  املؤلــف  وذكــر 
هاريسون، من جامعة أكسفورد، أن األشخاص الذين 
أصيبــوا باملتحــورات دلتا وأوميكرون كانوا أكرث عرضة 

لهذه اإلصابات، مقارنة مع متحور ألفا.
وتابــع: "الدراســة توصلــت إىل أن هــذه الحــاالت قــد 
تدوم لفرة أطول من الوباء، وعليه يجب إجراء بحث 

حول ما ميكن فعله للوقاية منها أو عالجها".
يف  الطــب  كليــة  مــن  غارنــر،  بــول  الروفيســور  لكــن 
ليفربول، قال إن ارتفاع خطر اإلصابة بالخرف والذهان 
قــد يكــون مرتبطــا بـ"االضطرابــات املجتمعيــة" وليــس 

بفريوس كورونا نفسه.

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقني

جانب من حفل التكريم بغزة أمس     )فلسطين(جانب من حفل التكريم بغزة أمس     )فلسطين(

دراسة: كورونا قد يزيد من خطر اإلصابة بالخرف


